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1 Yeni Çocuk Ansiklopedi;i 

ltii:I c·ıt c·· ~ 
~ Kup~nu Kup~znu ~ 

BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 
30 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. 
10 kupona mukabil bir 
cüz 711:? kuruştur. 

~ngiliZ Mütehas~ısile Konuştuk 
Akdeniıin Korsanlardan 

t emiılenmesi işi O Kadar 
Uzak Bir. Mesele Degildi~ 

~~ 
Oepheslnden Dhamla.r: 8 

Dünün ' 
~ena 
Mirası 

T ahtelbahire . Karşı . Torpido Muhribi 
Mütehassıs ilave .Ediyor: Deniz 

Altında Altı Mil Süratli Tahtelbahir 
Bir Torpido ile Boy ölçüşemez 

TiCARET MUVAZENEMIZ NASIL? 
Iktısat Vekili Çok 
Mühim izahat Verdi 

Almanyadaki 30 Milyon Bloke Paramıza Mukabil 
Almanlar Bize 34 Milyonluk Veresiye Mal Sattılar 

Merkez Bankası 
Iktısat Vekilimiz Cel!l Be.yar, ha-

rici ticaret bilançomuzun mühim bir 
faslım teşkil eden Kliring hesa.pla.rı· 
mız hakkında, yeni beyanatta buluna 
rak açık rakamlar söyledi. Ayrıca 
Cümhuriyet Merkez Bankası tara.fm 
dan tutulan hesap hUlasaları da. bildi 
rildi. 

Kliring Hesaplarını Neşretti 
ye sattığı mallar yekluıu 34 milyon: 
liradır. 

Berlinde yapılan Alınan - Tilrk ti· 
caret müzakerelerine gelince; bloke 
paramızın eritilmesi için bir protokol 
imzalanmış bulunuyor. Ayrıca bir d~ 
ticaret anlaşması müzakeresi yapıl .. 
maktadır. 

li Jlhrnet Emin YALMAN 
•Yt.tnnızın hangi kıımı . 

1 C" . 
~ı· uınburiyet yollarından 'Yor h . ~~ecl , angı kısmı henüz eski 
1\ 'il~ en kalına yollarda iarafla- ' 

~ 
, Bay Celal Bayaırm beyana.tına. gö
re bu sene temmuzunun 28 inci günü 

, Cümhuriyet Merkez Bankasındaki 
Kliring hesaplarının bakiyesi 28 bu
çuk milyon liralık bir blokaj göster

lktısat V eldllmlzln beyanatının tam 
metniyle, Cümhuriyet Merkez Ban• 
kasının Klirinı; hesap hulasalan, hii~ 
tün teferruatiyle birlikte dokunmcu 
sayfada, ekonomi kısmnnızdadır. 

a:""Yor: 
~- IUalın cevabını aramak 
ıta-_etr.tı g·· d • d" . • _ ~ oz en geçır ığunız 

'-\~ erı ziyade üzerinde dura-
~)''bııı -!1a., hergünkü idare 
l.~ lfleyitidir. 
:"ili cL..l:. -e düne ait olan bu işleyiş 

, 1 • 
mektedir. Alakadar memleketlerin 
Türkiyeye veresiye sattıkları malla
rın bedeli de altı buçuk milyon lira 
kadardır. Ayni tarihte Alınanyada. 30 
buçuk milyon liralık bloke paramız 
vardı. Fakat birkaç ay evvellsine na
zaran bu rakam 44 küsur milyon li· 
rayı bulmuştu. Ancak bizim Alman· 

'ı~&Jtneyince hayatnnızdak:. bü
tl'et!ııi hareketleri birer hamle ma 
~ '~Uhafaza edecek, bütün CP.Jr 

• yadaki 30 milyon liralık bloke para
mıza mukabil Almanların bize veresi 

kt tek· Berbest, hızlı ve feY.izJ.i bir 
' •lni alamıyacaktır. 
~»rubu :manzaraya çok acıyor. 
~ k rk ıınuıetinm istidadı o şe
~ ~Yeni ruh nereye tam bir su 

~ on4Uı ~ bir haY-at 
6\1.o..~\,l;i,'"OJ • • 

Korıan tahtelbahirin taarruzuna uğrıyan lngiliz 
torpiJo. muhribi Hawok 

"Bir milyon lqiliz lirüı Ter· diln bu söZleri bir muha.nirimize söy
.erer, lna'iliz torpido mubiiP: lemiştir • 
lcrlntn -:anıusıarı ..,.. ,__.._ -·. - -"T ~mlt~rso:ı or-.._ li ~tt lnıdretı bu kadar sanhklar hakkında konuştuk. Bize 

dedi ki: ~. bir lak imtihanlardan ge- gemiainde buhmmak istemem.,, 
~'lllı l?ıubitte neden eski Cihan harbinde dört sene ·Alman "-Bir Ingiliz harp gemisine, bir 
l!t U-l't t<ı 8.lıaneleri ve zihin iti- denizaltı gemilerine karşı avcılıkla denizaltı gemisi torpil atmıştır. Dk 

)tll .tebbUs ve inkişafı kırsın? meşgul olmuş bir Ingiliz mütehassısı (Arkası 10 uncuda) flM __ , aıt l'n .. 1 "h' 
,~bir la -..uı ve mu ım gayeler, 
~ aıu hecı rta.aiye sisteminin mefruz 
'IJit eaıu de eflerlııe feda edilsin? Ne
'tı i4Qı vrtn başlıca vasfı olıl.n va
'.\> ~ı ve. emniyetsizlik duygu
~ti ltla en bırçok canlı Türk kuv
~ ~lP~~~s bir halde kalsın? Ne
"~~ baş yoldaşı olan zıı-
~ ıa ~içinde en mühim bir 

J:ik görülmesin ı 

ı... ~":,:· . hareket haU:.de bir 
~ etın tasavvur edebi
~ hu~ bUyUk kıymettir. Ha
~ !tı.Uaa kı.ymeti bütün insan
htı etını, . vı. bir mikdarda tak· 
~ ~ ltı tir. Fakat kimi zamanı en 
~:~Yınet sayarak iyi kullanır· 
~et'e de zamanı tUrlü türlü tali 
~~ fevk feda ederler. 

Sovyetler Çok Kızdı 

Korsanlığa karşı müş
terek cephe kuruluyor 

. 
lngiliz Filosunun 11 inci Fırkası Meçhul 

Tahtelbahiri Arıyor, ltalyanın 

Müşterek Cepheye iştiraki Şüpheli 
bıJı ~ .. al8.de saydığmıız işlerde 
~~~le b.ir şekilde kullanmayı I 
~ to~ taz:nı bunun ikinci bir mi
JıiL.~e ltı~nuştir. Buralarda hürri
l\~ir. li P ruhu parlak bir surette 
~ ~~ ayat.nnız 400 kilometre sü 

~, ~at ateler gibi işliyor. • 
ttı~ ber~l'ni .memlekette idari ha
~tı ~ctrd angı ınakinesi, kağnı süra
~l\l> duaYıp gidiyor. Vatandaşlar 
~aı'~orıarYtıyorlar ve kısmen küskün 
~~a gÔ Y~bancılar fevkalade sa
~ ~~U ~tikleri sUrate mukabil 
~~~aYattaki yavaşlığı görün-
~ ita g:nız büyük harici itibarı 

lıe ~atın Y ediyoruz. 
~ ?aıt Uy~er şubesi idare makinesi
~ttt U ~ urınıya mecbur olduğu i-
~ de d~~n iktısadi hayatımızın a. llşkün kalıyor. 

~'I elllllr ~~it- artu larıınızm hepsi, rejimin 
~it· ~lltj edebileceği seviyede de
b~ 'tı.~~if ~e eski itiyatlara esir ka
lıtı.u'llrlt ~sıni, namuslu ve dürüst 
\ı~~lara d ernuru diye karşılamıyan 
'lrı~~ "'e e a t~sadUf edilebilir. Fakat 
liı- ıtıı hı. ltıa.~1Yetsizlik sisteımi saye-
~ ? ıurların önüne geçilebi-

~~ll hıç 
ll~ b~nnetmiyoruz. Aksine o

cağı bulunımıyan kırtasi 
(Arkası 10 wıcuda) 

Cebelüttarık önlerinde bir lngiliz filoıu 

Londra, 3 (TAN) - Bugünün en ı bidir. Bu yüzden bütün şehirlerde, 
mühim meselesi Akderuzdcki maske- fabrikalarda, askeri birliklerde ve 
li korsanlıkttr. Bütiin Avrupa bu va- kolhozlarda, bu korsanlık hadiseleri
him hadiselerin doğuracağı fena ne- ni protesto eden mitingler yapılmış
ticeler ile meşgul olmaktadır. Bütün tır. Torpillenen son Rus vapuru olan 
Sovyet Rusya, korsanlık hadiseleri Molegeov 2000 ton hacminde idi. 
yüzünden ayaklanmış bulunuyor. Röyterin Atinadan aldığı haberlere 

Ege denizinde Yunan Skyros ada- göre, vapur Yunan kara suları hari
sı civarında torpillenip batırılan Sov cinde torpillenmiştir. 
yet vapuru ile Timiriazot vapurunun İngiltere son korsanlık hadiseleri 
batırılması, bunun en belli başlı sebe (Arkası 10 uncuda) 

Bayan Afet 
Çok Takdir 

Profesör Bayan Afet ilınİ bir 
tez okuyor .• 

(Romanyadaki kongre mUna.sebeti
le Romen matbuatının hararetli neş
riyatına ait tafsilat üçüncü sayfada
dır.) 

Boyabat 
Bir Felakete 

Uğradı 
Ankara, 3 (TAN) - Son dakikada 

buraya gelen bir telgrafta Boya~ 
bat kazasından bir felaket haberi ve
rilmektedir. Bugün oraya çok şiddet. 
li yağmurlar yağmış ve bir sel olmuş 
tur. Sel, kazanın çorak köyünü ta -
mamen istila etmiş, bir çok evleri 
yıkmış ve bir köprüyü sökmüştür. 

Halk canını kurtarabilmiş, yalnız bir 
kız çocuğu boğulmuştur. Ayrıca yir
mi manda telef olmuştur. 

Küçücük Ülkü lyileıti 
Atatürkün manevi evli.dı küçücük 

Ulküsü son günlerde bir hastalık ge
çirmi5tir. Küçük yavruyu çok seven 
Büyük Şef bundan dolayı günlerce de 
rin bir teessür ve üzüntü duymuşlar
dır. 

l'lemnuniyetle haber aldığnnrza gö 
re sevimli ve zeki yavnınun hastalı
ğı iyiliğe yüz tutmuştur. Küçük tnkti 
için tam \"e seri afiyet dileriz. 

lktuat Vekili Celal Bayar 

B. Ce161 Bayar 

Buraya Geliyor . 
Ankara, 3 (TAN) - lktısat Vekill 

B. Celfıl Bayar, Pazar gUnU Istaribula; 
hareket edecek ve Başbakanın Izmir. 
seyahatinde, beraberinde bulunacak-_ 
tır. 

Doktor Aras Cenevreye Gitti 

Pireden Geçerken'· 
Temaslar Yapacak· 

Hariciye Vekili Dkotor Tevfik Rilş· ı Diplomatik heyetin birçok uzuvları 
tü Aras, Milletler c.emiyetinin 10 Ey- . da teşyie gelmişlerdi. Japon Büyük 
lill toplantısinda bulunmak Uzere dün Elçisi, Afgan, Romanya, Mısır, Irak 
Rodi vapurile Cenevreye doğru Y.ola elçileri, Sovyet ve Yunan maslahatgU· 
çıkmıştır. zarları ve diğer diplomatlar bu arada 

Galata rxhtmımda Riyaseti Cümhur idi. 
nlmma genel sekreter Bay Hasan Rı- Hariciye Vekili rıhtıma geldiği za..ı 
za, Başvekil n8.mına hususi kalem di- man vapurun hareketine bir çeyrek: 
rektörü Ved.it, Hariciye Siyasi müs· vardı. Doktor Aras, bu müddet zar• 
teşarı Numan Meneımencioğlu, Tah • fında hemen her sefirle ayrı ayrı ko.. 
ran Büyük Elçisi Enis ve diğer hari- nuştu. Hariciye erkanmden her birile 
ciye erkim tarafından uğurlanmışlar. ayrı bir işten konu§mak imkft.nım bul-
dır. (Arkası 10 uncuda) 

iki Dost Filo Arasında 

Misafir Filoda Bir 
.-Kabul Resmi Yapıldı 
Dost Filonun Amirali Dün Taksim. 

Abidesine Çelenk Koydu 

Amiral W ellı ve 'Amiral 
Şükrü Okan 

lstanbul limanının sevgili misafiri 
olan dost lngiliz filosu adına dün Tak 
sim abidesine merasimle çelenk ko
nuldu .. Filo mürettebatından dolgun 
yekfınlu bir müfreze , dün saat 9, 15 
de Dolınabahçeye çıktı, oradan bir de 
niz zabitimizin refnkatile Taksime 
gidildi. Abide önünde bizLm de bir de
niz müfrezemiz yer almış bulunuyor
du. Ingiliz bahriye kıtası abide önü· 
ne muntazam yürüyüşle geldi, selam 
vaziyeti aldı ve bu sırada filo kuman
danı Amiral Wells abideye güzel bir 
çelenk koydu. Merasimde Istanbul ku 
mandan vekili General Cemil Cahit, 
deniz kumandanı General Ihsan, lstan 
bul deniz kUımandaru, Albay Mahmut 
hazır bulunuyorlardı. 

Çelenk konulduktan sonra abide
nin hatıra defteri misafir Amiral ta
rafından imzalaru:h. 

Bundan sonra donanma kumanda
nı Amiral Mehmet Ali tarafından Ya
vuz zırhlrmızda Ingiliz Amirali şcre· 

(Arkası 10 uncud., ' 
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LERİN AKIBETİ 

Sild lı Askerler Bu ihanet 
Kaf·lesinin Etrafını Sardı 

l Yazan: S. S. _I 

Yıldır. ıarayındaki meşhur havuz 
- Ya, yolda millicilerin eline ge lerle kapıcı ve odacı ağalar, olduk-

çersek? .. lan yere çömelmişler: 
Bu sözler, işitenleri titretmişti. - Taşkışlaya, ha ... Bu işin sonu 
Dörder olmuşlardı. Fakat bu dör bir hoşa benziyor amma.. Hemen 

der oluşta da yine bir fecaat var- Cenabı Mevla encamını hayır eyli-
dı. (tetkiki seyyiat komisyonu reisi ye .. 
ferik pa.şa hazretlerile, kapıcı Ab· Diye, dertleşmiye girişrni~lerdi. 
dullah çavuşu .. Kuvayi inzibatiye Artık ortalık kararmış. ışışlar 
erkanı hal'biye reisi ile Aksaray i- yanmıştı. Biraz sonra, sefaretane-
mamı Memiş hoca.. Kiraz Hamdi nin demir parmaklıklı büyük kapı. 
Paşa ile sakallı Rıfkı .. Vaktile kos- ları açılmış .. Üzerleri örtUlU karn-
koca bir ordunun menzil müfettişli- yonlar birer birer içeri girmiye baş 
ği gibi mühim ve şerefli vazifesini lamıştı. 

ifa eden bir miralay ile, Meşihat 
dairesi odacılanndan Eginli Murta
za .. Uç ay evvel (lstanbul Şehremi
ni) olan bir (Paşa) ile, Bozkır asi
lerinden Deli Abdullah.. Y'8.llyana 
durmuşlardı. 

.Arada, yalnız bir noksan vardı. 
O da, (yaveri hassı şehriyari, bi
rinci ferik Kiraz Haandi) idi. Bu 
zat ; ötekilerin müreffehen ve mu
azzezen otomobillerle gönderilip te, 
kendisinin burada, bir Ermeni ter
cüman karşısında, bir alay cavala
coz adamla (top olup hizaya gelme
yi) gururuna yedirememiş .. ken
disi gibi (mümtaz bir zat) e yapı
lan bu muameleyi protesto etmek i· 
<;in usullacık arka~larmın arasın
dan sıyrılarak doğruca sefarethane 
binasına gitmişti. 

• hvan, dörder olmuşlardı. Iç-
1 }erindeki askerlerin himmeti 

le bir hizaya gelmişlerdi. Ingiliz 
yUZbaşısı, elindeki kısa bambo değ
neği yukarı knldınmıştı. llk sırada· 
kilerin omuzlarına dokuna dokuna 
saymıyn başlamıştı. 

Sayma, bitmişti. Zabit, bir emir 
vermişti. Tercüman Efendi, bu em
ri şöylecıe tercüme etmişti: 

- Yüzbaşı Bey buyurorlar ki.. 
Bunda, böyle sus pus olup kala
caksınız. Ta ki, biraz sonra kam
yonlar gelecek .. Sizi alıp götürecek. 

Sarıklı boşboğazlardan biti, sor
muştu: 

- TercUman Beyefendi! .. Hani 
şu, sorması ayıp değil a .. Zabit E
ıendi Hazretlerinden eöylece bir is
tifsar buyursanız. Aca:ba vapura Sa 
lıpazarından nu .. yoksa, Galata rıh
tımından mı bineceğiz? .. 

TcrcÜıman, alaylı bir lisanla mu· 
kabele etmişti: 

- Ne vapuru, !marn efendi? .. 
- Canım, tercüman bey .. Cümle 

lhvan, doğruca buradan vapura gi
decek değil miyiz? 

- Hayır! 

- Ya, şimdi .. Kamyonlar gele-
<X!k, sizi alıp götürecek; buyurmuş· 
tun uz. 

- Evet amma .. Vapura değil. 
- Ya, nereye? .. 
- Taş kı§laya ... 

Boş boğaz hoca ile birçokları, 

hayretlerinden tal} kesilmişlerdi. 

!Yalnız, arka saflardan birinden; 
- Buyurun cenaze namazına .. 
Diye, garip bir ses yükselmişti. 

Zabitle tercüman, konu§& konu-
a gitmişlerdi. Aldıktan emir mu-

cibince, toplu nimamı bozmıyan pa
§alar, beyler, şeyh ve hoca e.flendi-

K amyonlardaki silahlı Jngiliz 
askerleri yere atlamışlar .. 

da.ha hala toplu nizamla. duran, 
bu ihanet kafilesinin etrafını sar
mışlar .. yirmişer yirmişer ayıra -
rak kamyonlara bindirmiye ba.'.2la
JDI§lardr. 

Bu da ayrıca bir kepazelik teşkil 
etmişti. Kamyonlarda oturacak yer 
ler olmadığı için, bu adam1ardan ba 
zıları bağdaş kurmuş, oturmuş .. Ba 
zılan da diz çökmUşlerdl. 

Sil ;hlı lngiliz askerlerinin bindik 
leri kamyonlar da dahil olmak Uze
re, sekiz kamyon, bir katar halin
de hareket etmişti. Beyoğlu cadde
sini dolduran halkın mütecessis na 
zarla.tile takip edilerek doğruca taş 
kı§laya gitmişlerdi . 

