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5 KURUŞ 

Alidenizde Harp! 
korsan Tahtelbahir 
Ege Denizinde Bir 

Rus Vapurun~ Batırdı 
Maskeli 
'<orsan 

lngilterede Fevkalade 
Günler Y aşamyor 

Cenup hududumuzun ötesinde 

S uriyedeki Ayaklanma 
Genişlemiye Başladı 
isyan, Cerablus Tarafına da 
Geçli, Türkler Tazyik Ediliyor 

INGILIZ FiLOSU LIMANIMIZDA 
Misafir Denizciler Şerefine 

Dün Gece Parlak Bir 
Ziyafet ve Suvare Verildi 
lngilterenin 
Amiraline 

Türk Filosn Akdeniz . Amirali, 
Samimi Bir Mektup Gönderdi 

Miaalir l,.Uiz liloaı diin limanımıza demirletliği •ırada havadan alınmıı bir rami 

Mi.alir lilo kumandanı 

Amiral W ell• 

''TAN,, ın 
Manevra 

Filmi 
Türk orcluaunun aon ma

nevralarının, gazetemizin 
~ t(!febbüaü ile, çok canlı bir ~ 

! 
lilmi alınmıfhr. ~ 

Hiç fiiplae etmiyoruz ki ~ 
her Türk kadını, erkeği ve 
çocuğu (TAN) filmini gör

~ mek ihtiyacını Juyacakhr. 
~ Bu lilm göğaünüzü kabarta

cak, rize milli laeyecanlann 
en zevkili.ini tathracakhr. 

Filmin izahah, manevra
/an gazetemiz namına takip 
eden arkadaf1mız "Salahat
ıin Güngör,, taralınclan laa
zırlanmıftır. 

Film pek yakında latan
bulda ve memleketin her ta
ralında göaterilecektir. 

Amiral Wells'in kumandasında Del parça topla oelıri sel&mladı. Buna Se
hl ve Wespateh kruvazörlerile tala, llmiyeden ablan toplarla mukabele 

mürekkep fngUiz filosu, dtın sabah 
saat 9 da limanımıza geldi- ve filo, 21 

Köprüden saat 8 de kalkan h_. 
(Arkası 10 uncuda) 

Amiral Diyor ki : 
Türk Misafirperverliği · 

Karşısı·nda Son Derece 
Mütehassis Olduk 

Dost ve nıi8afir lngiliz filosunun 
kumandanı amiral Vells dün akşam
ki suvarede donanma umum kuman
danı Tümamiral Şükrü Okan ve Vali 
Muhittin Uetündağ ile görüşürken 
bir muharririmiz de mübahaseye ka
rışmıştır. 

Misafir aımira1 mubarriınizie de
miştir ki: 

"- Burada gördilğilın hüsnükabul 
ve misafirperverlik beni o kadar mü
tehassis etti ki, ıu anda hislerimi ifa
deye muktedir değilim. lstanbula va-

ki olan bu seyahatimi, hayatımm M>

nuna kadar QOk ta.tlı bir hatıra ola
rak saklıya.cağım. 

Bizi çok izaz ve ikram ettiniz. Mü
temadiyen tevali eden samimi ikram 
lannızdan bir ikincisini daha kabul 
edebilmek için nefsimde biraz daha 

tasarrufa riayet etmek ihtiyacını du 
yuyorum. Duyduklanmı anlatımak 

için kelime bulmaktan acizim. Sizler 
çok samimi insanlarsınız.,. 

Misafir amiral bir aralık yine vali 
(Arkul 10 uncuda) 

Bir Aile Faciası 

Bir-Baba, Ovey 
Kızını Öldürdü 

Evvelki gUn saat on altıda Ferikö
yilnde bir aile faciası oldu. Bir baba, 
kızmm kammı delikı deşik ederek f e
ci bir şekilde yaraladı ve öldürdü. 
Facianın sebebi, ehemmiyetsiz bir is
teğin reddedilmiş olmasıdır. Bir mu
harririmiz hldiseyi yerinde tetkik et
miJtir. BUtUn tafsilatile veriyoruz: 

Feriköyünde bayram yerinde Ata
lık sokağında 4 numarada Boyabatlı 
Ömer Tiriloğlu adında bir kundura 
eskicisi oturmakta.dır. Ömerin 23 
yaşlarında ve Remziye adında bir ü
vey kızı ve üç yaşında da bir tonınu 
vardır. Remziye dört, beş seM evvel 
Bahri isminde birisine kaçmış ve o-

nunla da evlenmiştir. ömer bu ev
lenmekten çok müteessir olmuş, bu 
yüzden de damadile hep kavga eder
lermiş. Fakat damadının iddiasmn 
göre Ömer: 

- Ben üvey kızımı yedi yaşmdan
beri kendim için büyüttüm. Sen ka
çırdın, diyormWJ. 

Son zamanlarda Bahri asker olılu
ğu için kız üvey babasının yanına 

dönmüştür. Ömer, evvelki gün kızın
dan bir lira istemiş, Remziye verme
miş. Bu vaziyet Ömeıin gü :üne git
miş: 

- Ben seni 17 senedenberi besliyo 
(Arkası 10 uncu~~\ 
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Ders Yılı Hazırlıkları 

Yeni oriamekteplerio 
Kadroları bildirildi 

HAiNLERİN AKIBETI Daha Oldu •il,~_:·:;;-..::· 
sim yapıldı. Adatepede Meçhul 

Ot b 11 
--o- Asker ibidesine çelenkler konul-

0 m o ·, er s f t T d du. Ankaradan, lmılrden ve el-i e ar e an e e avi Edil en Bir var vuayetıenten geıen b~ok he-8 • • · H > .. •••• ve •aıabobk bir halk ktit- Üçü Istanbul Tarafında, ikisi Be" 
yoğlunda, Biri Usküdarda Olınat 
Üzere Altı Ortamektep Açılıyor-

1nas1n1 n Onune Dizildiler 1 asta, Beyaz Zehir =d~!:a;:ım..!em!:~~~ 
ptilasına Kurban Gitti merasimden üç ayn intıbaı t.-. 

1 
Yazan: S. S. 1 

r ılduı SCIJ'Cl)'lllUI maht.,.,. aonlanndan biri 
, -Dört senedir; Omnaniı impara Babanıza, birinci otomobile, (Drit 
torluğunun alyaal mukadderatına not) biniyor. 
karışmış olan adamlar bunlar mı Bütün bu sef"ıl kütle, birdenbire 
lmiı? Bu, renk renk çetft çqit- 8118Uvenniıtl. Bütün gözler, sefaret 
hiç şüphesiz ki kıyafetleri gibi ka- hane binaamm kapıamdaki otomo-
falan ve hisleri de blribirine uygun billere çevrilmiJti. 
ohnıyan bu insanlar, naml birle9 - Dk otomobile, ihvanlar arasında 
rlşler .. Nasıl bir arada ~al'f"'1f1ar! (Dritnot) Unvanı verilen Zeynell.bi-

Diye, hayretler içinde gWUttıyor- d!-11 Hoca ile Rıza Tevfik Bey .. lkin-
Jardı. ~ ot?~lJile, ~~Sabri Efen4ı 

Asıl hayret edilecek cihet §uraBl"' ıle oglu ve damadı .. UçüncU otomo-
dır ki; bu kadar yabancıyı kendi bile de diğer arkada§lan b.İıımİ91er 
hallerine güldürenlerin çoğu da, on dl. 
larla beraber gUIUyordu. Garip bir Sefaret ki.tiplerinden bir iki kişi, 
siyasi dekor içinde dünyanın ense- bu (yüksek sınıf siyasi millteciler) 
fil manzaramıı gösteren bu adam- otomobillere bininciye kadar orada 
lar, hiç bir l.r ve hicap duymuyor- beklemifler .. Şoförlerin yanma bi-
lar .. ellerile pencerelere veda ip.re- nen Ingiliz polis çaVUflanna bazı ta 
ti yaparak, koltuklannın altında limat vermişlerdi. 

Müddeiumumilik, dün de yine Ba
Jarköy akıl hastanesinde bir eroinden 
zehirlenerek ölme hldisesinin tahki
kine el koymuştur. Tabibiadil Sa.ıilı 
Hqim hastaneye giderek ceaecU gör
mU., ve morga kaldırtmıştır. Oğren
diğimhe göre hl.diae pıdur: 

Beşinci Asliye Ceza Mahkemesi, 
Osman isminde bir eroin mUptelasmı 
hastanede tedaviye mahlrlim etmiştir. 
Osman, ikl gün evvel hastaneden kaç
mış ve evvelki gUn de yakalanarak 
tekrar hastaneye getirilmiştir. Os
man, dışanda bulunduğu zaman faz
laca eroin içtiği gibi bir miktar da i~ 
riye sokmıya muvaffak olmut ve faz
la kullandığı için evvelki gUn ölmil§

tür. 
Müddeiumumi muavinlerinden Nu

rettin, geçen gUn hastanede ayni te
kilde bir ölUm hldiHei olduğu için 
vaziyeti incelemiye lüzum görmüştür. 
Morgun vereceği rapora göre tahki
kata devam edilecektir. 

Aıı lstasyonlan 

Kaldırılıyor 
Son 24 saatte bir tek tifo vakuı 

kaydedllmemittir. Tifo vakaları çok 
azaldığı için bu haftanm sonunda qı 
lstaayonlarmdan bir kısmı kaldırıla
caktır. Geri kalanları da ay 
kadar çalıpcaklardır. 

Yeniden Terkos 

Çeımeleri Açılıyor 
KJrkgeeme k1ıtarmnt üpatihımı 

Uzerfne stltar f~ ~~1Hr 
ğıZda ~ çeşme açıilijtı BU ~e~r 
125 e çıkanlmıttır. Çeşmeler 250 şer 
metre aralıkla yapılmaktadır. 

ÇOCUCU YARALAMIŞ 

pit ediyoruz: 

• 

Dumlupınarlı bir köylü 
abidede /ıonUfUYOr 

B. Cevdet Kerim lncetlaya 
Hitabesini söylüyor 

şehrimizde bu yıl yeniden altı or- ten Gazi Osmanpaşa ortaınekieP 
tamek~ep açılacaktır. Bu mekteplerin dUrU Galip, UskUdarda 
yerle~~le kadrolan. d~ maarif mü- 3 Uncü Ortamektep mildürl 
dUrlUğüne tebliğ edilmıştir. Buna gö- veten UskUdar birinci o 
re, Cağaloğlunda eski Ameli Hayat müdüril Müeyyet tayin ediltınıcl'I 
mektebi binasmda bir erkek ortamek 
tebi kurulacaktır. Müdürlüğüne Kız Azlık mekteplerin.I• 
Ortamektep Müdür Muavini B. Tahir Azlık ve ecnebi mektepl~ 
tayin edilmiştir. muallimlerinin kadroları hASD~ 

Çapada Kız Oğretmen Tatbikat br. DUı;ı yapılan bir içt~ada 
Mektebi binasında açılacak yeni er- rolar bır kere daha tetkik 
kek ortamektebi müdQrlUğilne Kız ~ugUnlerde Ankaraya O'ffrıdel~ 
Muallim Mektebi ikinci müdürü Fuat, tır • 
Cibalide açılacak nfuhtelit ortamek
tep müdürlüğüne CUınhuriyet orta
metkep mUdür muavini Şükrü, Tak
simde açılacak muhtelit ortamektep 
müdürlUğUne Zonguldak mektebi mu. 
allimlerinden Halis, Be§iktaşta açıla
cak ortamekt~p mUdtlrlUğüne ilave-

Sahte 1 Çorapçılar. 
• • 

Bir Müf ettis Dertlerin• 
' lı Ostünde Tutuldu Anlattılar 

Sanayi Umum tt4icllltt 
. 

ve Mahkum Oldu 
:Asliye DördUnctl Ceza Mahkemesi _. 

dUn Erzurumlu Mehmet isminde biri- Ankaraya Dön•_..... 
sine bir ay on bet gUn hapis cezası ıı-~ 
vermlt ve derhal tevkif etmletir Meh Iktısat Vekl.leU Sanayi U-cllld"':.., 
medin suçu kendisine belediye. mU- dUrU Reşat, dUn Ankaraya _....fi: 
f ++; .. • üstl kt' u:. . . tür. Umum mUdür, öğledeD~ 
e .. W9ı s verme ır . .na.disemn taf. · B' 1. •. _,~'- .... n~r 

+su~l...lıi:·~· ı.a.wti.- nayı ır ıgıneı g-- ua. 
Ersurumlu iıen~C&1e~~- ~ frmı~ij;.,&~ier ve . .. 

f 
Vi ettirmek için Istanbula yenı gel- çoraplara tatôı~-ıttlfecek ~ 
mi§, ~elide bir evde yerlee~tir. limatnamesinin serbestçe itJıl1 ~ 
Evvelki ~ Aksaraya .d~ merw bilecek ecnebi çoraplarına cı- J.JI 

1 

ken yolda bır arabacı görmuş: edilme&' limn geleceğini sayı~~ 
- Ben, belediye müfettişiyim. Sen dir. F~brikatörlerin iddi8818' 

burada niçin d~yorsun. Çek araba- aksi halde hariçten ucw.'gel.,iJ f/16 
nı öteye .. demittir. rük mallann piyasayı dold~ .... 

Biraz daha aşağıda da yemişçilere, timali vardır. Umum mUdUt• 1>1' bohçalan, bacaklarının aralarında Otomobiller, biribirinin arkasın-
ıımsıkı tuttuklarl eepetleri ve çan- dan hareket etımiştl. Içlerindekiler, 
talan salhyara.k nP. hayasız birer burada toplanan arkadaşlanna, kı· 

BüyUkadada Lala Hatun sokağında 
25 numaralı evde oturan Viktor adın· 
da genç bir kız, ayni sokakta oturan ' 
Metin ismindeki çocuğu fena halde · i·/~·:~~r.'f!·.:iM:\\i\ suculara ve daha birçok esnafa ayni tal 1 t al tı 

kild 
. 

1 
. bunl ea an no m11 r. ... 

şe e e111ır er vermış, ve arı ye- K.. .. L at .,,,.,,. 
rine getirtmiştir. uçu1e ıan • • • 

maskara ()lduklarım iabat ediyor- sa birer temenna savurarak geçip 
lardı. gitmioJerdi. 

A rtık' vakit, ikindiye doğru 

yaklapyordu. Birkaç oto
mobilin horultusu duyulmuştu. Sefa 
rethanenin i)üyük kapw açtlmıştl. 
Jçeri, üç otomobil girmişti. Bütün 
bu sefalet kafilesinin araamda bir 
hareket başgöstermitU: 

- Müjde, arkadaflar .. Bizi almı
ya otomobiller geldi. 

Diye, setıler yükselmişti. 
Otomobiller, sefarethane binaaı

ııın kapısına dizilmişlerdi. 
Şimdi; yerlere bağda.f k~ar. 

duvar diplerine çömelenler ayağa 
kalkmışlar .. Bohçalarını koltukları 
na; aepetlerini, zembillerini, çanta
larını ellerine almışlar .. Otomobilin 
davetini beklemektclerdi. 

Şeyh Recep Kiraz Hamdiye aea
leniyordu: 

- Paşa Hazretleri!. Zatı devle
' tiniz, ilk otomobile buyurun. Şöyle

ce aslan gibi kurulun.. Düşmanlar 
görsünler de çatır çatır çatlasınlar. 

-Fena olmaz amma.. acaba o
te1mobiller bir.e mi geldi? .. Bu ka
dar kişiye Uç otomobil lifi gelmez, 
tabii. 

Artık konuşma, karmakan91k de 
vam ediyordu: 

B u sefil zümre arasında, yine 
' birtakım eealer yükselmişti: 

- Eyvah .. Biz; bu işte de yan
dık, desene ... 

- Niçin yanalım, yahuu! .. Şim
di, bizim otomobiller de gelir. 

-Acaba? .. 
- Acabası, yok .. Tabii.. Onlar gi 

dip te biz burada kalacak değiliz 
ya? .. 

- Ona ne şüphe? .. Eğer öyle ol
masaydı, arkadaşlar gelir .. Bizim
le .helllla,ır, veda ederlerdi. · 

- Ainma, bakınız .. Kapıcı büyük 
kapılan kapıyor. 

- O, ihtiyat tedbirdir. Daha 
doğrusu, etrafta bizi tarassut eden 
millicilerin gözlerine kW serpmek
tir. 

Aradan, yanm saat.. Bir saat .. 
Bir buçuk saat geçmişti. Beklenen 
otomobiller gelımemişti. 

Ancak, artık ortalık kararmıya 
başladığı zaman: bir lngiliz mWi
zimi, yanında nefer elbisesi giymiş 
bir Ermeni tercümanla gelmiş .. Bu, 
(aşağı smlf mWtecller) in karşıla
rına dikilmiılerdi. 

Tercüman, yüksek sesle emir ver 
mı,ti: 

- Efendiler! .. YUzb&fl Bey, emir 
edorlar .. Bunda, şöylece top olun. 
Darder, dörder bir hizaya dizilin. 

dövdükten sonra kalasını duvara vu
rarak ağır surette yaralamıştır. Vik
tor yakalanmıştır. 

-0--

Son Dört Günde 

Cezalandınlanlar 
Son dört gUn içinde temizliğe dik

kat etmiyen 109, Köprüde yasak yer
lerden geçen 86, hareket halindeki na 
kil vasıtalanna binip inen 18 kişi ce
zalandırılmıştır. Aynca, seyrüsefer ni 
ıamlanna aykın hareket eden 9 kişi 
yakalanmıştır. 59 köpek, 6 kedi tutul 
muştur, bozuk 331 ekmek, bayat 100 
palamut musadere edilmittir. 

1 BiRKAÇ SATIRLA :ı 
M. aouırmada yr.puacak yenı timaD 
IJ dairesinin proje ve keşifname

sl bitmiştir. Yakında ilıpatma bafla
nacaktır. 

• 
Y alova, 'Bo8tancr, Beybelladada 

yapılmakta olan meoden*le
rln bqaatı bitmek tu.eredlr. 

• 
E ellllliyet lldncl tube müdür mu-

avinliğine tayin edllmlş olan 
Usldldar ellllllyet Amiri Tevfik Dopn 
oğla, dtblden ltlb&nn yeni vulfeebıe 
baflanuwtır. 

- Belki posta posta götürecek
ler. 

Bu emJr üzerine: otomobil bekli- e 

Fakat, biraz sonra işin farkına va- halılnndtılıı prol:A 
nlmış ve sahte müfettiş polise teSlim Hükftmetin kilçUk sanat Jet!~ 
edilmiştir. esnaf hakkında bir kallUJl pro etbl 

Suçlu, dün kendisini şöyle mtlda- zırladığı bu hususta beledl_yet.,... __ 

Meçhul A•ker abidesinin 
,elenlılerle dolmUf mcmmrcuı 

faa etmiştir: mütal~ sord~u ruıı" 
- Benim gözlerim sakattır. Bura· Belediye bu husus~ ra~. 

ya tedavi için geldim. ümitsizliğe dil- zırlamış, Ankaraya gon~ 
şilnce kendimi kaybettim. Ne yaptı- Bu proje kanun b~e ~ 
ğımı bilmiyorum. sonra b~tün esnafla kUçı: .. _ ... ~ .... 

Mahkeme, bu müdafaayı varit gör bablll;111 idare ve kontJ"?1 
mediği için Mehmedi bir ay 15 gün belediyelere geçmeıctedil'· 
hapise mahktim etmiştir. ---0---1Ç1N_ .. .& 

A YILMADlal ~ 

H • • y k•ı• • HASTANEYE KAIJ>l~ arlCIY~ 8 1 imiz KadıköyUnde )ı{ttrettiP ~ 
Bugün Gidiyor '° numaraıı evde oturan eo ~ 

da Hatice, ayni evde kirf.CI ~ 
Hariciye Vekilimiz Bay Tevfik Rilş kavga etmiş, uğradığı -~-..ut· 

tü Aras bugün Cenevreye gitmek il- hammW edemJyerek baywu-=._. 
zere şehrimizden ayrılacaktır. B. RUş yar kadın, tıç saatten fasl& a . 
tü Aras bu yolculuğu Venedik yolile ğı için hastaneye kal~ 

1 k E yapacaktır. ne yakalanmıştır· 
ıra içisi Ezilerek öldii 

D 
Köprüdeki Vapurlar ıtarapıııar 

ed ş Köprüye yanaşan vapurlann fay- Adana, (TAN) - tarı ııı 

0 
1 ffl l lJ()_T rap yapmalan, gelip geçenlerin gözle- yonunda bir ameliyat ka rgoıı 

Geçen ay içinde istifa eden Irak rine kömür tozlan dolmasına sebep ra yaparken, makineye ~ren 
Başvekili B. Hikmet SUleymanm An· olduğu için bundan sonra vapurların mak üzere giren gardo ~ 
kara Elçiliğine tayin edileceği ve An- kazanlarına açıkta kömür atmalan tamponlar arasında kalmı!f, g 

kara Elçisi B. Naci Şevketin de Ma· =al=a=ka=d=a=rl=ar=a=bll=d=i=ri=lm=iş=t=ir=. =====çal~a=n=ara=k=ö==lm==U==ft==Ur===:. :::::=:=:S 
jeste Kn1 Gazinin Başsekreterliğine 
getirileceğine dair Suriye gazeteleri 

bazı haberler neşretmiflerdi. Sal&hi
yettar zevattan öğrendiğimize göre 
bu iki haber tamamen asılsızdır. Yurtta Bqünkü Hava - Yok canım.. Şimdi buraya, 

dünyanın otomobilini tışiirUrler. 
- Oyle ya.. Koskoca İngiltere 

devleti fahimesi buuu! .. 

yenlerin ayakları, buz gibi suya er- Nafta Vekili B. Ali Çetlakaya, 
mittl. Yine kannakarıtık bir mırıltı dön sabahki ekspresle Anka-yilkaeklıifti: radan .aa...a-ı ... •-'-1•tlr. D 1 rk h O Yefilköy meteoroloJı'' istasyonun - lfılll': r--- ell>U&U9 an ma a Ç 9 uncu ay GUn: 30 Jt.. • ..tne· 

- Eyvah .. Galiba bizi tabana • dan alman malftmata göre, bugün C;em--ı •• m&hn': 26 Aguaıl_.-:.-.. 1 
ku et il E ID&f cllB r1 ...._ bir 5 h J!. havanm Trakya, Kocaeli, Karadeniz -~ ----- o 

" e ıötürecekler. -•L.-- a1,.....,m-...~~. röntgen a tekur Tutuldu ve orta Anadolu mmtakalannda mev Arann~: l.S565•08 _ l\Jfıe:p 
- Canım .. Biz de anamızın kar- ıı;a.- ____ ._ zii yağışlı, diğer yerlerde kıımıen bUr '"''!i' ve 

mndan otomobille çıkmadık ya?.. • Sofyada sahte bir çek hazırlamak. lutlu olması, rUzglrlann ekseriyetle ikindi: 15,52 - Aklanı: 
-Tek, aelimete erelim de.. Hamallar Cemiyetinin mtimenU- tan suçlu olduklan iddia edilen Danl- ~ i~kametinden Trakya •. ~de Yatsı: 20,17 _ tınsl.k: 

Bunu aöyliyen ııöolerini ikmal.,. - Ne olacak? •• Şuradan, Boğaz- ıeıt dün llelodlyeye ge1ın1t1er markalı BIUher, Frank ve na..en a- ve ocaelinde kuvvetli, diger mm L.:.::=...::..:.;..---:-·-;:'.~di; dememi,tı. Birden bire KiraZ Bam· keeenden, ı::ı..ı ............... a :-.. ııı-ıvenr· • ve bir tipte --- ya-•-••• has .. - dmda U takalarda orta kuvvette esmesi muh- lutlu ~miş, rUzgi.r ~~. ~~ ... MM&U• _._ .,._, _ _.._ 8~ .-- ........ ç ecnebi yakalanllll§tır. Tev· temeldir. de 4 ı:;tı.e stıratle eamır-· 
cU Pqanm wl, ytlbeladftL 1•. ua """ıı:ııw'e e temaslara baflMUtlar- ktf, Danimarka ve Bulgaristan zabı· Dtl'NK'O DAV & re 759,8 mlJimetre, h&raret 

- Çok şUkilr Cenabı Hakka. .. El
hamdülillah, talihimiz izzetler
le, ikramlarla açıldı. lntallahUrrah· 
man, cümle ihvan ile beraber liöy-
lece ••• 

---------~A~Y~·~otom;;.;..::~obi=1=\er::..::~~"Ld=eti~=·ım=lf.=---· .._;,,,,j~...!,_._.._.._.__:<:Ar:k:uı~var~)~~clır:._ . ._.._.~._.~._.-----~._.~~t=al:•r:m:a~bil=dirllmietir=:·:~· ~._.._.._.~~Dlln:::~·~h:ava~a~Jaı:1&:m:a~ka~dar~eokbu- 27.enu19santio'&ttı. 
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fi.fK 
Azizlik 

Japonlar $an9hay Etrafında 1 

Büyük Bir · Taarruz Yapacak 
Küçük Antant Kon/ er ansı 

· I Köprüde !;hiler var. Bu çivilerin 
içinden geçenleri otomobil, tramvay, 
araba, kamyon ve at çiğnemez. Lakin 
çhilerin dı~ından g~enlere ceza ,·ar. 

Mazarick Hasta 

llrag 2 
~~Ya Cu ('l'AN) - Sabık Çekoslo-
~t'iıı a .. nthur Başkanı B. Maza
~ektgn.· surette hastalandığı bil
~ 8ala~· Son saatlerde halinde 
Odıa U eserleri görülmüşse de B. 
~dan e B. Benes, hastanın başı u
~rnamışlardır. 

~Yugoslav - Arnavut 

~dudunda Bir Hadise 
J.~Q(!ı~ 
-~a"uu · 2 (TAN) - Yugoslavya 
~ oırn Uk hududunda kanlı bir ha
~elt ~·U§tur. Gizlice hududu geç -
1ıdut ~Yen iki Arnavut, Yugoslav 
~1ltı,hafıılan tarafından öldürül 
:li~ ~Bu arada bir Yugoslav hu 
g~ ~ lıı da maktul düşmüş ve 
~'I' de Yaralanmıştır. 

''stin Karışıklıklarında 
l{ttdUs 11 Maktul 
~~ g~ı 2 { A.A.) - Pazardan beri 
\~il!-: o en taarruzların bilançosu 
e &e~i ~ ~ir maktul (üçü Yahudi 

·~-ap) • yedi yaralı. 

a~ 
~ ~ikan ve Baltık 
~"~ s ~ v~ eferleri Kongresi 

!q 11 \re~ 2 (TAN) - Burada Bal
tı-I- taYy tık meı:nleketleri arasında 
~ hp11 are seferleri için bir kon
tıl.-_~ \re acaktrr. Kongre, btıgün açı
~ltur. aYın 6 sına kadar devam 

''~ ~ ~o 1111 Afet, Arkeolop 
t ııg..esinde Mühim 

'p.~t ~lltuk Söyledi 
~':'~ 2 <A.A.) - Anadolu a
~hte Ususi muhabiri bildiriyor: 
~ ~y n evveı arkeoloji ve antro-
l\ ııeırnueı kongresi bugün a

li(ı ~ ll). 

~et~,'Ul'a_hhas heyeti namına ta-
~~ı' ~o~ ık~n~ başkanı Bayan 
~~- e lÇtir.naında bir nutuk 

lb..._"~~ 
1'1 ~~· ~re:, ikinci defa tekrar söz 
~lı~~eoı0 .:kıyede Cümhuriyettenbe
l~tıte~İ)e~~ Ve .• antropolojiye verilen 
bı~ ~·al>tl' '.l'urkiyede muhtelü yer
~°11 "'e ~ a~ kazıların verdiği mü -
' l'ı-e ~n neticeleri izah etti. 
~llt~ll e"'1

1 Bayan Afete, söze baş
~ b"lıl 8o el, nutku sırasında ve 
t~_ .. q. ttıu;:1'a uzun alkışlarla bü -
~~ı. abbet ve takdir ala.kası 

lı:~ı,. ~'il .\t 
ti1Q1~f'lt 0~t her iki nutkunda da 
~il \ı • ~knıuştur. lfadesindeki a· 
~~e lta11 kanlılığı, temiz telaffu. 
ttııı~berııe ~dilen şeylerin haiz ol -
~ bıı diti i?et, bir çok milletlerin 
~ ~ beye u:ı1erden müteşekkil ~ 
ı~lr ~llt llıerinde gayet müsait 

'1 il.>. · etti 

Japonlar Bol}una 7 enkil 
Hareketlerinden Bahsediyorlar 

Londra, 2 (TAN) - Ş~ghaydan gelen haberlere göre bura
daki Çin kuvvetleri, Japon kuvvetleri tarafından hazırlanmakta 
olan büyük taarruzu beklemektedirler. Japonlar nehir üzerinde 
mühim mevkiler kazanmıt bulunuyorlar. Çinliler Lothien'de 
mukabil bir taarruz yapmıtlar, fakat mülhit bir mukavemetle 
kartılanmıtlardır. 

Japon tebliği: 
Wousoung'.u işgal etmiş olan Japon kıtatı, ı EylW sabahı bu şehrin 4 Küçük Antantın yıUık konferansı, yukarıda resmi görülen Sinaya sa

rayındaki iki günlük toplantısını bitirerek eskiden verilen bazı kararla-kilometre şimalinde kiln Pao-Chan'a 
gfnnJşlenlir. ÇinlUer, ricat ederken 
1500 ceset bırakmışlardır. 
Şa.nghaym şimalbıde karaya çıb

nlmış olan Japon kıtatmdan bir müf· 
reze, Eylülün birinde beynelmilel im
tiyazlı mıntakaya girmiş ve Japon 
bahriye efradı Ue iltisakını temin et
miştir. 

A' A t k n tekit ve antantm devamına karar verdi. Ayrıca Küçük ltilafla, Balkan manga r l 1 Antantı arasındaki sıkı bağlar da tebarüz ve her iki birliğin sulh yo-
LJ b LJ !undaki mesaileri şükranla. kaydedildi. Bütün bu kararlardan pek mem-

Bu müfrezenin muvasaleti, kendisi
ni alkışlarla karşılamış olan Japon 
kolonisinin emniyetini zmuuı altına 

almıştır. 

Mulıasematm bidayetlnde11beri, Ja
pon orduları ÇinlUer tarafından kul
lamlmakta olan dumdum kurşlBllan
na maruz kalmışlardır. Kuantoung'uo 
Japon ordusu, Kalgana girmiş ve 81 
Ağustosta 20,000 dumdum kurşunu 

ele geçirmiştir. 

Yeni bir muharebe 
Bu sabah Şanghayda yeniden bir 

muharebe çıkmıştır. Çinliler, Potung' 
dan ateş etmişlerdir. Japonlar, liman
daki harp gemilerinin ateşi ile muka~ 
helede bulunmuşlardır. 

Gece, sükfın içinde geçmiştir. 

Bombalanan lngiliz gemui 
Dün akşam Wousoung açıklarında --- 4 -

isabet eden obüsler nüfusça telefata 
ve maddi hasarata ecbcbiyet verme
miştir. 

Lungshan adındaki ltalyan vapu
runun henüz malum olmıyan bir ta
kım ahval ve şerait içinde bir bombar 
dımana maruz kalmış ve fakat bir gft
na hasara uğramamış olduğu haber 
verilmektedir. 

Kızılhaça bombardıman edildi 
Çin Ajansı tarafından bildirlldiğine 

göre Japonlar, Şanghaya altı mil me
safede kain Tachang'da kızılhaçm bir 
müfrezesini bombardıman etmişler
dir. iki kişi telefolmuştur. 

Japon tayyareleri tarafından Wou
soung yakininde bir otobüs istasyonu 
na karşı yapılan bombardıman neti
cesinde 200 yaralı mülteci ve asker 
telef olmuştur. 

Tedip hareketi için 
Japonya Hariciye Nazın Bay Hiro-

n aT e nazıı mış nun olmamış görünen biricik hükftmet Macaristandır. Macaristan, mua-
Berlin, 2 {TAN) - General Goe- hedelerin tekrar gözden geçirilmesini ve silahlanmayı istemektedir. Hal

ring, bugün hariçte yaşıyan Almanlar buki Küçük Antant konferansından ne lehte, ne de aleyhte bir karar 
toplantısına iştirak ederek bir nutuk çıkmış değildir. Macaristan Küçük ltilafı kendi tarafına kazanmak için 
söylemiş ve dinleyicilerine, Almanya- birçok fedakarlıkları yapmıya hazır görünmektedir. 
da gördükleri şeyleri hariçte anlat-
maları 18.zrmgeldiğini izah ettikten 
sonra yeni Alman zırhlılarının yakın 
da hariçteki Almanları ziyaret ede
ceklerini ilave etmiştir. 

General Goering ezcümle demiştir 
ki: 

"Biz sulh istiyor ''e sulhU g&raııti 
ediyoruz. Ba..5kaları da sulh istiyor-

• tarsa ne aıa, fakat sulh istemiyen-
lere karşı biz de harbe hazınz. Hem 

de tam ve mükemmel bir şekilde 

hazınz.,, 

ta bugün matbuat mümessillerine be
yanatta bulunarak Japonya ile Çin 
arasında harp vaziyeti bulunmadığı

nı, ve Japonyanın Çindeki Japon a
leyhtarlarına karşı tenkil hareketleri 
yaptığını söylemiştir. Japon Hariciye 
Nazın Kantonun ne ir.in hombardı
man edildiğine dair ~Jan •"'·!- -
vaben oradii. da Japon aleyhtarlarına 
karşı tedip harekatı yapıldığını ve bu 
unsurlara layık oldukları cezanın ve
rileceğini anlatmıştır. 

Bir bataklık 

Çin Maliye Nazırı da bugün beya
natta bulunarak Çinin Japonya ile o
lan mücadelesinde muvaffak olacağı. 

m, Japonlann Çinde ilerledikçe içinde 

mahvolacaklan bir bataklığa sürük

leneceklerini söylemiştir. 

Çin - Sovyet paktı hakkında 
Çin Hariciye Nezareti namına söz 

söylemiye salahiyettar bir zat, Çin -

Sovyet misakının harp levazımı itası
na müteallik gizli maddeleri ihtiva et
mekte olduğu suretinde ortada dola
şan şayiaları kati surette tekzip etmiş 
tir. 

Ziraat Vekaletinde Yeni Teşkilat Kanunu 

Kanun, Yüksek Tahsilli 
Memurlari Terfih Edecek 

Ankara, 2 (TAN muhabirinden) - Ziraat Vekaleti Teşkilat 
Kanunu dünden itibaren meriyete girmiştir. Vekil B. Şakir Ke
aebir, bu münasebetle fU beyanatta bulunmUflUr: 
"- Yeni te9kili.tın eaaaı, yüksek tahsil görmüf, yüksek mek

teplerden çıkmıt olan meslek memurlarının birer derece terfiini 
temindir. 

Bu kabil memurlar, hemen umumi-J 
yetle 1 - 2 derece arasında terfi im-

kanları bulmuşlardır. ı 
in önü ile 

Zirai kombin~ar '?e.sele~i~e ~elin- Prens Paul Arasında 
ce, evvelce de soylediğim gıbı, bırçok Ankara. 2 fA.A-> _ ~YeJdUmJa 
.unu allL~ ve ".ı""a." lilıu ... ~. Duu- İsm t 1 ·· ·· U k d · · ··1·· •· 
1 d b · tif d . k" b e nonun n ar eşının o umu 
ar an u sene ıs a e ım anı ulun- m·· b til S A y 1 ·b· _ . unase e e . . ugos avya naı ı 
madıgmdan muhafaza edılecek, gele- hükumeti Prens Pol aşağıdaki telgra 
cek sene ne suretle, nerelerde kullanı- fı g ·· d · t· . on ermış ır : 
lacaklan tayın olunacaktır. s E Ba . k·ı 

Devlete ait çiftliklerin ve müesse-
selerin herbirini bir komisyona tet
kik ettiriyoruz. Bunlann bulundukla
rı muhitlere ve bütün memlekete en 
faydalı birer örnek olabilmesi için ka
biliyet ve ihtiyaçlarını tespite çalışı. 
yoruz. 

Bu yıl buğday mahsulü, mıntaka 
itibariyle bazı değişiklikler gösterme
sine rağmen takriben geçen senenin 
aynidir. Muhtelif buğday satış mınta 
kalanndan gelen malumata göre, buğ 
day fiyatları normal hadler dahilinde 
dir. Müstahsilin fıtzla arz yaptığı ve 
alıcmm müstağni bulunduğu yerlerde 
Ziraat Bankası geniş mikyasta. alış

larla müstahsili korumaktadır.,, 

. . ş~e ı 

Ankara 
Uğramış olduğunuz büyük ziyaı 

şimdi öğrendim. Sizden büyük kede
rinize iştirakim~ itimat hııyurmanızı 
rica ederim. 

Paul 
Başvekilimiz İsmet İnönü aşağıda

ki tPlgrafla cevap vermiştir: 
S. A. Royal Yugoslnya Naibi 

hükfmıetl Prens Paul 
Belgrat 

Altesinizin göndermiş olmak lUt
funda bulunmuş oldukları telgraftan 
dolayı hararetle teşekkür eder şükran 
lanmı ve derin hürmetlerimi arzcde
riın. 

lımet lnönü 

Fransanzn 1Vl_üdaf aa Kuvveti 
Y akm zamana kadar Fransa 

.Erkanıharbiyesi ve Ordu 
~kuma.odanı olan General Wey
gand, son gönlerde Fransanın mü
dafaasına dair bir eser ne§retti ve 
Fran88.lllll milli müdafaa vaziyetini 
tetkik ve tenkit etti. "Fransa mü
dafaa ediliyor mu'!,, adını taşıyan 
eser, gerçi Fransanın emrine ama
de olan kuvvetlerin, bütün ihtiyaç
lara k8.fi olduğunu söylemektedir, 
fakat Avnıpanm bugünkü kanşık 
vaziyetinin birtakım gedikleri, en 
kısa zamanda doldurmayı emretti
ğini de ilave etmektedir. Bu yolda 
yapılacak ilk iş hava, deniz ve ka
ra kun'etlerl arasında vahdeti te· 
min etmektir. V ahdetl teminden 
maksat, bu üç ku,'Vetin erkii.nıhar
biyelerine istinat eden bir müda
fa.n l)akanhit vücude getirmektir. 

r~·-.. ~~;~·= .. ~-~~;··;;;:··~-~~;~~ ........ I 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

G eneral Wt-ygaaıd Fransanm 
han ku\'vetinden bahseder

ken onwı 1,000 birinci sınıf tayya
reye sahip olduğunu, fakat lngiliz 
tayyarelerinin sayısı ( 1500) e, lhıl
yanmkiler (1,800) e, Alman~·anın
kiler (3,000) e varacaktır. O halde 
Fransa da geri kalmamak i~in elin
den geleni yapmalıdır. 

General Weygand'a göre Fransa, 
müdafaa. i~lerinde, kısa bir görüşle 
hareket edemez. Yani Fransa yal
nız kendi topraklannı müdafaa et
me;ti düşünmlyerek beynelrnllel mU-

cadelelerde Fransız mUdafaasmm 
vazifesi, Fransız topraklarmı koru
mak ve Fransanm müttefiklerile 
teşriki mesai ederek möcadeleyl 
muvaffakıyetle başarmaktır. 

Fransız generaline göre Fran&a
nm müdafaasında, sırf tedafüi ma
hiyette hareket te doğru değildir. 

Çünkü tedafüi veya taarnızi vazi
yet almak bir takım şeraite bağlı
dır. Fransa, tebeası üzerindeki nü
fuzu son derece lun'Vetll ve ordula
riyle hava kuvvetleri son derece 
mükemmel bir hükfimetln ani bir 
taarruzuna uğranııya karşı daima 
hazır olmak mecburiyetindedir. Bu 
ani taarruzu, kütleler harbi takip 
edebilir. O halde evveli. keyfiyet, 
ve bunu takip edecek kemiyet har
bine hazır bulwımak icap ediyor. 

Fransız donanması, Büyük Harp
t.enberi hemen hemen kimilen ye
nilenmiştir. Fakat ltalyanın deniz 
inşaatı programı, ona üstünlükte
mkı edebilir. Almanya ise, Versay 
muahedesinin tahdldatmdan azade 
kalmış buJUDUyor. Fransa, bugün 
deniz kuvveti bakımından Alman
yanın Derisinde olduğu halde Al· 
~yayı dalma uyanık bir gözle ta
kip etmek mecburiyetindedir. 

Fransanın eski Erkanıharp Reisi 
eserinin bir faslını Rus ordusuna 
tahsis etmiş, ,.e bu fasılda SO\·yet 
ordusunun sulh zamanında 1300000 

den teşekkül ettiğini, orduda hiz
met edenlerin 2 ile 3 sene arasında 

hizmet gördüklerini, ordu mensup
lanndan yüzde doksanının komü
nist fırkadan alındığını, orduda mo
ralin ve teçhizatın iyi ve bol oldu
ğunu söyledikten sonra ordunun 
sayısı ile kudreti arasında mu\'aze
ne eksikliği gördüğünü anlatmak
tadır. Rusyanm Avnıpadaki hava 
kuvveti 8000 tayyareye varıyor. .~ l'i . 

~ l:i llı~n Y~t eden şeref komite-
~)all · ~l'i etlkı __ Fransız nazın arke
~l'ılıtı ~etin 11 Söylediği nutkunda 
-~~ •- ttt~. Uyelerin üzerinde uyan-

-.ı. ... : ıt tes· ·· ı 
"'Qlr \> ıre tercuman o a -

e tebriklerini alenen söy 

/ zakerelerde büyük devletler ara
sında me\•kl almalı, siyasi ve Jktı. 
sadi istiklallerini korwna), lstiyen
lerle işberaberllği yapmalı ve bu 
lstikli.llert tehllyeke koymak isti
yenlere karşı gelebilmelidir. Bu 
yüzden, Deride vuku bulacak mü-

General Weygand bunla.n anlat
tıktaıı sonra Fransanm müdafaa 
servislerini gözden geçiriyor ve 
bonlan Almanya, ltalya, Sovyet 
Rusya ve lnglltere kuvvetlerile 
mukayese ediyor. 

F nnsız Generalinin anlattıkla.
nnm hulisası sudur: 

Orduya gelince buglin sllih al

tında bulonan ylnnl fırkanın kifa.
yetl ~phelldlr. Son seneler mrfm

da ordunun ~hlzatı ve malzeme
sini ıslah için büyük Derlemeler gö

rülmüştür, fakat sil&h fabrikalan
mn mllllle§t1rilmesl, general tara
fından tenkit Ue karşılanmaktadır. 
Gerçi hWdlmetln bu fabrlkalan bir 
dereceye kadar kontrol etmesi mu
vafıktır, fakat bunları benlmesl 
yanh~tı. 

Ordunun vaziyeti emniyet verici 
bir mahiyettedir. Erkambarblye 
mükemmeldir ve teşkll&tı sağlam
dır. 

General Weygandın bu eseri yal
nız Fransada değil, }~ransa haricin
de de dikkat ve merak ile okunmuş 
bulunuyor. Eserin Fransadaki te
slrinln derin olması ve teslihat 
programım hızlandırması beklen
mektedir. 

Avrupada böyle ~hili ge~itJeri olan 
caddeler gördüm anıma doğrusu bun
Jann haricinden geçen olursa yaka
larlar mı, yakalamazlar mı'! Pek ha
tırlamıyorum. Zaten bizim için orası 
da lazım değil. Değil mi ki; bizde çi
vili yolun dışından geçerken otomobil 
çarpmasa bile ceza çarpıyor. O halde 
oraya ayak basmamak birinci sart. 

La.kin gelgelelim; herkes bunun 
farkında değil. Köprünün ortasına 

kadar yürüyüp te sinek kağıdı gibi 
yakalananlann adedi hergiiıı 40-50 
li buluyormuş. 

Ya,·aş yava.'.j öğrenirler ,.e ge~mez
ler. Ne yapalım! Gerçi günde 50 ki5i
den senede 2200 kişi eder. lstaııbul 
ınüfusunu düşünürsek belediyeye bir 
hayli varidat. Zaten köprü ötedenberi 
belediyenin yüzünü gWdürmü~ bir 
irat kaynağı idJ. 
Kuruşa adam ge~irme usulü ),kıl

dıktan sonra: 
"- Ah nlinimete f'.skisi gibi hiz

met edemiyorum.,, diye ha),flanır 

dururdu. işte çivili yollardan sonra 
tekrar irat getlrmiye ba§ladı. 

Bu tekerlemedeın sonra yeni usul 
bir muziplik keşfedilmiş onu anlata
cağnn. 

Çivili yolun yirmi metre kadar açı· 
ğında köprünün yaya kaldmmı üs
tünde duruyorlar ve karşıdan dalgın 
dalgın geçen birine: 

- Hişt! diye bağınyorlar. Adam 
dönüp bakıyor. Bakınca el ile o tara
fa geçmesini işaret ediyorlar. Ne ol
duğunu bllmlyen ve bu davetten şaşı
ran adam biraz tereddüt ederken tek· 
rar işaret edip çağırmakta ısrar edi
yorlar, o da çivili yolu unutup kendi
ni köprünün nımtakai memnuasma 
salıyor ve orta yere gelmeden beledi
ye ı:im~eğine çarpıyor. 

Birkaç kişiye bu azizliği ~·apmış

lar. Aman dikkat edin! Hiç dalgınlıt .. 
gelmez. 

B. FELEK 

Bir Gemide 
isyan Çıktı 

Londra, 2 (A.A.) - Amirallik da
iresinin bildirdiğine göre, bir lngiliz 
gemisi, Sherard - Osborn adında ve 
cenubi Afrika hükumetine ımensuı 

bir gemide isyan çıktığına daiT, bı 
gemiden bir telsiz almıştır. 

Osborn vapurunun Ingiliz sahillt 
rinde olduğu tahmin edilmektedir. 

Motorbotla Saatte 

208 Kilometre 
J..ocarno, 2 (A.A.) - Sir Malcolm 

Campbell. kano otomobU ile saatte 
208. 400 kilometre vasati süratlc ye
ni bir sürat rekoru tesis etmiştir. 

Sovyetlerin Beşinci 

Tiyatro Festival: 
Moskova, 2 (A.A.) - Dün verilen 

büyük bir konserle Sovyetler Birliği 
beşinci tiyatro festivali açılmıştır. 

Bu konserde, muhtelif ~rmi memle
ketten gelen davetli olmak üzere iki 
bin kişi bulunmuştur. 

Kısa Ankara Haberleri 
Ankara, 2 (TAN): e Yenişehir JK>lis ba5komiseri B. 

Ce\"at dün gece kalb sektesinden 
öldü. Merhum, emektar zabıta me
murlanmızdandı. . 

8 Ecnebi ve ekalliyet mekteple-
rinde okutulan Türkçe ve killtür 
derslerine alt kitaplar yenideo ) az
dınlacaktır. 

8Ankara Hukuk }'akülteslne bu 
sene 50 leyli talebe alınacaktır. Mü
sabaka imtihanı 1 inci teşrinde ya
pılacak, ka),tlara a),n başında baş. 
lanacaktır. 

• Orman umum müdür muavin
liğine mütehassıs B. Halil tayin e
dildi. 

8 Bugün Ankarada liselere ,.e 
ortamekteplere ahna<'.ak talebenin 
leyli meccanllik imtihanları yapıl

dı. 
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·.M.ah ken:-.elerd.e 

Çamide Cürmü Meşhut 

Pabuç Hırsızlığından 
1,5 Aya Mahkôm Oldu 

Suçlu, "Bana Acıyınız, 

Onun 11!!.ı·n Yaptım 3' il 

Açtım, Bu 
Diyordu 

Sultanahmet Sulh Üçüncü Ceza hikimi Kimil, dün Ekrem adlı 
hir hırıızlrk suçluıunu bir ay on gün hapee mahkCam etmittir. 
İddia fudur: 

Ekrem, dün, 1abah namazına Fatih camiine gitmif, herkeı ce
maatla namaz kdar'ken o, ayrı bir kötede kendi kendine iki 
rekat namaz kılmıttır. 

Iki gün evvel camide bir hırsızlık .-------------
olduğu için Ekremin ayrı namaz kılı
şı kayyum Mehmedin nazarı dikka
tini çekmiş ve bir direğin arkasına 

Vasil, Beraet 
çekilerek Ekremi gözetlemiştir. Ek- Kararı Aldı 
rem, cemaat secdeye varınca başını 

kaldırmış, etrafı tetkik etmiştir. Bir 
aralık kendi ayakkabılarmı yeleğinin 
altma sokmuş, sonra oradan başka 

bir ayakkabı alarak kapıya doğ
rulmuştur. Kapıdan çıkarken kayyum 
Mehmet ceketinin arkasından tut
muş: 

- Nereye Müslüman! .. Elindeki a
yakkabı kim.in? diye sormuştur. 

öteki, kekeliyerek kendisine ait ol
duğunu söyleyince kayyum hemen 
yeleğini kaldırıp şöyle sormU§tur: 

- Ya bu kimin, dostum? 
Bu vaziyette fena halde bozulan 

Ekrem, derhal polise teslim edilmiş 
ve adliyeye verilmiştir. Suçlu, dün hi
kimin huzurunda bir çocuk gibi ağlı
yarak şunlan anlatmıştır: 

Hırsızı Fala Bakıp 

BulCJuğunu Söylüyor 
Sultanahmet birinci ceza . hakimi 

Reşit, sarmısaklı Vasilin muhakeme
sini bitirmiştir. Va.sil, ellerinde, ba -
caklarmda, kollannda paçavralar sa
rılı upuzun bir adamdır. Başka bir 
suçtan dolayı tevkifaneye konulan 
Vasi!, tam çıkacağı gün me'VKuflar -
dan HUseyin oğlu Ömerin ayakkabı
sını çaldığından tekrar tevkif edilmiş 
tir. işte neticelenen dava budur. 

Davacı Ömer şikayetini şöyle an
latmıştır: 

Melek Sineması 

8 Eylülde Açılıyor. 

Her sene şehrimizin en kibar hal
kını sinemasına tophyarak ve bütün 
dünya sinemacılık aleminin en güzel 
filmlerini göstermekle silinmez bir 
şöhret kazanan MELEK sineması bu 
sene de Amerika, Fransa ve Alman
yanın en seçme filmlerinden teşkil 

ettiği muazzam bir prograımla yeni 
sinema mevsimine başlıyor. 8 Eylül 
Çarşamba günü akşamı kapılarını a
çacak olan Melek sineması bu sene 
sevimli binasını yeniden tezyin ede
rek salonunu büsbütün güzelleştir
miştir. 

Melek sinemasmm bu mevsim için
de göstereceği en güzel filmler ara
sında GRETA GARBO. CHARLES 
BOYER'nin KONTES V ALEVSKA. 
MARLENE DlETRICH'in ÇIPLAK 
MELEK, Jeanette Mac Doland. Nel
son Eddy'nin Leylaklar Açarken, 
Danielle Darrieux'nün Cici Anne, 
Charles Boyer'nin Zehir, Martha 
Eggerth'in Aşkım Senindir, Greta 
Garbo - Robert Taylor'un La Dame 
O Kaımelya, Jeanette Mac Donald'in 
Ateşböoeği, gibi en güzel filmler mev 
cut olduğu gibi Clark Gable, Jeanne 
Crawford, Norma Shearer, Eleanor 
PowelJ, Myrna Loy, Nelson Eddy, 
Jean Harlow'un da filmleri vardır. 

Bu sene bütün dünya sinemalarında 
en fazla beğenilen erkek artist Ro· 
bert Taylor'dur .. Bu kıymetli yıldızın 
bu sene Greta Garbo, Eleanor Powell, 
Jean Harlow, Barbara Stanwek ve 
Jean Crawford ile çevirdiği bütün 
filmler Melek sineması tarafından 
temin edilmiştir. 

Melek sineması göstereceği güzel 
filmlerle, daima takdir edilen temiz
liği ve intizamı ile bu sene de şehri
mizin en kibar sineması ismini ve 
şöhretini muhafaza edecektir. 

Komünistlik Davası 

,.-----~---------------- '·--------------------------~ . 'I Şanlı Ordumuzun Şanh ve MuazzarP 
TRAK YA MAIEV RILARI v 

MEKTEPLERE 

Kayıt Şartları . 

ANKARA ASKERi 
BAYTAR MEKTEBi 

Bu mektebe, 18 - 21 yaşında maz· 
but ahlaklı, sağlam ve lise mezunu 
her Türk genci girebilir. Kayıtlar, 7 
Eylül akşamına kadar devam edecek-

SESLl VE TURKÇE ~~ 
BUYUK FIL!---

TAN GAZETESILE MUŞTERE KEN ÇEVRILMIŞTlR. 

iPE K- SARAEY
00

~U:
0

MELEI< 
Sinemalannda birden gösterilecektir. ----retJ 

DIKKAT: Bu büyük filmi göstermek isteyen sinema. sa.bl!._f. 
FlLMCILIK TURK A. Şirketine "Fl'i'AŞ'' kısa adresıle telSJ-

tir. Kayıt ve kabul sırasında imtihan 
yoktur. Kabulde şehadetname dere
cesi· ve müracaat sırası nazarı dikka- ' 
te alınacaktır. Mektebe kabul edilen- •••••••• 

la müracaat etmelidir. ::::::--" 

lere, bulundukları vilayetlerin asker-
lik şubeleri reislikleri vasıtasiyle teb
ligat yapılacaktır. 

• TiCARET LlSESl 
Ticaret Lisesi, bir meslek lisesidir. 

Nehari ve ücretsizdir. Tedrisat, her
gün öğleye kadar devam etmektedir. 
Ortamektep mezunu 15 - 21 yaşında 
olan gençler kabul edilir: Kayıt ve ka
bul, Eylül sonuna kadar sürecektir. 

• 
Küçük Ticaret Mektebi 

Bu mektep, ilk tahsili bitiren, muh
telif sebepler dolayısiyle orta tahsile 
d~vam edemiyen çocukları alır. Orta 
tahsile yakın derecede mesleki bir tah 
sil vermektedir. Parasız ve gündüz -
dür. Dersler hergün öğleye kadardır. 

Mektebe, ilkmektep mezunu, yahut 
ortamektebi bitirememiş tasdikname· 
li 13 - 18 yaşında olan her genç alı
nır. Mektep, 2 senedir. Mezunlar, yük 
sek ticaret mektebinin lise kısmına a
lınırlar. 

• 
Avrupa imtihanları : 

Muhtelif vekaletler hesabına bu sp
ne A vrupaya tahsile gönderilec~ 
936 - 937 ders yılı lise olgunluk me· 
zunları sınavı hakkında evvelce yapı
lan ilandaki şartlar değiştirilmiştir . . 

Muhtelif kollardan açılacak im
tihanlara 36 - 37 mezunlarından baş 
ka 34 - 35 ve 35 - 36 mezunları da 
alınabilecektir. Ancak bunların bir 
müessese ile taahhüde giriimemiş ve 
yüksek bir mektepten mezun olmamış 
bulunması şarttır. Imtihana girecek
lerin mezun oldukları mekteplere nam 
sıot ıu:~cUme mu<ıaetı ~~ t:yıuııı::- .,. .. "' .... 

Teıekkür 

Eşim Neriman Almayı zorlu bir a · 
meliyattan sonra mUhiım bir dertten 
kurtaran Dr. Prof. Tevfik Remzi Ka
zancıgile, hastama, ihtimam" ve şef
katlerini esirgem.iyen asistan Dr. 
Samanon'a ve Fransız hastanesi sör· 
lerile hastabakıcrlarına sonsuz min
netlerimle teşekkürlerimi gazeteniz 
vasıtasile bildirmenizi rica ederim. 