Kışlanın alt katındaki bliyUk ko
ğuşlardan biri, bunların ikametle
rine tahsis edilmişti. Yalnız, başta 
miralay Sadık Bey olmak ilzere, 
kalbur üzerine gelen on beş kişi ay 
nlarak üst kattaki zabit ods.larma 
yerle~tirilmişlerdi. 

Burada da. bir İngiliz gedikli ça
vuşu gelmiş; tercüman vasrtasile 
şu emri vermişti: 

- Yarın, aranızda beş kişiden 
mürekkep bir idare heyeti teşkil e
deceksiniz. Ve bunların içinden de 
bir reis seçeceksiniz. Bu komite, a
ranızdaki intizamı temin edecek .. 
Bizimle de, yalnız o reis temas ede
cektir .. Yarın saat dokuzda gelece
ğim. Relslnizle görüşeceğim. 

Akıllara hayret veren cihet şura
sıdrr ki o gece Taşkışla kovuşunun 
dıvarlan arasında; hiçbir akıllı '.--1 
san kafasının almıyacağı garip bir 
mUnnkaşa başgöstermişti. Bu mU
cadelenin esası da, Ingiliz gedikli 
çavuşunun emrettiği (idare heyeti 
intihabı) meselesi idi. 
Şu anda ,ot minderler üzerine 

serilmiş battaniyelere bağd~ ku
ran, diz çöken, uzunca oturan şu e
fen diler, hiç düşünmüyorlardı ki; 
kendilerinin evleri, barklan, çoluk 
lan, çocuktan, iyi kötU birer işleri 
ve güçleri vardı. Halbuki şu anda 
bütün bunlardan, ve ailelerinin sa
adetinden mahrum kalmışlar ... Ya. 
bancı bir bayrak altına sığınmıya 
mecbur olmu§lardı ... Artık vatan 

ve millet, • fena §eyleri hazmetrni
yen bir midenin kusuntusu gibi -

kendilerini içinden fırlatıp atmıştı. 
Şu anda kendilerini benimsiyen ne 
bir millet ve ne de bir vatan vardı. 
Ve .. başlarına bu acı felaketi geti
ren de, yalnız ve yalnız (ihtiras) tı: 

(Arkası var) 

Genç Yarsuhaqlarımız Bir Çocuk İstimlCikler 
Nasıl 

Yapılacak? 
Bir kısmı Ankaradan Ağır Surette 

Yaralandı 

Bina 

l~in 

ve Arsa inşaatı 

Proje Yapılıyor 
Şehir plfi.nının tatbiki esnasında şe

hirde arsa ve bina inşaatı hakkında 
bir kanun projesi yapılmaktadır. Bu
na göre, istimUUderden sonra yapıla -
cak satışlar mahdut arttırma usulile 
olacak ve behemehal e.ski arsa veya 
bina sahiplerinin arttırma istekleri 
birinci derecede kabul edilecektir. 

lstmlakten sonra satılan yerlere 
beş yıl içinde arM sahiplerinin bina 
yaptırmalan mecburi kıhnmrştr. Yap
tırmadıkları takdirde arsa belediyeye 
geçecektir. lstimlakten sonra şehrin 
ifraz haritası belediyenin murakabesi 
altında behemehal mütehassıs bir he 
yete yaptırılacaktır. 

Bütün satışlar evveli mahdut arttır 
ma., sonra umumt arttırma olacaktır. 
Yolların iki tarafına. rnstlıyan bina -
lar, arsalann bUtUn .derinliklerine ka· 
dar istimlak olunacaktır. 

Festival Heyetleri 

Yerlerine Dönüyorlar 
Son Istanbul festivaline iştirak e

den Romen ve Bulgar heyetleri dün 
memleketlerine gitmişler, Belediye ta 
rafından uğurlanmışlardır. Bugün de 
diğerleri gideceklerdir. 

-<>---

ikamet Tezkerelerini 

Değiıtiren Ecnebiler 
Tilrkiyede oturan ecnebiler hakkın

daki kanunun meriyete girmesi üze
rine, üç gündenberi Emniyet dördün
cü şube mUdUrlUğüne ikamet tezkere 
!erini değiştirmek üzere binden fazla 
müracaat yapılmı§tır. Uç giln içinde 
değiştirilen tezkereler 800 kadardır. 

SÜREKLi 
YAGMURLAR 

Evvelki akşam şiddetli bir rüzgar
dan sonra ba§lıyan sürekli yağmur

lar, dün öğleye kadar kısa fasılalarla 
devam etmiştir. Sarıyer, BüyUkdere 
ve Tarabyada bau sokakları seller 
basmı§, §ehrin basık semtlerinde uf ak 
tefek hasarlar olmUfJtur. 

BUyUkderede F)stıksuyu civarına 
yıldırım dUşmUş, fakat insanca zayi
at olmamıştır. Anadolu yaka.sma ve 
Beykoza da bol yağmurlar dü§mUo
tür. 

SERBEST BIRAKILDILAR 
Danimarka zabıtasının müracsati 

üzerine uehrimizde yakalanan Uç Da
nimarke.lı, dUn serbest bırakılmışlar
dır. Yalnız, Blüher'in üzerinde taşın
ması yasak bir tabanca bulunduğun
dan mtisadcre edilmiştir. 

YOK iNDiRiRKEN 
Ali isminde bir hamal, Sirkeci va· 

pur iskelesinde bir arabadan yük in
dirirken muvazenesini kaybederek ye 
re yuvarlanmış, başından ağır suret
te yaralanmıştır. Ali, derhal tedavi 
altına alınmıetır. 

Apartımanlara 

Asılacak Kırmızı 

Tabelalar 
Belediye, doUkkinlar gibi apartı

rnan ve hanların da Hazirandan iti
baren birer kırmızı tabela asmaları 

mccbutiyetlnt koymuştu. Halbuki a. 
partımanlardan ekserisinin ve dük
kanlardan bir kısmmm bu emre ria
yet etmedikleri yapılan teftişlerden 

anlaşılmıetır. Dün şubelere verilen bir 
emirde, bütün dükkanlarla apartıman 
ve hanların mutlaka ne iş yaptıkları
nı ve sahiplerinin isimlerini gösteren 
birer kırmızı tabela nemalan, aksi -
halde alakadarların cezalandırılacak
ları bildirilmi§tir. 

şehrimize geldiler Üsküdarda da Bir 
Oldu Başka Kaza 

Dün şchrimi.zde iki otomobil kıır.851 
olmuştur.•, - 11u· 

Sergis isminde biri kullandıgt ge-
susi otomobille Boğazkesend:-11 ~ 
çerken Müfit isminde bir çocug~ ç c:'J' 

gır w 

mış, b~ından ve bacağından a 11r. 

1 
rette yaralanmasına sebep oıın;ı.iS 
Çocuk hastaneye kaldırılmı.ş, bıış· 

·yakalanarak hakkında atkibata 
lanmıştır. . 0to-

Dün gelen yarıubaylar Haydarpa,ada 

Şoför Fuadın idaresindeki bır ge
mobil de Kayı§dağı caddesinden Jl11Ş• 
çerken Mehımed.in arabasına ça.rP giri 
hem arabayı, hem de koşulu 1;ie bit 
parçalamıştrr. Arabacı Mehpı 

Bu yıl Harbiye 1'1ekteblni bitiren subaylardır. Bu sabah ta, diğer su-
genç subayla.nmızdan bir kısmı 

dün öğle üzeri hususi bir trenle 
Ankaradan şehrimize gelmişlerdir. 
Dün gelenler, piyade, hava. ve jan-

şey olmamıştır. 

baylar tıehrlınize geleceklerdir. 

Genç subaylar, stajlanru bitirdik
ten sonra tayin edildikleri kıtala.ra 

--<>-- • 

Maarif Vekil• 
darma ~mıflannn. mensup olan yar- gideceklerdir. ~~~~y~AN~u~a~~~ 
Tevkifane 
Firarileri 

Suçlu Gardiyan Dün 
Mahkemede Dinlendi 
Geçenlerde Istanbul tevkifanesin -

den kaçan katil suçlusu Abdullahla 
arkada§ı Antakyalı Tevfiğin muhake
melerine dün de devam edilmiştir. 

Dünkü celsede bu kaçma hadise&inde 
ihmali görUlen gardiyan !smail Hakkı 
dinlenmiştir. Ismail Hakkı, suçluların 
kaçmalarında kendisinin hiçbir yardı
mı ve tesiri olmadığını, Abdullahın 
kendi uydurduğu anahtarla koğuşun 
kapısını açtığını, bir gardiyanin maz
nunların anahtar tedarik edip etıme
diğini bilmesine imkan olmadığını 
söylemiş ve kendisinin de herkes gibi 
bu licı.çnııı. i§ini soıırııdan XiJ .. •onrlifüni 
ilave etmiştir. 

Reisin suali Uzerine Abdullahla Tev 
fik gardiyanın bu ifadesinin doğru 
olduğunu, kendilerinin lsmail Hakkı
dan yardım görmediklerini söylemiş
lerdir. Mahkeme evrakın tetkiki için 
başka güne bırakılmıştır. 

Çeşmelerden 
Nasıl istifade 

Edilecek? 
Belediye kırkçeşme sularının uzun 

müddet kapalı kalmasına taraftar
dır. Ancak bu sulann bugUnkü halin
de kullanılması da imkansızdır. Bu 
itibarla bu sudan ne §ekilde istifade 
temin edilebileceğini araştırmak üze
re bir komisyon kurulmuştur. 

Komisyon bu suları terkosla bir
leştirmek veya bu sular için hususi 
terşih ve filtre tertibatı yapmak §Ik
larından birini tercih edecektir. 

Muayenesi Geciken 
Vasıtalara Mühlet 

MotörlU kara nakil vasıtalarının yıl 
lık muayeneleri ağustos 19 da bitmiş
ti. Fakat muayene esnasında burada 
bulunmıyanlnr ve meşru mazeret gös
terenler için 10 eylillde bitmek üzere 
yeni bir muayene müddeti ayrılmış
tır. Ancak, bu kısa mühlet içinde mu
ayeneye geleceklerin kusursuz gelme
leri lazımdır. Aksi halde gelecek yıla 
kadar işletilmelerine imkan yoktur. 

BiRKAÇ- SATIRLA 1 

A ltı tan areden mürekkep Türk
ku~u fllo::tu dün sabah Bursaya 

gltml. tir. 

• 
M altepe - Kartal yolunwı asfalt 

olarak yeniden ın,ası karar-

• la,tınlmıştır. 

• 

~~:;;~ı 
Bulunacaklar 

lstanbul, 8 (A.A) - Türk Ta
rih Kurumundan: 

20 Eylül 1937 Pazartesi gU
nUnden itibaren Dolmabahçe Sa.- '

- rayında toplanacak ikinci Türk ., 
t Tarih Kurultayına iştirak etmek ~ 
~ l tiyenlerin S ve lka fotoğrafı ile ~ 
t vazıh ndreslerlnl 7 Eylül 1937 Sa- ~ 
~ lı a.kşamınn kadar Dolmabahçede. 
- Türk Tarih Kurumu Kunılta.y 
~Komitesi Sekreterliğine posta Ue 
t göndermeleri rlco. olunur. 

~/"91>.I' """""""'"",. ,....,....,.,.,.#\ 
Yu9oslavya 
Krahnın 

İsim Günü 
Dost ve müttefik Yuc;oaı--r-

t · ~· ,. "~O.Um vıl Ö.J'.EM. J .. "'olT 1 .... ,.,,1 .. -~··..-.e ,n n -.-·o- ,;_ 

dönümü mUnascbetile bu ayın altısın
da Beyoğlunda katolik kilisesinde sa
at 11 de dini bir ayin yapılacakt:cr. 
Ayni gUn akşam üzeri Yeniköydeki 
Yugoslav sefareti binasında bir re&
mi kabul tertip edilecektir. 

Irak Elçisi 
Filistin için 

Diyor ki .. 
Bir gazete İra.k elçisi B. Naci Şev

ketin Hariciye V eıkilimizle görüşür -
kcn, Filistin meselesi için Milletler 
Cemiyeti nezdinde Türkiyenin müza
haret etmesini istediğini yazmıştı. 

Bu mesele hakkında B. Naci. Şev
ket eunları söylemiştir: 
"- Bu arzumuz yeni değildir. Biz, 

değil yalnız Türkiyenin, dostumuz 
olan biltUn devletlerin Filistinin tak
simi projesi işinde bizim prensipleri
mize mUzaharetlerlni her zaman is
temekteyiz. Filistin i§i bizim için mil
ıt bir davadır.,, 

Tifo Yakaları 
Jliln yeniden S tofo vııkrun görtil

mU 461 ki ·iye birinci 661 kl!}lye Udn
ci a ı yapılım. tır. 

---oı---

Husuıi Muhasebe Müdürleri 
Arasında 

Zonguldak (TAN> - Vilayetimiz 
hususi muhasebe müdürü Tevfik Ye· 
ğit ile Aydın muhasebe müdürü Etem 
Ruhi becayiş edilmişlerdir. 

Yurtta Bugünkü Hava 

Maarif Vekili Saffet Arıka~, ~urııl· 
lerde Istanbula gidecek, Tarıh rıı.d~ 
tayının açılacağı tarihe kadar ouııf!!l 
kalacaktır. Kurultayı Vekil. II1 

bir nutukla açacaktır. 

Esnaf 
Cemiyetlerinde 
7 oplanfı 

Bütçe Hazırlanıyor~ 
retle 

Esnaf cemiyetleri idare be) _.mil' 
· ve ıınamma bu cemiyetlerin reıs . li tııf 

mi katipleri Eylüllin 9 uncu ~~ıı.d' 
toplantı yapacaklardır. B~ •1ç .;c W 
938 bütçesi ile yardım teşk.ılatı l< i;ıet 
tisat Vekaletinde takip ecıııeee 
görüşülecektir. ....Jıt(, 
Diğer ta.raf:t41\ aaraclıı.r rRa"lıil' " r 

bıcılar ve den ışııyen sana \~e 
nıi)tetlerinin reislel'i dtin ceı:ı:ı ıctlçii" 
mürakipliğinde toplanmışlar. ttsfıtı· 
sanatlar kanununun ttbikatl e 
da konuşmuşlardır. 

Ertuğrul Muhsin 
1 • "ıdı 2 Ay zın ~ 
.. .. rU ıı;rtll (1" 

Şehir tiyatrosu reJıso . ri stl1' 
ld - u ıle lŞı Muhsin, fazla yoru ugun k ısteJ'.l'.I ~ 

rek rejisörllikten istifa etıne blll ed 
fakat bu istifası Belediyece ıc~ ıc~~~ 
mem~~ir. Yalnız, is~ir~ha.t iç :Ertıığı~t 
sine ıkı ay izin verilmt§til'· p~ t 
Muhsin, bu izni kullanarak slıle btıf 
miştir. Dönüşte tekrar vazl~Ar ı. G~ 
Iıyacaktır. Kendisine sana 

11 

Jip vekalet edecektir. . ııtrOs\l ~ 
Diğer taraftan Şehir TiY J<ıZla.l'ııı ~ 

Jet heyetinde çalışan genç 'nl uerte~ 
keklerden bazıları sanatıerııdeeeı;ıe 
mek için SovY,et Rusy:aya g 
dir. 

-o---a··+·· Ta\fukld' Bigada u un 
Toplattırıldı ~' 

o "oll Alôı 
. AN) BeJedıye, ~ ğ' iır 

Bıga., (T -:- . ' ak etti ı ~ 
tavuk gezdhiimesını ~as. seletill t$ 
bu yaııağı dinlcmiyen ki1ll :rnurlatl r 
vuklan Belediye zabıta ıne ..... ureıtı<t 

1 ' kle.rdaD ... tf 
rafından ufak çocu ttırıltnl~' 1rll 
bir amele kafilesiııe topla: ezası y 
vuk ba.oına birer Ura para. c ır 
mıya abşla.nmıştır. ıavı.ı1' _, 

. t m.iyenıer, .. ı ... 
Ceza vermek ıs e t ve b~t' 

rını belediyeye terket~~;alsrl pv 
müzayede ile ~atılara ed'r 
diyeye irat kaydedilmekt ı . 

~HA~-
"li' - ' 4 Eyltil 193'f I 

cUMARTESL 
• _.. . J.~ 

G.. · 30 }Jızll' · .... ı 
Yeşı'lköy meteoroloji istasyonun - 9 uncu ay un. . """ 

·· b -"n A·ustOS· ,. dan alınan malUmata gore, U~u ij}~hır 27 g 3t:·~ 
i Cemaziy ıı. : ~ l iJV 

havanın Trakya, Kocaeli, Karaden z Ruını S 
ve orta Anadolu mıntakalarında mev Arabi 1356 12,l 
zii yağışlı, diğer yerlerde kısme~ bu- GUne3: 5.29 - öğle: :ı.s.sO 
lutlu olması, rüzgarların ekserıyetle 1.kindl: 15,52 - Aıkşam: 3,44 
garp istikametinden Trak:ya, __ Karade Yatsı: 20,16 - İmsfık: i 

DON GELEN SEYYAHLAR 
Dün İngiliz bandıralı Orgades va

purile 450 ve Italyan bandıralı NcpJ, 
tonya vapurile 400 seyyah gelmiştir. 

M aarlf l\fUdUrU Tevfik Kut Çatal-
ca. kaz.a~ınrn maarif işlerini 

tetkik etmek u~ere dün Çatalcaya git
mi tir. 

niz ve Kocaellnde kuvveth, dıg~r mın . .. A • )den t;fl~ 
tnkalarda orta kuvvetto esmesı muh- lutlu geçmış. ruzgar şn;ıa. 1311rO rf 
temeldir. de 4 metre sürntle esmıştı\ en 

D01''1itl HAVA re 759,8 milimetre. harnre 
Dün, hava nk!;ama kadar çok bu-. 27. en az 19 santigrattı. 



apon Taarruzu Püskürtüldü 
60000 Japon Denize · 1 Vatani ve Dürzü 

N 
Dökülmek 7ehlikesinde Teşekkülleri Yeni 

titı ':1°rk, 3 (TAN) - Şanghayda devam eden muharebede 

a.ıil e ı:aaonla.n bugijn yeni bir muvaffakıyet kazanmlflardır. 25 
hf>ıı:nde olan cephe üzerinde 60,000 Japon askerinin i,tiraıkile 
"& b~ ~, Çinliler tarafından püskürtülmüt ve Japon orou

liyen ~da muvaff akıyetaizliğe uğramıf, gerilemittir. Geri
' a.s>onlar nehre dökülmek tehlikesi ile ka11ılatmıt bu-
J, t&dırlar. 