Merkez Bankası memurlarından 

Salahattin Almay 

Ertuğrul Sadi Tek 
BU GECE 

Heybeli 
iskele Tiyatroıunda 
Büyük müsamere 

Bir Ana, Çocuklarını 
Evlatllk Vermek istiyor 

Gtlntln programı - ~ 
öGLE NEŞRİYATI: ~ 

Saat 12,30, Plakla tUrk ~' ~ 
12,50, Ha\'adis. 13,5, Muhtel»' 
neşriyatı. 14, Son. 

Akpm Neşriyatı: ~ 

Saat 18,30, Plakla.dans aı \lfl-
19, Radyofonik komedi: pa}aY:.:,; 
Mustafa ve arkadaşları ~ 
tilrk musikisi ve halk şarktlatl-~ 
Bay Ömer Rıza tarafında.il ~ 
söylev. 20,45, Nedime ve ar:~ "ı/ 
tarafından tUrk musikisi ve 
kılan. (Saat ayan) ti' 
21,15, Orkestra. 22,15, A;j~rıs ~ 
sa haberleri ve ertesi gUniln P .,.r 
mı. 22,30, Plakla sololar, operJ 
peret parçaları. 23, Son. eıl 

4 Eylül 937 Cıımart .• ~ 
Beşiktaşta lhlamurda Yıldız cadde- aJJ ,,-

sinde 22 numarada oturan Semiha is- 16,45 Taksim stadyonıund u ~ 
1 T ~"" /. minde bir genç kadın, dün matbaamı len şehrimize gelen ng~ ız 

bol takımı ile muhtelıt t 
za müracaat etti ve gözyaşla:ı ara - ' 

maçı. J 
smda şunları anlattı: c~ı • ... ~~ ' 

"- Kocam, bir sene kadar evvel ~ 1 "' ' Balkan oyun arı -
çalıştığı fabrikada bir kazaya uğra- _J_.-lflf' 

manya rauY- ~ 
dı ve öldü. Öksüz kalan yavrularıma • ..ıı ~::; ~ 
bakmak için bir tütUn imala.tanesine SeltiJillc_'_ .. ı 

Bükreş, 2 (A.A.) - aıDJI':.. 
girdim. Orada çalışmıya başladım. Al kan atletizm müsabakaları ~ 
dığım para ile.yavrularımın ve ken- betiyle, Romanya radyola~ 
dimin geçimini çok güçlükle temin daki hususi neşriyatta bul 
edebiliyorum. ' dır: . ""'.":::ııf 

.0U a:t.lyel. AQ..19UU.UUG 'ııV'-'4A.1iU UlU "'" -.1 ·-~ " --- " ~; 

- Bay hakim bana, acıyınız. Çün
kü ben açım. Bir kazada varidat me
muru idim. Haziranda tasfiyeye uğ
radım. Elimde birçok hüsnü hizmet 
vesikalanm vardır. Istanbula bir iş 
bulmak için geldim. Bq vurmadığım 
daire kalmadı. Fakat iş bulamadım. 

Garsonluk, hamallık yapacaktım. Fa
kat, bu işlerde çalıştıktan sonra tek
rar mesela polis olmak istersem beni 
almazlardı. Onun için aç kaldım. Gö
züm dönmüştü. Ne yaptığımı bilmi
yordum. Açlık hiçbir şeye benzemi
yor. Allah aşkına beni mazur görü

"-Ben gece uyuyordum. Vasili de 
bizim koğuşa koydular. Gece yarısı 
Va.sil yattığı yerden kalkmış. Benim 
başımda dıvarda asılı olan sepetimi 
indirmiş. İçinde şeftali, ekmek, ye
mek, bir kilo tuz bir kilo ,eker var
dı. Üstüne de ayakkabımı koymuş -
tum. Vasil şeftaliyi yemiyA baslamrş. 
Arkadaşlardan birisi bunu görmUş, 

sepeti elinden almış, tekrar yerine as 
mış. Vasil uyur gibi yapmış, tekrar 
kalkmış, yine sepeti indirmiş. Bu de
fa ekmekle yemeği de yemiş, tuzla, 
şekeri de kendi yatağının arkasındaki 
bir yere saklanmış.' Sabahleyin kalk
tım. Şekeri, tuzu bulduk. Fakat ayak 
kabı yoktu. Vasilden sorduk. Ayak
kabıyı görmedim. Diyordu. Nihayet 
evvelisi gün ayakkabıyı da Vasil fa
la bakarak buldu. Bahçede bir yeri 
kazarak oradan çıkardı. 

uzatılmıştır. lmtihanların baçlangıç 

-----~-------- tarihi 27 teşrinievveldir. 

Ölüm • 

Dün Ağırceza Mahkemesinde bir 
komünistlik davasına başlandı. Dava
nın dokuz suçlusu vardı. Bunlardan 
Ali Ferah namıdiğer Halit, Mehmet, 
Mustafa, Ali Mustafa, Hiristo, Re· 
şat ve Ahmet mevkuf, Halit Irgat, 
4.hmet oğlu Hasan gayrimevkuf bu
lunuyorlardı. Muhakeme ft.hitlerln 

çağrrılması için talik edildi . evlatlık olarak vermeyi düşündüm. Saat 16 dan 17 ye kadat dıJl 11 

"Principe Carol" stadyorrıuı:ı y,ıı:ıı,ıt 
Bunlardan biri 9, diğeri 7, üçüncüsü len 8 inci Balkan atıetizıll o 

nüz. 
Şahitler dinlendikten sonra çalınan 

ayakkabı, sahibi Şevkiye iade edil
miştir. Hiı..kim, suçu sabit gördüğü 
için Ekrem hakkında mahkfuniyet 
kararı vermiştir. 

Bay doktor kimyager Cevat Tah

sin eşi, esbak Maliye Nazın merhum 
Bay Nuri kızı Bayan Hascne vefat 
etmiştir. Cenazesi bugün Yeşilköyde 
Halkalı caddesinde 4 numaralı evin
den saat 14 de kaldırılarak Yeşilköy
de aile kabristanına defnedilecektir. 

HUKUK. VE CEZA 
lMTlHANLARI 

Adliye Vekaleti hesabına hukuk ve 
ceza tahsil etmek üzere Avrupaya 
dört talebe gönderilecektir. Bu tale
belerin 34 - 35, 35 - 36 ve 36 - 37 
seneleri lise mezunu olmaları, mek
teplerince namzet gösterilmeleri !Jart
tır. Istekliler, kendilerini 10 teşrini 

de 3 yaşındadır. . ... ~ nm küşat resmi. . aılJJ" 
Bu. yavruları evlatlık ~lmak isti- Saat 22,40 : Birinci ~od:~ r 

yen aıleler olursa, bana muracaat et. final müsabalarının plak ~ 
meleri için kıymetli gazetenizin ta- ı lmmış yapılışları ve Roıneı:ı 
vassutunu rica ediyorum.,, umumi teknik neticeler. alJO~ 

Saat 23,55: Fransızca ve 'ı.., 
olarak, birinci gtin musaba Kızılay Sünnet Düğünü 
umumi teknik neticeleri ~ .. :J 

Arabayı Parçaladı Burada Vasil atıldı ve anlatmıya 

b~ladı. 

~--~ ...... """"!!"ım-~~ml!'!'~~~~~ evvele kadar namzet göstermelidir
çok para kazandım. Benim onun a- ler. Müracaat, Maarif Vekaletir.e ya-
yakkabısına ihtiyacım yoktur. pılmalıdır. 

Cumartesi günü akşamı Üsküdar 
Kızkulesi parkında Kızılay Üsküdar 

şubesi tarafından sabaha kadar de
vam etmek üzere bUyUk bir sünnet 
dUğünU tertip edilmiştir. 

8 Eylill Çarşamba: .. eld aıDP'. 
Saat 22,40: ikinci guııd ~ 

final mUsabakalannın plll' 1;Jf 
alınmış yapılışları ve Rorrıeıı Şoför Demir Alinin idaresindeki 

2490 numaralı otomobil, Cerrahpaşa. 
dan geçerken hastane önünde Hüse
yinin idaresindeki bir arabaya çarp
mıştır. Araba paraçalanmış, atlardan 
biri ağır surette yaralanmıştır. 

-Bay hakim, ben bundan davacı
yım. Ben ayakkabısmı fala bakarak 
bulduğum halde o verdiği parayı ve 
ekmeği geri aldı. Bizim keramet boşa 
gitti. Ben bu kerametim sayesinde 

_ Haklısınız. Niki.hm icrasından sonra velev ka
sir olsun, bir müddet beklemek 8.datı anüstahseneden 
dir. nıe velakin efendim, berveçhi maruz keyfiyeti 
maraz mUndefi olmalı. 

- Bunun icrayi akde bir tesiri olabilir mi? 
- Evvelemirde, yevmi akitte iktizayi &er'iyi ifa 

Hakimin Tıbbıadliden getirttiği ra-
porda Vasilin ipomanyak . olduğu ve 
cezai ehliyeti olmadığı bildiriliyordu. 
Hakim, bu rapora göre Va.sil hakkın
da beraet karan verdi. 

• 
Cevaplarımız. 

Çengelköyden B. Ahmede: 
"- Tütün eksperler kursuna işti-

rak edebilmeniz i~in inhisarlar U
mum mlidUrlUğüne istida ile müraca
at ediniz.,, 

le umumi teknik neticeler· ~ 
Saat 23,55: Fransızca ve kal~ 

olarak, ik.inci gün mu.saba 
umumi teknik neticelerl· 

-- - =---
mutlu memleketinize, bir taraftan siz ınebUS• 
taraftan o.) . A 1'.ıf' 

Fakat bütün bu saf tafsııata 1'~· 
Dünbelek kabına sığamıyordu. Sinirleri ayakta, if." 
disi ayakta, dolll§!P duruyor. Yalnız vukuaı;;te ofJ# 
ona bireey ihsas etmişti: Tez davranmak .. dı ~ 
da teşebbüs ettiği halde muvaffak oıaına ıia P" edip edemiyeceği bahsi var. Haydi diyelim ki bila 

i.rıza vaki oldu. Lakin efendime arzedeyim, mesele· 
nin harice temas eder cihetleri. 

- Anlayamadım. Bahusus her cihetten itiraza, 
yahut tavika bir sebep buluşunuz mucibi istiğrap o
luyor. 

-118-
rette haptetmişti. Ve sonra da öY.le bir söz söylemişti haklı görmiye mecbur oldu. Yoksa onlan çUrUkle

mekten kolay bir şey olamazdı. Vilayette neler olup 
bittiğini bildirmesi icin de eski belediye reisine bir 
mektup uçurdu. Belediye reisinin birşeyden haberi ol
madığı için olup biteni, bizzat Erdenden öğrenmiye 
kalkışması pek tuhaf oldu. Vergici kıkır kıkır gülü· 
yordu: 

etse duyulacaktı. O takdirde yüzbaşının ze:u f>f1P' 
k~buruna dikileceği muhakkaktı. DUş~rı 'ederf" 
dı, nihayet beş on gün için kaza içinde ıcaP .. ..,e•· 

. · icra eı.-. 1 

- Bunda da hakkınız var. Fakat arzederaem tes
lfan buyuracaksınız. 

- Izah buyurunuz. 
tkisi de bir ip üzerinde kınla döküle perende atı

yorlardı. Hacı bütün şeytanlığını beynine, biltiln ze
kasını diline toplamıştı. Dedi ki: 

- Maraz halinde akdi nikahı muvafık görmüyo

.ıım . Mademki rukba kuvvetlidir. Bunu ileride ser· 
rişte ittihaz etmeleri kaviyen memuldilr. Meeell ya

rın birisi çıkıp ta maazallah marazı şedit ini esna

sında vaki olan ikrar, akdi sahih değildir, diye bir 
tezvir ve iddiaya teşebbüs ederse ... 

- Turuku şeriye onu halleder. 

- Eder, eder amma, edinceye kadar da vafi kilü 
kali mucip olur. Ya dögekte yatan marizei mahmume 
olduğu sabit olursa. Ben şunu arzu eylerim ki keyfi
yet bir şadi tam Ue neticıepezir olsun. Ve badelakit 
hiç bir taraftan badii üsat olmasın. Eğer zatınız 

da saadeti hakikiye ile bir hanei aile abadan kıl
mak arzusunda iseniz .. 

Dünbeleğin dili tutuldu. Hacı onu mükemmel su-

ki : 
- Hayır istemem! 
Demek kabil değildi. Tatlı tatlı kalktılar. Zahirde 

hiç birşey yok, fakat Dünbelek iyiden iyiye şüphelen 
mişti. Bu şüphesinde ne dereceye kadar haklı oldu
ğunu kestirebilmek için Hacıya bivaz daha ön ver
mesi lazım. Onun için Hacıyı haklı görerek öteki o
daya geçtiler. Birkaç misafir vardı. Çavdanlılar er
kenden köylerine gideceklerinden teravihten sonra 
çekilip yattılar. Meclis sonuna kadar biribirine hu· 
lüs. çakmak ve şahsi maksatlarını çaktımnamakla 

geçti. Dünbeleğin en ziyade çekindiği mesele yüzba· 
şı jdi. Yüzbaşının bu işe kendi işi imiş gibi burnunu 
sokması midesini bulandırıyordu. Hele klüpteki açık 
tehditten sonra bunun tantanasız bir sutette çabuk 
elden hallolunmasma dikkat etmek şarttı. Yoksa o 
••çılgın herif" mutlaka fiilen de bir tecavüze kalkışa
bilirdi. Bahusus o kadar yazışlara ra'ğmen kendisine 
hiç birşey yapmamaları, bu şubeden olsun değiştir
memeleri dikkate değer. Mutlaka kuvvetli bir tarafı 
var. Eğer kulağına kadar gelen rivayetler doğru idiy 
se Refik, Enver Paşanın eski arkadaşı imiş. Kendi
sine mektup bile yazmış. Hatta mektubu malmüdUrU 
bile görmüş, O halde biraz su sızdnımamak, ve en 
çok ta yüzbaşıyı kızdırmamak için Hacının sözlerini 

- Adamcağızın dünyadan haberi yok. Kambur 
ona bizim hakkımızda hafiyelik etmesini yazmış o
lacak, o da bizden gelip havadis istiyor. 

Ve tabii vergicinin tertibile, kendile-

rine en hoş ve muvafık gelen bir tarz

da izahat verdiler. Bunlara göre Erden.in 

beraeti bir emri vakidir. Vali kendisini seviyor. Iki 
gtinde bir çağınp uzun uzadıya görüşüyor, bir defa 

da iftara çağınmış. Hem sofrada divan reisleri, kiti-
bi mesul, candarma kumandanı, mektep mUdilrleri. 
Başka doktorlar filan varmış. En çok Erden.le görüş
müş. Bu ne dereceye kadar doğru? Orası malftm de
ğil, yalnız bu izahların altına Belediye reisi kendi 
gördüklerini de ilave etmişti. Diyordu ki: (lftara da
vetli olduğunu kendim gördüm. Kasabanız eğer akıl
lı davranırsa Erden Efendiden epey istifade edebilir. 
Bu kadar teveccühe mazhar olan bir zat bu milı,tkUl 

zamanda memlekete istediği hizmetleri yapabilir. Ne 

diğer kazalara da geçmek üzere bır devır .. :;ndeı:ı ı~ . ... uşw· . _..ıı 
ten başka çare yoktu. Hacı ile son goruş DaJil~ 
•. . k la çıktı . .ı~ . .Jil• 

gün sonra derlem p toplana.ra Y~ . - edilir ~' 
on beşi geçmişti. Erdenin berae~ı te~~= Vergi el . 
mez hareket etmeleri kararl~tı~ har oswalla ~ 
Deli Osman mızıkçılık ettiler ... Alı, 1?e ~ veli oaIJl il' 
az daha tiyatroyu, sinemayı gosterelun' baha.Ile1e:..o 
Aliyi biraz daha yeni gelin~~n .~yır~ı~ :ErdeJJ iSY .. 
Uç gün savsakladılar. Dörduncu gun ., 
etti: . w • • b a .ı\.Uab• 

- Siz güle güle oturup eglenınız. an ııi 
marladık. Yann seherde yola çıkıyorum.karŞI J3e~tf 

Bu seter hık mık edemediler. Sabaha t fi(?. •. sa.a ~ 
atlarla yola çıkardılar. Kendileri de uç Deli osJll 
yaylı ile hareket ettiler. Bir taraftan :Erden, , 
diğer taraftan Vergid old~ktan sonra, eçtiğini ~~ 
lerin, gecelerin, yokugun, ıni,tn nasıl g ·nerkell 1 

ketmeden kuabay.a geldiler. Arabadan 
1 

_ ... il 
sine de söyleniyordu: ı§88 iJıJJ""' 

_ Eğer böbreklerim yerinden oynaın 
den da vacryım. ~8 

- Neden oynasın? Aslan gibisin!.. ten JıS". 
- Hala neden diyor. Uç gündür guırnek ,ı 

lanmın çatlamadı~ şaşıyorum. ( 1ırt.l'1 
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Undelik Gazete 

A BAŞMUHARRiRi 
l hnıet Emin YALMAN 
l_.AN'ın h d f" H 
~rde, h e e ı: aber.d~, fi-
rtiat, •a ~r !eyde temız, dü· 
taıetea~lını olmak, kariin 
~ 0 ıya çalışmaktır. 

MESELELERi 

Çıknıaz Bir Yol: 

~eslek Hileleri 
lek) '-.ştık~Mesıek olmıyan bir mes
kate değ . 1 başl azımızda bt.ma dik
gÖStel'ihn~ı olan, orijinal bir misal 
bir okı.ıy ti. Bu başyazımızı gören 
ııaı Ue ~ Ucumuz da bize ba.5k~ IJir mi-
l>ostU:ıp Yakıldı: Milletler Cemiyeti, fU Habeı İfinJe ~ok uzun, gürültülü, hararetli münaluqalar yapmııtı 

ile bir dal Uz 'e okuyucumuz kendisi
hbaşı. bi re kiralamak için şehrin bel. 
bes biiyij~ semtinde yeni yaıulao dört 
llC\ııu eıı apartıman dolaşıyor. En 
lllılaıı ~:lt1!'ı~ bin liradan aşağı çık· 
~cut bınaıarı yaptıranlar ya 
\'eya bor Paralannı oraya atıyorlar 
letfrtrekca harca girip iki ucunu denk 
öcleclikı bu iŞe girişiyorlar. Faıkat 
g.. haJderı dalına peşindir. Böyle oldu-
beıneıı ~I 0.k~yueuınuz bu bi:nalann 
l'listıuk b çbırınde hemen hiçbir dü
~iıı ~laınıyor. Temelinden çatı 
' hee ~dar yapılan \'e takılan ne 
~Jin Psı hileli ve atlatmacadır. 

k~elişi ~zel, sıva kalp, dtı\'ar 
biıc, g~ deınir işi bozuk, su, elek
' ~ hlarangoz vesaire .. Her ne 
!'ıdır. Ştan &§ağıya pazarlığa aykı-

Cept~ ''lcat h olsun, bor~la harçla olsun, 
lıtııaıı ~r tarafı peşin ödenerek yap
t.eıı~ 11 binanın sahibi bir dizi dü
lıit bi~a~la~ içine t.ekmelenip atılmış 
~illa edır. Kimi protesto edecek? 
hııı..o111 hkeme;re çekecek? Büyük bir 
t, ~ la[Hlması ne demektir? nura. 
\'e ~ nıeslek erbabının eli değecek 
tt~~ lneslek erbabı malzeme \'ere· 

ile .. l" nı \ıt~ e bina memleketin milli ser-

6'o~ ~:e::__~~~ar. -~u~~-~~~~~~-
~lq f$e 1 at'lm ı, bu inayı yapmak 
lek tı. k.ol uıao t>e on me leğin, mes
~ttt.~~ı3 etine karşı ~österdikleri 
b .:- """"1ı -
~ h l."a nu kızmalı? Hunu yapan-
~e baer de teşekkiillü olan bir mes
~ hal lıdırlar. Bu teşekküller mes
llıi sa Kil etini kontrol etmeyi külfet 
~'lorlar? 

ıı..... lUIJ ya· . 
~~le g, sulu sırke, kabak kar-
lııbı dJ ~ Patlıcan satanlara meslek sa
~lc te.."neyiz, fakat elli bin, yüz bin 
~hıaları ) apamların ırgadından 
~c!ı la kadar hepsi bir mesleğe 
'1t r ar. 

ı. .. -_ .. «>ku 
.~. Jlaı l Ucumuz bu cepheden sız-
bıt ee şka bir vatandaş ta başka 
~ ş::eden sızlanabilir. işin hulfı-

htı1<ıllr ki bir mesleğe bağlı olan
' l"a Şah i kayıtsızlıklarile aykırı 
~ lcotii ~bllirler. IW:rlelerin yaptıkta
~ Şler mutlaka kendi meslek
~-baı' :CŞekkUUeri \'e mlinasebeti o
··111 lldU a t~. ':1<küller tarafıından kon
'ltkJe~elıcıır. Aksi takdirde ne 
'i)'le ct tının haysiyeti, ne de <lola~,-
' 01 .. rtllyetin haysiyeti korunına
~"1f ki ik Lıı ~isi de acıdır. 
~,... ====== 
Q •Çten Geleceklerin 

~~ecekleri Harçlar 
~t'ı:ıelcetiınize gelecek olan yaban
~~ıı ~'lvel~e gelip te yerleşmiş bu-

li~et ne~uer hakkındaki kanun, 
t \>etii ~ gu.ıniştir. 
1 ~ı~lt arıuna göre, memleketimize 
ı~lat' a ecn_ebiJerden iki ay kalacak o
ıı.._ a~, ~ hır sene kalacak olanlar 5 
;" t~ ılcerc alacaklardır. Bir sene
~ ~it ~~turacak ecnebiler burada 

a \>et- ı sene kalabilecekler ve 8 
.\iıe eceklerdir. 

~ d~~ibi ecnebilerin eşlerile 18 
lb .. - lıaı- urınıyan çocuklanndan tez 
tif'ıı tetcı. ahnmıyacaktır. Bu istis
~ '4ıe etı·~k vazifesile ihtisasından is 

de ta ı.,.rıek Uzere getirilen ecnebi
Ydaıanacaklardır. 

b Jt\I )'~RAK 
~ ~e<ı· ta; ~I~ teisliğine gönderilmek ü
~ a \>et'il Ye şubeleri tarafından pos
lıt- ~aIQ en belediye suçlarına ait ce
' ~letı~ın kaybolduğu anlaşılmış
Ql ltaıı ;:e reisliği bu gibi evrakın 
h \ ~a behemehal taahhütlü 

. Ya verilmesini şubelere 
ır. 

Hukuku Düvel ile Milletler Cemiyeti 
Paydos Yaptıkça Onların · 

Lüzumu Öğrenilecektir 

olmak istiyorlar. 
lçerde, polisi yani nizamı ve dev

leti şaşırtmak ve düşmanı vurmak
la iktidara geldiler. Dikkat edilir
se, bir memleketin değil de A vru
panın bir ana caddesi olan Akde
nizde yaptıkları ayni şeydir: 

Polisi şaşırtmak ve düşmanı vur· 
mak! 

Asayişsiz Kalan 
ÇünkU, içerde de, böyle yıldıra 

yıldıra, mukavemetleri gevşetmiş

ler, korkakları ürkütmüşler ve 
gevşekleri kendi taraflarına çek
mişlerdi. 

• • • 
yırmıncı 

M edeniyetimizin tarihi, 
biraz da, milletlerara 

11nda, karada ve denizde teıiı 
edilmit olan uayif nizamının 
tarihidir. "Hukuku düvel,. de
diğimiz fey, bu aıayifi ayakta 
tutmak üzere madde madde 
karar altına alınmıt müdevve
nattan ibarettir. 1914 e kadar, 
1.. .. ..,..1 ... ;..,, ;ı~ ..... ,1,.h; hu ıımrP.t
le karar altına alınmıt bulunu. 
yordu. Ve bir harbe ba,la
maktaki mesuliyeti, teeuüı et
mit olan mitletleraruı hukuk 
normaları tayin ediyordu. 

"Milletler Cemiyeti,, ile, "Huku
ku düvel,. bina.sına bir yeni kat ila
ve edilmiş oldu. Bunun hukuki mal
zemesini 1918 muahedeleri ve ce
miyetin "Covenant,, ı temin edi
yordu. Buna, ilk darbeyi vuran, zan
nolunduğu gibi Japonya değil, ha
fızalardan silinmiş olduğu Uzere, 
Amerika oldu. Eğer Amerikan ego 
izmi bu hatayı işlememiş olsaydı, 
Milletler Cemiyetinin temsil eyle
metke olduğu milletlerarası müna
sebetler sistemi, bu kadar kolay 
yıkılmıyacaktı. Maamafih, en kuv
vetli sebep, milletlerin bir cemiyet 
teşkil edecek kadar . olgunlaşma. 
mı§ olmasındadır. B~ itibarla, Ce
nevre müessesesinin ve onunla bir
likte bütün "Hukuku Düvel,, mef
humunun geçirmekte oldukları kriz, 
önümüzdeki devirlerde, müspet ba
zı neticeler doğuracaktır. Ve bir 
"Hukuku Düvel,. in müdevven ve 
organize olarak lüzumunu, en iyi, 
beynelmilel hukuka arız olan teh
likeli, anarşi ispat edecektir. 

B ugün, böyle bir anarşi devre
sine girmiş bulunuyoruz. Bin 

mihnetle meydana getirilmiş olan 
beynelmilel ticaret sistemi yıkıl

dıktan sonra, ortada, ne muayyen 
bir para esası ne de muayyen bir 
ticaret usulü kaldı. Her devlet, ken. 
di parası ile kendi ticaretini diledi
ği ve karşıdakine kabul ettirebildi
ği şekle soktu. Bu hususta hatta, 
politikasını dahi ticaretinin ve ti
caretteki telakkilerinin emrine ver
mekte beis görmedi. Bu ise, "müba
dele ekonomisi,, nden "mücadele e
konomisi,, ne geçmek demekti. Ko
caman millet bünyeleri, bu istika
metteki bir istihalenin bütün şnrt
lanna uymakta tereddüt göstermi
yerek, dahili politika ile harici poli
tikayı, finans ile ekonomiyi, itha
lat ile ihracatı, tediye muvazenPsi 
ile ticaret muvazenesini, hulasa, 
bir milletin önce kendine, bundan 
sonra da harice karşı başlıca kaç 
tane aksiyon cihazı varsa bunların 
hepsini bir tek mihvere bağlamak 
yolunu tuttular. 

Bu hareket umumileştikc;e, mü
nasebetlerdeki ihtilatlar da umu
mlleşiyordu. Fakat, "mübadele e
"""nmiRi sıl1>vhin.. ho.. tarafta 
"mücadele ekonom.MP. •• in! ·s ~ ,.,...._ 

yordu. Milletler arasında geıt;in

likler başlayınca, "mücadele c.ko
nomisi,. kendine daha şümullü ve 
derin cepheler tayin etmiye başlı
yarak "harp ekonomisi,, ne doğru 
inkişaf etmek istidatları gösterdi. 

Yani, politik ve sahte bir b~nş 

içinde, milletler, adım adım, ekeno
mik bir cihan harbinin muhtelif 
cephelerinde, bugün artık iyiden 
iyiye mevki tutumuş bulunuyor
lar. Ve bu çarpışmalar da, artık 

kah ekonomi politikayı, kalı politi-
ka ekonomiyi peşinden sürüklemi
ye çalışmaktadır. 

nsanlık tarihinde böyle ka-
~ ranlık ve tehlikeli devreler 

yok değildir. Fakat modern tarih, 
böyle bir devreyi ilk defa olarak 
kaydetmektedir. Ekonomik cihan 
harbi, bugün, kanuna, usule, ni
zama ve hatta asayişe dokunan bü
tün mevzuatı sarsmış bulunuyor. 

Bazı paralı ve büyUk ihtiyatla
ra malik devletler, ekonomik taz
yiklerini artınnca bunlardan mah
rum olan karşı taraf politik taz. 
yiklerini artırmaktadır. BugUn bu 
çekişmenin öyle lfü raddesine gel
miş bulunuyoruz ki, Akdeniz gibi 
A vrupanın iç denizi ve iç sokağı 

sayılan bir denizde ticaret ve sey
risef er için emin yet ve asayiş kal
mamıştır. 

Bütün modern deniz ticareti, de
nizdeki korsanlığı ortadan kalcnr
mış olmıya dayanır. Ve en büyük 
deniz devleti "Jngilterenin tarifi 19 
uncu asnn sonlarında, herkes için, 
"denizlerin asayişini temin eden 
devlet,, olarak ağızlarda dolaşırdı. 

Fakat bugünkü korsanlık, alela
de bir korsanlık değildir. Bu kor
sanlığın şunun yahut bunun tek
neler içindeki malında gözü yok
tur. Bugünkü hal, "Hukuku Dü
vel,, i hükümsüz bırakmıya matuf 
bir dış politika va.ziyetidir. Bu dış 
politikanm .arkasında gizlenen de, 
kendi rejimini ve kendi hayat te
lakkisini diğerlerine zorla kabul et
tirmek arzusudur. MaHim birşey ki, 
bu hayat telakkisini yaymak ka
ran filozofik bir mürakabeden ile
ri gelmektedir. Bu kararın arkasın
da ekonomik menfaatler yatmak
tadır. Yani, "Hukuku Düvel,. i ala
şağı eden kuvvet, sadece, emper-

Asır 
yalizmiİı muayyen bir nevidir. 

Al&.§ağı edilen Hukuku Düvel 
manzumesi, ticareti ve mil

letler arasındaki münasebetleri ko
rumıya matuf olmakla beraber, o
nun asıl vazifesi, eski emperyalist
lerin haklarını ve menfaatlerini ko
ruyan bir kuvvet olmaktı. Binaen
aleyh, bir emperyalizmin kurduğu
nu bir diğer emparyaliz yıkmakta
dır. Ve kavga bu ikisi arasında, fa
kııL vem ve mev.zu olabilecek mil
letlerin sırtlan Uzennae cereyan 
etmektedir. 

Bu işin içinden, şaşırmış dünya
mız nasıl çıkacaktır. Bu acıklı, yan. 
gınlı ve kanlı hırsız - polis oyunu 
nasıl bitecektir. 
Asayişi koruyan eskiler şimdi

lik silahlanmaktadırlar. Asayişi 
tahrip eden yeniler ise, içerde yani 
kendi nıemleketlerinde nasıl ikti
dara geldilerse, milletJerarası sah
nede de ayni metotlarla muvaffak 

PARISIN YEN i 

. 
Böyle olmakla beraber, asayiş

sizlik arttıkça asayişin de
ğeri anlaşılacaktır. "Hukuku Dü
vel,. ile ''Milletler Cemiyeti,. pay
dos yaptıkça, onların lüzumu öğre
nilecektir. Ve, barışın tekliği ve 
bölünmezliği, bir fikir olmaktan çı
karak bir fiil ve bir ahlak olacak
tır. 

Yalnız bunun bir esaslı şartı var
dır ki, bu da, eski emperyalistlerin 
bizzat emperyalizmden samimi bir 
surette vazg~erek istiklallerini se
ven milletlerle gaye ve menfaat 
birliği yapmal8.IJdır. 

Götz von Berliclıingen o şövalye 
idi ki, devir şövalyeliği tasfiye et
tiği halde o buna inanmıyor ve mU
cadeJeaini y~ ~lflp oluyqr
du. Emperyalızm, ayni vaziyete 
düşmek için, "Harici ezkanun,, ilan 
edilmesi 18.zımdıı:. Böyle birşey 

kendiliğinden olamaz. Böyle birşey 
tehlikeler yaratır. Tehlikeler, bu
gün mevcuttur. Bunların adetleri 
ve tesirleri arttıkça, "insanlık ve 
medeniyet,, in müdafaası prensip
lerini koymak ve bunlan organize 
banş ve asayiş tarafta.rlanna ko
rutmak cok daha kolavlasmıe ola
caktır. 

MODEL LERi 
.... ---

Sapsan renkte bir akşam elbisesi ... Ontımttzdekl me\'Sımoe oaıoıaroa, 

suvarelerde çok tesadüf edilecektir. Bilhassa saçlardaki çiçeklere dikkat 
ediniz .. 

FIKRA 

Güzelliğin Hiçbir 
Düımanı Yoktur 

Karadenizden bir kartpostal aldmı 
Köşesinde beyaz yazı ile: Samsun! V4 

sahili üstünde bir sürü vagon! 
Demiryolu Istaııbula yaklaştığı 

man bazı kullar gfıya saraya gitmişi 
ve sultana: - Efeodlmiz, tren sara 
bah~inden g~kmiş! diye 
vermişler. 

Gôya sultan: - Geçsin de, göğs" 
mün üstünden geçsin! diyesi imiş •. 

Tren pek glli:el başka bir yerde 
rabilir, yahut Saraybumunu tüneli 
aşabilj.rdi. 

Heı'şe)i güzelllğe düşman kı 
bilgisizlik, ze\'kslzllk ve külttirsüzl"' 
tür. Bir şu beton mühendis köpriile 
ne, bir de mimar Sinanın köpriilerin 
bakınız. Ne kusur çimentoda, ne d 
meziyet taştadır: Birinde güzel du 
gusuzluğu, birinde güzel aşkı! 
Kuruçeşmedeki bugünkü facia 

ekonomik bir zaruret olduğunu söyl 
yenlere gülünüz: Çirkin şe)in hiçb 
mazereti yoktur. Boğazlçfoin güzelli 
karşısındaki duygusuzluktur ki o 
yılan bu hale soktu! 

Şehirleri belediyecilerin değil, 

natkar ürbanistlerin eline teslim 
niz: Onlara çare bulurlar! Her iş 

güzel sanatlann kontrol ve müdah 
le hakkını tanıyınız. Garp şehirle 
bayındırlığının esası budur. Bizim 
taklitler yüzünden düştüğümüz ga 
betlerin sebebi iç killrure nüfuz etm 
mekllğlmlzdir • 

Garpta güzel tekil endişesinin h 
kim olmadığı ne vardır! Göring'" 
idam baltasında bile bir sanat 
vücuda getirmek heyecanının ttrpe 
eliğini görüyoruz. 

Güzel ekonomik ve tttccaridir d 
Birkaç sene evvel Ber:Undeld evin 
kendlslol slyaret ederken, m&sası 
tiinde yabancı sigara gördüğüm l 

bizim lşlerbnlzde çalışan bir 
demişti ki: 

- Affedersiniz, Türk ttitünU 
lundunnakbğun li.zımdrr. Fakat 
lona konabillr paketiniz yok! Fat.ay 

Çinde Müthiı 
Bir Tayfun 

Londra, 2 (TAN) -Bu gece Ho 
kongda müthiş bir tayfun fırt 

patlamıştır. Hızı, saatte 130 mile v 
ran rüzgar, şehri korkunç bir sure 
te yıkmJ§, birçok evleri çöke 
gemileri sahile fırlatmıştır. Ölenle 
miktarının yüze vardığı tahmin e 
dilmektedir. Birçok sokaklar, yıkı 
mış ev ve duvar enkazile örtülm ·· 
tür. Şanghayla, Hangkong arasm 
telefon münakalitı kesilmiştir. 

birde çıkan büyük bir yangın, bil 
devam etmektedir. Diğer taraftan k 
lera wkuatı da Urkiltücii bir de 
ceye varmaktadır. Geçen hafta. 
kolera vakası olmuş, bunların 219 
ölmilştür. 

Karaya oturan gemilerden bazı1 
kurtarılmı§Sa da bir kiamı ümits" 
bir haldedirler. 

lnönü, Yeni Kürulan 

Fabrikalarım1Z1 

Açacak 
Başvekilimiz ismet lnönU, Eyllll' 

on dördünde, Iktısat Vekili Celil 
yarla birlikte evveli. Gemlikteki s 
ipek fabrikasına gidecek, sonra Bur 
sadaki Merinos yün ipliği fabrikası 
nın kil§admı yaparak Nazilliye g~ 
cektir. Başvekilimiz yeni basma fa 
rikasmm açılış merasiminde de bulu. 
nacaktır. 

lzmirdeki Paratüt Kulesi 
Izmir, 2 (TAN Muhabirinden) 

Bu sabah yeni paraşüt kulesinden il 
defa atlama tecrübeleri muvaffakıye 
le neticelendi. Sovyet mütehassısı R 
manof ile paraşütçü Abdürrahm 
beş defa atladılar. 

lzmirde Bir Tren 
Kazası Oldu 

lzmir, 2 (Tan Muhabirinden) 
Bu gece saat 21 de Denizliden gelen 
posta treni, hiristiyan mezarlığı ci
varında yanlışlıkla bir vagon bırak
mıştır. Sonradan gelen bir lokomotif, 
metrfık vagona çarpmış, gar dö fren 
ağır yaralanarak kaldınldığı hasta -
nede ölmüştür. Adliye, hadiseye el
koymuştur. 
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! "TAN,, Foto Muhabiri dün Türkku şu tayyarelerindeın bMne atladı, objektifini lstanbula kuşbakışı olarak 
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K oltuk değneklerinün çıkardı

ğı gürültü üzerine, Luc hid 
detle gözlerini açtı. Merdivenleri 
böyle gıcırtı ile tırmanan kardeşiy
di. Birden yüzü, ıstırapla kırıştı ve 
sert bir mana aldı. Annesinin . elle
rini tutarak kısık ve boğuk bir ses· 
le bağırdı: 

- Defet şunu! Def et! Yüzünü 
görmek istemiyoruım. Çabuk! 

Kelimeler boğazından, düğümle
nerek çıkıyordu. 

Annesinin ellerini asabiyetle göğ 
sünde sıkıyor ve ağzını şişirerek ko 
nuşuyordu. Anne, onu yumuşatmak 
maksadile: 

- Peki çocuğum, dedi. İstediğini 
yapayım. Onu kovacağım. Bu ev 
senin çocuğum .. Herşey senin .. An
ladm mı yavrum? 

Luc karyolasının içinde doğrul
du, ellerile annesini kapıya doğru 
iterek: 

- Öyleyse, hemen şimdi!. dedi. 
- Peki yavrum, şimdi, şimdi .. 
Daniel, koltuk değneklerine da

yanarak eşikte durdu. Bu kocaman 

'~Tiirkkuşu~, uçaklari lstatibıilun ·üsiUnCle birer seyirc1 ~vı ucusuyorıaraı 

·~. 

SE:ffij:~ ~ErişanK.zavallıM EK TEK ~1 E.S ~. 
pikli tatlı tatlı ba I~ ı:v-
kao iri mavi gözleri vardı. lükle nefes alıyordu. Zaman z~rtl flC 

1 • 
i 
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lstanbul, 1ıavcidan ne güz.el değil 
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mı .... T o:z. yok. toDrak yok ... 
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lıtanbula .. lıtanbulu tarafından havadan ve Bo ğa:z.a doğru bir bakış •• 
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'TAN,, foto muhabiri dün misafir lngüiz filosunu da havadan hep bir arada böyle tesbit etti f 

Bir söz söyleımeden ikiİ adım da- ağzından kuvvetli bir üfleı:neY e 
ha attı. Fakat üzerine dikilen has- "D'A • d fes veriyordu. ıtı°' 
tanın vahşi gözlerini görünce du- nnUnZI011 Gft Daniel ekmek teknesinin yan ııtll 
rakladı. Sağ bacağı görünür bir şe- Anlatan: yaklaştı ve durdu. Eli kapağa u \'8 
kilde titremiye başladı. i madan bir daha hastaya baktl: i ıl' 

L uc annesine sordu: Faik . Bercmen sonra kapağa doğru titriyen e~it' 
- Bu topal ne diye buraya zattı. Keskin ve madeni kaP~~0tel' 

geliyor'? Kov şunu! Onu kovmam den elinden kaydı ve yere dur 
istiyorum! Hadi çabuk!.. şöyle düşündü: sert, kuru bir gürültü çıkardl· <W 

Daniel vaziyeti anladı. Ve yerin- - Evtle annem yokken eve git- Q zaman Luc sıçrıyaral<.g e1' 
den kalkan üvey annesine, yüreği sem?·· lerini açtı; ve kardeşinır:t ol· 
parçahyan ve yalvaran bir bakışla Onu kıvrandıran açlık uzun boy- mek teknesine doğru eği11:1~o'ıı. 
baktı. Ve değneğini tutan elile ümit lu muhakemeye lüzum göstermi- duğunu gördü. Hemen bac··-
siz bir işaret yaparak, ekmek tek- yordu. Değnekleri üzerinde adeta ko başladı: !tJl' 
nesine göz attı. Bu bakışın manası şarak gitti. Biraz sonra eve gelmiş· - Hırsız var!. Hırsız var!·· 
şu idi: ti. Merdivenleri fevkal§.de büyük bir dat! lmdat !.. eJetl 
_Açım!. maharetle gürültü yapmaksızın çık Hiddetten çılgm bir hale. ~y sJ 

tr. Uvey anasının anahtarı her za- Luc yatagymdan sıçradı ve bil'~ e a• 
Luc yatagvmda titriyerek haykır- k d w kt ld K " "' man oy ugu oyu an a 1· apıyı ması_na manıi olmak için Uıerı .. 

dı : açmadan delikten baktı. Luc uyu- tıldı. 
- Hayır, hayır! Ona hiç birşey yor gibiydi. 

vermiyeceksin. Hadi şunu defet!. -Onu uyandırmadan ekmek ala 
D:a.niAU 1_i- lw-na.b."lon lı-aTocn ~en;. 

ne ctogru d~til. Gözleri dolmuştu. 
Uvey anası, elini omuzuna koyduğu 
vakit kendini tutamryarak hrçkrr
mıya başladı. Gözyaşları durmadan 
akıyordu. 

Luc sinirli bir sesle annesine söy 
lendi: 

- Mahsus yapıyor, beni üzmek 
için yapıyor. Hala duruyor musun? 

Topalın hıçkırıkları can çekişen 
bir hayvan gibi odada aksediyor
du .. 

- Hadi çabuk! Onu merdiven
den aşağı at .. 

T opal susmuştu. Kendini cad- j 
dede bulunca gözyaşlarını 

taımamile kuruttu. Açtı. lki. günden l 
beri ağzına hiç birşey koyrnamıst1. 
Çarnaçar, değnekleri üzerinde, ken 1 
disini güçlükle sürüklemiye başla· 
dr. 

Arkadan bir sürü çocuk, bi.r u
çurtmanın peşinden koşarak geli~ 

yorlardı. Içlerinden biri haykırdı: 
- Hey, topala bakın!.. 
Bazısı onun kocaman kafasile, ba 

zısı da topallığiyle alay ederek geç-
tiler. 

Hava güzeldi. Rıhtımda birkaç as 
ker oturmuş. yanık bir sesle şarkı 
söylüyordular. 

Daniel açlıktan kıvranarak ken
di kendine: 

- Sadaka istiyeceğim ! dedi. 
Karşıki fırından taze ekmek ko

kusu geliyordu .. 
Bir sepette sıcak ekmek taşıyan 

ve arkasından iki köpek süren bir 
adam geçti. 

Topal tekrar kendi kendine söy
lendi: 

- Bi.r sadaka istemeliyim; yok
sa açlıktan öleceğim .. 
Güneş yavaş yavaş batıyordu ar

tık .. Kilisenin akşam çanı derin bir 
uğultu ile ortalığı doldurdu.. , 

- Kilisenin kapısına gideyim. 
Ve oraya doğru yürüdü .. 

K ilisenin kapısı açıktı. İçeride 
mihrapta, titrek ziyalarını 

neşreden mumlar yanıyordu. Kapı
dan rutubetli bir buhurdan kokusu 
yayılıyordu. Içli bir org sesi topa
lın yüreğini burkuyordu. 

Kiliseye birçok kiımseler girmiye 
başladı. Fakat Daniel hala gelip ge 
çene el açmamıştı. 

Bir aralık kiliseye giren üvey a
nasını gördü. Siyah ve bol bir man~ 
to giymişti. Bunun üzerine Daniel 

Anahtarı yavaşçacık <;evirdi. Yü
reği öyle hızlı hızlı atıyordu, ki bu 
gürültüden, yüreğinin bu daraba
rundan ürktü. Bu yürek atmaları 
sanki bütün evi sarsıyordu .. 

ürpererek tekrar düşündü: 
- Ya onu uyandırırsam. 
Kapı açı1mıştı, açlık, ona cüret 

veriyordu. Koltuk değneklerinin u
cuna dayanarak ve gözlerile karde 
şirri süzerek ileriledi. 

- Ya uyanırsa! .. 
Kardeşi sırt üstü yatmıştı. Güç-

Hazine Avukatları 

Arasında 

Terfi ve Nakiller 
Ankara, 2 (Tan muhabirinden) 

Maliye Vekaleti, hazine avukatları a
rasında yeni terfi ve nakiller yapmış 
tır. Listeyi bildiriyorum: 

Ali Ulvi Tire-Soma hazine avukat
lrğına, Ali Fahri özten Maçka hıızine 
avukatlığına, İstanbul avukatı Güzi
de Alpar merkez hazine avukatlığına, 
Asım Demiral Sivas hazine avukatlı 
ğma, Şakir Pilten Kigi hazine avukat 
lığına, Hüseyin İçel hazine avukatlığı 
na, devlet şurası hukuk katiplerinden 
İbrahim Taylan hukuk müşaviri me
murluğuna. 

Yerleri değiştirilen malmüdürleri 
ve muhasebeciler: 
Muntazam Borçlar Umum Müdürlüğü 
memurlarından Ahmet, Dörtyol Çı
nar kazası malmüdürlüğüne, üçüncü 
Tümen muhasebe mümeyyizi Meh -
met Celaleddin Dağ livası muhasebe
ciliğine, Dağ livası muhasebecisi Mus 
tafa Lutfi Adana Tümen muhasebeci 
liğine, Adana Tümen muhasebecisi 
Fehmi Tunçeli muhasebe müdürlüğü 
ne, Karayazı malmüdürü Hulusi Şah 
şan malmüdürlüğüne, Şahşan mal

müdürü Fıuat Karayazı malmüdürlü
ğüne,Tunçeli Muhasebe müdürü Ha
san Kadirli malmüdürlüğüne, Dahili
ye Vekaleti muhasebesi memurların
dan Kazım Mazidağı malmüdürlliğü
ne, muhasebat umum miidürlüğü mU 
meyyizlerinden Tahir Barışrk Gelıze 
malmüdürliiğüne, İnebolu malmüdü
rü Rifkı Uşak malmüdürlüğüne, Gö
rele malmlidürü Sami Taşköprü mal 
müdürlüğüne, Taşköprü malmüdürli 
Akif İnebolu mıılmüdürlüğüne, Zağra 

- Hırsız!. Hırsız!. ~~:; 
\T,,. S..\"'"""''"' ı.,.;,... h~!Ao l +fıitl il' yere auşen Kes.ınn Kenar I ·ıı.diı'' 

nı kaldırıp Danielliı111ensesine 1 
1 

'pit 
. de g.C ' di. Kapak, topalın ensesın rl9t• 

hışırdı hasıl etti. Boyun d~~9ıde 
kesilen delikanlı, cansız bıf ıı!ldl· 
ekmek teknesinin üzerine.k!!.? delı' 

Birden katilin yüreğinı b:il' 
şet kapladı. . . gidiP 

Birkaç defa odanın ıçınde c'Yifte' 
ldi S t w d ırru ser ge . onra ya aga Oeı dl· 

rek örtüyü üstüne çekip uza.ıı. i.Jlde 
Şimdi odanın ölü sük~t~. ~~ "ptt 

katilin dişleri, deımire sürtuıı 
eğe gibi gıcırdıyordu ... ~ 

Ankarada Bir Kaclıfl 
ÇddJrdı / 

. ·pdeııl a 
Ankara, 2 (Tan muhablfl a.Uesilld 

Evvelki gece Y enidoğan ınab tJt1:ı.Ştıf4 
ihtiyar bir kadın a.k1.ml oyna 
Vaka şöyle olmuştur: . sretl8 

Kadının oğlu Ankarada .tıcı:ıırdı(• 
y • b' dcl~a ~ 

ugraşan Moız adlı ır ·tJtliŞ . t· 
Moiz, lzmirden tstanbula gııde. o 
Fakat iki gün evvel lstanbU 

.. t·· c;Pr 
muş ur. artlı~ .• 

Hadiseyi anasına auyıur::.ar de~. 
ise de dün gece kadın ana . ~oc11 

a·nıeınıs. ~ çJ' 
ğinden bir muhavere ı 'bg.l w 

y .. 1·· ün.. duyunca der ı·rııı~ gunun o um u de ı , 
çını başını yolmıya başıarnrş. B~l'ıı 

. t' J{adtl'.I alametleri göstermış ır. . ed<"tir· 
köy hastanesine gönderılec 

---0- - f 
Balkanlar EsnO 

• 
Birlikl~.~ltcşıcili ~ 

Balkanlar Esnaf Bırlı.,ı . jı t.; 
lunda ortaya atılan fikir .. şekhrır~ıııı.1' .. ıt a "' ·', nafı arasında çok musa_ . 3ınlı.v · ı· -·mızın ·~ti' mıştır. Esnaf bır ıgı re Ye h Y 
Belgratta toplanacak kong ~ı;ıı· ı 
raki faydalı bulmaktadırlar. ]381~;, 
teşekküllerinden birer ~z~nJil iTJld1~~:ı 

. ·t ıeri ıçın ş ~ 
kongresıne gı me Böyle . ~ 
görüşmelere başlanmıştır· }(iiJleı1 O' 

seyahatin bütün esnaf teşel< eıce 0 ~ 
. ı - daha evv ı·tı çin istifadeli o acagr ,-birJil' t ..tıl 

.. "lmÜ"' ve bu maksatla . )'t&l' 
şunu "l bır ,. 
muşlardır. Diğer taraftan ırıiirıı' r 
cemiyetler. Ticaret odasına t ediJll\. 
atle bu teşebbüse müza~ere bile l'O· 
bazrlan bütçelerine tahsısat 
sini ;stemislerdir. .-~ 1r 
~=========.=:=-=::ın'ILIL' . a·· le rnnlw malmüdürü Fevz1 ore 
LüğLine tayin edilmiştir. 
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~ Çocuk ~ 
! Kaçırma 
: Modası 
~ Holivuttan haber verildiğine 
~ göre, kim oldukları henüz anla
~ şılamıyan bazı haydutlar, meş-

hur sinema artisti Wallace Be
~ ery'ye bir tehdit mektubu gön
~ dererek kendilerine 50,000 dolar ~ 

~vermediği takdirde minim.ini kı- -
~ zını çalıp öldüreceklerini bildir- 1 

1 

idili• 1 11'0rlarımızdan ciritçiliği ihya için çalışan Bayburtlu gençler aecen ıenelerde 

~ mişl~rdir. ' 
~ Zavallı baba derhal ihtiyat -
~ tedbirleri almakla beraber, bir- ' 
~ yandan da polise başvurmuştur. ~ 
~ Wallace Beery dev cüsseli ve ~ 
~ hayli kuvvetli bir sinema artis- ~ 

Büyük Hmbin ilk kıvılcımı: Prencip Avuıturya 
V ,,.liahdini öldürdükten sonra 

iŞARETLi 
HARP KUNDAGI 

lıtanbula geldikleri ıırada .• 

Okçuluğu Diriltrnek için i
, tidir. Ayni zamanda çok cesur, ~ 

hatta cüretkardır. Amerika ga- ~ 
zetelerine verdiği bir Handa böy- ~ 

~ le bir haydutluğa cüret edecek ~ 
~ adamı, cürmümeşhut halinde ya- . 
~ kaladrğı takdirde kendi eliyle öl- ;~ 
~ düreceğini bildirmiştir. 

··x il 
Çahşanlar içinde 
~ısa Bir Konuşma 

. B Ut~ dekorlarile Türk okçu
ttn.it b~Ugunu gözler önüne seren 
'Ski ır. salondayım. Duvarlarda 
c~{~. Ylizlerce ok ... Birer çelik 
~aY... gtbı geriLmiş her çe.şitten 
nteıı,di En hafifinden başlıyarak 
~tıııiladlarUe sayıY.orlar: Kepaze .. 
ba y ' Puta, halka, pervane, tor
!b~Yla.rı .. Sonra oklar: G'ez, puta, 
Ok~ B.ınıayiş, menzil okları .. 

Sati J.?r kurumu genel sekreteri 
Uzlıet· 

- l<ı . )or Yatnadık, diye söze başlı-
""·, Bon •. .. lll'k. , günlerini yaşı yan bu eski 
tolllu an. aııesinin sönüp gitmesine 
~ lnliz bir türlü razı olmadı.,, 

h.iın ;:da tneşhur okçulardan Ibra-
- a ze karışıyor: 

l'ett " abaınnı diyor, bana bir vasi· 
~~ aro.ı: "Oğlum, başındaki tak 
:tlıeı ~t.. fakat oklarına, el !sür. 
tt Un gelir, lfı.znn olur .. " demiş-

~ ~~Lu Vasiyeti yerlnc getirdim. 
~y ı. ntıh günlerimde bile ok ve 
d i\Ollek ' 
arı g sıyonumu sabnak aklım-
~ bire:edi. Okçuluk sevgisi, biz
aı~k adet gibi başlrumıştır. Onu 

Çe terkedeıniyeceğiz." .. 

Safi l'\üzhet, içini çekti: 
~lrd - Zaten, kim kaldı eski ok
liellei i ? .. Topu topu sekiz kişi.. 
la.h, ge : Yaşça, altmışı geçkin .. Al
te"8e cınden versin, onlar da gö-
~~. bu0rta~a kimse kalmıyacak. 

l>or Çatl!ekız kıymetli okçuyu, Ok
~ıı ıs~.altına toplamakla, Türk 
' k a ~.UYtik bir hizmet yaptığılJu atıiız. 
.\)· \ıal'd 

llitıi g" a asılı duran yaylardan 
......_ Ş 0sterdi: 

~it iç~ Yayı, tersine çevirip kur
~ geld· ~e . büyük enerji sarfı la
~ 'ili~ lgtnj ancak crba:bı bilir .. 
l' icat daha gecikmiş olsaydık, o
~ltıe1t ie~en Türke, okçuluğu öğ
tı~t-eıı0rçın, Yabancı, memleketten 
lıa; lieı getirmiye mecbur olncak
lıı e~et e, ne~ ki, tam vaktinde 
~~ak~ geçııcıt. Şimdiki halde, Av 
~.. • 2~ okçuların attığı oklar, 
~' b~itn ıınetreyi geçemediği hal
!'ıı~e~ 'llltnuşlık okçularımız, 700 
~ ~al>~hatÇa buluyorlar. Anka
\> 'aha ~~n son tecrübe atışlarm
d a!t1t~ Usait olmadığı halde Bay 
ar~ Okunu d.. .. 