Q11o,. ltu 
.ltpo11 mandanı tehdit ediyor 
~ ~ tlrhJııarı, bilhassa bumo n~ 
t'bı to Yan Japon Amiral gemisi, 

'~IUn en bellibaşb hedefleri 
' J kU. Gerek bu zırhlılar, gerek 
~ ::n nıevzileri, Çin ateşine 
ıı.. ""'-• Jnıştır. Japon kuma.ndanı, 

'"'QYet k 
"- llcldetu &rşısmda Çinlilere karşı 
~ Sö Zecri tedbirleri tatbik çde
~ teınJş ve Çin sh.illerinl dahi 
~ de 01'.Uınıyacağını, bunlann üze 
tlt, ateş Yağdıracağını söylemiş-

Profesör Afetin 

Romanyadaki Beyanatı 

lime Kazanç Getirdi 
Bükreş, 3 (A.A.) - Bütün Romen 

gazeteleri Bayan Afetin kongrede 
dünkü nutkundan ve heyeti umumi
yeye verdiği konferanstan uzun uza
dıya ve sitayişle bahsetmektedirler. 

Bilhassa Üniversuı gazetesi Bayan 
lL Siuiller tehlikede Metin müsbet ilimler sahasında müm 
•qı"h ta.ı..-111aıı~a Ingiliz Amerikan mm- taz bir profesör ve müdekkik bir 8.-
~a bütUn siviller tehlikededir. lim olduğunu kayıtla asri hayata em
ile kar a bütün tebeasınm tahliyesi- niyetle atılan Tilrk kadınlığını kuvvet 
~an b.a ar ve~iş bulunuyor. Ameri- ve muvaffakıyetle temsil ettiğini yaz 
bir ıh.~ genııleri bu işi yapmakta ve maktadır. 
t ...... 1 "\'\tel Diminuatsa gazetesi, Bayan Afetin 
~. J\nı .başarılması için çalışmak kongrede çok büyük bir alaka uyan-
tlin hllt erıka Hariciye Nazırı bu- b hisl T'" k" 
itadıı~ Un Amerikalıların bu mınta- dı:rdığmdan a e ur ıyede arke-

'"'I Çık olojik hafriyata dair konferansındaki 
Ş arııacağını söylemiştir. uzun ve dökümanter izahatı ile ilme 

~ A. ~rııhay bombalandı bir kazanç getirdiğine işaret etmekte 
llıata ~ Jansı tarafınan verilen malfı- d" 
\, '>Vt J lr. 
,,ateui e aPon kumandanı General -=============== 
daha ta~a devam için iki fırka !' ~ vıye kuvveti istemiştir. ~a: 
~f"'~ çıkarılan Uç fırkanın ki.fı 
tı._~~"'~lf-nlımılrnıırtlt'. Japon tayyatr>:' n · für aralık Şangnayı oom 
tn-~ etrnişlerpir. Bugün Japon 

~ .dUeu ın iştirakiyle yapılan top. 
lif l'er~~ neticesinde şehrin muh

ı.. rınde yangın çıkmıştır. 
G(r~ 

~ugu ının kahramanlığı 

lııı hldirı ~ku bulan bir kahraman-
9\l'tllh •• aeaı bir kadın tarafından ba-
l'e _--..,tır 13 . 
"· lldiıın · u kadın tarafından ıda-
~ 'i"il ek~e olan ve içinde on iki ka
ti.. '-hah kırnse bulunan bir sandal, 
-~ hkı lıurno Japon Amiral gemi
~)e ateş '4rnıştır. Sandaldakiler, ge-
~~er açmışlardır. Bundan sonra 
~1 p denize atılmışlar, kadın da 
t,.._' lıu ountoung sahiline götürmüş 
~ta b~o'nun bir sandalı Pou
.;ıtıışı1 ır düzUne kadar bahriyeli çı
~et'dj r. Bunlar, Çinlilere ateş et
~ bur. Japon gemileri. müteakı-

lc l'arı ?nıntakayı bombardıman ede

nakalatının başlamasına mini kalma
mıştır. 

Japon diyeti bu sabah toplanmıya 
~.,cı1omı9hr RugünkU toplantı forma 
lıtel~ünhasır. .kaim.ıs buluııµvor. 
~ill1ye Nazın 2022 milyon yenlik ü-
çüncü munzam bütçeyi Meclise tevdi 
edecektir. Bu paradan 1422 milyon 
Harbiye Nezaretine, 350 milyon Bah
riye Nezaretine ve 250 milyon 1-K' 
ye Neazretine verilecektir,. Yeni büt
çenin gelecek hafta tasdik olunma
;ı bekleniyor. 

lngiltere ıeliri 
Ingilterenin Şanghayda yaralanan 

sefirinin sıhhati gün geçtikçe düzel
mektedir. Ingilterenin yeni Tokyo se
firi Sir Robert Craigie Yokahamaya 
muvasalat etmiştir. 

Büyük bir muharebe 
Nankin, 3 (A.A) - Çin memba

lanndan alınan maliımata göre, A
moy limanında büyük bir muh.ırebe 
vuku bulmuştur. Amoy, Honkgugun
un 450 kilometre şimalinde Fukien vi 
!ayetinin en rr::lhim limanıdır. ~lotı~ çıkarmışlardır. 

il-. ~l'i i:. teki Çin bataryalarının o- -----

1 carlıkRusyasınınAltın Bir itilaf Yapmışlar 
•• • Adana, 3 (TAN) - Antakya.. 

!
~ ve Mucevherlerı l dan gelen haberlere göre, tahrik-

çi unaurlann Türkler aleyhin-

clkarlllyor deki hareketleri ~ütün .... fiddetile 
devam ebnektedır. Dıger taraf-

Sofya, 8 (TAN) _Rus lhtlli- ~ 1 tan Suriyede bili tamamen bu-

l li sırasında, Çarlık Ru8yasmm ~ 1 tırılama.mıt olan ve yer yer tid
altm ve kıymetli mücevherlerle : detle devam eden isyan hareket
dolu hazinesi "Büyük ~tro., va- ~ leri de müfrit unsurların kıfkırt

~ punı ile ka.çınlırken, Balçık ka- ~ maaile Türkler aleyhine bir aili.h 
saba.~ı açıklarında, Karadeulzde .. h 1. 1 kt d. "' a ıne ge me e ır. 
batınlmıştı. Son günlerde, Sov-.. Tür" k" · Ant k k l B .. , "' ıyenm, a ya onso osu . 
yet hü.ldimeti, b~ llapurun ~ıka- ~ Firuz on beş Eylülde Antakyada bu-
nlması için Balçıga birkaç va- .. 1 kt 

Üh .u. .. "' unaca ır. 
purla, 76 Sovyet m enu.a.~i gon- ' H 1 s · ed v tanil le Dü" , a en, uny e a er , r-

dermifjtir. Ba§lannda mühen- ~ ziller arasında bir anlaşma yapılmış-
dis ~ikaUo.fun bulunduğ_u mü-~ tır. Bu anlaşmanın Sancaktaki Türk 

~ hendısler, '\apuru yüzdürme a- i ler aleyhin bazı oktalan da ihtiva 
" r · b ı ı d e n ~ me 1.~·~me a., amış ar ır. ettiği söylenmektedir. Vataniler, şim 
~ . ~uyuk Petro vapurunun Bi- di de bütün Scriyedeki silihlı hare-
' rmcıteşrin ortalanna. doğru çı- Ilı ketleri Hatay meselesile alakadar gös 
~ kanla.cağı tahmin edılm~kt~~· < termek davasını yürütmektedlrler. 
~ Vapur, Odesa.ya kadar yüzdurü- ~ Mütemadiyen taktik değiştiren ve 
· lecelc orada boşaltılacaktır. - şahsi menfaatleri uğruna Türkiye -
~ Bulgarlst~da çıkan Dne\nik ~ Suriye dostluğu arasına kundak sok-

~ gazetesine gore, birkaç seneden. ~ mıya çabalıyan müfrit unsurlar emel 
b .1 B .. iik ' ert Romen ualgıçlan, U) lerine muvaffak olmak için her c:,are-

~ Petro vapurundan azar azar al-

,,:! ~~ü~~~~ Hitler, Mussoli· 
Sabzha Gökçen 
l zmire gıdiyor 

Izmir, 3 (TANJ - Sabah saat y_e
a•-»~ z.uc.GUuuı.ıau ııareket etten Tnrk-
kuşu filosu, Bursaya uğradıktan ve 
Balıkesir üzerine beyannameler attık 
tan sonra saat 12 de Izmire vardı ve 
törenle karşılandı. Pazar giinil Izmir
de yapılacak olan bilyük havacılık 

bayramında akrobasi ve paraşüt atla 
malan yapılacaktır. Bayan Sabiha 
Gökçenin de yann gelmesi beklen
mektedir. 

Masaryk'in Sıhhati 

Düzeliyor 
Prag, 3 (A.A.) - B .. Masaryk'in 

sıhhi vaziyetinde seli.h hasıl olmuş
tur. Neşredilen sıhhi bültende reisin 
benzi yerinde ve kendisinin melekatı. 
na sahip olduğu beyan edilmektedir. 
Akciğerler, afetten kurtulmuştur, ser 
best nefes almaktadır. 

niyi Resmen 
Davet Etti 

=ılerllii, 3'(ftW) -.... ~ httlr6-

met Reisi B. Kitler, ltalya Başvekili 
Sinyor Mussollniyl resmen, Nüren. 
berg'te alet.edilecek parti gününe ve 
Almanyayı ziyarete davet etmiştir. 
Mussolininin Almanya seyahatinin 
Eylülün üçüncü haftasında yapılaca
ğı muhakkak gibidir. 

Mussolini, Hitlerle Bavyerada, 
Berchtsgaden'de karşılaşacak, siya
si görüşmeler ,orada, Münihte ve Ber
linde yapılacakbr. Bu seyahatte Mus
soliniye. Kont Ciano ve Italyan Er
kamharbiye Reisi General Ruso refa. 
kat edecektir. 

Bolu Panayırı Açıldı 
Bolu, 3 (A.A.) - Bolu panayırı 

dün açılmıştır. Bu yıl mahsulün iyi 
idrak edilmiş olmasından dolayı pa
nayırda alışverişin hararetli ve zen
gin olacağı umulmaktadır. 

Fraıısanm yeni Sancak delegesi 
B. Roger Garo 

ye başvurmaktan çekinmemektedir
ler. 

Fevzi Çakmak 

Niğdeye Gitti 
Bor, 3 (TAN muhabirinden) -Ge 

nel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak, bugün saat 12 de yanların
da Orgeneral İzzettin ve Mümtaz 
Ziya olduğu halde Bora geldi. Öğle 
yemeğini mebus Halidin bahçesinde 
~iyen Mareşal, yapılmakta olan kış
layı gezdi. Saat 16 da halkın çoşkun 
tezahüratı arasında Niğdeye hareket 
etti. Mareşalin, bundan sonra, Ada
nanın BürUcek yaylasına giderek o
rada istirahat edeceği haber veril
mektedir. 

Kayıp Tayyareyi 

Arayan Heyet 
Mosko,·a, 8 (A.A) - Kutup or

tasında kaybolan ta~·yareci Leva
nevski'yi anyacak olan Uç tan>a
reden mürekkep Şe\'ele\' sefer he
yeti, dün sabah Amderma'dan Ru
dolf Adasına hareket etmiş \'e öğ· 

leden sonra muvaffakıyetle "Ar
zu,, bumooa inmi~tir. 

' ~hetı defa Japon konsolosluğu
' ~ etmiştir. Konsolosluğun 
~'it.. 01 illan edilmesi neticesinde iki 
~. ~~ak üzere dört kişi yaralan 
~ a;:iler bir Japon., ?~kliy.~ ge
~ b· llÇmış ve gemının guver-

Cenevre 1 oplantzlarz Akdeniz 
ır obüs patlamıştır. 

a t)IUı JQ~n tebliği ba;Sh tarıhu Japon tebliği: 
~~~lcı a~n dış mahallesi olan Şa
d ttj ~Çin kıtalan 2 Eylülde fecir 
J~<la ~~elrnilcl mmtakamn hudu
ı~ .. lloıı de:?afaa vaziyetinde duran 
~dit. Ja ıı kıtalarına taarruz etmiş 
Ilı ~aı Pon bahriyelileri donanma 
ti 

1 ~ ~arı. Ve tayyarelerinin yardı-
f1'\tı~ kıtaıarmın ağır zayiatla ge 

"4 ~ltıı trıUşlerdir. 
~le ~~e Pao _ Şani işgal etmiş o
l..~ 2 e:yı·· taarruzlarına devam ede
~"llı~ uı saat 17 de Sih - tzu - lin 
ga_l'tı 'lugllıı ışgal etmişlerdir. Bu istih 
~~İlıd Uıı.gun 9 kilometre şimali 
ıı11ı:'~ Y~ngtse sahilinde bulun
~a ~~lti latıhkamın 3 kilometre ce
lit 'tıorıı Yueh - po • şen kasabası 

· ar ta f · d"l · ra ından ışgal e ı mış-

~:;ıc)o hR..,. ta!yareleri 
~t ~ırıe, ;berlerıne göre . Şanghay 

J tt~işıir 2 Rus tayyaresı muvasa· 
"' 'ııo . \ol~ l\lara .. 
\ıcıı~ ?ia ktore Çin kıtaatı Şimalt 
~~~av geçidinden tamamile 

lae~ 1ara iltica etmiş ve bu 
• l{aı2an demiryolu mü· 

M illetler /Ce~yetl konseyinin 
önümUzdekı toplantısmın 

mühim olacağı zaten anlaşılıyordu. 
Fransa hükumeti, Baş\·ekilinln baş 
kaııhğı altında kuvvetli bir murah
has heyeti göndermiye karar ver
mekle bu t-Oplantıya verdiği ehem
miyeti göstermi~ bulunuyor. Millet
ler Cemiyeti müessesesi, bugün en 
zayıf devreyi yaşadığına göre Fran 
sanın buraya bu derece kuvvetli bir 
murahhas heyet göndermesinin se
bebi, Fransada Milletler Cemiyeti 
ni kuvvetlendirmek i!;in hissolunan 
ihtiyaçtır. 

Akdenlzde ve bu denizin garbin
de, şarkında, \'uku bulan korsanlık 
hi.diselerinin emniyeti bozm~ 

sı üzerine Fransanm ali.kadar 

devletler arasında bir konferan
sın t-Oplanmasmı teklif etmesi, ln
gilterenin bu toplantıyı Cenevrede 
yapmayı istemesi ve bu kont~ 
ransta korsanlıkla mücadele ve bu 
tehlikeyi izale için enerjtk tedbirler 
almmasmm peşinden kara.rla§tml-

mı~ olma.111 ise önümüzdeki Cenevre 
t-Oplantılanrun ehemmiyetini kat 
kat arttnnı~ bulunuyor. 

Birinci noktaya gelince Fransanm 
Milletler Cemiyetini kuvvetlendir-

, .............•....................•..................... : 
•• • 
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mek istemesinin sebebi, slyMetini 
hakem u.~ulüne, kollektif sulh esası
na istinat ettirmek ve Mllletler Ce
miyetini beynelmilel bir otorite ola
rak tanımak arzusundan doğuyor. 

Bu emelin tahakkuku, milletle
rin Fransaya yardım ve ayni mak
sadı samimiyetle istihdaf etmeleri
ne bağlıdır. Fram~anm bu yolda en 
çok yardımına güveneblleceğl dev
letler, başta lngiltere olmak üzere 
bugünkü Milletler Cemiyeti izala
nnın çoğudur. 

Son Çin - Japon harbi, dünya
nm sulbü koruyacak bir müessese
ye kati ihtiyacını bir kere daha te
barüz ettirmiş bulunuyor. ispanya 
harbi ise, bUün dünya ımlhtinü her 
lahza tehdit eden mahiyet alarak 
ve bütün dünya sulbünü ideta da
kika başında sarsacak inkişaflar 

doğurarak bu ihtiyacın ne derece 
kati olduğunu mütemadi 8W'ette 
izah edegelmektedir. 

B u böyle olduğu ve bu lhtl~ 
umumiyetle teslim olunduğu 

halde Milletler Cemiyetini zaaftan 
kurtarmak mümkün olmuyor ve 

cemiyet bu yüzden sulbü bozmak 
istiyenlere karşı sulhe hürmet tel
kininden Aciz kalıyor. Nitekim Ak

denlzde emnlyetiııı bozulmasına \ "e 

maskeU korsanlık h&dlselerinln a

hp yürümesine mukabil Akdeniz 
devletlerinin toplanma ve tedbir al
ma lüzumunu hissetmeleri de ,ayni 
ihtiyacın ne derece mübrim oldu
ğunu gösteren vakalardandır. 

Fransa devleti Milletler Cemiyeti
ni takviyeye lüzum hissettiğine ve 
birçok devletler bu histe kendisine 
mtizahlr bulunduğuna göre gelecek 
toplantıda müspet bir yoldan gide
rek bu emeli \ahakkuk ettirebile
cek mi! 

Bu emelin tahakkuku, Milletler 
Cemiyetinin ilemtllmul olmASma, 
hele btittin A vnıpayı kucaklaması

na bağh olduğuna göre cemiyet ~ 
rlclndekl devletlerin cemiyete iadesi 
~in ne yapılacak! Şu veya bu se-

beı>ten dolayı cemiyeti bırakıp çıkan 
devletlerin dilekleri nasıl tatmin e
dilecek? Yoksa bu llevletlerin dilek
lerine ve cemiyete girmelt>rinc ehem
miyet \'erilmiyerek cemiyetin gaye 
, .e prensipleri üzerine birleşen dev
letlerden bir blok mu \'Ücude ge
tirilecek? 

B ütün bu noktalar üzerinde he
nüz miisı>et bilgimiz bulun

madığı için bu yolda mütalea yü
rütmekten ~ekiniyonız. 

Cene\Tede yapılacak Akdeniz dm·-
letleri toplantısına gelinr.e bu top
lantıdan bir netice beklemek icap 

ediyor. Çünkü maskeli korsanlık 

yüzünden Akdenizde emniyet ta.. 
maml~·Ie sarsılmış bir haldedir. A
lakadar devletler, emoiyetsizliğe 

karşı kati t.edbirler almak husu
sunda elele verdikleri takdirde em-

. niyetin suratle tesisi ve iadesi ko
laylaşır. Aksi takdirde ispanyada 
ha.şiryan ve ispanya topraklarında 
beynelmilel mahiyet alan dahili 
harp, ~ok geçmeden bütün Akdeniz 
sulanm da tutuşturur ve o zaman 
kopacak yangın bütün dünya me

deniyetini tehdit eder. 

3 

flfK 
iki Rica 

Radyo i§lerinln Posta. telgraf yoHle 
Nafıaya yarıl Çetinkayanın yapıcı el
lerine geçmesi üzerine bu i~ hakkında 
müspet dUeikler yapmak değil bizim 
gibi amme hizmetini üstüne almış o
lanlann, hatta herkesin borcudur. 