"ttı. ort yuz metreye ka 

"'1()~1Uk, bir za".'anlnr, _Tür
t1t llda i ~ bellı başıı mefahıri a
~ıı r:tııat- adı. En bi.iyük şahsiyetler, 
~irl' Oltçutasından yetişirdi. Meş
~ lta.h ardan, "Tozkoparan" ın 
~il llnt~~anhğını anlatayım size: 
lı;ı bu~ UleYtnan devrinde yeti
:'Qlq sur 'l'ü k 
deıı e Ve . r okçusu. Rodos ö-

l\.. ~fütınedık donanmasile harbe
d:ı. ~~ ~r arasında idi. 
~Ilı Verıed·~r?;nin kızıştığı bir sıra 
tall kaıy0 ·h kaııt::nlardan biri, bi 
~a 1 cle:ı... tlun arka direğ"ndeki kan 

c · .raJık b w • 'l' ret ect ayragmı koparmı-
h. ~~ er. 
"!eı:ı OJlar ta .. 01t11"l an, bunu görünce, he· 
'·"'il ,, an· ve 1 bit ı.cıan alıp düşman kap 
8.tı 1 hel'tıen '-'Utuşta denize yuvarlar. 
~ ~lt-ak ;rkasından o da denize 
tı~ ı~ ll:leki bayrağı kapar, yi.i 

"g l\E'nd· 
11a.=ıse baYra ~• kalyonuna dönerek 
""lt\a ita gı diker. Fakat bu ka

nrnuz. Tekrar ..dımize at-

~~""""' I ~I t 
~ YAZAN: ~ 

i
~ saıahattin 

GÜN GÖR 
"'',..,......''" '"""'~ 

Genç bir ciritçi atının Ü•tünde 
lar, yaralı Venedik kaptanının kafa 
sınr koparır, ve ancak bu kanlı kel
leyi, bayrağının alt yanına astıktan 
sonra, vazifesinin tamaım olduğuna 
kanaat getirerek gönlü rahat eder. · 

T arihin haber verdiği de
ğerli okçularımız arasında, 

Havandelen, Hacı Emin Ağa, Şüc
ca, Şeyh Hamdullah, Ali usta gibi, 
herbiri, kendi devrinde büyük kah
ramanlık sahneleri yaratmış insan
lar pek çoktu .. Vaktile okçular, haf 
tada iki gün, pazartesi ve perşem
be gUnleri, Okmeydanmda toplanır
lardı. Müsabaka şöyle olurdu : Her 
okçu, kendi derecesine göre yer ala 
rak ayak taşlarile tesbit edilen rüz 
garın istikametine arka verir ve bu 
vaziyetete oklarını a tmıya başlar
lardı. Rekor kırmıyan okçu, kendin 
den ilstün•olanın sınıfına geçemez
di. Her menzilin ayrı ayrı rekort
menleri vardı. ihtiyar okçulardan 
seçilmiş bir heyet, hakem vazifesi
ni görürdü. 

Her rekor kırılcşta okun isabet et 
tiği noktaya bir nişan taşı dikmek 
adetti. Hakem meclislerinin halle
demediği ihtilaflar, ımahkemelere 

havale edilirdi. 

1 stanbulda, yalnız spor ihti
lfı..flarını halle memur iki 

mahkeme vardı. Bu mahkemeler
den biri. Galatada, öteki Kasımpa
şada, vazife görürdü. Bu mahkeme
lerin kadıları, tecrübeli akçular a
rasından seçilirdi. Verdikleri hü
küm kati idi. Istinaf ve temyiz ka
bul etmezdi. 

'fJrihte spor işlerini bizim kadar 
disiplin altında idare eden başka 
bir millet gösterilemez. 

()k meydanı, adeta mukaddes bir 
verdi. Ok mevdanına davar S?irmez: 

burada bağ, bahçe yapılaımazdı. Ok 
çular cemiyeti, Kemankeşan namı 
altında, 327 tarihine kadar toplu 
bir halde çalışabilmişti. 

Mühürleri de işte: Dört parça ol
duğuna hayret mi ettiniz? Sebebi 
var: Bu mührün her parçası, aza
dan birinin cebinde bulunurdu. Dör 
dü bir araya gelmedikçe, karar ve
remesinler diye! Yay yapmak, bü
yük hünere ve devamlı çalışmıya. 

mühtaç bir işti. 
20 yılda vücude gelen yaylar var

dr. Tahta, boynuz, sinir ve balık tut 
kalı: işte yayın terkibi ... Oklar da 
çam ağacından yapılırdı. Çanakka
lenin Kazlıdağ ormanları vaktile 
okçulara vakf edilm.işti. 

O kun şu tüylü kısmına yele 
derler. Kuğu ve kartal ka

natları bu işte kullanılır. Yelenin 
vazifesi, havayı delerek okun süra 
tini artırmak ve müvazenesini te
min etmektir.,, 

Bay Safi, bunları anlatırken, ok-
çu İbrahim de, gözümün önünde en 
çetin yayları tutup tutup kıvırıyor

~ "'"-""' ~ 

B erry ve çocuğu 

B tından yirmi dört yıl ve al~ 
mış üç gün önceki sabahın 

saat dokuzuna kadar Avrupa, bir 
sulh kombinezonu içindeydi. Ger
çi diken üstünde yaşıyordu, amma 
harbin de hemen çatıp geleceğini 

ummuyordu. 
O günün saat onund~ elli mil

yonluk Avusturya imparatorluğu
nun Veliahti Arşidük François 
Ferdinand, imparatorluğun pençe
si altında bulunan Bosnaherseğin 
merkezi Sarayuvaya geldi. Büyük 
manevralar bir gün önce bitmişti. 

Saat on buçukta belediyenin ka
pısı önünde bir silah patladı. ve 
Prinçip adındaki Sırp delikanlısı
nın kurşunu Arşidükle beraber im
paratorluğu yere serdi. 

du. 
Türk sporlarının piri olan okun 

bu son kahramanlarına, giriştikleri 
1 Yeni Yıldızlardan 

Sırplı Prinçipin bu kanlı işi bir 
Sırp milli kurtuluş davasının bil
fiil açıldığını ilan etmişti. Çünkü 

1 
Sırbiya elden gidecekti. Çünkü em
peryalizmanın karakteristik ve ör-

t şebbüste.başan dileyerek ayr
7 

""ld7ı.,.- "'' ~""""iiôlll!ll.,_ııooıiııııl 
ğım.auUa. kuJağ-rms bfr mtrr<Ie a-
beri fısıldadılar: 

- Hasköy gençleri hep birden 
"Okspor" a üye yazılmıya karar 
vermişler! 

Demek pek yakında, ak saçlı ih
tiyar okçuların arasına yay gibi ger 
gin, ok gibi atılgan gençlerin de ka 
rıştığını göreceğiz. 

1 Son SeylGpta 
Yıkılan Evler 
300 ü Buldu 
Merzifon, (Tan muhabirinden) -

Gümüşhacıköy ilçesinin uğradığı son 
felaket hakkında elde ettiğim tafsila
tı bildiriyorum: 

Bütün kasabayı baştanbaşa seller 
altında bırakan şiddetli yağmurlar, 

cuma günü saat 12 de başlamış, iki 
saat içinde bir afet halini almıştır. 
Halk, büyük bir korku ve heyecana 
düşmüştür. 

Dere boyundaki bütün evler, sula
rın tesirile sürüklenmiye başlamış, 
caddelerde seller üç metreyi bulmuş
tur. Dereboyu civarındaki evlerden 
birisinde oturan Tevfiğin kansı ile 
çocukları derhal evin kiremitliğine 

çıkmışlar, bağrışarak imdat istemi
ye koyulmuşlardır. 

Sel, bu evi, olduğu gibi elli metre 
kadar sürüklemiştir. Fakat, ne eve, 
ne de üzerindekilere hiçbir şey ol
mamıştır. 

Belediye reisine ait olan buğday 
dolu büyük ambar da bu arada sü- ~ 

rüklenmiştir. Boşken bile yirmi kişi-
nin kaldıramıyacağı bu ambar, 200 
metre ileriye kadar yürümüş ve en 
işlek bir caddenin ortasmdıı kalmış
tır. Elektrik fabrikasını da sular bas
mış, bütün makineleri dağıtmış ve 
götürmüştür. 

Kasabada yıkılan evlerin sayısı 300 
dür. Bunlardan hemen hiçbir eşya 
kurtarılamaımıştır. Enkaz altından 

çıkarılan cesetlerin sayısı 11 dir. Bir 
hayli hayvan da boğulmuştur. 

Çarşı içindeki derenin tünel ağzı 
yıkılan ve sularla toplanıp gelen ka
vak ağaçları enkazı ile tıkanmıştır. 

Sevlantan sonra, her tarafta elbir-

Yeni doğan sinema yıldızlarından 
Jane Wyman bir sabah gezintisinde .. 
D'.k yakası, bol caket ve eteğindeki 
şıklığa bakınız. 

iiği ile büyük bir faaliyet göze çarp
maktadır. Felaketzedelere peyder
pey yardımlar yapılmakta.dır. Birçok 
evlerin alt katlarını seller götürdüğü 
için bunlar da oturulamaz hale gel
mistir. 

nek bir mümessili olan Habsburg
lar Sala:-&bo )~· heu.p otus 
sekiz milyon insandan mUrekkep o-
lan dokuz ndllete hakimdi. Buna 
küçük Sırp krallığını da katmıya 
karar vermişti. 

H ava karşılıklı idi: Emperya
liznıa ile milli benlik ve istik-

lal.. Müspet ve menfi iki dava ha
linde çarpışıyordu. 

On beş gün sonra mevzii başlı • 
yan harp, derhıtl bir Avrupa harbi 
oldu. Ve çok geçmeden bütün dün 
yayı sardı. 

:Milyonlarca insan payapay dört 
sene çarpıştı. Yalnız ölüsü, yara
lısı on dört milyon olan o harbin 
acısını beşer hala çekmektedir. 
Haklısı, haksızı bugünedek ayırt 

edilemiyen o korkunç harpten . bir 
yığın kemik, bir yığın kan pıhtısı 
bir yığın istırap, bir yığın buhran 
kaldi. 

Yirmi dört sene, altmış üç gün 
içinde "Meçhul asker,, terin türbe
lerine nekadar zeytin dalları ko
nursa konsun, dünya menfiye doğ-
ru ilerledi ve menfiye doğru terak
ki etti. 

Sulbü istiyenler, ımlh için silah
landılar. Harbi istiyenler, harp i
çin silahlandılar. 

Avrupa yine bir sulh kombjnezo
nu içindedir. Gerçi yine diken iıs. 

liinde yaşıyor, amma bu sefer har 
bin hemen çatıp gelm.iyeceğini u
mar görünmüyor. 

P rinçipin attığı bir kurşun
du. Dünyanın yarısını 24 yıl 

63 gün kasıp kavurdu. 

Meçhul tayyare ile meçhul de
nizaltının attıkları bombadır, torw 
pildir. Ve bir defaya mahsus ve 
bir hedefe mahsus değildir. 

Prinçipin tek kurşunu bir emper 
yalizmanm bağrına saplanmıştı. 

Meçhul mütecavizlerin bomba
ları ve torpilleri, cephaneliğe dö
nen küreiarzın her tarafına sap
laruyor. 

Bugünün karşılıklı davası ne
dir? Bilir görünenler de bilmiyor. 
Her milleti ayrı ayrı ele alalım. 

Her birinden duyulan ses birdir: 
Aman, sulh! 
Eğer bu (Aman) doğru ise o

lan işler nedir ? 
Bunun doğruluğunu biran jçin 

kabul edelim. O takdirde beşeriye
tin ve kürreiar~ mykadderatına 

O ilk kıvılcımdan yıllar geçtikı
ten aonra: Uz.ak Şarkta bir 

harp nöbetf iıi 

keyfince hakem olmak istiycn 
Franco mudur? Beşeriyet, mede
niyet ve kürreiarz karanlıklarda 

ve arkadan mütecaviz (x)in kUstah 
ça hakaretlerine daha nekadar ta
hammül edecek? Sulh uğurunda 

bunca fedakarlıklarda bulunanlar 
meçhul bir dünya kundakçısını, 

mazarratını yapamryacak vaziyete 
sokamıyacak mı? Masum millet
ler yine mi kanlarını dökecek? A· 
nalar yine mi saçını yolacak? İn
sanlık yine mi diş dişe, pençe pen .. 
çeye, süngü süngüye boğuşacak ? 
1914 yarı dünyayı yakmıştı. 1937 
bütün varlığı mı kül kömür ede
cek? 

B ütün bu sualler bUtUn bir 
insanlığın kafasını, kalbini 

kemiriyor. 
Dünya nekadar sulhçü olursa ol· 

sun ortada (x) marka bir harp 
kundağı var ki, bütün sulh geçit
lerini torpilliyor. Diplomasi şöyle 

dursun, onun dışmdaki beşeriyet 
şunu biliyor: Harp geliyor ve kUr
reiarz müthiş bir tehlike geçirmek
tedir. Nikbin olmak için hiçbir se
bep kalmamıştır. 

Biz, samimi sulhçü Türkiyeye 
gelince: bütün dileğimiz, dostları
mızın ve insanlığın bu afetten ma
sun kalmasıdır. 

J Büyükçekmece Halkı 

Son Karardan Memnun 
Büyükçekmece nahiyesinin tekrnr 

kaza haline getirileceğini ve bu husus 

ta yapılan tetkiklerin müspet netice 
verdiğini yazmıştık. Büyükçekmece 

den gazetemize gönderilen bir mek
tupla vekaletin bu kararma nahiye 

halkı namına teşekkür edilmekte, mü 
him bir ihraç iskelesi olmıya nam?.et 
bulunan Büyükçekmecenin bu suret
le yeni bir inkişafa kavuşaca.ğı bildi

rilmektedir. 
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1 Pazar, 5. 9. 1937 1 

HAFiF KONSERLER: 
7,10 Berlin kısa dalgası: Pazar 

kon!K'ri (8,15: Devamı). 9,15 Berlin 
kısa dalgası: Hafif musiki. 9,20 Pa
ris kısa dalgası : Plak musikisi. 9.45 
Rezn. 10,30: Reza. 9,20 Paris kısa 
d lgası : Plak musikisi, 9,45: Reza. 
10,30: Reza. 10,30: Berlin kısa dal 
gası: Eski ve yeni bando musikisi 
Jl.50Paris kısa dalgası: Plak mu
s kisi. 13: Ronser. 13 Berlin kısa dal 
gası: Hafif musiki (14.15: Devamı) 
13.10 Bükreş : Konser. 14,15 Paris 
kısa dalgası: Ronser. 15: Keza. 15 
15 Bükre.ş: Halk musikisi. 15,30: 
Bcrlin kısa dalgası: Halk musikisi. 
16 Pe~te kısa dalgnsı: Karışık kon
ser (Şarkılı) 16,15 Berlin kısa dal
gası: Orkestra, sopran (Gluck, Be
€thoven, Haydn). 16,15: Bükreş: 
Plaklarla karışık konser. 18 Varşo 
Ya: Orkestra. 19.03 BUkreş: Eğlen
celi Ru'llen musikisi. 19,30: Çigan 
musikisi. 19.45 Berlin kısa dalgası: 
Bando muzika. 20 Berlin kısa dal
~nsı: Pazar konseri. 21 Viyana, 
Graz: Tuna etrafına ait halk hava
ları. 21 Laypzig: Büyük Yugoslav 
aksamı. 21,15: Bükreş: Orkestra 
<Reger, Morena, Zimmer, Retelbcy 
v.s.) 21,30 Viyana: Radyo orkestra 
~ı. 21,40 Prag kısa dalgası: Askeri 
musiki. 22.30 Peşte: Radyo salon or 
kestrası. 22, 10 Roma: Orkestra, 
org. 23,05: Prag kısa dalgası: Halk 
musikisi. 23.30 Peşte: Çigap orkes 
trnsı. 23,35 Varşova: Büyük artist
lerin plaklarından. 
>PERALAR, OPERETLER: 

18 35: Roma kısa dalgası: Stente 
rello" isimli operet. 20,45 Laypzig: 
Lortzinfin "Undine" operası. Tak 
riben 22.25: Strauss'un "Salome" 
opereti. 22.25 Prag kısa dalgası: 
Smetana'nm "Satılmış nişanlı" ope 
rasmın ikinci perdesi. 22,55 Bükreş: 
Frl'lnsız onera ve operet plakları. 

OUA MUSiKiSi: 
10 Berlin kııra dalgası: Oda musi 

kisi (Mozart. Veracini) 20,50 Bük
re : Düo şarkr. 

RE ITALLER: 
17 Berlin kısa dalgası: Tuna et

rafına ait sarkılar ve musiki. 18 Peş 
te: Rarkıh konser. 18.45 Berlin kısa 
dalgası: Çocuk şarkıları. 22 05 Prag 
kısa dalcrası: Sıcak mernleektlere a
it şarkılar. 22.15 Berlin kısa dalga
sı: Serme Alman ı:ıarkılan. 23 Var
so,•a: Brahm~'ın oiyano sonatları. 

DANS IUUSIKISI: 
21 Varşova (Plakla l . 23,55 Uı.yp 

-ılır. Vh•4'1.Jl 'l.. 24,20: Peşte. 
l\ll'HTEUF: 

17 Bükreş: Balkan atleti11m ovun 
!arının acılıs töreni. (Saat 22 40 da 
neticrler bildir'lecek). 21.15 Beri in 
kı~a dalgası: Sinema mevzulu neş
r:"ııt. 

1 - Pa';;rtesi, 6. 9. 193'1 1 
SE.l 1FONILER: 

16,15 Roma kısa dalgası: Senfo· 
nik konser. 21 10: La:vpzig: Senfo
nik orkestra. 22 Milano vesaire: Sen 
frıni1' ko'l~er (Toni'nin idaresinde). 

HAFiF KONSERLER: 
7.l O Berlin kıfla dalgası: Neşt-li 

havalar (8.15: nPvamı). 9,20 Paris 
kısa dalıraST: Plak konseri. 9.45: Ke 
za. 10 10: Keza. J 1 Berlin kısa dal 
gası: Bando nmzika. l 1.50 Paris kı 
sa dalgacıı: Plak. 13: Keza. 13 Ber
]in kı!'la dalgası: Hnflf musiki (14. 
J5: Devamı). 13.10 Bükre.ş: Karışık 
plak mus·kisi. 14,15 Pari~ kısa dal
gası: Nir;ten konser nııklı. 15: Gre
nnble'dt-n ko"ls"'r. 16.30 Paris kısa 
anlgası: Andrf' De iman ork<>strası 
<Sarkıtı). 18.35 Roma kısa dalı?ası: 
Cetra orlcecıtrası. Hl Pe!-!te: Orke!'l
tra. 20.50 Peı:ıte: Plfık konseri. 21 
Varşova: Orkestra (karışık eı:ın
lC'r). 21.40 Prnl? kısa dalgası: Ha. 
fif musiki. 22.25 Prag kısa d~.l~ası: 
Yueoslavya milli bavramı munase
betile nesriynt. 22.45 Varşova: Seç. 
me musiki. 23.05: Prae- kısa dal2a
sı: Hafif musiki. 23,20 Yiyana: Rnd 
vo orkestrası. 

OPJ<:RAl.AR, OPERETI .. ER: 
10 BPrlin kısa dal~nsı Sieber'in 

"Das Fürstenzimmer" isimli rad ·o 
opereti. 20 Bcrlin krsa dal}.;."RSı: Wil 
li Libiszovski'nin idaresinde operet 
]Prden •"l'liirekkc>o biiviik proP-ram. 
20 25 Vivnna: Operadan nakil. 

')DA l'tlUSIKJSI: 
20 Var~ovn · H"mırtpt l{onseri, 21 ,!!\ Rlikreı:ı: Kuartet (Mozart). 22 

4 ~ · Prag kısa dalgası: Oktet kon
S<'ri. 

ODA MCSIKISI: 

9.30 Berlin kısa dalgası: Çocuk 
F,.arkıları. 12 Berlin kısa dalgası : 
Gülen saksofon. 15,15 Berlin kısa 
dalgası: Halk sarkıları. 15.35 Roma 
kısa dalgası: Sarkılı konser. 18.45 
Berlin kısa dalgası: Küçük sarkı· 
Jar. 14.15 VarsovA · arkılıtr (plakla~ 
?" ""' 'Rü 'l{res: Plakla solist konserı 
(Şarkı - keman). 21,30 Berlin kısa 
dalgası: Viyolonsel solo C Adolf ste 
mer) 22 05 Pra~ kısa dalgası: Or~ 
resitali. 22.10 Bükreş: Bayan Galı
opi Georgiu şarkı söylüyor. 23 Var 
şova: Haydn, Schubert. ve Sc~~
mann'ın şarkılanndan. 23.10 Mila
no vesaire: Şarkı resitali. 23,30 Var 
ROVR • Taf::ır sarkıla.rından. 

TAN 

D=OLAW:lf &il OD« ~LA@W@ 
t? r= rı5' M r= n n 1 Cuma, 10. 9. '1-_937 1 
~ L5 L!:9 w L5 l.b u SENFONlLER: 

DANS MUSIKJSI: 
23.05: Peşte. 23,30: Laypzig. 

MUHTELiF: 
16 30 Berlin kısa dalgası: Kısa 

dalg~ amatörüne öğütler. (ayni neş 
riyat 19 da tekrarlanacak). 18 Bük 
reş: Belgradda yapılacak Yugoslav
Rumen futbol maçını nakil. 19,30 
Roma kısa dalgası: Arapça ve rum 
ea musikili neşriyat. 22 Berlin kısa 
dalgası: lfakiki hayat sahnelerin
den tablolar. .. ı ___ s.alı, '1. 9. 19_3_1 __ 1 
SENl'~ONILER: 

danslar). 23.05: Prag kısa dalgası. 
23.30: Laypzig. 23.30: Breslau. 

1\1 UHTJ<.."'LlF: 
10.30: Berlin kısa dalgası: Düniln 

ve bugünün tipleri. l 9,30 Roma kı
sa dalgası: Arapça ve rumca prog 
ram. 

1 Perfembe, 9. 9. 1937 1 
SE!'ıııTFONILER: 

23 Varşova: Fitelberg'in idaresin 
de senfonik konser (Haendel, Chab 
rccr, Ferruccio.) 

HAFiF KONSERLER: 
7,10 Berlin kısa dalgası: Hafif 

18 Varşova: Leh filharmonisi musiki (8.15: Devamı). 9.20 Paris 
(Oziminski'nin idaresinde). 21.30 kısa dalgası: Plak 9.45: Keza. 10. 
Bükreş: Senfonik konser <Haydn, 30: Keza. 11.50: Keza. 13: Keza . . 
Saint - Saens). 22,45: Devamı (Vag 13 Berlin kısa dalgası: Hafif musı 
ner. Veber>. ki (1415: Devamı>.13,10 Bükreş ~a 

HAFiF KONSERLER: ıışık musiki plakları. 14,15 Parıs 
7,10 Berlin kısa dalg-ası: Herkese kısa dalgası: Lillc'den konser nak-

göre musiki (8,15: Devamı) 14.15 li. 14,25 Bilkreş: Eğlenceli plak mu 
Paris kısa dalgası: Liyondan kon- sikisi. 15 Paris kısa dalgası: Re1!'-
ser, 15: Konser. 15,50 Holanda kı- nes'den konser nakli. 16.80 P~rıs 
sa dalgası (16.SS metre): Film mu kısa dalg-ası: Orkestra, şarkı, pıya-
sikisi (16.25 : Devamı). 17,15 Ber- no. 18 Varşova: Hafif musiki.18,35 
lin kısa dalgası: Orkestra konseri. Roma kı!=!a dalgası: Orkestra. sop-
16 15 Roma kısa dalgası: Orkestra, ran. 18,45 Bnlin kısa dal~asr: Ka~l 
piyano. 19,03 Bükreş: Hafif musi- J..ove'nin Balladlanndan. 20 LayPzıg 
ki konseri. 20.30 Holanda kısa dal- Eğlenceli musiki. 20,25 Peşte: Rad 
gası (31.28 ımetrel: Filips stüdyo- dalgası: Büyük askeri bando. 21.10 
sundan karışık . program. 21,40 : yo salon orkestrası. 21 Berlin kısa 
Pra~ kısa dalgası: Orkestra komıe- Lavoziır: Orkestra, tenor, sopran. 
ri. 22.05 Prag kısa dalgası: Smeta- 22.25 Prag kısa dalgası: Orkestra 
nanın memleket bestelerinden. 22.25 (Schumann ? Varner). 23 Hükreş: 
Peşte: Radyo salon orkestrası. 22 Lokantadan musiki nakli. 23.15 Ro 
25 Prag kısa dalgası: Fibrich'in ma: Varyete neşrivatr. 23.30 Uyp-
köylU icin bestelediği eserlerden. OPERALAR, OPERETLER: 
23.05 Prag kısa dalgası: Askerl ban 9,30 Berlin kısa dalgası: Vagne-
do. 23.15 Bükreş: Plak. 23.30 Peşte zig: E<ilenceli halk havaları. 
Plak konseri. rin "Meistersinger Von NUrnberg" 

OPERALAR, OPERETI~ER: 16,15 Roma kısa dalgası: Giordans 
10 Berlin kısa dalgası: Büyük o- Sopran tarafından opera havalan. 

ı:ıcret konseri CLibezovski idaresin operaın. 15.35 Roma kısa dalgası : 
de). 20,30 Berlin kısa dalgası: Wag nun Siberia operası. 22.10 Peşte : 
ner'in "Die Meistersinger Von Nü- Verdi'nin (AlDA) operası. 22 Mi-
rnberg" isimli operası (Nürnberg- Jann: Rellini'nin "NORMA" onera· 
den nakil). 21 Varşova: Puccini 'nin sı. 23.05: Prag kısa dalgası: Operet 
"La Boheme" operası. 22 Milano: musikisi. 
lki operet oivesi. ODA MUSiKiSi: 

RESiTALi.ER: 19,15 Pe~te: Kuartet konseri. 
11 Berlin kısa dalp,ası: Sevilen RESITAl.LER: 

halk şarkılarından. 11.45 Berlin kı- l5.l5 Berlin kısa dalgası: Piyano 
sa dalgası: Viyolonsel solo. 15.45 sonatları (Beethoven). 15.30: F°"'-
Berlin kısa dalgası: Kısa ı,arkılar. ro havaları. 20: Bilkreş: Stokovski 
19.30 Pe~te: Flüt konseri.. 20.30 : . 

1 
• d ı·kıa 21 yar<:o 

Peşte: Piyano resitali. 22.40 Prag nın eser erın en P a r~ ..., ~N -

va: Keman resitali (Fantazi ar~-kısa dalpıışı: Milli arkılar. Iar). 21.40 PrR.g]nı::a ıı "F!ası: .. :ı.ı--. 
DANS .MUSfKl.s : kılar. 22.05: Prsıe kısa dafgiisı~ Kfa 

20 LliYPzig (Valslar). 21.15 Var- rinet resitali CFibih). 
şova (Vals havaları). 20.~0: Layp- DANS MUSiKiSi: 
zig: Vals parçaları. 23.30: Ham- 19.

03
: Bükreş 21.15 Bilkreş <Dil 

bure-. Uı.vnzig. 23.30: I..aypzig. n\in ve bu~iniin valslarından). 22:05 
MUHTEI~lP: Vnrqovıı. 23.30: Stutgart. Laypzıg 

16.30 Faris kısa dalgası: ".Tean- 19.30 Roma krsa rlal:"~ı:ıı: Ar~~~ 
ne" isimli tivatro nivesi. 19.30 Ro- tUrk~e. ve rumca musıkıli ve sozlu 

19,20 Varşova: Plaklarla Beetho 
venin eserlerinden senfonik konser. 
22 Milano, Torino: Senfonik konser 

HAFiF KONSERLER: 
7,10 Berlin kısa dalgası: Karışı.k 

havalar (8,15: Devamı). 9,20 Pans 
kısa dalgası: Plak. 9,30 Berlin kısa 
dalgası: Koro havalan. 9,45 Paris 
kısa dalgası: Plak. 10,30: Keza. 11 
50: Keza. 12 Berlin kısa dalgası: Ko 
ro havaları. 9.45 Paris kısa dalga
sı: Plak. 10.30: Keza. 11,50: Keza. 
12 Berlin kısa dalgası: Karı Löve
nin balladlanndan. 13 Berlin kısa 
dalgası: Strasburgdan konser nakli 
13,10: Bükreş: Karışık plak m~si
kisi. 14,15 Paris kısa dalg-nm: Lıyon 
dan konser nakli. 16,15 Roma kısa 
dalgası: Piyano ve orkestra. 18.35 
Roma kısa dalgası: Orkestra, 18,35 
Roma kısa dalgası: Orkestra, şarkı. 
19.03 Bükreş: Hafif musiki konseri 
l 9.30 Berlin kısa dalgası: Karışık 
halk musikisi. 20 Paris kısa dalga
sı: Grenoble'den konser nakli. 21.20 
Varşova: Hafif musiki (Grieg, Go· 
dard, Çay.kovski). 22 Varşova: Kü 
çük orkestra. 23.05 Peşte: Orkes
tra. 23.20 Milano: Koro konseri. 
23.20 MHB.no. 23,20 Viyana: Radyo 
orkestrası. 23,30 Laypzig: Eğlence 
li musiki. 