Bir taraftan radyo makinelerinin u 
cuzlatılması, diğer taraftan yeni rad
yo istasiyonlannuzm tesisi, ve radyo 
neşriyatıwn ıslahı işleri ba.şanbrken 

yeni Radyo Kanunu mucibince radyo 
sahiplerile Posta Telgraf idaresi ara
sında tahaddüs etmiş olan yeni vazi
yetten dolayı bazı nokalar göze ~
pıyor ki burada bundan bahsedece
ğiz: 

Birincisi: Bozuk ve istimalden sakıt 
radyolardan resim almak keyfiyeti
dir. 

Kanunun sara.hatine göre her rad· 
yosu olanın ihbar etmesi ve her ihbar 
edilen radyo iç.in de 10 lira resim v&
rilmesi lizmıdır. Bir e\•de ibir radyo 
var. Lambalan yok, bobinleri,.~~ 
i'lemiyor. Yahut radyo bozuk değil 
de elin keyfi bozuk. Radyodan istifa 
de etmiyor. Şimdi bu radyolardan da 
resim almnıa.ktadır. insan istemediği 
bu makineleri elden~ lsteseı 
de derhal müşteri bulamaz. Bulama
yınca da verginin vakti gelir, parayı 
ödemek icap eder. Rica.mızın biri oto 
mobillerin plaka resmi gibi radyonun 
da çalışmıyanlannı mühürleyip ree1m .. 
den muaf tutmak. 

lkincl ricamızı 
Alman 10 Ura resmin eskiden otcıu.. 

ğu gibi iki taksitte &Jmması 
Radyo sahlplerlnin ekserisi orta bal 

li memur ve esnaf olduğuna göre d~ 
faten on lira vermek bunlarm bttt.çe.. 
sine biraz ağır gebiıekt.edir. Biz bu rl· 
calan müteaddit dilek sahiplerinbı 
müracaatı üzerine yapıyor ve Na.
fıa V eldllmizin dikkatli na.zarlan.; 

na arzedlyoor:uz. 
'B. FELEK. 

Kömür Havzasında 

Bir Çavuş Mektebi. 

Açıllyor 
Ankara, 3 (TAN) - lktmat Ve~ 

leti kömür havzasındaki işçilerin na... 
zari ve ameli bilgilerini artırmak ı.. 

çin bir mektep azmıya karar vermiş. 
tir. Mektebin adı (Maden Çavuş Tat. 
bikat mektebi) olacak ve Zonguldak"' 
ta kurulacaktır. Bina ve muallim te
min edilmiş, diğer hazırlıklar tamam 
lanmıştır. Mektebe, maden ocakların. 
da en az Uç yüz gün çalışmış olan ve 
18-30 yaş arasında ve okuyup yaz .. 
ma bilen işçiler alınacaktır. Tedrisat 
2 veya 3 senedir. 

Mektebin açılış töreni eylülün 13 
inden sonra yapılacaktır. Zengin kö
mür havzamızın bu çok IUzumlu mü• 
essesesini bizzat Başbakanmıızm aç
ması çok muhtemeldir. CelAI Baya. 
nn bir mUddettenberi mevzuubahs 
olan Zonguldak seyahati bu haberi • 
mizle alakadardır. 

Hong Kongta 

Bir Dalga, Yüzlerce 
• 

Kişiyi Denize Çekti 
Londra, 3 (TAN) - Hong Kongtı( 

kopan büyük tayfun fırtınasının tah. 
ribatı pek büyük olmuştur. Şimdiye 

kadar bulunan ve enkaz arasından çr
kanlan cesetler, 80 e varmıştır. Bir 
çok balıkçı gemileri batmış, Kanton 
demiryolundaki hasarat ise tuğyan

Jar dolayısiyle yarım milyon dolara 
baliğ olmuştur. 

Fırtına sırasında Hong Kong li
manı rıhtımlanm yalıyan büyük dal
gaların yüzlerce kişiyi denize sürük
lediği haber verilmektedir. 

Kısa Ankara Haberleri 
Ankara, 3 (TAN): 
8 Hariciye Vekilimizin Cenevre
de bulunduğu müddet zarfında 

kendisine siyasi miist~ar B. Nu
man Rifat Meneınencioğlu ' 'ekalet 
edecektir. 
8 Maarif Vekaleti, bn sene Mu· 
allim mekteplerini bitiren 800 e ya
kın gencin ta)in edilecekleri yer
leri tesbit etmiştir. Bugünlerde ken 
dilerioe tebligat yapılacaktır. 
8 Ankara ilkmekteplerinde ka
yıt \·e kabule 9 Eylülde, derslere l 
Birinclteşrindc başlanacaktır. \'nl
mz 980 doğumlnlar alınacaktır. 
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_.M.ahkemelerde 

iki Korucu Suçlu 

Kemerburgazda bir 
ormanı tahrip etmişler 

Asliye Birinci Ceza mahkemesinde bir ihmal ve terahi davası
na bakılmıttır. Suçlu yerine Kemerburgaz korucularından Ali 
ile Rasim geçirilmiflerdi. Kemerburgaz orman mesaha bekçile

rinden Ahmet te şahit olarak dinlenmiştir. Mahkemeye riyaset 

eden Ertuğrul Sait şahide föyle sormuf tur: 

- Ne biliyorsun söyle bakalım? 

ÜÇ İHMAL 
SUÇLUSU 

Makbuzdaki Y azdar 

Tetkik Edilecek 

- Ziraat memuruna bunların or
manları tahrip ettirdikleri haber ve
rilmiş. Beni gönderdi. Gittim. Or

manlarda tetkikat yaptım. Bir çok a
ğaçların kesildiğini gördüm ve ken· 

dimi kurtarmak için bunları rapor 

ettim. 
- Sende hUsnUniyet yok mu? 
Şahit hüsnUniyetin manasını anla

mamıştı: 

- Evet yok, bay reis, hiç yok .. • 

Asliye dördüncü ceza mahkeme _ - Demek, sen hüsnü niyetsizsin 
sinde bir sahtekarlık ve ihmal dava· öyle mi? 
sına bakılmıştır. Davanın Uç suçl'l.lBu - Evet bayım. 
vardır. Eski telsiz memurlarından Ib- - Sen kendini kurtarmak için bun-
rahim eKmal mevkuf, terahiden suç· larm ceza görmesini istiyorsun değil 
lu havale başmemuru Naki ile havnle mi? 
memuru Ahmet Okan da gayrimev- - Tabii. 
kufturlar. Bundan sonra reis suallerini onun 

lbrnhim Kemal, Üsküdar postane- anlıyabileceği tarzda tekrarlamıştır. 

sinden de sahte ilmühaberle para a- Şahit bu sefer: 
ltrken cürmü meşhut halinde yaka- - Ben ormanlan teslim alacak -
!andığı için ayni zamanda ağır ceza- tını. Eskiden kesik varsa tabii bun
da da suçlu olarak muhakemesi de • larm mesulü ben olamazdım. Onun 
vam ediyordu. İstanbul postanesin - için rapor verdim, demiştir. 

• 
TOPLANTILAR 

DAVETLER • 
--------------------------Suadiyede 

Parkında 

Koru 

Balo 
C. H. Partisi Bostancı ocağı fakir

lere yardım kolu tarafından tertip e
dilen ve geçen hafta havanın bozuk
luğu yüzünden geıi bırakılan kır e;;.
lencesi, bu akşam Suadiyede Koru 
parkında yapılacaktır. 

YENi NEŞRiYAT 

METOT VE KARAKTER TERBt
YESI - Münip Argüden tarafından 
yazılan bu kitap Bursada basıhmı§, 
Istanbula da gönderilmiştir. 

DEI\TJZ - Türk Ticaret Kaptan ve 
Makinist Cemiyeti tarafından çıkarı
lan bu mesleki mecmuanın 27 inci 
sayısı da çıkmıştır 

Evlenme 
Isparta sıhhat müdürü Murat Gü

gen'in kızı Meliha Gügenle Korkudeli 
Askerlik Şubesi Başkam Celal Kanu
nın evlenme merasiı."lli dün akşam 

Parkotelde yapılmıştır. Yeni evlilere 
saadetler dileriz. 

EVLENME 
Nazilli Oğretmenlerinden B. Rıza 

Oz ile Bayan Kübra Soydanm nikah· 
ları geçen hafta Aydın evlenme me
murluğunda akraba ve davetliler hu. 
zurunda aktedilmiştir. 

Genç çifte saadetler dileriz. 

Ertuğrul Sadi Tek 

BU GECE 

Beylerbeyi 
iskele Tiyatrosunda 

_..,.,. .#'#~~ "'"' """''""' .#'.l .1.l .l\l"-1'.l'I ..... ~""~ 

~ Askerlik işleri : 
~-"-1'~.#'~~.#'~.#'.l'.#'~Jl/T.l.#'.#'~.I~~ 

G
.. .. ıs•anotP unun programı - a-

öGLE NEŞRlYATI: i~ 
Saat 12,30. Plakla Türk -~uS p!il 

12,50. Havadis, 13. Mubt~ 
neşriyatı, 14. Son. 

Akşam Neşriyatı: aıt:e 

333 Doğumlu Eratın 
Yoklamasına Başlandı 16,45 Taksim stadınd_an 11f11tııc: 

şehrimize gelen İngiliz filos~ındP: 
bancıların çift sayılı ve aşağıda isim takımı ile deniz takımımız ar Tüm As~ D. başkanlığından: 

1 - Istanbul mıntaka.c;mda (Ya. 
lova hariç) bulunan Çatalca, Silivri, 
Beyoğlu, Fatih, Eminönü, Beşik

0

taş, 
Bakırköy, Sanyer kazalarnıın 333 
doğumlu ve bunlarla muameleye t:ıbi 
eratın askerlik meclisleri 1-9--~37 
den itibaren açılacaktır. 

2 - Alii.kadaranın mensup Q}duk· 
lan ve yabancıların mıntakalannda 
bulundukları yabancı askerlik şube
lerine müracaat ederek yoklamaıarını 
yaptırmaları. 

3 - Tayin edilmiş olan müddet 
zarfında müracaatta bulunmıyanlar 
hakkında askerlik kanununun S6 ncı 
maddesinin tatbik edileceği. 

• 
Kadıköy yabancı askerlik şubesin-

den: Kadıl>öy, Usküdar ve Beykoz 
şubeleri çerçevesinde bulunan 333 do· 
ğumlu ve bunlarla muameleye tabi 
erlerin yoklamalarına 1 eylül 937 ta
rihinden itibaren Kadıköy hükumet 
konağında yapılacağı müracaat ede -
ceklerin iki kıta fotoğraf ve nüfus 
cüzdanlarile birlikte miiracaatıan i
lan olunur. 

• 
Beyoğlu askerlik şubesinden: 
1 - Yerli ve yabancı Beyoğlu as

kerlik şubelerine mensup 333 doğum
lu eratın ilk ve son yoklamaları bir 
arada olarak eylülün başından 1 inci 
teşrin 937 ayı sonuna kadar yapıla
cağından yerli eratın tek sayılı ve ya-

leri yazılı kamunlara tahsis edilen maç. nıusiıd: 
gu .. nlerde Be'-'og-lu askerlik şubesıne Saat 18·30· Plakla dansJ\f şuıır. 

.; 19,30 Konferans: Doktor ~ııdıı.Ş> 
müracaatları. (Vitaminler) 20. Faruk '.'e.ıı: .,·e bS-
Beyoğlu merkez kamunu yerli e- n tarafından Türk muSJkısı ~ 

rat: Eylül 7, 9, 11; Galata kamunu şarkıları, 20,30 Bay Ömer R~:ınaıısl 
yerli erat: Eylül 13, 15, 17; Taksim fından arapça söylev. 20,4oTUrl< ıJl 

ve arkadaşları tarafından a)~tıl 
kamunu yerli erat: Eüyül 21, 23, 25; sikisi ve halk şarkıları (sa.at ve ııot 
Keımerburgaz kamunu yerli erat: Ey- 21,15 Orkestra, 22,1~. ~_ja~s ro~ 
lül 27, 29, 1 teşrinievvel; Şişli kamu· sa haberleri ve ertesı gunUn P ~ ~ 
nu yerli erat: Teşrinievvel 5, 7, 9; mı, 22,30 Plakla sololar, opef3 
Kasım paşa kam unu yerli erat: Te§· peret parçaları, 23 Son. 

rinievvel 11, 13, 15; Hasköy kamunu Gi.inün Pr:gram Oıii 
yerli erat: 19, 21, 23; Bütün kamun- SENI<'ONll.ER ~ 
lara mensup olanlar muhtelif olarak f'lh .. .-nıoıı_,ı,: 

18 Varşova: Leh ı ~ foW 
yerli erat: Teşrinievvel 25, 27 31. 22,25 Prag kısa dalgası: senJ;İ''° 

2 - Yabancı erat kamunlara tabi konser (Sootakoviç). 22,30sıJiıt • 
değildir. Eylül ve teşrinievvel ayla- Senfoni (Mozart, W~ber, 
nnda çift sayılı günlerde şubelerine Saens, vs.). • ~R 
müracaat edeceklerdir. ~ OPERALAR, OPERVE d"'nin 11t' 

21,25 Bükreş: er ı 
Son Y oklamıya Davet viata,, operası (Plakla)· 

Eminönü yabancı askerlik şubesin ODA MUSiKiSi . pi~-J· 
den: 18 45 Berlin kısa dalgas~· c?JD' 

ı 'k'Sl ~~jjl l - 333 doğumlularmın ve bunlar- no - Keman od amusı ı ~" 
la muameleye tabi diğer doğumlula- zart). 20 Varşova: Oda ~u.st':~ 

. . konseri. 23,20 Viyana.: ~ 1 11>"' 
nn son yoklamal~rı 1-9-937 den ıtıba- Macho kuartetl. 23,30 J{O ~3.sO 
ren şube merkezınde yapılacaktır. Oda s~steti ve akordeon. 

2 - Eminönü, Fatih ve Eyüp kaza Varşova: Sesli kuartet 
ları mıntakalarında oturan yabancı- RESiTALLER . ıc.rı· 
ların nüfus cüzdanları ve mektep ve
sikaları ile Sultanahmet Dikilitaş kar 
şısındaki Eminönü yabancı ~ubesine 
müracaatlan 

• 
Beşiktaş askerlik şubesinden: 

10,15 Berlin kısa dalgası~ dJI' 
şık şarkılar. 16,30 Paris ki rnıdsJl' 
gası: Fort'Unuo'nun şarkıla -~.,Do 
16,30 Berlin kısa dalgası: 1:1 ttsl
(Schumann). 20.35 V~rşoV~·pJl~' 
yan şarkıları. 20,50 BukreŞ· sr 1'19' 
la gitar musikisi. 22,0~ Pr(:sııcbl• 
dal o-ası: Solist konserı. . ,... ·.1.~lı 

23 Varşova: Keman re~ 
., 1.* 

8 1ı.· 
22, 24, 28, 30 Eylül ve 4, 6, . ' cfijııltl' 
18, 20, 22, 26, 28 Birincite11rın ° 

den de başka lbrahime gelen 20 lira- Reisin sualleri üzerine de orma -
hk parayı almaktan suçlu idi. Diğer nın beş bin hektar olduğunu ve iki 
memurlar da ilmühaberdeki mührün bekçinin idare edemiyeceğini ilave 
üstünde tasdik yazısı bulunmadan pa- etmiştir. Bundan sonra müddeiumu
rayı vermekten suçlu idiler. Muhake- mi Ihsan miitaleasmı söylemiş ve 
ıne mUhrün Ustilnde tasdik yazısının suçlular hakkında beraet kararı vc
bulunup bulunmadığını ve makbuzda- rilmesini istemiştir. Muhakeme karar 
ki yazının suçlu lbrahlm Kemale ait için talik edilmiştir. 

ISTANBUL BELEDiYESiNDEN: 

Bu sene askerlik çağına girmiş O· 

lan 333 doğumlu dalikanlılarla sıbht 
ve tahsil dolayısile geriye bırakılarak 
bu doğumlularla muamele görecek 
olan diğer doğumlu eratın Beşiktaş 
askerlik meclisinde teşekkül edecek 
olan askerlik meclisinde 2 Eylül 937 

• ..Ae 
n, uııltr" 

3 - Yoklama muayYen g "W 
1 - Daimi Encümenin 10/ 8/ 937 tarihli karariyle İstan- l 

gününde son yoklamalarına başlana,. 
rak 1 nci teşrin 937 nihayetinde bi. 

saat 13,5 tan 17,5 kadar devaın 
cektir. 

11 
iJll' 

olup olmadığını tetkik için tehir edil· 
miştir. 

Bir Kadının Üzerinde 

20 Gram Esrar Çıktı 

Kamqondan 
Lastik 

Çalıyormuş 

bul Belediye sınırı içinde sırtta, omuzda ve ha,ta hernevi 

e'ya ve gıda maddeleri ta,ınması ve satılmasının yasak edil
diği evve1ce gazetelerle ilan edilwni ti. 

2 - Bu yasak Eminönü, Fatih, Beyoğlu ve Befikta• Be
lediye Şubeleri mıntakalarında 1 Birincitefrİn ve diğer Be

lediye Şubeleri mıntakalarında 1 Jkincitetrin tarihlerinden 

itibaren tatbik edilecektir. 

1 
tirilecektir. Tayin edilmiş olan bu 
müddet içinde ve yalnız çüt g\gller-

1 r:ie nüfus hüviyet cüzdanlarlle ve mek 
1 tebde tahsHde bulunanların hangi 81· 

nıf da olduğu ve terfü sınıf edip etl mediği ve üstüste iki sene sınıfda ka
lıp kalmadığı hakkında me.«teplerin
den alacakları tasdikli ve fotoğraflı 
vesikalarile askerlik meclisine müra 
caat ebneleri bu müddet içinde gelmi 

4 - Alakadarların mua)~~~r
lerde şube binasında ınJ.lttel~
Aıma, roec.ıısıne mura:caa 

• "ıtıdaıı: 
Fatih askerlik Ş. BaşkaD1~dV' ~ 
1 - Fatih ilçesi mmtakaS 5ıcer11~ 

lan 333 doğumlu eratla 936 ~ılJll ~ 
meclisinde ertesi seneye bı~ ıUl 93' 
ratJn son yoklamalarına 7 ~el< ıjj.O 
gününden başlanacak ve a)~leYe ~·· 
!erinde sabah saat 9 dan og 

Polis memurları,, dün Beylerbe)in
de şüpheli bir vaziyette dolaşan Ma
ri isminde bir kadını yakalamışlardır. 
Beşiktaşta Gazhanede oturduğu anla· 
şılan Marinin iizerinde 20 gram es
rar bulunmuştur. Yapılan tahkikat, 
Marinin ötedenberl kaça kçılıl< işleri 
ile meşgul olduğunu göstermiş, hak· 
kında takibata başlanmıştır. 

Fatih Hayvan hastanesi hademele- 1 
rinden Mustafa, Evvelki gece beledi
ye garajı önünde duran çöp kamyo
nundan lastik çalarken yakalanmış, 
adliyeye verilmiştir. 

3 - Bu tarihlerden sonra ta,ıma i•leri ve seyyar ıatıcı

lık mazbut ve muntazam el arabalariyle veya motörlü vası

talarla veyahut elde ta,ınabilecek küçük kaplarla yapı

lacaktır. 1 

yecek olanlar hakkında kanunun ta
yin ettiği cezanın tatbik edileceği. 

dar devam edilecektir · ndaJ1 O' 

Dün Sultanahmet sulh ceza mahke 
mesinde davası görülmüş ve suçu sa
bit olduğundan bir ay hapsine, bir 
ay da Emniyeti umumiye nezareti al
tında tutulmasına karar verilmiştir. 1 

4 - Elde taıtımak suretile satılan her nevi eıtya ve gıda 
maddelerinin bunların nevi ve mahiyetlerine uygun kaplar 

içinde bulundurulması lazımdır. 

• 
Bakırköy askerlik şubesinden: 
1 - 333 doğumlu ve bunlarla mua. 

meleye tabi bulunan yerli ve yabancı 
eratın son yoklamalanna 1 Eylül 
937 gününden itibaren başlanarak 
311 teş. 937 gününde nihayet verile
cektir. 

2 - Eyüp ilçesi mıntaka~ 1.ı tef 
lan eratın son yokla.malarIJl ve 1•11' 
rin 937 gününde başianaca~ ğuıılet 
teşrin 937 de bitmek üzere t 

5 - Yukardaki hükümlerin tatbikına pek az zaman kal
dığından alakadarlarca bilinmek ve icap eden vasıtalar 
f imdiden hazırlanmak üzere keyfiyet tekrar ilan olu

(B) (5857) 

de yapılacaktır. tecile tf 
3 - Hiı.len tahsilde olupta •i.ret.I' tep ,,a .. ; jfı 

bi tutulacak erlerin mek ~ ç Afyon Satarken 

Yakayı Ele Verdi 
Diln Raif adında biri, Ta vukpaza-

nnda Nazmiye adında bir kadına af
yon satarken yakalanmıştır. Raüin 
üzerinde 10 gram afyon bulunmuş-\ 
tur. 

2 - Son yoklamalar şu günlerde 
yapılacaktır: 2, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 

· 1 ile a) Afi' ri açık yuılmış vesıka ar beye ~-
günlerinde öğleden sonra şu 
meleri. 

- Ooh paşam! ıKeyfin yerinde değil mi? Hem c~· 
lendi relim hem de yUzUmUze karşı bize çıiuş ! 

Deli Osman Aliyi göstererek: 
_ Erden Efendi, baksana dört doğuruyor. Şunu 

lii.fa tutma da evine gitsin. 
- Evine gidip te ne olacak sanki? 
Deli Osman öksürmiye başladı: , 
- Ohö öhö! 
o gece Erdenin evi dolu dolup boşalıyordu. Yuka· 

rıda erkekler, aşağıda kadınlar. Kimi geçmiş olsuna, 
kimi gözaydına, kimisi de havadis devşirmiye geli
yorlardı. Kahveler, şerbetler, sigaralar, gramofon!~ 
gırla gitti. Fakat vergiciden ses sada çıkmamıştı, hıç 
görünmedi. 

- Vergici nerede beyler?! 
Diye ortaya atılan bir suale karşı '!Tııh'!Tııhııhı.- oıH. 

liyor, öteden bir ses cevap veriyor: 
- Kuluçkada imluçkada! 
- Civciv mi çıkaracak? 
- Artık orasını kendi bilir. 
Ve ancak ertesi günü akşam üzeri görülebildi. 
Kapıdan içeri girince Hafız Hanıma haykırdı: 
- Hanımanne! Pul parasını isterim. 
- Ne pulu oğul? Hele gir içeri de anlat. Ne pul 

parası bu? .. 
- Ne olacak? Oğlunu selflmctle taahhUtlu olarak 

getirdım. 

- Pulu da nesi? 
- Puluda mı, pulu da be. Yirmilik posta pulu gi· 

bi koluna yapışınca arabaya attım. 
- Inanma nineciğim inanma! Asıl onu ben stirUk

leyip getirinciye kadar başıma ne haller geldi bilsen. 
Hanım yengeme söyle. Tiyatrodaki oyuncu kızı ille 
alıp götüreceğim diye ayaklanmasın mı? 

-Tü tü! Oyle şaka mı olur be! 
- Hanım anne! Sahi sanıp ta sakın bir şey söyle-

-114-
yim deme, balayının yirmi beşinde fırtına basar ha... 

- Habann yok oğul ha barın! 
- Hayrola. 
- Seninki bu akşam iftara davetli. 
- Erden mi? 
-Himm .. ya.. 
- Kime? 
- Hacı eniştesine. 

-Deme! 
- Demincek bahar geldi. Hem kim geldi bilir 

misin? 
- ? ... 
- Teyzesini göndermiş. 
- Vay vay vay! Desenize ondan oğlanın kulakla-

rı ağzına varmış. 

- Ne var sanki, eniştem iftara çağırmış, ben de 
~diyorum. Bunda ne var? 

- Şuna bak şuna bak hanım anne! On beş gün ev
vel böyle demiyordun. Pis pis düşünüyordun. Nine
ne, bana, Gülbekümc dua et. Enesköyü adamı sıre<a 
kavanoza döndiirdük. Oyle incelettik, yufkalaştır
dık ki, şimdi çıt diye kalıbına dokuns~n pıt diye iki 
şık olacak. Hadi bakalım, uğurlu, hayırlı olsun. Ote
kini de sorma artık! Ey ey! Amma da giyinmiş ku
şanmıştır. lnan olsun hanım anneciğim, hastalığın 
zerresi kalmamıştır. Kalmışsa nah dilimi keserim. 

Hastalık mı? HepSlnin ne olduğunu biz öğrendik a· 
yol öğrendik. Malum ya bir aylık tecrübe görmüş

leriz. Kime atıyor o? 
Hafız hanım bacı nineyi, kızları alarak önden çık· 

tı. Erden biraz sonra gelecekti. Vergici çıkanları gö· 
rünce: 

- Desene alay malay gidiliyor. 
- Oyle ya, kıskanıyor musun? 
- Bana bak, eniştene söyle, eğer bayramertesi, be-

ni zom edecek kadar şarıl şurul bir ziyafet çekmezse 
alimallah kambur taraftan olurum. ' 

Vergici durdu, Erdenin koluna girerek sokak ka
pısına doğru götürürken: 

- Şakayı, hava.iyatı bırakalım. Bu hayırlı alamet 
çoktan belirmiştir. Fakat yine katiliğine hükmetme. 
Bu akşam dikkat et, tetkikatta bulun. Zannıma .tı.

lırsa herifte bir vicdan azabı başladı. Onun açmak 
istemediği şeyleri sakın dalgınlık edip sen açma. Bu 
akşam böyle geçsin. Yarın akşam sen çağırırsın. Za
ten bayrama bir şey kalmadı. G'ünere de söyle, bizim 
kinin söylediğine göre babasının ylizüne bile bakmı
yormuş. Tabii bugün belki boynuna atılmıştır. Ma -
demki adam yufkalaştı. ara sıra çenesinin altına gi
riversin. Hem babadır bu. Görüyorsun ya, gelip geç
miyen şey yok. Ha, şayet enişten iftardan sonra çıka
cak olursa. sen de çıkmıya yelten. kalavım deme. 

Hatta sana kal deseler bile.. Biraz naz et. Bu 
le Hacının izzeti nefsini okşamış olursun 

- Sen sahi tecrübeli olmuşsun. . v ın ol~ 
- Ne demezsin bele maazallah bır çocuğ'U 

sa, daha beter olacağım. 
- Mazallah mı?- d akşe.ıll 
r Oyle ya, bu sabah bir çocpğum ols~n ~ıarı l>i

üzeri askere mi alsınlaır? Nerede ise, doga.c~biJie b~ 
le silahlıya, silahsıuı. ayıracaklar. He~e şu ~ var go
bakıvereyim ! Küt küt ediyor mu? Kaç gun 
rüşmiyeli?. 

- Hadi hadi, gevezelik etmb özleri 
Gülüşerek aynldıla.r. Vergici yalnız ~aıı~ca !tu ıci. 

yaşardı. O kadar sevinmiş, mütehassıs 0 mu 
Şimdi daha iyi hissediyordu. çok 5"' 

Erdeni, anasını ve bütün o ~leyi n~ k~:ııah ! di1 

viyormuş. lşini çekti. Ve kendı kendıne belıki bC" 
· ·· ··kten ye söylendi, bir mesut olsalar.,, ta kuçu :kisi bil1 

şiktenberi biribirinden ayrılmamışlar, ~ d sal; 
yümüşlerdi. Şimdi sevinçle idrpiklerın teırnıı>'' 

h.. .. karış • 
!anan damlalara biraz uzun . ediP gı~· 
başladı Neden kendisi de mcmlcketı terk • bit 

. . .. . ti., Manevı 
memiş ve böyle Erden gı'bı donmemış · .. d n sıJll' 

··1"mun e 
eksiklik seziyordu. Fakat babasının ° u ·r otilus 

bT cU Zayı ra o kimsesiz ana kızı kime bıraka ı ır · .. ende' 
- b .. k .. b gU e kadar pürUzsuz, s h:;<' larma aldıgı u yu u u n 1 lık ı• 

lemeden taşımıştı. O halde ruhun.da~i bu faza 
yatındaki o eksikliği telafi etmelıydi. 

Dünyanın En Tath iftarı 
'bl 

çıngırak gı 
Erden kapıyı çalar çalmaz, içe~den 

afacan bir ses ortalığı telaşa verdı: 8 ç. /. 
_Dayım geldi. Davırn eeldi eı! Koş kapıyı 

ne gı! Çabuk var! k ... "'rl 
(Ar a"' 
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Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
'r Ahrnet Emin YALMAN 

k;~~'ı'i. hedefi: Haberde, fi
tiiat ' ~r §eyde temiz, dü· 
gaz;t8~İ olmak, kariin 
~ eıı 0lnııya çalışmaktır. 

CONON 

lijy··k 
u dere Yolu 

En E • 
tnın Yoldur 

lstaııbuı • 
t.alal'Qı.ı da otomobil '\'e kamyon Ra-
ŞişU • ~ en aı olması icap eden yol 
lfae, Os ttnye • Büyilkdere n Şl~ll • 
~·oıudu ıtıan bayırı • BUyükdere çatal 

r. 
l<'akat 

l'ıı:ı Ço&'ll ne gayritablidlr ki, kazala-
t\"et ;:a bu çatal asfaltta .oluyor. 

icap ed' u Yolda hiç kaza olmaması 
'· er Ç" k' "llllaıun, · un ü direksiyon !kullanan, 
ıı.._t·· lan herkes bill,·or ki bu ''Ol -u orıu ~ ·' , .., , 
1'ı ge!IL 

1
va . 1taların )olu değildir. JWI 

lnotört·~ lk ıtfbarile yansıdır. Burada. 
g .. ıı. u \'asıtaıann isleme i bir de 
-, Yol "' 

oııır. :n lllıtııı yapılmasile mtimkiin 
~ u Yol sadece gidiş yoludur. 
cilt. ~· l><inemeçleri çoktur, keskin
Jlo l' 1işlert Yoku~ları diktir, serttir. 
&on : da. ancak idarei maslahatla ve 
Ur. I{ erece dikkntlt'I gidilip gelinebi -
~ aıayı getiren bütun bu sebepler 
~1111 ~~ herkes onları bilip dunır
liıcten ıye kazalar olması dikkatsiz. 
kıta ' kayıtsızlıktan ve insan ca.nma 
bit ~ cakaeahk hastalığıından başka 

Ot Pten ayılmamalıdır. 
tlfte 

0
11'1°bllle,rin, kamyonların çifter 

geıı~tçebilecekleri şöyle dursun, 
~ bir yol ol a da orada bir çar
dl)'ebı' ~lr de\Tilme olsa, ona ku.a 
~lirıı. Çünkü kaza, umulmadık 
"-. .~·e derler. Halbuki şimdiki yol
htıır torlildüğU glhl - her kaza umula
dict · llunun için biraz dikkat ve efen
lllbı Se\·k \'e idare bütün kaı.alann ö-

'tl e g~ebillr. 
~a bilhassa. husmıi otomobil 
""1~ lardan bazılannm deli men
~den, fiyaka hastalığına tutul -
~ı 11 dan, umursama.zlrklarmdan 

'Mı ııaı .. ~ 
""'il~ -n. .ıt\11,) ta 'O\A\, vu•·•-· ;ıo- , , _.. 

~~ 'ltı 11 arasında öylelerlnl gördlik 
!abnıtı arı~da bir ususi otomobil bu
~ illen için bütün lstanbul sokak
ne k Ilı, caddelerinin, yollannın tapu 
l,11dileriıııe '\'erildiğini sanıyorlar. 
llbı . hususi mah olan kendi çlftliği
ııı ~Uarında bile ta'\·uğunu. keçisi
''-'ca emek için daha dikkatli ve in
~ &ider. Halbuki buıtılar, vatan -
ıu_ ::laıının bile keneli tekerleklcrl-
1-t irıerine ''erildiği zehabmdadır-
' . 
8')1'\i 
~~fer idaresinin hakkile başa 
"- dit •~na hak verelim, bu iş birnz 
'~ ~ksı~·ondakilerin \icdanca, in· 
bdıt. \e llledenice düı>ünmelerlne bağ 

~~~Uslere gelince aç1kc;a söyliyebi
~ • bu Yolun otobüslerindeki laü
~11 S insanı hayrete düşürUyor. Ge
~ ~ glinü Rüyükdereye gitmek 
l~~· Siırı durab'lında ii~ otobüs bf'k
~ ~ llıechur olduk. Bu arabalarda 

'' t~ şuna ve huna önceden yer 
tllt, ~ Sıı gelince (orası tutulmu~-
~'!) d tası meşguldiir, öteki araba
\ı~erler. Yollarda da bu Jiiübalilik 
ı' ~ l>önüşte \'e dönemeçlerde ~
)' 

0ııuşan otobüsçülere (ya.sak) 
\~11 •nı biz gösterdik. Arkadan ışık 
~~ ho •tabayı hendeğe yu\'arlamasın 
~ ~ ıuk <llizen pencerenin perde lil 
~ıı-ı, tini biz elimizle, aya.ğımızJa 
~l"ııd tuttuk. E~er elimizde yeni icat 
it -..~~u rivayet edilen ve makineleri 

")d1 • durduran esrarmgiı ışık ol
~. delice sUratini yine b~z kesl"-

~~ıı htlununıa beraber Taksıme can 

1 \>' lldiğimlze teşekkür ederiz. 
ı.~ \., ktı(la dediğimiz gibi bti yol böy. 
~ h.:ı •lclıkça hiç kaza ~ıkmaz. Fa
tltl)c~ ~•Yıimedmi Jaiibalillk devam 
~ 0ta.-ı1 bir kazalar kaynağı ol
~rtulamıyacaktır. 

~'-lbQntoğlu 
r.. kızdcahamamda 

la. <\t~ı 
tı. l'ıta. k:118.?nam, (TAN) - Sonbahar 
b etı. ~lr ıa.rnıza. uğramayı itiyat edi-
~totı 1 

matbuat hii.dimlarından Nal 
,
1 

\t bir\ buraya gelmiştir. Nalbant
t:~ aıar ayu bikes gençleri hLmaye
ı~i ıı~ ığ1 1~k Yetiştirdiğini ve kazamız 
~~~·~ıı e Yakından alakadar olduğu 
''lJ~~ahanıamlılar tarafından çok 

""'~Cdır. 

• 

ARAP ULKELERiNDE 
YENi BiR HAREKET Mi 

A rabiıtan aleminin en 

· dikkate değer tahıiye
ti, hiç fÜphe yok ki, Suudi 
memleketin Hükümdarı Kral 

Abdülaziz bin E11uuddur. Es
kiden Mekke teriflerine ait ül
keleri yıldırım ıüratile zapte
derek bütün mukaddea maka. 
mata hakim olan ve bu hava
liyi bir hamlede ilhak eden Me
lik Abdülaziz, kısa bir zaman 

sonra Yemenle arasında çıkan 
ihtilafları yine harp ilanile ve 

yıldırım ıüratile halletmif, bu 
ıuretle Arabistamn en sözü 

dinlenen, en kuvvetli tahsiyeti 
ve askeri kudret bakımın<lan 
en satvetli hükümdan aayıl
mıftı. Kendiai bu vaziyetini 
buiün de muhafaza etmekte 
ve müstakbel Arabiatanın te
mel direği tanınmaktadır. 

Son günlerde Suudi Arabistanın 
yeniden bir geni§leme hareketine 
tevessül edeceği ha her verildiğin
den, bu haberlerin hakiki mahiyeti 
hentiz anlaşılmamış olmakla bera
ber Suudi Arabistanın vaziyetini ve 
Kral AbdUl!zizin şahsiyetini tah
lil etmeyi faydalı görüyoruz. 

S uud oğlu Abdülii.zizin bugün 
idare ettiği memleket bir 

hayli büyliktUr. Hududu şimalde 

Şarki Erden, Irak, Suriye ve Filisti 
ne temas eder. 

Cenupta Hadramut ve Adene, 
Şarkta Şap denizi kıyılarına ve 
Garpte Basra körfezine uzanır. Bu 
~d.114 l1t1.JıOtı üç milyon, belki daha 
fa!':la: :hı"'"'" J«-,ıa.""S• -~'""9•••,)'0r, 
Bugün bu memleket yakın Şark si
yasetinde mühim bir iımildir. Ço
cukluğunda yoksul, sürgün bir a· 
dam olan Kral Abdülaziz.in bütün 
bu ülkeleri zaptederek yeni bir dev
let vilcude getirmesi, anlatılmıya 
değer bir hadisedir. 

Fakat bu hadise on sekizinci as
rın ilk günlerinden başlar. Bu sı
rada Arabistanda "Vehabilik" is
mini alan mezhep doğmuş ve Suud 
oğlunun ataları bu mezhebi benim
semişler, bu mezhebi yaymak için 

. büyük ve sürekli bir mücadele aç
mışlardı. MUcadele 1892 yılına ka
dar devam etmiş ve bir aralık Ve
habUik namına geniş muvaffakıyet 
ler temin eden bir mahiyet almış, fa. 
kat en sonunda, daha faik kuvvet· 
ler karşısında yıkılmış ve hareke
tin lideri olan Suud oğlu AbdUrrah 
man, 12 yaşındaki oğlu Abdülaziz! 
kolundan tutarak memleketinden 
çıkıp gitmek mecburiyetinde kal· 
mıştı. 