OPERALAR, OPERETLER: 
16,30 Paris kısa dalgası: Messa

gerin "Veronik" isimli opereti 16 
45: Bertin kısa dalgası: Meistersin 
ger Von Nürnberg operası (Vag
ner). 18 Varşova: Sopran ve tenor 
seslerle en sevilen operetlerden par 
çalar. 21 Bükreş: Puccini'nin "Ma
darne Butterfly" opernsr (PH'ikla). 
22 Roma: "Yushi" isimli operet pi 
yesi. 

ODA MUSIKJSJ: 
19,20 Varşova: Düo piyano (plak 

la). 20,30 BU kreş: Hnvayen triyo
sile dans havaları. 23,05 Prag kısa 
cialı:msı: Odıı triyosu. 

RESIT ALT~ER: 
11,45 Berlin kısa dalgası: Beet

hoven'in pivano sonatları. 15,35 Ro 
ma kısa dalgaSI: Piyano resitali. 
18.45 Berlin krsa dalgası: Virtüoz 
J.ı- A "'nan musikisi. 21 Peşte: Dohnan 
y. tarafından piyano resitali. 22 Peş 
te: Macar halk şarkrlnrı. 22.05 Prag 
kısa dalagsı: Karmen onerası üze
rine keman fantazisi. 22.25 Prag 
kısa dalırası: Piyano konseri (Schu 
rnann). ,23 Varşova: Pjyano - viyo
ldnq<'l resita1i. 

Ml1S'l'irn!!!I: 

2VJO: Prag1usa c nl~ı. 23,30 : 
Lftvnziır ( aece muslkisile karışık). 

MUHTEI.lF: 
19.30 Roma kısa dalgnsr: Arapça 

Vf' rum<'ı:ı. musikili program. 
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ma kısa dal~ası: Araoça, türk<:e ve neşriyat. 
nımca kısmen musikili neşri vat. ---- 20.15 Varşova: Filharmonik or-

11- 1 kestra tarafından ve Ozimanski'nin 

SEXI•'ONII.ER: 

SENF01'1LER: 
18 Varşova: Senfonik knnser (Fi 

telberg'in idaresinde). 20 25 Viya
na: Senfonik konser. 221\fiıı~no - To 
rino: Senfonik konser. 22.25 Pra~ 
Jsıs~ dnlP""!U: KemRn \'(' uiyola ile 
serıfrınik knn~er. fl\frı7.nrt). 

HAli'JF KONSERLER: 
7,10 BerJln kısa dal~ası: EJ;.lı-nC'e 

li popuri <8.15: Devamr). 9.20 P~
ris kısa dalg-ası: Orkestra konserı. 
9 45 Pn.riı:ı kTfm dahrnıw PlA.k musi
klsi: 10.30: Keza. 11 ıiO: Keza. 13 
Paris kısa dnlaaı:ıı: Lille'den konsn 
nnkli. 13.10 RUkre!}: Koncıer. 14.15 
Berlin kıRa dalg-ası: Hafif musiki 
14,15 Paris kIR:l dalP.'ası: Bordodnn 
konser mı kli. 15 Paris kısa dalı;ası: 
Mnrsilyadan konser nakli. 15 Holtın 
da kısa dalgası (19.71 metre) Fi
lins stiirlvosundan karışık prog
ram. 16.30 Paris krsa dakn.sr: Piva 
no ile orkestra konseri. 16 35 Rtı'l1a 
kısa dalg-ası: Orkestra. Piyano. 18 

35 Roma kısa dalgası: Cetra orkes
trası. 19 03 Bükreş, kansık plak mu 
sikisi. 20 Laypzig: Banıio muzika. 
20 Paris klsa dalJ?ası: Marsily11dan 
konser nakli. 20 35 Biikres: Kan
sık p!Ak musikisi. 21.10 Laypzig 
''Die Pupnenfee" adı verilen balet 
süiti. 21.40 Prag kısa dalgası: Ha
fif musiki. 22.05: Laypzig: Kanşık 
hafif musiki (Plakla). 22.45 Bük
reş: Radyo orkestrası. 23.10 Mila
no - Torino: Koro konseri. 

ODA MUSiKiSi: 
15.35 Roma kısa dalgası: Triyo 

konseri. 
RESITAI.I,ER: 

15.30: Berlin kısa dalgası: Viyo
lonsel solo ( Şt.ayner çalryor.) 19 
Berlin kısa dalgası: Pivano sonat.
lan (Beethovenl. 19.45 Peşte: M~
car halk şarkıları (Çigan ~fakatı
le). 21 Varşova: Şarkıl.ar (Saksa
fon ve piyano refakatile). 21.35 
Bilkreş. keman konseri 22.05: Org. 
kısa dalgası: Opera artisti Bayan 
Tauberova şarkı söylUyor. 22.05: 
Varşova: Chopin'in eserlerinden pı 
yano resitali. 22.10: Bükreş: Ro
men şarkıları. 

DANS MlJSIKISI: 
20: Breslau, Laypzig (klasik 

d 1 idaresinde senfonik konser. (J..('har. Kocasın an Mil~lrf>r, .T ~tt-ıım:11 J'-Tnnbol, Lehar) 
HAFiF KONSERLER: 

Ç abuk 7.10 Berlin kısa dalgası: Hafif 
QTÇ musiki (8.15: Devamı). 9,20 Pnris 

l d • kısa dalgası: Plak musikisi. 9.30 : Ayr l ıver l Bertin kısa dalgası: Karışık halk 
musikisi. 9.45 Paris kısa dalgası : 
Plak konseri. 10.15: B<'rlin kısa dal 
gıısı: Bando •llll•7ika. Paris kısa dal 
gnsı: Plak. 11.50: Keza. 13 Berlin 
kısa dalgası: Hafif musiki. (14.15 
Devamı). 13 Paris .kısa dalgası: 
Kon~er (14.15: Devamı). 13.10 Bük 
reş: Radyo orkestrası. 15 Paris kı
sa dalgası: Konser nakli. 15 35 : Ro 
ma kısa dalgas1: Orkeı:ıtra, Sopran. 
17 Berlin kısa dalgası: Ei!lenceli kii 
yük konser (Niirnbergden) 17.30 
Varı;ova: Sonbahar musikisi. 18.45 
Berlin kısa dalgası: Esrlenceli haf
ta sonu neşrivat1. 19.03 Bükreş: As 
keri konı><'r. 20 Peste: Cig-an orkes
trası 21 Brf'slau: T<arrnık hafta so
nu eğlenceleri. 21 Peşte: Neşeli 
proı?ram. 21 :::ın Berlin k111R. dalgası 
musikili hafta sonu eğlenceleri. 
21 Peşte: NPseliprosrram. 21.30 Ber 
!in kısa dalgası: Flüt ve orkestra. 
22.25 Peste: Askeri bando. 22.25 
Peste: Askeri bando. 22.45 Prag 
kısa dalgası: J<arışık program. 22. 
45 Ri.ikreş: Lokantadan musiki nak 
li. 23 Varı:;avo : Slav dansları. 23.20 
Viyana: Radyo orkestrası. 

Bayan Marta. I ODA MPSIKISI: 

Bundan iki ay evvel, Avrupadan 16,15 Roma kısa dalgası: Opera 
1 haberlere atfen sabık lspanya musikisi 18.35 Roma kısa dalgası: 

a man . \T . "I h . " sı 21 
b .... k ·1 Asturya Prensı a1rnerın ... o engnn opera . . Kralının uyu og u 40 Prag kısa dalg-ası: Operet mu-

ünvanını haiz Kon dö Kovad?nga'nı~, sikisi. 22 Roma: Bellini'nin "Nor
Havanada Zamora adlı bir mılyonenn ma" operası. 
yeğeni genç ve güzel Marta Rocafo~t- OPERA,,LAR, OPERETLER: 
la evlenmiş olduğunu haber vermı§· 19,30 Berlin kısa dalgnsr: Mild-
tik. ner kuarteti (Haydn, Grieg). 20,35 

Dün gelen Avrupa gazetelerinin Bükreş: Triyo konseri (Schubert). 
yazdıklanna göre genç Kontes, evlen RESITAI .. LER: 
mesinin üstünden daha iki ay geçme- 18.30 Peşte: Şarkı resitali. 22.05 
den kocasını, ve asalet Unvanlarını Plakla. 
terkederek meçhul bir istikamete mü Varşova: ubert ve Şuman'ın ~al-
teveccihen vola çıkmıştır. ReEımi bo- ladlnrile şarkılarından. 22.30 Vıya-

"' na: Piyano konseri (Bac~) .. 22.40 
şanına mua~elesinin de bu ~afta i- Milano, Torino: Şarkı resıtalı. 
çinde yapılacağı söylenmektedır. . lHUllTELIF: 

Memleketlerinden kovulmuş bütUn 19 30 Roma kısa dalgası: Arap-
kibar alemi bu garip hadiseye par- ça, tUrkçe, rumca kısmen musikili ! mak ısırmıştır. ne~rivat. 

3-9-937 ~ 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 

Edirne Nafıa Müdürlüğünden: nDI 
. b h ede buluna Edirnede karma orta ok.ul b~nasının ı:rkasmdakı . a ç erli ki~ 

tamam binanın bir kısım J.§lerıyle Marsılay benzen~de y d·1.01elt ur.eıe 
çatı inşaatı 20 Eylül Pazartesi günü saat on be~te ıhal~ ~G~lS ura l 
kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşıf bedel 
k t 

d .. rluğıl' uruş ur. . . Nafia :Mil u • 
Keşif kağıtları, proje resmi ve şartnamelen Edirne . . fdU\'s!>~ 

·· .. b·ı· v · t• le e parasız gönderıhr. -11t ne müracaatla gorule ı ır. e ıs ıyen : . . . . . 
1 

teı.ı......-
teminat 1202 liradır. Eksiltmeye girebılmek ıçın ısteklılerın hkaııtııı' 
1937 tarih ve 3645 sayılı resmi ceridede yazılı talimatname a ·t JJlotr 
tevfikan Nafia Vekaletinden almış ~ulundukları 19~! senesine :ıer?Jlel~ 
ahhitlik vesikalarile senei haliye Ticaret Odası kagıtıarını g dörde JtJ 
ri lazımdır. Teklif mektuplan yukarıda yazılı günde saa~ on u ııaşitsJI' 
dar Edirne Nafia MUdürlüğü odasındaki eksiltme komısyon 
lığına vermeleri. (5818) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Muhammen !hale gilDii 
Bedeli llk teminat 

CINSI MIKDARI Lira Lira ~..t.J 
5 20-9-937 p~-Defatir ve 55 Kalem 1800 13 

15 
de· 

Saa.t cJefr _Evrakı matbua . . d rı yazılı _...ıl' 
Gureba Hastanesine lüzumu olan yukarıda cıns ve mık . a u]carıd& .,,,, . 

tir ve evrakı matbua açık eksiltmeye konulmuştur. Ihalesı Y kO~ 
h gün ve saatte Vakıflar BaşmUdilrlilğü binasında toplanan 

da yapılacaktır. . .. .. ebilir· c5813 
Nümune ve şartnamesi her gün Levazım kaleımınde gorü-1 

• . - · dell • ıstanbul Liman ışletme ıdaresın eı4o 
-S-937 d! ~~ Galata Rıhtrım üzerinde yaptırılacak antrepo için 31 _ ~-

edilen Fiatlar isabetli görülmediğinden buna ait pazarlıgın 
Pazartesi saat 14 de t(?krarlanacağı ilan olunur. (5787) ~f 

~ KANZUK 
Saç Boyaları 

JUVANTıN 
KUl\ffiAL - SiY Ali 

Ter ve yıkanmakla kat'iy_ 

yen çıkmaz, tabii renk veren ta. 

mnmış yegane sıhhi saç 

boyalarıdır. 

INGIJ,IZ KANZUK ECZA1'"ESI 

BEVOGLU - ISTANBUL ·---------
Karii ve emin bir iş 

Pek eski bir ticarethaneye ortak 
olarak müemmen bir şekılde kar te
m in etmek istiyenler <Istanbul pos
ta kutusu 66) adresine mufassalan 
yazsınlar, kendilerine cevap verilir. 

KAYIP - Eminönü malmüdürlü
ğünden almakta olduğum maaşıma 
ait 6618 liva numaralı cüzdanımı 

kaybettim. Yenisini alacağım hilkımü 
yoktur. Nevzer. 

KAYIP - 936 senesi Gaziosman
paşa ortaokulundan aldığım 134/ 67 
numaralı diplomamı kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eski§inin hükmü 
yoktur. Şükrü oğlu Kadri. 

KAYIP - Belediyeden almış oldu
ğum atideki bisiklet numaral~rı ~a-y· 
bolduğundan hilkmU olmadıgı ılan 

olunur. 253, 255, 904, 995. 996, 997. 
Adres: Şehza.debaşı Tramvay cad

desi N. 48 de Ali. 

KAYIP _ Usküdar malmüdürlü
ğünden almakta olduğum ımaaşa _a~t 
tatbik mühürümü kaybettim. Yenısı
ni yaptıracağımdan hük~~ .. y~ktur. 
Emniyet i~leri umum mudurluk al
tıncı şube "memurlarından mütekait 
Necmettin Ararat. 

iş arıyor 

Türkçe eski ve yeni yazıyı milken:· 
mel okur, yazar, fransızca bilir bır 
Bayan daktiloluk araıınaktadır. A
zapka.pı Havuzarkası Civankan so
kağı No. 4 Mari. 

Ulkii - Bu kıymetli l{Ult n;,,.; 
muasının ı Eylül tarihli son~· 
da olgun mündericatla ~ıkını ~ 

Çocuk - Çocuk Esirgeıne ! ~ 
Genel Merkezince çıkarılan etti' 
muanm 49 uncu sayısı intişar 
tir. . t,r( 

Tn§an - Merzifon Halk~~~ur ,r' 
fmdan neşredilen bu aylık ~ JJ,,ı dJ 
gisinin 1 Eylül tarihli nUS 

çıktı. f'J'' 
J O FtJarf ...... Ak L" }Jnternasyonal zınır . ıt<•cr 

nn devamınca haftada bır ç .JJlll • 
cJJJU dl lan bu nef'ıs ve faydalı me ~ 

Ağustos tarihli 2 inci nuıt1 
§ehrimize gelmi§tir. f!lerfo.-v,f 

Yeni Adam - 'Bu oıg:u~1ştır· 
nın 192 numaralı sayısı çt çıııJ' J 

Havacılık, Aiı~lık ' '6 ~~~ 
Türk avcı ve balıkçılarınıııl''' n~ 

EYW ne§reden bu mecmuanın 

sı da çıkmıştır. 

• 
Yarım AY ~e 

62 inci sayısı faydalı ve 

yazılarla c;ıkmışt1r. ~ 

Beyoğlunda: Eski ıııcl• 
- zaıar 

HAYDEN nuıı,rn ~ ı1I 
.. t bap BJ\.f\ .:J Nefis ve nıun e dir· > 

. dilnıekte ,,, 
bilyaları teşhır e ue ,... 

~ Kl"Ji odaları .t TAK ve YJ ... ~h:ı ttill ~· 
n :z;enb-

LO~ takımlarının e fif' 
• d ucuz 

şitlerini her yer en 
ıa.rla bulacaksınız. 

~~=:==:::.---~E~n-d-~ 
M atenaslp bir •. 

rl (O•ln•) v• K 
J ftouH•I Ko .. •I• 1.,..10110 

d k,,.•kll••" k• 111 ırlırl wOcu u 11 

11 l•I g•lrıı• 
tıml11 eder s .. ımll§ln• ~ .. cııtlr. 
ıldn vOcvtu yuınu,.ıır •• 

t e tıred••· f'lyıtl•• : Kım•• ır 1 rtır11lı•' 
Ko .. ılı• (Oıln•) ıutJ•" • 

25 tiradın ıtlb•,."· 

aatıt 19,ı ralnı• ı 



~ 
3 • 9 - 937 ======================'.!AN 9 

1 EK O. N o M i ·I 

lio. 52 

klY MA YIN Byfi aEr 
Kandır ada 
K. Tohumu 
Bereketli 

RiZE CA YLARI 
Son Tahlil, Ümitli 
Neticeler Verdi 

. ---0--

A rn an 
Ağa la~ 
Acıyın Bize 

Orada d . 
felerini ~ hı~ kaç gün vazi-
gece k gızıedıkten sonra; bir 
elıtıişler ale dizdanna müracaat 
to~~ :· Ellerindeki emirnameyi 
lllna11 ~er .. lç kalede mahpus bu 
~arısı Ses ~hıadeyi almışlar; gece 
danray Slzce Bursadan çıkıp Mu-
Genıua geJınişlerdi. 

ber er bu da . haı b 'be~ beklemektelerdı. 
l'ek !ata ~ klıyen gemilere bine
deYi na~ Ula gelmişler .. Beş şehza 
llıişJel'd· lkhane eminine teslim ot-

1. 

ltıi~a§ehzadenin babaları, Seli
ÇoJt•- l'deşlerj idi Ve bunlar da 
b~."ltn ver • ' 
~n, ke at. e.tıni5lerdi. Bu çocuk-
~t.itnaıi lldisıne bir zarar geLmek 
~. Son ~evcut değildi. Fakat Se
~te1t eıı k~:~ede ihtiyata dayet e
.11ll bile uçuk bir saltanat davacı
gıldi, Sağ bırakmak fikrinde de-

~aşı 
~lllda ~· on dört ile yirmi bir ara· 
k·ahtnut ~Unan çocuklardan üçü, 

0
ller de Ultanın oğullan idi. Ote

lQ111llaı:ı j
1 
Şehzade Alemşahın oğlu 

lııeıını:~t~hzade Şehinşahın oğ-
1. 

di a ~:hzade, o gece balıkha
ıı ldıkten e bir odada muhafaza e
~ do~ sonra, ertesi gün daha gü 
tt· ~tcıh.. . adan evvel Babıssaadede 
'· :'tının Od . ·ı . l lı asına getın mış er-

di u~ 
~baha ~ocuk, şaşkın bir haldeler 
~ Yadan Urs~dan çıkanhp ta Mu-
hı liıı.i it genııye bindirilirken ira
lı.\ Uel'itıin aybetnıişler .. Yeniçeri za-

1'ıı.1t : ellerine ayaklarına kapa-

~~ A.ınan ~ 
~Cacık su agaJar .. Kıymayın bize .. 
hı:ı ~'-'ar byanız .. Kuş kadar ca-
~e ha~ .Amcamızın koltuğu eli
~ Ye y ~tnaya razıyuz. 

;t:l'di. a Vararak, zari zari inle-

~ ~tıiÇeli . 
dl ben ıabıtıeri bunlara acımış 

~~ ~e lt n bir merhamet hissi ile: 
11. Şah .. :ısvet çek ersiz .. Saadetlfı 
"il ' <>iZ' l:}~lbet da 1 sarayına aldırır. Ora-
~'·% 1• ha hoşça olursunuz. 
'Ilı • 110tk 
~~'l!ış U ve helecanlarını tes 

lııt•ı:ultıa ltıışıa~ı. 
~atıe e;: ~s~anbula gelip te Ba
~ aı- b() lnının odasına girinceye 

t e Ylece 
tı~l'teısi . avunmuşlardı. Fa-
~ıı. kal~abah, güneş doğarken 
~~ h.. a &'ör~1:~ıp .. ta, Kapıcıba§mın 
~~la,ı-1 Uruldukleri zaman, ar-

1\lardı rıa gelecek felaketi anla
~"~ . 

)r... Ya ı.· 
~ ·ıı <:)ırer . 
ij t' l>oa b gırmez; orada bek-

lıı1tt, cı~le1tı· 1Yıklı, kolları sıvalı, kı· 
hq.e 1• ~u .~~ellatıar gözlerine c:arp 
~hır fe~ duvarlı odada, birden 

>a~~~la~~dı figan başlamıştı. 
l'ıtıa k n biri, cPllatlann a -

l')l~ Canım a~anınış; 
tlıııq ltı~ agaıar .. Kuşcacık canı-

bj e bir a:·· Devletlfı hünkara, 
h li" Ye ~aı~ çeye hizmetkarız. 
~ıı~ biti~trnıştı ... Fakat sözünü 
~ boYlı ez, derhal yağlı ke
't~ lat-a~ ~~a takıLmış .. Bir anda 

1~- ' ıruıı c d' b' k" ~ı.ı. ese ı, ır oşeye 

d ~ tı haıı .. 
ı l( al'tııc g~ren öteki çocuklar, 
~oı-~llcta husbütün çıldırm~lar 
la.tla~Ya b n, kendilerini duvarlara 
~~ • <>ıı.ıa~lanıışiardı. F-akat cel
~ ~ l'ağb da Yakalamışlar .. Ba
t'ata f llat'ttık ke?1entlerle .. Bazıla
I ~~ 11-Iatl}ı larııe boğrak, birer ta 
Seli 0~Şlardı. 
~ htt. lı.ıtı <>tı da, sadece Şehzade A
~~1~~ O~,:nıan kalmıştı. Yir
'fıı. 'ıtı ob..~llfttl gürbüz bir genç olan 
~ ~ ara kolay kolay tes· 
~ 11<! ~~~1• Bu genç Osmanlı 
'bıaş1 atıar arasında bir bo

-. ,~tı, ~~l§tı. 
Uatıarda b' · · .. t" n ınnın usu-

" Onun belindeki bıçağı 

çekımiş almıştı. Bunlardan birkaç 
tanesini yaralamıştı. En son üstü
ne atılanın da bir kolunu kırmış .. 
Bir tekmede yere yuvarlamıştır. 

Işte o zaman. yandaki odanın per 
desi aralanmıştı. Oradan bu haileyi 
seyreden Selim; 

- Pek dutun. Kaçırman. Tezce 
imdat gelür. 

Diye homurdanmıştı. 
O anda kapı açılmış, birkaç bos

tancı ve kapıcı içeri dalmıştı. Bun
lar; korkudan, heyecandan, müca
deleden artık bitap bir hale gel
miş olan Genç Osmanın üstüne a
tıLmışlar .. Onu bir hamlede yere 
yuvarlnmışlardı. 

Cellatlar, bu fırsah kaçrrma
mışlardı. Yağlı kemendi 

derhal boynuna geçirmişler .. Ayak
larını onun göğsüne dayıyarak bü
tün kuvvetlerile çekmişlerdi. Os
man, o halinde bile mukavemet et
mek istemişti. Fakat ağzından bur
nundan kan boşanan genç Osman
lı prensi titriye titriye canv~ .. 
bu bedbaht delikanlının hayatı da 
böylece sona ermişti. 

Bu yürekler parçalıyan haile, 
beş on gün saklandıktan sonra, ya
vaş yavaş saray haricine aksetmiş
ti. Bu vahşetten müteessir ve <lil
hun olan halk, Selimden nefret et
mişti. Vakıa, (Nizamı Alem) in 
muhafazası için, kardeşlerini ve 
evlatlarını öldürmek {Ali Osman) 
kanununun icabatmdan idi. Fakat, 
en büyüğü yirmi bir yaşında olan 
beş çocuğu bir odaya kapıyarak bi
ribirlerinin gözleri önünde imha et· 
mek, en katı yüreklileri bile hay
ret ve teessüre garketmişti. 

Vaziyetten müteessir olmıyan 
bir kimse varsa, o da (Selim) idi. 
Nitekim Selim, bu beş birader za
desini öldürttükten sonra gözlerini 
son rakibine çevirmişti. 

Son rakibi, büyük biraderi (Şeh
zade Korkut) idi. Scnelerdenbed 
saltanat davası peşinde koşan bu 
anut rakip, çevirdiği bütün entri
kalara rağmen, davasını hakede
memişti. Şimdi de yeniçerileri elde 
etmek gibi birtakım teşebbüslere 

girişmişti. 

Selim; mahirane bir manevra 
ile, derhal şehzade Korkutun etra
fını çevirmişti. Ve hiç tereddüt 
etmeden, onun kafasını da kestir
mişti. Nihayet şehzade Korkut ta, 
saltanat hırsına kurban olup git
mişti. 

Sultan Selim geniş bir nefes al· 
mıştı. Çünkü; hükümran olduğu 

vasi ülke dahilinde, artık kendisi
ni saltanat davasile izaç edecek hiç 
kimse bırakmamıştı. 
Şehzade Korkut, celladı (kapıcı 

Sinan) elinde can ver<liği dakika
dan itibaren, Osmanlı taç ve tahtı, 
her türlü şek ve şüpheden arl ola
rak kendisine kalmıştı. . 
Komşu hükumetler de, seneler • 

denberi Osmanlı topraklarında c&
reyan eden saltanat mücadeleleri
ni takip ediyorlar. Osmanlılarla 

ciddi münasebetlere girişebilmek 

için, bu mücadelenin sonunu bek
liyorlardı. 

Selimin; rakiplerini birer bi
rer imha ederek saltanata. 

tamamen sahip olması üzerine Os 
manlı hükumetinin harici siyase
ti derhal faaliyet kesoetmisti Ve-

ne<lik Cümhuriyetinden, Macar 
Kralından, Mısır Sultanından, Rus 
ya hükümdarı (Vasili) tarafından 
elçiler gelmişti. 

Edirne ve İstanbul saraylarında 
her gün ziyafetler veriliyor .. deb
debeli alaylar, sefir kabulü merasi
mi, biribirini takip e<liyordu. 
Komşu hükumetlerden, sefir gön 

dermiyen kalmamıştı. Yalnız Şah 
İsmail, sefir değil; alelade bir mek 
tup bile yollamamıştı. 
Şah 1smailin bu vaziyeti, her

kesin nazarı dikkatini celbetmişti. 
Bilhassa Sultan Sellinin, son dere
ce gücüne gitmişti. 
Şah 1smailin bu hareketi; Osman 

lı hükümdanna ehemmiyet verme
mek, adeta, bir nevi meydan oku
mak demekti. 
İran hükümdarı, aldığı bu so

ğuk vaziyeti.le de iktifa etmemiş
ti. Mısır Sultanı (Kansugori)ye 
tekrar bir sefir göndermişti .. Yine 
birçok kıymetli hediyeler götü
ron bu eefir; ).fısır ~ültanmı tek • 
rar ittifaka davet ettikten sonra; 

(Arkası var) 

Bu Yll Ket en de 

iyi Para Ediyor 
Kandıra, (TAN) - Keten tohumu 

piyasası kilosu 9-10 kuruştan açıl~ış 
tır. Geçen sene bir milyon iki yüz bin 
kilo tutan keten tohuınu ve keten faz. 
la para ettiği için, köylü bu sene çok 
ekim yapmıştır. Mahsul bir buçuk 
misli fazladır. Maamafih tamamı bir 
den henüz piyasaya dökülmemiştir. 

Keten bezi piyasası da yüksektir. 
Yapağı piyasası kilosu 40 kuruştan 

açılmıştır. Ilk mahsul bin kilo ola
rak Kandıralı Hacı Mehmet Semerci 
oğullan müessesesi tarafından tstan
bula gönderilmiştir. Bu sene yapağı 
mevcudu 80 bin kilodan aşağı düşmi 
yecektir. 

"Vasıtasız Ahşveriş .. 

Rize havalisinde çay yetiş· 
tirmek üzere yapılan tecrü
belerin iyi neticeler vermesi 
üzerine bundan bir müddet 
evvel Rizede bir çay fidıanlı· 
ğı tesis edilmiş ve bir hayli 
fidan yetiştirilerek mahsul 
alınmıştır. Ziraat Vekaleti, 
bu fidanlığın genişletilmesi· 

ne karar vermiş, mütehassıs
lar tayin etmiştir. Yapılan son 
tecrübelerde çayların işlenme 
usullerinin ıslahı lazım gel
diği anlaşılmıştır. Hindistan
dan getirilen bir lngiliz mü· 

tehanısı bu işi üzerine almış
tır. Mühendis Mektebi kim
yahanesinde Rizenin çaylan 
tahlil edilmiş ve kalite itiba
rile nümuneler üzerinde işlen
me farkları görülmüştür. Fa
kat, terkip itibarüe diğer ha
lis çaylardan farksız olduğu 

anlaşılmıştır. T eobromin mad

desi itibarile Rize çayının ba

zı adi çaylara üstün olduğu 

da bu tetkiklerle meydana 

çıkmıştır. Tahlil raporlan, 

Vekalete gönderilmiştir. 

Türkofis tarafından teklif olunan .... 
"vasıtasız ahşverişı şekline göre,! ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J 
~ı!·;:y~::~~ı:.~i:::ü:~::::' G;.=;.;ticlHa;Lii~; 
aliyete geçmiş ve İstanbul Ticaret 0-

dasmm bu yolda neler yapabileceğini Tamamen p a I amut 
sormuştu. Ticaret Odası, müstehlik 
ile müstahsil arasında doğrudan doğ 
ruya münasebet tesisi hakkında mü- satı I d 1 
talealannı tespit etmiye başlamısbr. 

Borsa Muameleleri Dün şehrimize 16 vagon buğday, 
beş vagon çavdar ve üç vagon arpa 

Yağmurlardan Sonra 

Birdenbire Bollaştl 
Dünkü borsa muameleleri sükunet gelmiştir. Borsada satılacak mal kal Yağmurların başlaması ve balılt 

içinde geçmiştir. Ünitürk Paris bor· madığı için piyasa iştahlı olarak de- mevsiminin yakla.sması üzerine Bo· 
sasından 260 frank olarak bildiri!- vam etmiş ve gelen mallar satılmış- ğazda bolca balık tutulmaktadır. Son 
miştir. Borsamızda 14,80 liradan a~ı- tır. Yumuşak buğdaylar cinslerine gö 
lan muameleler akşam üstü 14,70 li· re 5,20-5,35 kuruştan Polatlının 1-2 glinlerde turfanda ve büyük lilferler-
rada kapanmıştır. Diğer tahviller ü- çavdarlıları 6,10 kuruştan, sert buğ- le körpe palamutlar artmıştır. Kılıç.. 
zerinde hiçbir muamele olmamış yal- daylar 5,12,50-5,30 kuruştan saWmış !arın da çoğaldığı görülmektedir. Lü .. 
mz asl~iınentosu 9,95 liradan mu- tır. Çavdarlar 4.25-4.34 klll"U§ arasın ferlerin en jyiJe.ri toptan 60-70 ve pe. 
amele görmüştür. Bir isterifn 132,RO da müşteri bulmuştur. Arpa satışları rakende 75-100 kuruş arasında, pala.
frank ve 631 kuruş olarak tespit edil da iştahlı geçmiştir. Arpaların kilosu mutlann tanesi 5-10 kuruş arasında 
miştir. 3,25-3,30 kuruşa verilmiştir. satılmaktadır. 

BANKO Di ROMA 
A. Ş. TEDİYE OLUNMUŞ SERMAYESİ: Lit 200.000.000 . İHTİYAT : Lit. 44..258.172,98 

GENEL MERKEZ Ve GE~~L DİREKTÖRLÜK. UOMA 

30 Haziran 1937 tarı hindeki vaziyet 

ME VCUDAT DÜYUNAT 

Kasa mevduatı Lit. 
Senedat, hazine bonoları ve 
ibrazında ödenecek evrak 
Röporlar 
Borçlu muhabirler 

. 
Teminatlı hesabı cariler 
Esham ve tahvilat 
Banka iştirakleri 
Gayrimenkul emval 
Muhtelif borçlular 
Esham mevduat hesabı carileri 
Ticaıi kabuller borçlulan 
Kefalet borçluları 

Lit. 

Dahili hususi hesaplar 

Yt*fın Lit 

Sendikler 
ALMANSI - GAL!MBERTt 

GARELLI • GARRONE - MARTIRE 

555.620.687,51 Sermaye Lit. 200.000.000,-

İhtiyat akçesi 44.258.172,!JS 
1. 735.57 4.236,31 Hesabı cari ve tasarruf mevduatı 

77.416.611,70 
1.115.781.167,44 

1.015.222. 739,31 
Esham mevduatı 117 .831.900,-

409.984.687 ,69 Alacaklı muhabirler 2.485.742.543,53 

157.140.578,31 Tedavülde çekler 160.631.290,37 

54.741.757,- Adi çekler 4.594.901,30 

80.558.261,01 Muhtelif alacaklılar 88.667.767,76 

24.014.422,48 Ticari kabuller 57.157.426,47 

117.831.900,- Eşhası salise hesabına kefaletler 123.727.397,77 

57.157.426,47 Evvelki devrenin kar bakıyesi 

123. 727.397 J 77 Devrei hazıranın safi karı 

4.408.990. 704,56 

3.145.260.175,49 Dahili hususi hesaplar 

7.554.250.880,05 YekUn 

MurıılılııtS Direktör 
:VEROI 

3.469.683,43 
7.078.453,51 

Lit. 4.408.990. 704,36 

3.145.250.880,05 

7 .554.250.880,05 

Baş muhasip 
NAZARETH 



l~=========================================================T AN 
(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

Akdeni~~~ !!~!P lngiliz Filosu Limanımızda Maskeli 
Amiral diyor ki: 

(Ba.51 1 incide) 

Korsan 
(Başı 1 :ıtcicle) 

tekim ş11mdlye kadar ne zaman ln
g· izlerle Fransızlar birleşmiş ve a.zim 
eserleri göstermişlerse sulhu tehdit 
eden bulutlar birdenbire d:ığıl
mıştır. 

E n son hadiselere bakılacak o
lursa bu defa lngiltere ve 

Fransa kati bir azimle hareke': et
miye hazırlanmışlardır. İngiltere ls
p!lllyol sularına, sarih emirlerle bir 
takım harp gemileri göndermiştir. 

Fransa da, kendi hududunu gönüllü· 
lere açmağa karar vermiştir ki bu· 
nun ananası Fransa hükfımetinin, 

Madrlt hükumetine, Italya ile Fran
sanın Franco'ya karşı gösterdiği yol
da yardım etmeğe hazırlandığıdır. 

Fransa hem denizden, hem de kara
dan büyük ölçüde yardım edebile
ceğine göre bu karar, harp muva
zenesinin derhal Madrlt lehine dön
mesine sebep olaeaktır. 

Bu yüzden bir Avrupa harbi çıka
bilir mi? Işin doğrusu bir Avrupa 
harbi müzmin ve korkulu bir şekil· 
de olarak zaten vardır. lngiltere ile 
Fransa icabında daha açık bir har,bi 
göze alacak kadar azim ve karar sa
hibi olduklannı ortaya koyacak olur
larsa belki de hakiki ve samimi sulh 
prensiplerine varmak imkil.nı bulu
nabilir. Çünkü sulhu koruyacak ruhi 
muvazene ancak o zaman kurulur. 

meşgul oLmak Uzere bir: toplantıya 

çağırmaya karar vermiştir. Fakat 
lngiliz kabinesinin toplanıp vaziyeti 
müzakere ettiği ,sırada yeni bir ha
dise vuku bulmuştur: lngiliz vapu
ru olarak tesçil edilmiş olan Wood-
ford namında bir vapur torpillenmi§· 
tir. Hadise, Columbertes adalan ile 
Ispanya sahilleri arasında vukubul
muştur. ikinci çarkçı ölmüş, sekiz 
kişi yaralanmış, diğer bütün müret
tebat karaya çıkanlmışlardır. 

6987 tonluk olan vapur köstence
dcn Barselon ve Valansiyaya gidi
yordu. Şimdi batmış bulunuyor. 

Bu yeni hadise üzerine lngiltere 
amiralliği derhal faaliyete geçerek 
çok ciddi tedbirler almağa ve Akde
nizdeki lngiliz filosunu takviye et
meğe karar vermiştir. 

Geçen hafta Garbi Akdenizdeki 1n 
giliz kuvvetleri 11 harp gemisinden 
ibaretti. Bunlara yeniden birçok 
muhripler Have edilecek ve takibat
ta bilhassa rnuhrlplerin süratinden 
istifade olunacaktır. . 

Akdenizle alakadar devletlerden 
bir konferans toplamak teklifi ise 
Fransadan gelmiştir. Teklif, Ingilte
re tarafından kabul olunmu" ve kon
f era.nsın, Milletler Cemiyeti toplan
tısından istifade edilerek Cenevrede 
toplarunası münasip görülmüştür. 

Pariste çıkan Sosyalist Populaire 
gazetesi bugün konferansı mevzuu
bahsederek diyor ki: 

"Bu konferans, korsanlık işlerine 

bir nihayet vermek için enerjik ted· 
birler ittihaz edecektir. Fakat Ital
ya bu konferansa iştirak edecek mi-

A ym onunda Milletler Cemiyeti dir? Biz bunda bir mahzur görmüyo
toplaruyor. Bunun arifesinde ruz. Eğer Italya, Akdenizi "Meçhul 

Küçük lti19.f devletleri toplanmış ve Korsanlar" dan kurtarmak istiyorsa, 
Milletler Cemiyetine bağlılıklarını hiç bir kimse onun bu yoldaki yardı
teyit etmişlerdir. KUçUk İtiifıfla Bal- mından müstağni görünımiyecektir. 
kan Birliği arasında gö~ birliği de Italyarun böyle bir arzusu yoksa !
bir defa. daha tekrar edilmiştir. Mil- talyasız da bu işi yapmak imkanı 
letler Cemiyetinin bu defaki toplan· mevcuttt:r.,, 
tısı gerek lspanya işi bakımın.dan, Yine Parlste çıkan Journal gaze
gerek dünya sulhu zaviyesinden mü- tesine göre, hadise lngiliz - Fran-
hinı hadiselere sahne olabilecektir. sız teşriki mesaisine yeniden başla· 

'Ahmet Emin y ALMAN mak için çok mlisait ve çok elverişli 
• bir sah&. açmıştır. Çünkü Paris te, 

Londra kadar bu hadiselere son ver
:ı\rkadaşımız Priminin . • mek arzusundadır. Diğer gazeteler 

Bır Makaleıı de korsanlığa son verilmesini şiddet· 
(Beyoğlu) arkada! ıınız dnbna bize Je müdafaa etmektedir. 
~ dostlUk gö terir. Bizim fransız
ca bir nüshamız olmadığı için arka
daşımız adeta bu bo~luğu doldurur 
ve düşüncelerimizi türkçe bilmiyen o
kuyuculara tarutmıya çok yardım e
der. 

(Beyoğlu) Başmuharriri B. Primi, 
gazetesbıin evvelki güınkü sayısında 
bizim Hava Vekwetine dair yazdığı· 
mız yazı hakkında bir makale neşret
miştir. Bu makalede arka.da§ımız bi
zim bazı fikirlerimize iştirak etmekle 
beraber Tilrık hatlannın Türkiye d~ 
hilindeki hava hatları i~, tıpkı ~a
hUJerdeki kabotaj gibi milli bir inhi
sara ahip olması lazımgeldiğini ve 
Tiirkiyeden geçecek ecnebi hatlarma 
mukabil Türk hatlarmm da ecnebi 
merkezlerinde ittisaller peyda etmesi 
münasip olduğunu ileri si.irüyor. Ar
kadasımızın bu fikri tabii bir lüzu
mu ifade ediyor. Bizim de bundan 
bas1<a bir kanaatte olmıyaeağıınız çok 
tabiidir. 

J\. E. Y. 

Rusya • Amerika 

Uçuşunu Yapanlar 
• Moskova,, 2 (A.A.) - Sovyetler 
Birliği merkezi icra komitesi, dünya 

rekoru teşkil eden Moskova - Ku
tup - Amerika uçuşunu başarmış o· 
lan Sovyetler Birliği kahramanı Un
vanını haiz Gromov'a Kızıl Bayrak 
nişanı ve Yuma.şef ile Danilin'e de 
Sovyetler Birliği kahramanı ün vanı
nı vermiştir. Her üçüne ayrıca otu
zar bin rublelik mükafat ta veri'miş· 
tir. 

lran Heyeti 

Ankarada 
Ankara, 2 (Tan Muhabirinden) 

- Trakya ananevralanna iştirak et
mek üzere memleketimize gelen ge
neral Rıza Kulunun riyasetindeki 1 · 
ran heyeti, mihmandarlarile birlikte 
bu sabah şehrimize gelmiş ve tören
le karşılanmıştır. 'Misafirler Ordue
vine inmişlerdir. Pazar gününe ka
dar şehrimizde kalacak olan heyet, 
• günkü Toros ekspresile ve Nusey
bin yoliyle memleketine dönecektir. 

İngiliz matbuatı 
Londra gazeteleri Havok torpidosu 

na karşı vukubulan taarruzu hiddet 
ve infial ile karşılamış bulunuyorlar. 
Taymis, İngiliz donanmasının mülta 
cileri taşımak ve sulha hizmet irf.n 
çalıştığını fakat icabında daha başka 
işler de yapacağını ve bunu ispatta te 
reddüt etmiyeceğini yazıyor. DaUy 
Telegraph ise Akdenizde m~şru ti
careti tehlikeli bir hale sokan bu kor 
sanca tecavüz çılgınlığına bir son 
vermek için bütün devletlerin alaka 
göstermeleri Jazımgeldiğini anlatmak 
tadır. Daily Mail, meçhul tahtelbalıi 
rin hüviyetini meydana çıkarmak için 
yapılabilecek her şeyin yapılmasını 
tavsiye ediyor. 

Fakat Hovak harp gemisine karşı 
taarruz eden deni?.altı gemisinin hü -
viyeti henüz keşfedilememiştir. K"ş· 
fedilmesi ihtimali de son derece zayıf 
tır. Havok, mütecaviz tahtelbahire 
birkaç top atmış ise de bunların bir 
netice verip vermediği anlaşılmamış
tır. 

J\lmanyaya göre 
Alman matbuatı da ayni hadise ile 

meşgul olmakta ve mevzuubahs talı
telbahirlerin "Kızıl İspanya,. ya ait 
olduğunu ileri sUrmektedir. Bu gaze 
telere göre ortalığı karıştırmayı isti
yen bir tek hük6met vardır ve o dn 
Valensiya hükumetidir. Bu hUkfımet 
cephelerde başı daraldıkça hep bu şe
kilde hareket etmiştir. DoyÇland zırh 
lısma yapılan muamele bunun delili
dir. Bir Alman gazetesi Almanyanın 
Doyçlanrl hadisesi esnasında kollektif 
hareketi tavsiye ettiğini, söylüyor ve: 
"Bu teklif kabul edilmiş olsaydı bu
gün İngiltere kendi gemilerinin taar
ruza uğraması yUzUnden muztarip ol 
mazdı.,, diyor. 

Ruıyadan gelen haberler 
İngiliz gazetesi Yorkshire Post'a 

göre Akdenizdeki vaziyet vehamet 
kesbederse ademi müdahale komite
sinin 10 Teşrinievvelde yapacağı içti
ma tehir edilecektir. 

Moskovad&n bildirildiğine göre, 30 
Ağustos günü Timiriazov Sovyet va
puru, Portsaide kardif kömürü gö
türpıekte iken Cezayirin 120 kHomet
re şarkında bir denizaltı gemisini:'!. 
attığı iki torpille yaralanmış ve bat
mıştır. Mürettebat yerli balıkçılar ta 
rafından Dellis limanına göttirülmüs
lerdir. Sovyet hükumeti bu korsanlık 

ve belediye reisi Muhittin Üstündağ 
ile konuşmak istemi§ ve yanında bu
lunan Times gazetesi muhabirinin e
şi Bayan Kördinge şu sözleri söyle
miştir: 

"- Siz Türkiyede doğdunuz, büyü
dünüz. Elbette türkçe bilirsiniz. Ter
cümanlığı siz yapınız.,, 

Bunun Uzer.ine lngiliz .Bayanı tat
lı bir türkçe ile tercümanlığı yapmış
tır. 

Amiral kendisile tekrar görüşen 

muharririmize şunlan ilave etmiştir: 
"- Tilrkiyeye 1920 senesinde bir 

kere daha gelı:niştirn. Bu seferki ikin 
ci ziyaretimdir. lki ziyaret arasında 

Misafir lngiliz filosunun amiral gemisi 
· büyük farklar gördüm ve hayret et

tim. Bura.da her şeyi çok iyi ve hoş 
buldum. Yalnız gazete fotoğrafçıla· 
rınız beni yıldırdı. 

. ' 

Misafir filoya menıup bir torpido muhribi 
(Başı 1 incide) ve tensip edeceği sübaylar, merkez 

motörle Türk irtibat subayları, Ye- komutanı, deniz komutanı merasime 
şilköy açıklarında amiral gemisi olan iştirak edecektir. Merasim nihayetin
Wespateh kruvazörüne çıktılar. Filo, de gemilere avdet edilecektir. 
Salıpazan önüne geldiği zaman bir Saat 13 de donanma komutanı A
deniz su'bayımız, filo kumandanını zi miral Şükrü Okan tarafından Yavuz 
yaret ederek sclfımladı. Sonra lstan- da bir öğle yemeği verilecektir 
bul deniz komutanı Albay Mahmut, Büyükade. Yat klübllnde harp filo
Amiral gemlsine gitti ve komutana su komutanı amiral Mehmet Ali ta
donanmnmız namına "Hoş geldiniz,, rafından verilmesi takarrür eden zar n 

dedi. denparti ayni günde saat 17 de lngi-
Amiral Wells, Kurmay heyetile bir- liz Amiral gemisinde yapılacak ka

likte saat onda Yavuzu ziyaret etti. bul resmi dolayısile geri bırakrlmış
Amiral Şükrü Okan da Amiral gemi- tir. İngiliz amirali Wells davetlilerin 
sine giderek iadei ziyarette bulundu. kendi davetlileri olmasını rica etmek 

Şehre çıkış tedir. 
:Misafirler, saat tam 11 de Dolma- Yarınki gezinti ve ziyaretler 

bahçe sarayına çıktılar. Amiral, se- Misafirlerimiz yarın §ehri gezecek 
lam resmini ifa eden deniz müfreze ler ve İstanbul komutan vekili Gene
mizi tefti~ ederek saraya gitti ve mu- ral Cemil Cahidin Tarabyada To}cat
tat mer asimle hususi defterı ıınza1 • 1iyan o elinde verec(!ği öğ ziyafetin 
dı. Bundan sonra Vali Muhiddin üs- de bulunacaklardır. Öğleden sonra 
tündağla İstanbul komutan vekilini Taksim stadında Türk ve İngiliz de
ziyaret eden misafir Amiral, saat 16 nizcileri arasında bir futbol dostluk 
dalstanbul valisile komutanın Amiral maçı yapılacak, saat 22 de de lngi
gemisindeki ziyaretlerini kabul etti. liz sefarethanesinde resmikabul ya· 
Vali ve komutanın ziyareti esnasında pılacaktır. 

İngiliz filosu, kendilerini toplarla se- İngiliz Akdeniz Kumandanının 
lamladı. mektubu 

B. Muhiddin Üsti.indağ gece saat Ingiliz Akdeniz Umum Komuta-
20,30 da Pcrapalasta bir ziyafet ver-

nı Amiral Ponk, Amiral Şükrü Oka
di. Ziyafet, çok samimi bir hava için na gayet; samimi ve uzun bir mektup 
de geçti. Nutuk söylenmedi. 

Bugün saat 10 da Taksim abidesine yazarak filonun bu ziyaretine iştirak 
edemediğinden dolayı teessürlerini 

geldiniz,, denilerek kaldırıldr. Neşe bildinniştr. 
içinde geç vakte kadar süren ziyafeti İngliz Amirali, aynca pek yakında 
bir süvare takip etti. bu sulara yapacağı bir seyahat esna-

Toplantıda İngiliz misafirlerimiz, sında İmroz adasında buluşmak arzu 
1stanbulu ziyaretlerinden memnuni • 
yetle bahsettiler. Maltadaki arkadaş sunu göstermiş ve beraberce Çulluk 

dı avına çıkmayı teklif etmiştir. Bu da 
ça tanışıklıklara ait hatıraları an • vet, hususi ve şahsi bir dostluk ese-
lar. ri mahiyetindedir. 

Bugünkü program 
Yarın saat 10 da Taksim abidesine 

&elenk koyma merasimi yapılacaktır. 
9,15 te İstanbul deniz komutanlığın
dan bir Türk subayı Dolmnbahçede 
İngiliz kıt'asını bekliyerek Taksime 
sevkedeccktir. 

Bir bölük deniz askeri donanma
muziknsile saat 10 dan evvel Taksim 
abidesinde mevki almış olacaktır. ts 
tanbul komutanı, donanma komutanı 

fiili hakkında tahkikat yapmaktadır. 
İspanyadaki harp va1Jyetine ge • 

lince; hükumet kuvvetleri Aragon, 
Teruel ve Granadnya karşı taarruz 
vaziyetindedir. Hükumet neşrettiği 
bir tebliğden Belchite etrafındaki 
çemberin sıklaştığı ve şehrin varüşla
rına varılmış olduğunu bildirmekte
dir. Düşman Mediana şirrralindeki ha
reketleri tahtında birkaç mevki ka
zanmışsa da, yaptığı taarruzlar tar
dedilmiştir. Granadh mıntakasmda 
asiler Cortijö yu işgal etmişler, Cüm 
huriyetçiler mukabil taarruza geçe -
rek düşmanı bu mevkie hakim mevzi 
lerden çıkarmışlardır. 

Asiler Santander cephesinde yirmi 
kasabayı işgal ettiklerini bildiriyor -
!ar. 

Hamburg, 2 (A.A.) - Almanyanm 
Burgos hükumet nczdindeki eski se
firi General Paupel, bu sabah buraya 
gelmiştir. Mum aile~ h, gazetecilere 
bey<lnatta bulunarak general Franko 
nun kıtan.tının askeri vaziyetlerinin 
halihazırda çc!c müsait olduğunu söy
lemiştir. 

Filoda Kaçak 

Bir Bayan mı? 
Dün goce süvarede bir rivayP.t 

dolaşb: 

"- Filoda kaçak bir bayan yolcu 
var ... ,, 

Bu rivayete göre, gfıya İngiliz su
baylarından birinin eşi, harp gemile
rinden birinde saklı olarak lstanbula 
gelmiş .. 

Harp gemilerinde bayan bulunma
sı yasak olduğu için şayia, büyük bir 
heyecan uyandırdı. 

Muharririmiz. adr geçen bayanın 
zevci binbaşı Gluston'la konuştu. Ri
vayetin doğru olup olmadığını sordu .. 
B. Glusten şunları söyledi: 

"- Eşimin buraya geldiği doğru
dur. Fakat o, harp gcmisile değil, bir 
yolcu vapurlle gelmiş ve burada ba
na yetişmiştir. Sakın harp gemisile 
geldi diye yazıp ta başımı belaya 
sokmayın. Divanıharplik olurum.,, 

Gizli geldiği söylenilen bayan da 
bir muharririmize şunları anlatmış
tır: 

"- Eşime bir sürpriz yapmak is
teclim. Vapurla Maltadan hareket et
tim, Brindiziye geldim. Diğer bir va
purla da durmadan lstanbula yetiş -
tim. Bu suretle btitün filo siibayları
na ve eşime bir sürpriz göste 'lim. 
Bunu yaptığıma çok memnunum. 
Çünkü, dünyada lstanbuldan güzel 
bir yer bulunduğunu zannetmiyo -
rum.,, . 

Bugün mızıka selam havası çalı

yordu. Ben de selam vaziyetinde ha· 
reketsizdim. Birdenbire fotoğraf çıla
rınız hepbirden batarya ile ateş açtı
lar. Ben, zavallı, taınamile müdafa
asız hücuma uğrıyan bir adam vazi
yetinde kaldım. Hele bir tanesi yere 
çok eğilerek iki kat oldu, garip bir 
tavır aldı. Ben yanlı§ bir zaviyeden 
resim alıyor diye adeta muvazenemi 

şaşırdım.'' 

Bir Aile 
Faciası 

(Başı 1 in elde)' 
rum da sen bana bir lira verme•iin .. 
öyle mi? dem.iş. 

Remziye: 

- Bakmıya rnecburdun. Vazuımi 
yaptın, cliyince kunduracı hemen bi
çağını çekmiş ve kızın karnına altı de 
fa saplayıp çıkardıktan sonra kendi
si de kaçmıştır. Yaralı Beyoğlu E:e
lediye hastanesine kaldırılmış ve bi
raz sonra da orada ölmüştür. Miidılei 
umumi muavinlerinden Orhan tahki 
kata el koymuş ve saat yirmiye doğ
ru da katil Kasımpaşada yakalanmJıJ, 
müddeiumumiliğe getirilmiştir. • 

Katil müddeiumumtlikte suçunu i· 
tiraf etmiştir. 

Suçlu Ömer Tiril burunsuzdur. İd
diaya göre umumi harpte ceplıeflen 

kaçmak için burnunu kendisı kesıniş 
tir. Dün kendisile görüşen muharri
rimize şöyle dert yanmıştır. 

- Suçu işlediğim :4;in Jıiç mütee:ı
sir değilim. Ben ona on yedi seneden 
berl bakıyorum. Şimdi kazancım azal 
dı. Kocasının evine gitmesini söylecli
ğim halde gitmiyor ve bana küfrede
rek kendisine refah teminine mecbur 
olduğumu söylüyordu.,, 

Suçlu, biraz durdu, durakladı ve i
çini çekerek ilave etti: 
-" İşte .. ondan sonra ne oldu, ne 

yaptım ... blemiyorum.,, 

Dersim Şakilerinln 

Muhakemeleri Başbyor 
Ellı..ziz, 2 (TAN) - Dersimde aşi

retleri kandıraraık harekete geçiren 
mevkuf Haydaran reisi Kamer, Yu
sufan reisi Kamer, Demenan reisi 
Cebrail ve Kureyşan reisi Seydonun 
muhakemelerine yakmda başlanacak
tır. Muhakeme safahatı, Dersimin 
içyüzüne ait birçok gizli kalmış nok
taları ortaya koyacaktır. Asi serger
de Seyit Rıza şiddetle takip ediliyor. 

Y af )arı Büyük veya Küçük 

Çocuklar 
Ankara, 2 (Tan muhabirinden) 

Maarif Vekfı..leti yaşlan muayyen yaş 
tan bir yaş küçük ve iki yaş büyük 
olduğu için lise ve orta mekteplere ta
limatname mucibince kabul edilmiyen 
çocuklarla, kayıt müddetini geçiren
lerin eğer orta mektep ve liı:ıelerde 

yer varsa kabul edilmelerid teşkilatı
na tamim etmiştir. 