B asra körf ezlnin kıyılanna il
tica eden bu çocuğun eme

li, yurduna dönerek bütün Arabis
tanı zaptetmekti. Kendisi daha on 
beş yaşında bir çocuk olduğu hal
de bu işe başladı ve sürgline gitme 
sinin üstünden on sene geçmeden, 
atalannın şehri olan Riyad'ı muvaf 
fakıyetle işgal ettikten başka. bü
tün Necidi geri almıya muvaffak ol 
du ve hasımlarını birer birer yere 
serdi. 

Bu hadise, 1902 senesinde vuku 
bulmuş ve genç Ibnissuud orta Ara 
bistanın en kuvvetli şahsiyeti ola
rak kendini tanıtmıştı. 

Ibnissuud, daha. sonra büyük har 
bin kopma.sına kadar vaziyeti sağ
lamlnanak ile meşgul olmuş ve bü
yük harp seneleri zarfında bir tara· 
fa yardım etmemekle, hiç bir tara
fın da va sın da destek olmamakla 
kuvvetlerini korumuş ve büyük 
harbin neticesini beklemişti 

O nun 1914: den başlıyarak 

harp sonuna kadar ve harp 
sonunu takip eden senelerde yaptı
ğı en mühim iş, dahili mahiyette 
idi. Ibnissuud kendi yurdunu tan
zim edivor. adamlarını yeni vahala-

OLACAK? 
raat ve istihsal ile meşgul olmakta
dırlar. 

I
• bnissuud, bu Ihvan teşkila

tının temin ettiği büyük 
kuvvet sayesinde Hicaz Kralı Hüse 
yin ,ile dövüşUp galip gelmi§ ve bü 
tün Hicazı zaptetmiş, yine bu kuv
vet sayesinde, gittikçe genişliyen 

hududunu tecavUzden korumuş bu 
lunuyor. 

Ihvan teşkilatını din alimleri ve 
kadılar, idari memurlar, muallimler 
idare ederler. Bunların hükumet 
ve idare şekli bir taraftan teokra
tik, Kurunu vustai ve pederşahfdir. 
Diğer taraftan renlısttir ve zama
nın ihtiyaçlarını nazarı itibara. ala
cak derecede modem sayılacak ma
hiyettedir. 

Bu yüzden Suudi Ara;bistanda oto 
mobil yolları yapılıyor ve eskiden 
develerle dolu olan yollarda bugün 
otomobiller göze çarpıyor, Cidde ile 
Mekke arasında mükeı!ımel bir yol 
bütün gün yolcuları otomobillerle 
nakle yardnn ediyor: 
Diğer bir yol Medine ile Cidde a

ra.anıda, diğer bir yol da Iraktan 
Ciddenin göbeğine uzanıY,Or, Baara 
körfezi üzerindeki Ukayrdan ba§lı· 
yarak Rıyada ve oradan Mekkeye 
giden 800 mil uzunluğunda bir yol, 
hakikaten bir ana yoldur. Ve Mek
keyi ziyarete giden hacılar, bu yol-
dan istifade etmektedirler. • 

Suudi Arabistan Hükümdarı lbniısuud 

S uudf Arabistan birkaç ha.
kundan mühim bir memle

kettir. Onun için Arabistarun stra-. 
tejik vaziyeti nazarı dikkate alın
mak lii.zmıgelir. Burası Hinclistanm 
burnu ile şimali Mrikada.ki A vnıpa 
nüfuz mmtakalan ve müstemlekele 
:ri anuımdadır. Boara Arabiataıı, is-
18.m aleminin kalpgahı sayılır. Ve 
buraya bağlı olan yüz milyonlarca 
insan vardır. En nihayet Suudi A
rabistan bütün komşulan tarafın. 
dan korku ile kar§ılanan bir mem
leketetir. Çünkü Ibnissuudun aske
~i kuvvetleri daima harekete mühey 
ya bir vaziyettedir. 

ra akın eden capulcular halinden 
çıkararak, bir yere yerleşen, ekim 

biçim ile meşgul olan, fakat sırası 
gelince derhal hareket eden munta. 
zam cemaatler haline sokuyordu. 

Bu hadise Arabistan tarihi bakı
mından çok .mühimdi. Ve Kral Ibnis 
suud hakikaten bUyük bir sosyolo
ji tecrübesi yapıyordu. Bu tecrübe 
sayesinde Bedevi Arap aarlleşe -
cek, gıda ve su temin edecek, her 
yeri mamur edecekti. Arabistanda 

buna "ihvan" teşkilatı denJlmekte. 
dir. 

Bu teşkilat bilhassa 1910 sene
sinde tekcmmı.u etmiş ve Ibnissuu
dun kendisi bu teşkilatı ileriletmek 

için meşgul olarak Arapları din ve 
milliyet umdcleri etrafında birleş
tlrmeyi istihdaf etmi§ti. Bugün bu 
teşkilat lbnissuuda. 60,000 asker te 
min etmektedir. Ha:rp zamanında 
Kral Ibnissuuda bu kuvveti veren 
lhvan teşkilatı sulh zamanında zi-

Bu yüzden Ibnissuudun her hare
keti, bütün kom§ulan tarafından 

daima dikkatle takip olunmaktadır. 
Son günlerde Arabistanda yeni ha 

reket bulunduğuna dair sızan şayi. 
alarm derhal akisler uyandırması
nın sebebi de budur. 

Fakat yuk~rıda dediğimiz gibi, bu 
şayiaların mahiyeti henüz anlaşıl
mamış olduğu için bunlara baka
rak, yahut inanarak bir hüküm yii
rütmek doğru olmaz. 

,-!.~~~~~~~~-~~!~~~~~~~~, 

ı Sin·ema Aleminde 
~~~~~~~~~~~~ 

Robert Taylor Hücuma Uğradı 
Şöhretin, paranın ve alkışm, bir

çok insanları deliye çevirdiğini sa
nırız.. Bu zannı kuvvetlendirecek 
misaller az değildir. 

Harp yıllarından sonra alıp yürU
yen sinemacılık alemi, bilinmiyen in
san kütleleri arasından çektiği, çok 
kimseleri meşhur ve zengin etti. Ve 
bu zavallıların akıbetleri de çok feci 
oldu. 

Fakat bir anda meşhur olmaları
na, zenginleşmelerine rağmen, meç
hul kalmıg kimseler de az değildir. 

Geçenlerde Amerika telgrafları, 

meşhur sinema artisti Robert Ta.y
lor'un bir A vnıpa seyahatine çıktı
ğını haber verdiler. Artistin Nev
yorktan ayrılışı nhtımlarda büyük 
kargaşalıklara sebep oldu. 

Taylor'un Londraya varl§ı da, A
merikadan ayrılışına. benzemiş, yüz-

lerce kadın polis kordonlarını yara· 
rak, artistten bir imza almak ve ya
hut uğurdur diye elbisesinden düğ
meler ve parçalar koparmak iste
mişler. Taylor cancağızım güç kur· 
tannış. 

Genç ıinema yıldızı, Londrada çılgınca karıılanmıştı 
Bir Avrqpa ajansının artistle anü- lor'da hala çok makul bir insan hali 

lakat yapan muhabirine söylediği söz var. 
lere bakılırsa Robert Taylor, hiç te Bakınız artist kendisi hakkında 
yabana. atılacak, hoppa bir delikan- ne diyor: 
it değildir. Bir insanı çlldırtabilecek "- Daha bir sene evvel ben, kim
birçok beliı.lar o zavallının da omuz· senin bilmediği ve umurlamadığı mü·
lanna yüklenmiş olduğu halde Tay- tevazı bir delikanlıydım. Halbuki bu· 

Kanun karşısında: 

Üsküdar Adliyesir~ 

Yakan Nasll 

Görecek? Ceza 
Neron Romayı yakmı ve §ehir a

teşten bir mantoya büründüğü zaman 
'\'icdansız hükumdar, arabası ilr. so -
kaklannda dola.sır, ale\'lerin karşısın
da şür okur, ~.alğı ra,ldırtır \'e böylece 
eserinden sonsuz bir zevk alırmış. 

Bir asır e\"'\'el, Pari te mühim bir 
dava cereyan etmişti. Davanın mev
zuu şu idi: Çok zengin bir Kontes e
lindeki uşağını seviyor. Her sene u
şak, bir ay istirahat etmek üzere an
nesinin kii~ük e\'lne gidiyor. Bu miid
det zarfında da Konte uşağına mü
teaddit mektuplar gönderiyor. Fakat, 
zamanla kandilin yağı bittiği gibi a
silzade ka<lmın da a~kı nihayet l.ılılu· 
yor ve yeni bir sevgi~·e tutuluyor. u .. 
şak bu yeni sevginin farkına '\'arıyor 
ve Kontese taJin ettiği mühim bir pa 
rayı kendisine '\'ermediği takdirde. 
yazmış olduğu mektuplan kocasına 

göndereceğni bildiriyor. Kontes hem 
para~, \'emıemek, hem de rahat ra
hat eski hayatım devam ettirebilmek 
için bir ~.are buluyor: Mektupları yak 
mak! .. Bu gayeye vasıl olmak i~in de 
fırsat kolluyor ve uşab'lD annesinin 
e\'inde bulunduı;ru bir zaman gece her 
kes uyurken evi yaktırıyor. Bina ile 
hem mektuplar, hem eski ru ık hem de 
umesi hep beraber yanıyorlar. Fakat 
uşağm sırda§ı olan bir arkadaşı me. 
seleyi aydınlatıyor. lş mahkemeye gi 
diyor, ve Kontes ölüm oezasma mah .. 
kfım oluyor. 

Tarih bir tekerriirden lbaretttrı 
Çok defa ayni hldlselerl başka başka 
elblselere blirtinİnilş olarak görürüz. 

Gazetelerde okuduğuma göre, 
Usktldar Adliye blnasım yakan da 
bundaıı bir müddet evvel hapis ceza,. 

sına m&hkfun olmuş. E\'rakını orta.o 
dan kaldır.mak için, sigara ya.kar gi• 
bl, koca adliyeyi yakmak lstenii!, \'6 

kımıen de muvaffak olmuş. Fakat ad 
liye blna&mı yakmakla, adaleti orta .. 
dan kaldıramryacağmı düşünemlyeo: 
bu .ını~u, bugün kanunun kuvvetli 
pençesi içindedir. 

Türk Oeza Kanuounun (870) hıcl 
maddesi diyor ki: 

"Süknaya mahsus bir blnayaı 
yahut ammeye müteallik binala1'8i 
ve yahut ammenin istimaline mah• 
sus bir mahalle veya sanayi tezgah.. 
larına ve tüccar ambarlarına. iştial 
ve infilakı kabil §eylerin mahzenl64 
rine ve tersanelere ve 3imendif er, 
ambarlarına ve madenlere ve or .. 
manlara ateş verip kısmen ve ya tıc 
mamen yakaıllar beş senetten aşağı 
olmamak Uzere muvakkat ağır hag 
se mahkum olur.,, 
'Yakmak! .. GU9 bir şey değil. Faka\ 

adlf~·e binası ile beraber yanan ev • 
raklar, kaç bin ki inin hak '\'e menfa
atlerini mahnttlğinf dU~tinmlyP.n vd 

sırf kendisinin tka etml!J olduğu su .. 
ÇWl cezasını gör.memek maksadı ne 
hareket eden bu kimse, hilklmin, bu 
yeni suçuna temas eden k8illun mad .. 
deııJlnl göıdererek, hapis cezası verir .. 
ken "'YANDIM!,, diye ha~"kırmamab• 
dır. Adliye binMmı yakmakla,kaç blıı 
kişiyi yaktığını düşünmeli ve unutma
malıdır ki, memleketimizde kannn \'d 
adalet gölgemiz gibi blzt dalma takip 
eder. 

lımail Kemal Elblr 
(Istanbul Barosunda A vukat)1 ~ 

gün bir yerden bir yere gitmeğe 
kalksam bir gazeteci ordusu ayakla. .. 
ruyor. Yüzlerce kişi etrafmıı sararak. 
beni yuzüme karşı methediyorlar. 
Doğrusu bu haller en makul insan• 
ları bile çileden çıkartacak şeylerdir. 

Ola.bilir ki iyi bir artistiındir, fakat 
bu hallere bir türlü ahı;amadığımı 

itiraf mecburiyetindeyiım. Ben, Bir~ 
leşik Amerika Devletlerinin Nebras· 
ka eyaletinde Amerikalıların (Vahşi 
Garp) diye tanıdıkları vahşi bir ülke-

de doğdum. Bizlere altın kaftan giy
dirseniz, tabiiliğiınizi bozamazsınız. 

Robert Taylar benim asıl adım de
ğildir. lsmim Spendlcr Arlinkton 
Brugh'dur. 

Bir artist adı takmak mecburiyeti 
varmış, bu ad kolay talaffuz edile
cek bir §ey olmalıymış dediler. Biz 
de pek ala dedik ve bu adı aldık. Fa
kat iş yalnız bu kadarla kalmadı. Yıl· 
da yetmiş kere falana, filana aşık ol
duğum uyduruluyor. Bu yüzden bir
çok saadetlerin yıkılacağı düşünül· 
müyor. Bir zamanlar bana; Barbara 
Stanwick'e aşıksın! dediler. Ben kim
seye il.şık değilim. Bu genç kızla ar
kadaşlığmıız çok iyidir. Fakat aşık 
olduğum kimseyi neye saklıynyım ?,. 
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A ( SPOR ) 
1 H l KAYE 
K tlçllk bir adamdı o. Minimi. 

P__,ai Wiinii AmerilıtMta Rlld flllllpqon patelerinde İntİfllr ,tmiftir. Ba llanlan diin
Coe Loa;. ile •Mf l,..UU 6olmarii Farr araı- lıii poata ile •elen Londrtı •aetelerinden alı
aıntla dlbqa 6oa pampi~ ~ 7IJPllan 10na. Raimlervle ilri 6oWriin, mor ancı
Pllledi mcııpn illı raiınleri. B'l ,..u,,ı.,, tel- andtılıi oai)'eflerini •örii7orm. Raimler ma-

r.'..,.::·::-u_._._llllnlf __ .,._illı ___ ~_'Jı_a_,.:.LMtl;___r;_m_Ml ___ ı,..u __ · _a _ _:__:pn---'°:....:.."...:fül_· _"'.:.et=..ii •estifini "'~" anltıtayor. 

ni adamcağız ... Bunu boyu
na boeuna bakarak söylemiyorum 
ban. Boyu Delki bir metre aekwı 
vanh. O, içinin biça.reliği ve ktlçtık 
lüğile tezat teşkil eden böyle bir 
boya l&hip olduğu için ldeta mah
cubiyet duyuyor. Onu utanarak ve 
kendine Ii.yk olmadıiuu bilerek mr
tmda taeıyor, daha doğruA mtmı 
kanburlBıJtırarak, ~ynunu öne doğ 
nı eğerek, kanburunu çıkararak 
ve dizlerini bükerek boyunu ldl
çUltmek, onu ortadan kaldırmak 
istiyordu. 

O, içinden küçük olarak doğ • 
mUftu. Doğduğu mman kimee o
na: "Sen herkesten kUçUkatlıı .. her 
kesten qağıam.. hiçbir kıymetin 

yok eenin..,. demıemifti • 

tu1nar1ası baş/amale ü~ere 

• e iZ Klüpten 
çil n Mahtert 

lzmire G ·diyor 

Davet 
...... PdÖI AJalrlmclu: 
..,... ..... ........, ... EyllU 

~ lld Aabıa, U'EJ-
• .._. .... .... IRlltellti 
.......... t ...... _.. 
'-tlill dip=..... .. 
..,.. ........... il .... ................ ,..... ...... ... ........ . , ........... 
ıtu .. _.. .._.aatllte 
,,... ta~Balk ........................ 
bal AJa...,. ııalııwrrthn: .. , ...... .,., ........ .. 
....... u .... lebaPt ..... . 
1'tlrllall. 

...,._.,.._: Nml, ilahi, ....... 

Eski Dünya 
Sampiyonuruı 

Basına Gelenler 
lMI cmn,. tuıplJDDlarmdan, Jra

dlütı' an ıl'nde eWmelerlle Jne9hur o 
lan Jlaz Beu1n bafmdın garip bir 
~ Ooe LuYlmı rüfbl oJm 
oratluilıla C'A>e 1-is'in rakibi olan 
InsWa '1'mnm7 ~ Loadrada mal 
lftp ohmıftu. K..... hl1& pnç w 
hl1l bob yapnüta aldutundan ileri 
de garp....-ı mahtemel boblrleriD 
d6vDflbdl yakmdan takip etmek tı
_.. ıinPa keaarmda bir koltuk 
l&tm abr. 

Mu Bear .. ,. llap1ula lnglUzln 
dMllbdl twnı.n rWt.ca tstldk 
....,,,.. amank l9Ylndill ma)arda 

~bir ee1p *· Gelen celp, .. 
Jd .,. .. ,..,_ plljda "7· 
dil ..,... - hadden claba 
km cılGla IQbı mkeme o11u1Ma-
ğım bUcHrlıarmllf. ... AbilfP bakm 
ld, mahkeme,e davet eclllen aat tam 
dOYUlb bqbyaealı .... t-dlf .. --..... 

...... slJdlll Dl&JODUD bob 

Fakat nedense o kendini böyle 
hlMediYotdu. Mektepte hocumm 
çantumı tqmıakla lbtlklerinin 

Ç&lll1U'UDu, ayakbplarmm tosunu 
aDmelde Jralmunlfb. Blltb met • 
tep arlradqlarmm uplı haHncle ya 
PDIJfb. .-ırea ona emrederdi: 
-Vud.. Qe. 

tir .. kitabı .. 
na, VUlf &6tlı' 
.. gudayı J&tak 1r.e_,... VUlf tut 

KOÇUK ADAM 
r paltamu.. Va llf yap 111 tel.. 

Jlep, blyle idi. O, llUJd mecbur 
DlUf illi herkeatn ifiDi gOrttrdtı. 
Nende lıılır it ola& ön Afta bulunur, 
,_. beıdini ga.terecek bir hl • 
.. • mı arka ma1arda aalda
llir, ~ 

1 ı hayatına atııdıfl aman da 
oldu. iyi bir muhulp mi idi! 

Khnbillr, belld.. Be1Jri o iyi bir mu 
lluipti. fakat lrahınduğu ticaret -
hanenm muhuebe ,efDitne kadar 
Jflbelmealndeıd &mil herhalde mu 
huebe lflerbıdekt muft.tfalayeti 
dejtldt lfe girer glrmes evvell bll
ro eeflnln upkJJimı a.ıtıne ahver
mlttL KJflD ORUll evbıln odununu 
t&ntlrllntl sfdip l&tm alan, ,atıe-

- tarttıran o idi. Onlar bir ev • 
4- bir eve naldetleler kOf&l', gl -
eler, evaYI toplar, perdeleri uar, 
keçeleri mıhlarcb. Yalım yamhane-
de ona hürmet ga.termek paltoau-

yormq. Kuzum, eorımuz ona, ne fi. 
desi istiyor! 

- Vaid Bey... Beyotlunda bir 
antllcacıda ild Cbt vuoeu göniilm. 
Fiyatlanm anlaymız T 

- Vaaıf Bey Paristen mmarladı· 
tmm modeller geldi. GtımrUte mü
racaat ediniz. 

ıco.koca (:sn) ticarethaneainin 
muhıeebe mfldttr muavini bütün a
ileden gelen bu emirlere au cevabr 
veriyordu: 

- Ba,u.ttlne efendim .•. Emre • 
dendniz. Emir buyu.rummuz, der
hal yapalmı efendim. 

V aaif, Bay mtktllriln pbebe-
fi olmllfbl. Bwıun için o

tomobille yaptJiı bir Anadolu se
yahatine çıkarken yanma Vamfı al 
dı. 
Vaaıf ümit ediyordu ki bu seys

hatten eonra ma&flD& hiç olmazsa .......... 
....~~----............ 111...ı~ı11ı1ı-.. ......... ~ 

,_~;w·•·Mllıl-' _._.._._, ... hrlb:.AIV• kaff~, uu" ~~· 5l'l;>in ~ntnn ""''"''u•+ ı,,; Prdi. VaSıf 
ıunm...... ... olar&i &1Dl .w,. de ayala ~atla kalmudi. O:: aftrü J81'lerblde aqamlmi"Pl""'M.illl""-~m...ııww 
te lHatl Ylcut et•Mdtll·_.... lo na h11111111 havatmda da kllıyahk ve- odumda Bay mtıdflr soyunurken 
ay bapM mahktia a1aWr ......... apkhk ederdi • bir Ufak gibi pljamalarmı huırlı-
blldlrlJmlttlr. Eül .....,._ latm Bayatmda hiç Ufak kullanmam11 yor .• Terliklerini çeviriyor su bU· 
aJcbiı koltukta muhtemel raldplerbıhı hiç (idamı) olmamıt bir lellltte fa Junımyan yerlerde kova ile suyu. 
ma.çmı rahat tetkik edemiyecellue fi için böyle bir memur bulmak az kendi tqıyıp getiriyordu • 
pek erkdm'f ve bu hilenin kendlaini nimet miydi? Bir gUn bir daim tepesinde oto-
JnaJrananlvtan.fmdaD icat olunduiat M afev1derfnin, mlnimtnf bir mobil pan yaptı. cfaida tek bir r-o-
nu llGylemlftir. zavalhdan başka bir teY ol· banm oturdiıiu bir kulUbede ~ 

Sabü pmptyon her ne pabaam& o- DllJBD bu tefe ilk defa yanındaki tir kaldıla.t' • 
lUl'll& olama boa maçını bçrmamak memurlarm hangialnclen memnun Çoban baJap pek te iyi ohruyan 
Dare Ne'fJOl'kmı m mtllhur avukat- olduJmıu eorduklarl saman tablt bir adımdı. Şoförll en yama yere 
lanadan birine mlracaat ederek para verd!tl ta1m VUlfln l8mi olmqtu. otomobile JeC1ek bir ~ almak 
cezam vmraek IUl'etlle olaun muha. VUlf kendi bllro tefini memnun iQbı yolladıldan aman Bay mldtlr 
keme aatlnhı tehirine çalıtmum is- etmekle ve onun. lbmı delil. el· bu babfm farkma vardı • 
temit ve ba UllUUDI muvaffak ol· zem 1* adamı olmakla kalmamq. Mtıb&yaata clkmıl olduflı için 
,...-~. tı. Vulyetl lyilefÜl'c;e ve citgide yanında epeyce para da vardı. Ve 

bttka yWaıek memurlarla temu et alra' slbl otomobilden indirirlerken .• , .•.• 
Burhan Felek 

alkan 
Matlarında 

Gueteama taluir an.tndeD Bur • 
ilan ..... U1etlerln harelret ettili 
vapurla din üpm BtLete gitti. 

Bom&DJa atlet&m federuyomı • 
naa clafttUlll olarak Bllkrel8 lfclen 
anıda..., 8 inci BalJmn o)'UDlan
m ,...,..,_ takip idecü ve mla-
mblm. • 11u>e tettn'latma ...,... 
mya bdaıl llld lbtıne ~ p 
....... 16Urece'ktir • 

tikQe ili lleırlemlfti. çanta açılnuf, para1amı bllyWı bir 
Klınae onun u bir zamancı. btl· kamu yere döJdllmo, ve çoban bu· 

ro eefl oldutUnu, seksiyon lefllil· nu görmu,tt. Çobarım kulUbeal 
ne cıl'timı f•ketmemlftl ÇllDki1 daid& idi. Ve elyarda batka ne köy 
her aman etek öpen. ayak ~ vardı. Ne ev, ne ot. ne ocak. • 
pen, JINto tutan, 11JDUD, bunun abl Çollf.ra bunlarm kulübeye mil& • 
""'1ni mtltflr evlerine biz flr ettikten IO~ k~dl ç*U gitti: 
m~ 'baf&n. iııltalUclıldan aman "Gece geç gellrlm. Siz kendi da
ldrar fl9elerini llboratuara mua- DUDD pbl barµım içerde... dedi. 
JeneJi cGttb'en. raporlan alan, dok Bay mtldttr de dUtUnd\l: 
torlatı lwth• apk adlmdI o.. • "Acaba arJrt4af toplaımya mı 

TlC&Ntaııenln umum llNhuebe sttti ! " 
mlldtlr muavini olduju 1&1D&D bile Gece kulflbenhı Mdlrlnin UaWnde 
muhuebe mUdilrllntln kırptP'da bllallldiller. lllldtlr endlteden uyu-
elpençe divan duruyor, o giderken ~rdu. Vaaıf tt her teyt mtıdtl 
lbtllderbıl dtızeltmlye çaba1J1or • rthıden sonra yapmak ltlyaduld& ol 
du. cflJlu için plerlnl kapamıyo~ 

Kuhuebe mUcltlt muavini o14uk- llt1d1lr uyua 0 ela mumı bildiil 
tan IOJU'& tabii umumi mtıdlrle de 
tem11a girmlftl. Btr umum! mtlcltl· IQbi himen ll'kadan uyuyeeakb. 
rOıi huauat bayatmm ne mtllrim dert l'Pat Bav ml1d8r cam kadar pa 
Jerl, ne görWecek lf1erl ftl'dlr. o. racıJrlanm dtqtbıflyordu. Mal ca • 
nunla temu eder, etaeıs hemen o- nm JOnpll delil midlrT 
mm it adamı~ 

O 
mm lmlaill borla ve tahdit G 6sl.rlDe bir ttırltt uyku clr • 
~ ,apua Vudb. 1Jve miyen mttdtlr geceyi o ~ 

almv&Jr haJılan lhnnntendinln a- c1a p c1IDledi ti, nihayet bir lell 

yai1&nDa bdar aOtDNn. terkedl
len meın.. h&kJa llktt olarak he 
dire edilen ldl~ tafı1Ua, yeni 
wıetrw Sıruemleıde gtllel bir a· 
pa.rtmıan arayp, kUçtık bannnm 
lluaml ten1e Jrordunu ya_ptırmak l· 
çln llQl bWan. ltlçUk beyin otomo
bJUni ~ çıkaran, bll;Jk 
ban•m tüef huta1Jlı ıpı ~p11&11 
tabtip.erl~ "-9, evdea 
...,...... tqıJua. ...,, hep, ...,. 

C) tııB. 

cıu,ıcıu. .. Bir ayak 11111: Kultlbenin et 
ratmda Jaftf. yavq clolquı bir 
aYI* lllid. .. Ve yerinden tırıadı. 

-VUlf, dedi. bir ayak _.ı var. 
ltittln mit 

Bcaber dbıledller. VU!f cl.117 • 
madı ıwoa .. Mademld midir cıvı 
muttu. 

- .. -- 4edl. 
- 8eD --~ llil-Jıübk ço1*l adam topladı. 'bill 

ı..nwp pU)'fl' .. Çinli lll*'Anm 
,.... ...... ı&'dl-
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PIY81118/JiJ Koğu ~ Eğlence / Dil/er . ~~ftikaak6a6osı 
{... Diinyat/a en pll laJl..,Jan tlil J 

Bu anlatacağım feY bir masal veya ... ARTE lıan,;.itlir? Zengin ve /altir JiJ. 
arltiye değildir. Geçenlerde İngiltere- lerJe takriben kaç •Öz varJır? 
de bir kasabada sahiden olmuştur: Dünyada en çok kullanılan dil Çin-
Kuğu kuşunun resmini görmüşsü - cedir. Evet ... Bize bu kadar yabancı 

nilzdtlr herhalde. Ne güzel bir kuş- gelen bu dil di;inyada en çok söylenen 
tur. Bembeyaz tüylü ince uzun bo- bir lisandır. Çünkü: YeryiizUnde 400 
JW11u. işte bunlarda.ı.' bir çift, bir ln- mil~on Çinli var. 

·1· d k' .. k b' ··ı k Çinceden sonra en çok kullanılan 
gı ız kasabasın a 1 küçu ır go w e dil lngilizcedir. Bu dil 200 milyon kişi 
narında yuva kurarlar. Bayan kugu tarafından konuşuluyor. lkisinden 
yumurtlar. Yumurtalanrun üstüne sonra sıra ile Ruşça, Almanca, Hint 
yatıp yavru çıkanr. Yavrular kendi- lisanı Fransızca daha sonra da Is- 1 

• 

leri gibi gtu.el değildir amma (çünkü panyolca gelir . 
kuğu kuşunun yavrusu çok çirkin o- Noktalı yerleri çok siyah bir kur Zengin bir dilde kaç söz bulundu -

· ğuna gelince: İngilizce en son çıkan lur) anne, baba yine pek gurur du- şun kalemi Ue karalaymız bakınız or-

yarlar. taya ne hoıt bir teY çıkacak. 

Bir gün bayan kuğu kırlarda ge7-
miye gider. Nasılsa bir bahçeye d 
lar. Bahçede bir gocuk arabası dur, 
yormuş. Zavallı kuğucuk bunu bo§ s 

DD'. Kenarına çıkıp eğilir, içine ba 
kar. Bunu çocuğun babası görür. Kt 
ğuyu çocuğa hücum ediyor sanar 
Eline geçen bir odunla kusa saldırır. 

Ve oracıkta öldürür. 

lQgat kitaplarmda 400,000 muhtelif 
kelime vardır. Fakir ve basit bir yer
li lisanında ise ancak 1000 kadar söz 
'ulunabilir. 

Çünkü insanlar nekadar çok mede
ıileşirse o kadar çok söze ü.tiyaç du
ıar, o kadar türlü türlü söz söyler. 

Meseli.: çok okumuş bir adam ko
'luşurken 100 bin tane muhtelif keli
"De kullanır. Cahil bir adama bundan 
;ok daha az söz yeter.O, hep ayni söz 
'eri tekrarlar durur . 

KütUpaneci ve gazeteciler daha 
çok türlü söz kullanırlar. Onların söy
lediği her yeni söz sayılsa 50,000 i 
bulur amma bunlardan çoğunu yılda 

.~K"~~t:ı?!I 
!.n"'K ' . ::i 

ucundan başka h& 
men her tarafı beyaz olan bu 
büyük kuş Afrikanm Akdeniz kıyıl• 
nnda buİunur. Buna Firavunların ta
vuğu denir. Firavunlar (eski Mısır hü 
ki.imdarlan), kendilerini Tanrının ve
kili sayarak memleketlerini idare et
tikleri vakitler bu kuşlar gflya güne
şi veya iyiliği canlandırırlardı. 

Amerika. Akbabası ile buna benzer 
esmer renkte başka bir Akbaba dünya. 
kurulalıdanberi süprüntülUkler ve 
çamurluklarrn etrafmı sarar ve ons.
larda yiyeceklerini ararlar. 

Afrikada. bulunan başka çe.şit soa
guçlu akbabalar; yalnız Afrikarun or 
talannda yaşarlar. 

Zavallı baba kuğu, akşama kadar 
eşini bekler durur. Gelmeyince yavru 
larmı nasıl oyalıyacağmı şaşırır. Er
tesi sabah erkenden anneyi aramıya 
çıkar. Kasabaya girer. Çarşıya dalar. 
Bir yerde büyük bir ayna satılıyor
muş. Kuşcağız, gözü nasılsa bu ayna
ya İli§İr. Aynada kendini görür. An-

belki ancak bir kere söylerler. Bun- ı V · ----------
dan t&bit gazetecilerin, veka okumuş 

ne kuğu sanar. Hemen yanma koşar. 
l'akat nihayet gagası aynaya çar
par, korkar, biraz geriler. Yine gözü 
aynadaki kuğuya dalar. Yine anne 
kuğu diye ona koşar. Şimdi bu azvallı 
kuğucuk kaç gündür oracıkta ayna
nın önünden bir ttlrlU ayrılamıyor, e
finiıı kendini görUp te yuvaya dön
mediğini sanarak gidip gelip onu kan
dmnıya uğraşıyormuş. 

Garson - Kekliktir efendim. 
Müşteri - Garson eğer bu keklik 

eti ise ben dttnyanm en ahmak ada
mıyım. 

Neye Benzetmiı? 
Şişman kadın - Hey bay, beni lüt 

fen denizden çıkarın. Korkuyomm. 
Adam - Denizden balina çıkannı

ya alıtık değilim. 

adamların okumamış olanlardan da-
ha çok konuştuğu anl~ılmaz. Herkes 
kendi istediği kadar konuşur bu, he
saba girmez tabit. Yalnız okumuş in
san daha bol daha muhtelif sözlerle 
meramını anlatır. Okumamışsa daha 
az kelime bilir, ve kullanır: 

ÇocMk Mantığı 
Büyük baba (çocuğun ho:J:..ı.na git

mek için) - Del bıdı, bıdı, bıdı. 
Çocuk (içinden) - Büyük babam 

da nekadar küçük kalmış . 

47 Numaralı Bilmecemizden Hediye 
-47 numaralı mecmuamımakl "Bil- ye sokağı 1 - 2 numarada Faik, Kon

mece - Bulmaca., da en çok muvaf- ya gençlerbirliği üyesinden Hasip Al-
fak olup hediye kazananlar: tmsel. 
Blnr mllNkkepll bltım hnnulv: Birer böyWı o)'UIMlak hn•ular: 

48 inci okulda 2 Jale, Akkaya, 64 Balıkesir varidat mildUrU oğlu Ne-
tlnctt ilkokul 716 Cavidan, Beeiktat jat Babahan, Kırklareli istasyon ala
Kiğrthane caddesi eski mezarlık so- . ymda 6 mcı bölük kumandanı yüzba
kak 28 numarada Hikmet Asal, Vefa: §1 Kırtok oğlu Yılmaz Tok, Ankara 
erkek lisesinde 667 Seli.mi Şefik, Per- Yeni§ehir Kilise sokağı 5 numı.rada 
tevniyal lisesinde 340 Cahit. Celi.l Gören, Izmir Salepçi cami Far-
Birer tarak kaanular: şısmda 67 numarada Hakkı Scrtka-

lstanbul erkek lisesinde 476 Celi- ya, Siirt Jandarma Kumandanın:n 

lettin Evren, Yeşilköy ilkmektep kar- oğlu Kemal Ozdemir. 
punda 18 numarada Altan Uras, Fa- Birer küçük oyuncak kazanankr: 
tih 15 inci ilkokul 702 Zeki Şen, Eren- Edremit Gazi Dyas mahallesi Şa
köy Ayşe Nurserez, lstanbul Göztepe fak caddesi 3 numarada Huriye Un
Yeşilbahar sokağı 16 numarada Meh- al, Izmit Kozluk mahallesi Kışla cad-
met Uluiz. desi 26 numarada Nihal Sümcrval, 
Birer albüm kazananlar: Ankara P. T. T. umum müdürlilğün-

Edremit Halkevi Kitapsarayı işyan de hesap işleri merkez muhasebe me
R Aydıner, Ankara Orman çiftliği o- murlarından Mehmet oğlu Kemal Ar
nuncu yıl yatı okulunda 134 Fahri El- man, Söke öğretmen Lfıtfullah oğlu 
Ustiln, ,Fatih 11 inci ilkokul 3 üncü Vahit, Kırıkkale Fevzi Çakmak cad
amıf 31 Didar, Bursa tnucami karşı- desi 49 numarada Ataman. 
amda Kemalettin Turgan eczanesin- Birer kart kazananlar: 
de Orhan eliyle Rıza, Manisa lnönU UskUdar Paşalimaru 21 numarada 
mahallesi Aralık sokak 10 numarada Güzide Mazhar, Adana simsar Hilmi 
Sallhatti:ı F.ein, Siirt CUmhuriyet o- muhasibi Enver oğlu Yavuz, Beşik
kulunda 4 tlncft mııfta Selçuk Oncel, taş Kılıçali Müvezzi caddesi 63 nu
lmnir Karfıyaka Oamanzade Retadi- maralı ev, Fatih Gelenbevf ortaoku-

lunda 24 Mesrur Uniz, Ankara Bul
duk sokak 19 numara Sedat, Tarsus 
buğday pazarında Necip oğlu Dyas, 
Yalvaç ortaokul mezunu Mustafa D
han Dilmaç, Yalvaç ortaokulu Fran
sızca öğretmeni oğlu Hafif Ayaz, An
kara Gündoğdu mahallesi Demirtaş 

sokak 46 numarada Ayhan Kök, 
Konya askeri ortamektep hesap işya
n Mesut oğlu Hikmet Ozgenler, Tun
celi komiseri Şevki Demiralp kızı Se
bahat Naşide, Kayseri bez fabrikası 
tamirhane katibi Hüsamettin. kızı MU 
kerrem Gökhan, Kayseri inhisarlar 
barut deposu memurunun oğlu Ke
mal. SüleY.maniyede Mehmet oğlu Ah 
met, Istanbul Çarşıkapı Divanali so
kağı Ali Ertürk, Edirne garp hudut 
telgraf karargahı muhabere gedikli 
başçavuş Adilin oğlu Erdoğan, Uskü
dar Yeniçeşme Çıkmaz mektep soka
ğı 6 numaralı ev, Eyüp ortaokulda 87 
Münire lşcan, lstanbul Lileli Ordu 
caddesi Çarsancak apartımanı Meh
met Alpay, Kadirga Emin Sinan ma
hallesi Dağhan sokağında Sadık Ata
lay, Sıvas ismet Battal işevinde Hik
met Battal, Kayseri bez fabrikası ta
mirhane kA.tibi Hüsamettin kızı Mü
zeyyen Gökhan. 
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ADRES: 

Ba kupona doldDnlP bise 1olla· 
nua. Mukabilinde ıönderecetimb 
ha tartım alır almu Tan Çoculı 

'-. ltlübilnU" bası olurııanuı · 

Kazananlar 
47 numaralı mecmuamızdaki "lt• 

sim boyama,, müsabakasını kazanan 
Uç kariimiz ve alacaktan hediyeler: 

1 - Sultanahmet lnciliçavuş sokak 
37 numarada Baha, bir sulu boya ta
kımı. 

2 - Manisa Tapu sicil muhafızı 
Sadettin oğlu Mithat Arda, bir kuru 
boya takımı. 

3 - Fatih tramvay durağı Şehft 
Kubilay sokağı 1 numarada ·Ayten, 
bir kuru boya takımı. -

Bu müsabakada hediye kazanama
mış olmakla beraber resim boyamada 
çok meharet gösteren Konya Akşam 
Kız Sanat Okulu karşısında 2 numa
ra.da M. Hikmet ile lstanbul Kumka
pı ortaokulunda 930 Alaettinin resim
lerini, kendilerini takdir ederek, ba. 
sıyoruz. • 
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KORKU B\LM \YEN OGUZ 
Evvel zaman içinde bir köyde ih

Llyar bir çiftçi, bir de onun Oğuz 
adında bir küçük oğlu vardı. Bu 
çocuk hiçbir şeyden yılmaz, kor
ku nedir bilmezdi. Ta küçüklüğün
denberi köyün bütün çocukları a
rasında cesaretile tanılmıştı. Onun 
bu ~ cesaretine değil çocuklar, 
büyükler bile şaşarlardı. Nerede 
bir cesur adamdan bahsedilse O
ğuz gibi diye hep onu örnek gös
terirlerdi. 

O köyün yakınlarında birkaç 
dev yaşamakta .idi 

Bunlan uzaktan gören insanın 

korkudan ödü patlardı. En baba
yiğitler bile onların değil karşısı 
na çıHnıak oturdukları yerlerin ya
kınlarından bile geçeınE>zlerdi. 

Bu devler vakit vakit yakınlar
daki köyleri basıp köylülerin nele
ri varsa alıp giderlerdi. Zavallı çif
çiler bütün yıl çalJ!?Ip çabaladık

tan sonra böyle bir yağmıya uğ
rayınca açlıktan ölecek hale dü -
şerlerdi. 

Oğuz çocukluğunda bu devlerden 
bahsedildiğini çok duymuştu. An
nesinin, babasının, bütün tanıdık
larının korkudan ağlaştıklarını çok 

görmüştü. İçinde hep "ah bir bü
yüsem ben onların hakkından ge
lirim,, deyip duruyordu. On beş 

yaşına gelir gelmez ilk işi bu dev
lerden birine gizli bir tuzak kur
mak oldu. 

Bir sabah Oğuzu köyde gören 
olmadı. Çünkü, o daha şafak sök
meden eline bir boru, bir balta, bir 
kürek, bir de kazma alıp, doğru 

köye en yakın devin sarayının yo
lunu tutmuştu. Oraya sessiz ses
siz yakl~tı. Ve sarayın biraz uza-. 
ğında, yol üstünde durdu. 

On on beş metre derinliğinde, 
en aı:, on insanm birden sığabilece
ği kadar geniş bir çukur kazdı. Bıı 

- çui<urun üstünü" çalı, çırpı, ağaç 
dalları ve biraz da toprakla örttü. 
Sonra b\r kenara çekilip bütün kuv 
vetile borusunu öttürdü. Artık sa
bah oluyordu. Dev uykusunun i
çinde boru sesini duyunca hiddetle 
yatağından fırladı: 

- Seni gidi hınzır insan! Sen ne 
cesaretle benim sarayımın yakının
da boru çalıyorsun. Dur, ben seni 
bir lokmada yutuvereyim de g9r, 
diye sesin geldiği tarafa koştu. O
ğuz daha ewel uzaktaki bir çalıyı
ğınının arkasına saklanmıştı. De"· 
onu göremedi. Yolda koşayım der
ken, Oğuzun açtığı kuyunun üstü
ne bast1. Çalı çırpı yıkıldı. De\• 
koca ıkuyuya düştü O vakit Oğuz 
saklandığı yerden fırlayıp devin 

karşısına çıktı: 

- Hain dev, nasılsın, hani beni 
bir lokmada yutacaktın. Dur ben 
seni bir vuruşta geberteyim de 
fenalığından dünyayı kurtarayım 

bari, dedi. Baltasını devin başına 
bir, bir daha savurdu. Devin koca
man başı parçalandı. 

O zaman Oğuz sevinç içinde he
men köye koştu. Köylüler bu müj
deyi duyunca üç gün fiç gece bay
ram ettiler Devin sarayına koşup 
onun §ura.dan buradan aşırdığı pa
ralan nldılar, paylaştılar. Bu pa
raların çoğunu (Oğuz)a verdiler ve 
ona (Korku Bilmiyen Oğuz) adını 
verdiler. 

Korku Bilmiyen Oğuzun adı dil
lere destan oldu. Köyden köye, şe
hirden şehire dolaştı. Bunu niha
yet öbür devler de duydu. Hepsi 
bir dev öldüren bu küçük fakat ce
sur insana diş bilemiye başlaclılar. 
İçlerinden birini onu yakalayıp öl
dürmek için Oğuzun köyünün ya
kınma yolladılar. 

Bunu duyan köylü1eri yeniden 
korku aldı. Hep ağlaşıp titreşmiye 
başladılar. Yalnız Oğuz korkmadı. 

İhtiyar babasının yüzünü öptü, 
"Sen korkma babacığım, dedi. Ben 
bu devin de hakkından gelirim . ., 

Aradan hemen hemen. bir yıl 
geçmiş, Oğuz daha ziyade büyüyüp 
kuvvetlenmişti. 

Bir sabah er.kenden yine yola 
çıktı. Akşam üzeri devin sarayının 
yakınma vardı. Karnı acıkmışb, 
susamıştı da ... 

Sarayın kapısını çaldı. Dev onu 
" içeriye kabul etti. Güler yüzle ko
nuştu. Yiyecek, içecek verdi. Ya
tacak bir oda ve yatak ikram etti. 
Fakat tam Oğuz soyunup ta yata
ğa gireceği sırada devin kendi ken
dine şöyle bir şarkı homurdandı
ğını gördü .. 
Bu saraya bir girt"D bir daha çıka

maz. 
Bir gece burada yrıtnn sabahı göre. 

Çünkü: Benim koC'a sopam 
Rt-~·in demez, ba~k demez 
Kırar, ııarçalar, atar. 

mez. 

Oğuz korkmadı, titremedi yalnız 
bir düşi.indü. Hemen yataktar.ı dışa
rı fırladı. Karanlıkta bir köşeye giz 
lendi. Çok geçmedi. Dev adımlan 
koca sarayı zangordata zangırdata 
Oğuzun olduğu odaya geldi. Yata
ğa yaklaştı. Tak, tuk, tak, tuk vur
du, vurdu. Yatağın içinde Oğuz ya
tıyor sanıyordu. Halbuki kurnaz 
çocuk yataktan çıkar çıkmaz ken
di yerine karanlıkta eline geçen 
bir tahta kiltüğü koymuştu. Dev 

Koca Dev bo.vluboyunca çukura düştü 

vurdukça takırdayıp kınlan Oğuz 
değil, bu tahta idi. 

Ertesi sabah Dev güle, güle kah
valtı etmiye gidince karşısında O-~~ 
ğuzu sapsağlam bulmasın mı? Şa~ 
kın şaşkın Oğuza: 

- Bu gece rahat uyuyabildi a ı 
mi? diye sordu. 
Oğuz - O ... Pek rahat .. Yalnı t 

uykumun arasında b;r iki s;nek şt l 
ramı buramı ısırdı amma aldır l.ı C' 

dım dedi. ~ \ c 
Dev böyle kuvvetli bir .insan . c ~ 

görmemL5ti. Içinden: 

Dev1 Oğuz sanarak oduna vurmıya başladı 

- Allah, Allah dedi ben bu ka
darcık insanın bir yumrukta canı 
çıkar sanırdım. 

Oğuzun önüne kahvaltı diye ko
nulan yiyecekler hemen hemen De
vinki kadardı. Yani on insanı doyu
racak kadar. Çocuk el çabukluğu 

ile yiyemediği yiyecekleri göğsüne 
evvelden taktığı deri torbaya atmı
ya başladı. Torba dolunca Oğuz, 

Deve dedi ki: 
- Ben şimdi şu ekmek bıçağı ile 

göğsümü yaracağım. Yediklerimi 
çıkaracağım, ölmiyeceğim. Sen Dev
sin, kuvvetlisin amma zannetmem 
ki böyle marifetlerin olsun. 
Oğuz bıçakla göğsündeki torba

yı yardı. Oraya attığı yiyecekler 
dışarıya döküldü. Dev ondan geri 
kalmamak için hemen bıçağı yaka
layıp bir vuruşta kendi karnını del
di. Ve tabii öldü. 
Oğuz bir Devi daha yenmişti. 

Sevin~le köye döndü. Köylüler dü
ğün bayram ettiler. Bu devin de ha
zinesini paylaştılar. 
Oğuzun adı bütün dünyaya ya

yıldı. Nihayet Devler o kadar kızdı
lar, o kadar kızdılar ki içlerinden 
en korkunç, en .iri en kötü huylu 
iki başlı bir Devi seçip Oğuzu öl
dürmiye yolladılar. 
Oğuz bunu duydu fakat yılmadı. 

Bu sefer hem daha büyümüştü. 

Hem de ikinci Devin sarayında ga
rip bir külah bulmuştu. Bunu başı
na giyen görünmez oluyordu. Bun
dan daha iyi silah mı olur? 
Oğuz bu klilahı başına giydi. Gö

ze göıiinınez oldu. Doğru iki başlı 
Devin sarayının yakınlarına gitti. 

• Fakat dolaştı, dolaştı saraya gire
cek bir delik bulamadı. Düşündü, 

taşındı. Bu sarayın yakınından ko
caman bir su akıyordu. Ustündc 
bir köprü vardı. Dev nereye gitmek 
istese mutlaka bu köpriiden gcçmi

ye mecbmdu. 

Korku bilmiyen Oğuz bu köprü
nün iki başını da yerinden oynattı. 
Kendi bir tarafa çekilip bekledi. 
Dev bu gürüıtUyü duyunca hemen 
oraya koştu. Fakat köprüye basar 
basmaz köprü yıkıldı. Dev alttan 
akan koca nehire yuvarlandı, b~ 
ğuldu. 

Oğuz bu sefer üçUncü defa Dev
lere galip gelmişti. Hemen saraya 
koştu Devin telilşla açık bıraktığı 
kapıdan içeriye daldı. Odadan oda
ya dol~tı. Bu Devin hazinesi hep
sinden daha zengindi. Gördüğü el
maslardan, incilerden, altınlardan 
Ot;'UZ'un gözleri kamaştı. En sonra 
kilitli bir odayı zorla açınca, ne gör 
se beğenirsiniz. Güzel mi güzel bir 

kız. Oğuz bu sefer köye yalnız dön
medi. Güzel kızı da beraber götür
dü. Köylüler yine sev.inçten şenlik 
yaptılar. Oğuzla güzel kız da biri. 
biriyle nişanlandı. Kızın babasına 

haber salındı. ihtiyar adam sevin
cinden biltün malmı mülkünü kızı 
ile genç damadına bağı§ladı. 

Hem köylüler, hem de Oğuz zen
gin oldular .. Geriye .kalan Devler, 
en cesurlarnu bile öldüren Oğuz
dan korkup uzak, uzak bir adaya 
kaçtılar. Bir dnha ne o köyde, ne 
de başka memleketlerde görünme
diler. 

f~~~M:k~:;,, ,.,.,~ 

~ · ~ 
' Dibi ile JıubuJ hikuşesini yazaııı ' 
~arkndaşımıı bu hafta rahatsızlan ~ 
~mı~. Ben tfürkçe bilsem ~'nzaca.k- -
~bm, amma bilmiyorum. nu hafta 1 
~onun ,·erine size bnskn hikaye ve- -
~riyon;:p. Gelecek h~ftadıı.n .bn.5lı- 1 
'yarak yine Bibi ile U<ıbuhı okuya- ~ 
~cnksmız. ~ 
~ l\lil\i ' 
t .................. ,, .............. , .................. , ..... -