Hususi Mektep 

Muallimleri Hakkında 
Ankara, 2 (Tan Muhabirinden) -

Maarif Veka.Ietinin verdiği bir kara· 

ra göre, hususi mekteplerdeki mual· 
!imlerin işlerine son verildiği zaman 
keyfiyet Maarif idarelerine bildirile· 
cektir. Maarif idareleri, tahkikat ya

pacaklar ve bundan Vekaleti de ha · 
berdar edeceklerdir. Muallimler, an
cak Vekalet tarafından vazifeden af· 
fedilebileceklerdir. 
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Hintli 
Pehlivanlar 

Geliyor 

·i~ 
Hintli ile beraber ge~mel' ~ 
teıebb~ıler yapılan Kırıl 

lakaplı güreşçi . ~ 
Eyltilün on birinci ve on ikiJlC~ 

leri yapılacak Türkiye serbest rıııd~ 
başpehlivanlığı müsabaka~~&l1' 
SOllra şehrimize ecnebi p:hh aP' 
nın geleceğini kati bir şekılde 

dik. -~·· 
Bu sefer gelecek ecnebi pchl~11dsP 

rının beynelmilel şöhret b~.k~ili1 el' 
şimdiye kadar gelenlerden us ,.r'' 
cağı temin ediliyor. Gelecek~el' gııttf 
sında Amerikada çok şi.dd.etlı ııli~ 
}eriyle tanınmış bir Hinth pe ı;ııald' 
da bulunuyormuş. Hintlidelld·ğel' b! 
King Kong lakabiyle anılan. ~çili bil' 
güreşçinin Istanbula gelınesı 1 

radan teklifte bulunulmuştur. 

• 
Ankara, lstanb11I -1ı 
izmir Kar5ıla51Jlot1ı9· 

,,.rı 

Fuar münasebetile Izmir~~eti tJ' 
ra, Istanbul ve Iznıir ınuht~l~i~i e' 
smda bir turnuva tertip edil ıti1'9Ö 
velce haber vermiştik. Son d:e~~'°' 
aldığımız bir habere göre ~e ıerilli dl 
nun tespit ettiği maç ta.r111 ,011ılııııli 
bildiriyoruz. Futbol Federa.B) f'~ 
tertip ettiği bu müsabaka.ı~ra gnıı i, 
günti başlanacaktır ve a.ynı ııı1eti ~ 
maç Ankara - lzmir ınuhte 

ıstll~ rasında olacaktır. Jıtl1 ~ 
Salı gi.inii Izmire gidecek 0...ıırıU V 

bul muhteliti de Çarşamba ~y lZ ~ 
maçını Ankara ile yapa~aıctırj8ısııb 
lül Pazar günU de Izmır - . 
karşılaşması yapılacaktır. 

11 
• .ı;.; ıcıııf 

b' ·ne ı~· ıl Uç şehir arasında ırı bit' 1' ~ 
nana Federasyon tarafından tllıı.~1 
verilecektir Ve her sene btl J<tit· 

. , . dileCC 
aynı tanhlerde tekrar e 

• 
lngiliz ve Türk 

dd 
Bahriyelileri Arasıll il'' 

·..,izltı ı1l • B .. .. ddetle şehrJ... .,fll& , eş gun mu . . dollll" .A' 
firi bulunacak olan Ingılız zJ11 SY" ~ 
efradı ile bizim donanma.mı 8p0rl~ 
cuları arasında. kara ve su ar ve 

akar .. 
müsbakaları yapılmasın . 

•t• ~ mış ır. b lculllfl iı!~ 
Ingiliz donnnmas~ fut 

0dında bl'! 0 
martesi güni.i Taksım sta t l' 
bahriyelilerin takımıyla san bir r' 

"saba.ka. ., 
karşılaşacaktır. Bu mu "nkÜ doi1 
vanş mahiyetindedir. çu . . ıııttY 

· , et ettıği . ..ıe 
mamız Maltayı zı)ar bizim tıı.IW 
yapılan futbol maçında 
mağlup olmuştu. gol< ~ 

Bu itibarla yapılacak maç 
o 

yecanlı olacaktır. tırıı.stı' 
Yine donanmamız efradı ·ı·J<ıı. rı1ıı 

da fı ı 
Pazar glinti Moda koyun 
sabaknlan yapılacaktır. feilı~f' 

Avni güne tesadilf eden ,,e ıce OJ 
• w 0,f\"e ı. 

pı sahillerinde yapılaca~ . cU@ ıtı 
edilen lstanbul kürek bırın şl<tıt 

d •apı!aC 
sabakalan da Moda al '( 

lda·r .,e ~1 

Bir tahs 
Tezgahtar rdır· ı; 

Yani iki kişiye ihtiyaç vııl f'~ 
tekliler mektupla (lstanb~Jşll ~ 9-' 
kutusu 66) adresine mufas ·ıir· 1 

. . P verı 
sınlar Kendılenne ceva 
yan da olabilir). 
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lstanbul Gayrimübadtller Komisyonundan 
' 'l'ahsilin · · 
Cleki inr ın . yUksekliği, idare-
biçki IZanııle tanınmış en eski 
d \'rel~~ktebidir. 1 ve 2 senelik 
Afezun 

1 
e 3 aylık kursu val'dır. 

lar ve~1:re nıusaddak diploma
liyenı ır. Rayit açılmıştır. Is
lir . .A.~re talimatname gönderi-

.:""' ...... r.cs;.:.: Beşiktaş AkarPtler 
87 No. 

D. No. 

2191 

Semti ve mahallesi 

Erenköy Bakkalı Sagır 
Kuyunun Çeşme civan 

2476 Edirnekapı Kariyei 
Atik Ali Paşa 

2477 Edirnekapı Kariyei 
Atik Ali Paşa 

3400 Kurtuluş 

3564 Kadıköy Osmanağa 

3819 Bağaziçi Yenimahalle 

3848 

3997 

4298 

4930 
5465 

Usküdar Murat Reis 

Hasköy Abdüsselam 

UskUdar Icadiye 

Erenköy Körkuyu civan, 
Boğaziçi Yenimahalle 

Sokağı 

Bakkalköy 

Camiişerif~ 

" 
E. Despot 
Y. Kokoroz 

E. Yoğurthane 
Y. Fuat Bey 

Ikinci Bağlar 
Yolu 

Çavuşdere 

Caddesi 
Yağhane 

E. Kahya Serkis 

Y. Sübyeci 
Kör kuyu 
E. Birinci Bağlar 
Y. Reşadiyr 

Kapı No. 

E.15 
Y. 21 

E. 21 Mü. Y. 46 

E. 21 Mü. 
Y. 44 

E. veY. 2 
59 Harita 

21 

E. 19 Mü. 

E. ve Y. 
214 

E. 6 

Y. 8 
E. 34 

Y. 42 
E. ve Y. 9 

E. 15 Mü. 

Y.15 

Cinsi \"e hissesi Hisseye göre 
mubammen K. 

lçinde eşçan müsmi. 200 
seri olan Tarlanın Açık Art 

1/ 2 His. aırma 

Arsa 230 
" 

Arsa 200 
" 

Arsa 650 
" 

Arsanın 4/6 His. 330 " 
Arsa . 100 " 

Arsa 120 
" 

Kagir Hanenin 1/3 His. 1200 Kapa 

lı, Zarf 
Harap Ahşap Hane 160 Açık 
ve Babçenin 1/ 2 His. Arrtıma 

Tarla 400 
" 

Maa bahçe ve Ahşap 350 " 
Hanenin 1/2 His. 

1 
1 

KIZILA~ 
HASTABAKICI HEMŞiRELER 

Okulu Direktörlüğünden: 
Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve parasız

dır. Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire 

yetişerek, hastanelerde ve umumi ııhhatle alakadar olan mü

esseselerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler hususi 

doktor prof eıörler ve muallimler tarafından verilir. 

İsteklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitir

mit olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat için yazı 

ile veya bizzat lstanbulda Akıarayda Haseki caddesinde Okul 

Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 15 Eylül 1937 den sonra 

müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

Diploma Veriliyor 
Mimar, Ressam, Heykeltraş Ve 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkanlmıştır. Ibaleleri 15-9-937 tarihine Tezy"ınatçılara 
üşen Çar~ba günü saat 14 dedir. Satış münhasıran Gayrimübadil bonosiledir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~üzelSan'affarAkade~~i DirektSrlüijünden: --
.!_evıeı Demiryolf art ve limanları 1$1efme U. ldare~i ilinlar1 

fnı~~Vlet Denıiryolları birinci işletme mıntakasmda aşağıda mevkileri, 
"''-atları - .. 

aY'rı k ve muhammen bedelleri yazılı balast her taş ocagı ıçm ayrı 

~k _apaJı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 
llaaınSıltnıe 10, 9, 937 tarihinde cuma günU saat 16 da Haydarpaşa gan bi
(:ksU da birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. Isteklilerin 
ea,İkltrne Ş~rtnamesinde yazılı muvakkat teminat mektubu, evrak ve ve
~oıı e ~E:'klif mektuplarını eksiltme gUnü nihayet saat 15 e kadar komis-

reısr ~· lste . ıgı_ne vermiş oLmaları lazımdır. 
deıı klilerın teklif mektuplarında aşağıda yazılı muhammen bedeller
ş/aPacaklan tenzilatı ayn ayn kaydetmeleri icap eder. 

~a ~atne ve mukavele projeleri ücretsiz olarak Haydarpaşada Yol 
ınurettisliınnden alınabilir. (5511) 

t • 
QJ ~ ı:ı:ı Jıd ... - () 

QJ (".) .t:J ~~~ 
'1'8.§ ocağınm mevkii 

~,.. e cc:S 
.:ı: ... ... e ·- l'll rc:ı .$ . s ~ 7: c.ı 

c.ı .!ı: a ..c: .... +> .... ~ el) ..c: ıs .o .g 
~ s . ... +-1 .... 
el ::a el) M ev S:: 

~ ~ :a ~ .s 

~ 
Kuruş Kurue 

li ın. 184 

<' l\ıaYdarpaşa - Eskişehir 10000 150 162.. 
li rn 186 - 194 

a 'IQ aydarpaşa - Eskişehir 15000 150 162 
li ın. 217 - 226 

• ....... 40a0Ydnrpaşa - Eskişehir 15000 135 . oo 
~ l<.:sk· 
'ltl ışehir - Af yon 18000 126 

°t'o nı. 479 
'-Sk" lşehir - Ankara 5000 145 

147 

138 

157 

ı:2 
c.ı ... E:.:::: C':l ... 

E~ ~ Co:! 
Co:! QJ ,!:( .5 

..c: .o co:ı e 
;:s > c.ı 

::a ::s .... 
~ 

Lira Ku Lira Ku. 

16200.00 1215.00 

24300.00 J.822.50 

22050,00 1653,75 

24840.00 1863.00 

7850.00 588.75 
b • • • 

'14 c:~:let Demiryollan birinci işletme mıntakasında Dil iskelesi istasyo
~eıı ~Illda. kilometre 54 + 600 ocağından aşağıda mikta.rı ve. m uham
h çık eUerı yazılı Balast ve Blok birden kapalı zarf usulile mUnakasa-
~ksı~tılrnıştır. -

ll~llıd nıe 10, 9, 937 tarihinde cuma günü saat 16 da Haydarpaşa garı bi
f:~&ıltnıa birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. isteklilerin 
'ailc.Je t Şartnamesinde yazılı muvakkat teminat mektubu evrak ve ve
~~o eklif mektuplarını eksiltme günU nihayet saat 15 e kadar ko-
lıııa ıı reisliğine vermiş olmaları lazımdır. (5532) 

tatın Cinsi !hale edilecek Metre mikabın Muhammen Muvakkat 
Miktar m 3 vagonda tes- bedeli teminat 

Um Muham-
men bedeli i'-- . Kuruş 

~,~ 
lk· ltıci smıf Blok 3500 260 ) 
u~~cı sınıf blok 3000 210 ) 
lıt ncu sınıf blok 2500 160 ) 
~ Olo~ taşı 2000 90 ) 
aıast 3000 115 ) 

Lira Ku. Lira. Ku. 

24650.00 1848.75 

h: ~ııııa • • • 
i;;'l~rncn bedeli 18.450 lira olan 7 kalem muhtelif k.ı:z~a ve kUrek 

re bin l937 Cuma günü saat 15,15 de kapalı zarf usulu ıle Ankatada 

11 l:ııı i as~nda satın alınacaktır. 
~~rı t ~1Iınek isteyenlerin 1.383,75 liralık muvakkat teminat ile ka-

1 al'n~.Yın ettiği vesikaları ve Nafia Müteahhitlik vesikası ve teklifle
ır..~at'tıı 1 

gün saat 14,15 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
·~ da, ~lllelcr parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar

eseııum \'e Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (5727) 

• • • tsır 
•şehir Yol Atelyesi Elektrik Şubesi-

nin Eksiltmesi 
~ ~a~i~l'hir D. D. Yolları Yol atelyesi Elektrik şebekesinin yapılması 

l ......_ ~rf _usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
ıı < ......_ 1 u ı ın muhammen bedeli 29097.14 liradır. 
a l\.nk teklıler bu işe ait şartname. plan ve sair evrakı D. D. Yollan

bılıtl ara, Eskişehir ve Sirkeci veznelerinden 150 kuruş mukabilinde a r. 

~ ~-Bksiltme 20-9-937 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Anka
' Ya b. Yolları Yol dairesinde toplanacak merkez birinci Komisyo-

\' 4 ! ılacaktır. 
l'rı. ı 1 ~k iltnıcye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve 

t'ı 1:Ynı gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine teslim eLmiş ol-
'\ ~1 rtıdır 

2 
UO s;yılı kanunun 16 ncı ve 17 nci maddelerine uygun 2182.29 

... Eti Banktan Mühendis Aranıyor~ 
Makine ve tesisat şubemizde ça~mak üzere Almanca lisanına. vu

kufu olan 

Makine veya Elektrik 
Mühendisleri 

aranmaktadır. Müracaatlar tahriren (Eti Bank Ankara) adresine 
· yapılmalıdır. 

En kuvvetli, en idareli, en temiz kömür ! 

Türk Antrasiti' dir . 
Satış yerleri : 

Galata, Yolcu salonu kartıaında Tahir Han, 5 inci katta 
Tel. 44915 ve 44916 

İstanbul Belediyesi İlanları 

T enbihi Beledi 

1 
Belediye zabıta talLmatnamesinin 7 inci maddesi sokaklara hiç bir şey 

atılmıyacağı ve süprüntülerin madeni bir kap içinde olarak çöp araba· 
!arına verileceğini amir bulunımasına rağmen bir çok dükkancıların çöp ka· 
bı bulundurmıyarak vakit vakit dükkanlarının çöplerini sokağa süpür
dükleri görülmüştür. Bundan böyle ev apartıman, han, mağaza ve dük
kanların sahip veya kiracıları bir çöp kabı bulunduracak ve bu kaplnr 
mutlak madeni ve kapalı olacaktır. Bu tenbihi belediyeye uygun hare
kette bulunmıyanlar belediye ahkanu cezaiye kanununa tevfikan cezalan
dırılacaklardır. (B.} (5837) 

liralık muvakkat teminat. 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Nafia Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. 
5 - Teklif mektuplan ihale günü saat 14 de kadar kambuz muka

bilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. 
Posta ıle gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taahhütlü olması ve 

nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi§ bulunması lazımd:r. 
6 - Bu iş hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Devlet Denıiryol

lan Yol Dairesine müracaat etmeleri. (3138) (5806) 
• • • 

Muhammen bedeli 4000 Ura olan 10 00 Kg. vermiyon toz boya 21. 9. 1937 
salı gilnü saat 10 da Haydarpaşada Gar binası dahilindeki satınalma ko
misy(ınu tarafından çık eksiltme ile satın alıncaktır. 

Bu işe girmek iseyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 300 liralık 
muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme gUnil saatine kadar komisyo
na müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak komisyondan dağıtılmaktadır. 5824 

Akademi Diplomaları tabedilmiştir. On senede~b~ri Aka.demi~en me· 
zun olup da diploma almamış bulunanların Akademı Idaresıne bızzat ve
ya bir mektupla müracaatları halinde diplomaları verilecektir. 

Milracnııtlarda: 

A - Mektep numarasının bildirilmesi, 
B - Nüfus teskere.sinin gösterilmesi, 
C - 4, 5X6 santimetre eb'admda ince kağıt üzerine basılmış "3" adet 

vesikalık fotoğrafın verilmesi. 
D - Damga pulu bedeli ve diplomanın boş yerlerini yazdırma ücreti 

olarak 150 kuruşun Akademi ldaresine peşin olarak tediye edilmesi la
zımlır. Taşrada bulunanlar adreslerine diplomalarının gönderilmesini ı~ 
tedikleıi takdirde ambalaj ve posta masrafını karşılamak üzere ayrı
ca 60 kuruş vermelidirler. (5636) 

Cumurbaşkanlığı r.ilormonik 
Orkestirası Şefliğinden: 

Cumurbaşkanlığı Filormonik Orkestrasına bağlı, ayni zamanda salon 
Orkestrası vazifesini de görmek i.izere bir caz heyeti, teşkil edilecek ve 
namzetler kabul imtihanına tabi tutulacaklardır. Imtihanda kazananlar 
çaldığı sazların nevine göre ayda 80-150 lira ücre~e angaje edileceklerdir. 

Salon müziği ve caz için: 
- Bir Piyanist, - Bir birinci kemancı , 
- Bir ikinci kemancı (başka bir filet de çalabilecek) 
- Bir Tenor saksofon (Bandonion yahut Akordiyon çalabilecek) 
- Bir Batori 
- Bir Kontrbas (başka bir alet de çalacak) 
- Bir Tromboncu (başka bir alet de çalabilecek) 
- Bir Trompet çalan (başka bir alet de çalabi!tcek) 
- alınacaktır . 
isteklilerin hüviyet cüzdanları ve elindeki sair vesaikle birlikte imtihan 

ediJmek üzere 6 Eylülden itibaren 11 Eylül 1937 Cumartesi gününe ka· 
dar Jstanbulda Galatasaray Lisesine ve Ankarada imtihana girecek nam
zetlerin ise 15 Eylülden 20 EylUl Pazartesi gününe kadar Cumurbaşkan
lığı filarmonik Omestrası şefliğine başvurmaları lazımdır. 

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

Akay iş.etmesinden : 
1) işletmemizin Yalova Kaplıcaları methaline iki kilometre mesafede 

tesıs edeceği elektrik santralının bina kısmila, yaptınlacak olan trans
formatör kultibesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2) Bu işe ait evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Fenni şartname 
c) Keşifler 
ç) Projeler 
d) Mahal listesi 
e) Mukavele projesi 
f) Fenni şartname lahikası 
3) Eksiltme 7-Eylül-1937 Salı günU saat 16 da idare merkezinde 

şefler encümeninde yapılacaktır. 
4) Santral binasının bedeli keşfi (29,598) lira (12) kuruş Transfor

matör kulübesinin (2048) lira (44) kuruştur. 
5) Taliplerin he:- iki keşif yekununun % yedi buçuğu nisbetinde .mu

vakkat teminat getıreceklerdir. 
6) Te&lif sahipleri getirecekleri zarfları yukarıda yazılı günde niba

yet saat 15 şe kadar makbuz mukabilinde encümen Reisliğine tevdi et
miş bulunmalıdırlar. Postada vaki olacak gecikmeler nazan itibara alın
maz. 

7) Şaratname ve keşifler idare veznesinden üç lira mukabilinde satın 
alınabilir. (5332) 

İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 
9-9-937 tarih perşembe günü saat 15 de Istanbulda liseler muhase

beciliğinde toplanan ziraat mektebi eksiltme komisyonuna 19780,26 lira 
keşif bedeli Halkalıda Ziraat mektebinde yeniden yapılacak makine han
garları inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fennt şartna
meleıi, proje, keşif hulfısasile buna mUteferri diğer evrak liseler muha
sebeciliğinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 1483 lira isteklilerin en az 15000 liralık bu işe ben
zer iş yaptığına dair Nafia Vekaletin den almış olduğu müteahhitlik ve 
ticaret odası vesikalarını ve teminat makbuzunu havi kapalı zarflan 
9-9-937 perşmbe gUnü saat 14 de kadar liseler muhasebeciliğinde top
lanan komisyon başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri lazımdır.550~ 
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oş L a kırd ı Değil! 

.Buz dolaplarmın emsal inin en iyisi ol duğuna dair işta en bel iğ bir Delil: 

Amerika Hükumeti • 

Pirinç · Yulaf . Mercimek · Bu9-

day • irmik • Patates - Mısır • 

Arpa - Bezelye • Çavdar • 

Türlü Badem 

SAN 
tarafından tertip edilen Resmi Müsabakada• il il 

~ Zt U UN t l R 1 W E S T 1 N G H O U S E: 
Buz dolaplar1 yüksek evsaf ve cereyan· • Yavrular seve ıeve yiyorlar. Ve bu leziz gıda" 

lara bayılıyorlar. Tabiatın saf hububatının 
özlerinden istihsal edildiği için çocuklar 

çabuk netvünema buluyorlar. Çabuk bil· 
yüyorlar. Hastalıkaız ve çok uzun ömürlii 

oluyorlar. 

dan tasarruf hususunda • 

En üstün o!arak kabul• 
. edilmiştir. • • Mutlaka H A S A N ismine ve 

- Markasına dikkat ediniz. ~ 
Amerika hükumetince bu hususta verilen •--:-----------------------~·----

Resmi Tasdiknamenin• ISTANBUL VAKIFLAR DIREKTÖRLüGü ILANLARI 

Sureti sayın müşterilerim izin emri- • •·-------------------·---------~ ne müheyya o!arak müessesemizde • Semtimeşhur ve Mahallesi Cadde veya sokağı Nr: SI Cinsi Muhammen aylığı 
Lira ~ 

mahfuzdur. Çemberlitaş, Monlafenari. Mahmudiye Caddesi. 7 Hane. 25 
• Çakmakçılar'da Valdehanı. Ust katta. 35 Oda. 2 50 

5 Sene Garanti 
" ,, " 39 4 50 . " Çarşı'da. Gelincik. ZS,30 Iki dükkan. 2 

• Samanviranıevvel. Uzunçarşı C. 30 Kilid hanında dükkan. 3 
- Sirkeci, Hobyar. Muradiye C. Hocapaşa hanından 6 
• müfrez arsa. 
- Kumkapr, Kürkçübaşı Süleymanağa Odun iskelesi. 9 Arsa. 2 
• Bahçekapı'da, Şeyhmehmed Hidayet camii içinde. Taşmerdiven altı. 1 
_ Geylani . 
• Aksaray, Çakı;ağa. Davutpa.şa. 12-14 Arsa. 2 50 

Yukarıda yazılı mahaller 938 senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarıl: 
• mıştır. istekliler 13- Eyül -937 Pazartesi günü saat 15 e kadar pey paralarile beraber Cemberlitas'ta ıstaJl 

Türkiye Umumi Mümessilliği -. bul Vakıflar Başmüdürlüğünde Akarat Kalemine gelmeleri. (5814) 

HE L i O S Müessesall .• ~, P~A-NÖRAMA 
• Galata Voyvoda caddesi, No. 124 -126 - 128; Telefon: 44616 • j Bahçesinde 
._ - BU MEVSIMIN SON 

~_ıııı•_ı_111_111•_11_11•_111_1•_111ı_•_ı111_•ı_111•_1_111•_11_11•___,111_ı•_111ı_•_mı_•ı_ııı11_1_111•_ıı_ıı•_111_1 _1111_1111_•1--ııı• __ ı_ıııll_.~ Büyük sünnet d üQün u 
1 Bükreşin en meşhur 1 

1 Çi~!?. be~kk!!!~!SI 
~ Tel: 41065 

,~SONBAHAR GELDi~ ~ 
Elbiaeye dair ihtiyaçlarınızı l 

varken ı stl rab 
. 

BAŞ, 

.,, 
çekilir rfll · 

oiŞ 
ağrıları 

\ fimdiden Galatada methur 1 
ı EK~ü~kl~b~OR 

'~e üşütmekten mütevellid biitiİ" 
ağrı aızı, sancılarla nezleye, 

rom atizm aya karşı : 

1erltlbinde: 
Kırmızı ltınaltına 

l<ül rengi ltınaltına 
Sarı ltınaltına 

gibi en mükemmel üç kınakınanın 
teksif e dilmit e riyebilen bütün 

u naur lan bulunan n efis ve 

lezzeti hot b ir 

ŞARAP Hülasasıdır. 
Bütün dünya doktor
lan tarafından tavsiye 

d 
· ı · k Parfümlerin istihzar edildiği Fran-

e 1 en bir UVVeİ Ve sanın Midi havalisini gezmiş iseniz 

s 1 h hat eksi r i d i r ta biatin çiçekleri merkezinde yarat-
Bütün eczanelerde aatıl ır: tığı bir nevi balmumunun cildi be

yazlatmak ve güzelleştirmek husu-
sunda §ayanı hayret hassalarını 

bilirsiniz. 
"Sir Asept!k, tabir edilen bu şaya

nı hayret cevherin tasfiye edilmiş hu
lasasının cild üzerinde sihiramiz bir 
tesiri vardır. 

mağazasında 

Her yerd en UCUZ ve TE
M i NATLI ala bilirsiniz. 

Şu cetvelden bir fikir ed i

nebilirsin iz. 

ERKEKLERE 

PARDESOLER~ı:ıe 

Liradan 
itibaren 

13 
p ARDESULER Emper'?1eabl 1 8 1/~ 

Gabardın . 
MUŞAMBALAR~~kte 11 1'2 

TRENÇKOTLAR ~anı 151(~ 

KADINLARA 

ANTOLAR Yünlü 1011~ 
? ARDESOLE Raabardin 1511~ 
WUŞAMBALAR~~te 1011~ 

l\1 USANBALAR tpckli her 23 , renkte 
ÇOCUKLARA 

Bunu; geceleri yatmazdan evvel j PARDESÜLER 
tatbik ediniz. Cildin sert ve kırmızı ~US. AMBALAR 

Gabardin 7 
Her 6 1/ 9 

A dal ar Hazası Malmüdürlüğünden: 
Süleyman oğlu Ilya Kanzanın Büyükadada Çınar caddesinde altında 

bir dükkanı bulunan 25 - 27 No: lu bir evi 6-9-1937 Pazartesi günü 
saat 14 de ihalesi yapılmak üzere 21 gün müddetle arttırmaya çıkanl
ıınıştır. Isteklilerin idare heyetine müracaatları. (5816) 

Adalar malmüdür üğünden: 

dış tabakasını yumuşatarak parça 
parça döktürecek, sabahleyin inana
mıyacağınız taze ve beyaz bir cildin 
yeni güzelliği ile karşılaşacaksınız. 

Açık mesameler, siyah noktalar, kır
mızılık lekeleri ve tenin gayri saf 
bütün maddelerinin tamamen zail ol
duğunu göreceksiniz. Ancak, yüzü
nüzün gençlik güzelliği ile fazla te-

renkte .. 
Erkeklere ısmarlama 

KOSTOMLERI en iyi 

kumaşlardan iki prova 

ile 2811~ 

Haftalık ve aylık t ediya t la 

dahi mua mele vardır. 

GALAT ADA 

EKSELSYOR 

icabında günd e 3 kaşe alınabilir. 

o a mın 
1GRiP - NEZLE - NEVRALJ 
BAŞ ve OiŞ ağrı'arı .. ARTRiTiZ~ 

LiON M AGAZASI -
l••ühım 

iNŞAAT 

VTEBEDDÜLA ! 
dolayisile 

g ö rill ı:~"I ~ ı:-.""I 1 ti/? 
"l" .. E"riz;llt::l.t 

lstiklll ceddesi 

================:=.:==================~=--.-. ~, ~• Şaban ve Hayrinin Kmahadada Zeytinlik sokağında sahibi olduğu 73 
No. iu evinin tamamının borcundan dolayı 9- 9-937 Perşembe günü 
saat on dörtte ihalesi yapılmak üzere 21 gün müddetle müzayedeye çı
knnlmıstır. Jstivenlerin ıdare heyetine müracaatlan. (5815) 

zad teşkil etmemesi için boyunda, 
omuzlarda, kol ve ellerde dahi kul· 
!anmanız lazımdır. Kolay, pratik ve , 
ayni zamanda az masraflı olan bu l 
"Sir Aseptik,, bütün eczanelerle ecza MAGA ZASINDA 

denolannda satılır. ---• Telefon: 43503 --· 

Şahibı: Ahmet Emin l'ALMAN. Umumi Neşriyatı idare Eden: :s. 
Gazetecilik ve Neşrivat 1'ürk Limitet Şirketi R,.,.,..ın,21 \''" .,. ~"' 