~~~uı. Çoc.U\c.. \.'\a~ e""'- ~ 

\S.\E BUNU 
BİLMİYORDUM ! 

1lesim lovama Müsabakas\ 

Maymunların . 

Zekası 

Viyanalı meşhur cıu1 .... v• , ... • .. 

Uzun 

Ömürlüler ~ 
. .. 

c. 

Tutulan istatistiklere göre insanla
rın en uzun ve en kısa ömürle yaşa
dıkları memleketler şöyle tesbit edil
miştir: 

Atlas denizi sahilindeki memleket
ler ahalisi en çok ya.,."Ilrlar. Bu mem
leketlerde ölenlerin sayısı vasati ola
rak binde sekizdir. Fransada bınde 
15,8 dir. insanların en az ömürle ya
şadıkları memleket Yunanistandu-. 
Macaristan, Portekiz ispanyada insan 
lar Fransadakilerden daha az yaşar-

ınas) insanların istediklerini söyle
meden, işaretle göstermeden hay
vanlara duyurup anlatabilecekleri
ni meydana çıkarmış. Son zaman -
larda doktor bu denemesini küçük 
bir maymun üzerinde yapmıştır. 

Doktor bir masanın üstüne bir d 
ma, bir muz, bir kurşunkalcı:ni, bir 
top bir de saat koymuş. Maymunu 
ellerinden tutmuş bu masanın üs -
tüne çıkarmış. Sonra kendi aklın
dan maymunun bir masanın üsün 
de bulunan çeşit çeşit eşyadan yal 
nız kurşunkalemini almasını geçir
miş. Maymun masanın üstünde bu 
lunanlardan hangisini alacağını bir 
zaman düşünmüş, şaşırmış gibi 
durmuş, sonra kurşunkalemini nl
mış Thomasa vermiş. Doktor şaşa 
kalmış. Ve denemesinin bu kadar 
iyi bir son vermesinden memnun 
kalmış. Bundan sonra doktor sıra.
sile içinden masanın üstündeki Ö· 

teki şeyleri geçirmiş. Maymun da 
hiçbir defa yanılmadan doktorun 
aklından geçirdiklerini almış. 

lar. ' 
lsveçte, lngilterede, Almanyada, 

Norveçte de, Holandada insanlar çok 
yaşarlar. Bunları misal olarak veriye 

l .. ukn.ridnki resimde bir tahal• Son bahar nıe~"·iıı:.'1 görüyorsunuz. nu lez· 
zetli yemişlerin adlarını biliJor musunuz? Eğer bilil·orsanız, herhatıle m 
renkte olduklarını da biliyorsunuz<.lur. Bunları koodi renklerile boyayıp bi· 

• ze gönderiniz. 
ruz. ı l ~Stml 

Asyada insan ölümü en çoktur. 
Mezopotamyada bu yekun en az bin 
le 38,5 u bulur. Buharada ise b. 

Güzel IJoyıyanlardan 3 kişiye hediye vere~k ve resimlerini de 
mizde basacağız. 

gazete· 

12 ye düşer. Kahkaha 

Bu denemeden sonra doktor şu
na karar vermiş: Hayvanlar, hiç 
değilse maymunlar bizim istekle!·ı
mizi söyletmeden yapabilecek bir 
hale gelebilirler . 

Su içmeden 

Y aşıyan Hayvanlar 

Hayvanlardan susuz yaşıyan da bu

lunur mu? Bulunur. Hem de bütün ö

mürlerinde bir damla su bile içmeden 

yaşıyan birçok cins hayvanlar var. 

~lıcalan, Cenubi Amerikada Pata

gonya arazisinde Uma denilen Ame

rika devesi ile Asyanm şarkında ba

zı ceylanlar hiç su içmeden yaşarlar. 

Yeni Bir 

ilaç 
Şeker, şüphesiz yorgunluğu gider

mek için çok iyi bir şeydir. Bu sebep 
ten sporla uğr~nlar çokça şeker 
kullanar~k yorgunluklarını çıkarır. 

lar. 
Tuz da şeker gibi yorgunluğa karşı 

çok iyi bir vasıtadır. Bazı doktorlar 
hastaları kuvvetlendirmek için tuz 
kullanırlar. Tuzun bundan başka kalp 
lıast:alıklan için iyi geldiği teerübe i
le anl~ılmıştır. Kalbinden hastn olan 
!ara tuzlu bir bardak çay içirilince. 
hastalığın ağnları hafifliyor, tuzlu "ıll 
yı kesince hastalık yeniden eski hali
ni alıyormuş. Kalp hastalıklarını ha
fifletmek için çok ucuz ve yapılması 
kolay bir ilaç amma ... Tuzlu çay da 
kolay kolay ~ilir şey mi? 

Camdan Jilet 

Ucuz ... 

Yemek 

Hasis ve ihtiyar •H .. 1) veyseı ba
banın karnı açıkmıştı.. Bir fırıncıya 
sordu : 

- Ekmeğin nasıl? 

Fırıncı: 

- Oo, dedi ekmeğim çok iyi, çok 
tatlı ve tereyağı gibi yumuşaktır. 

Veysel baba düşündü: •·şu halue 
gidip tereyağı alırım, dahn iyi..,, Ve 
tereynğcıya sordu : 

- Tereyag~ ın ~asıl? - . - O, tereyağım taze ve zeytinya. 
ğım gibi şeffaftır. 

Veysel baba yine düşündü: "~yley
se zeytinyağı edinirim hem daha u
cuzdur.,, Bakkala sordu: 

- Zeytin yağın nasıl? 
- Oo, zeytinyağım temiz, lezzet 1i 

ve su gibi berraktır. 
Veysel baba kendi kendine: 
- Su mu, su mu? dedi. Orıh ne 

ala.. Bir parça su içerim karnım do

yar. 

Su içmeden yaşıyan hayvanlar a. 
rasında bir nevi papağan da var. Lon 

dra hayvanat bahçesinde elli iki yıl 

yaşamış olan bir papağan bütün öm
ründe bir dan1la bile su içmemiştir. 

Bir Avusturyalı camdan yeni birşcy 
icat etmiş. Bu adam iddia ediyor ki 
camı 1400 derecede ısıttıktan sonra 
hemen, 300 derece sıcaklıkta zeytin 
yağına batırılarak banyo edilirse çe
likten 1 dera daha yumuşak oluyor- Kandırayım Derken .• 
muş. Bu yumuşak camdan tıraş hı· 

. rng· ı ya·pılırsa bin tane jilet 130 kuru- Mil§teri - Otelci hani bu odada 
Tabü ilimler mütehassısı biJ'<:ok bil 

ginler ad. a tavşanlarının dn su ıçmc- ~ . .. 
• . 1 1 kmış elb" asacak bır -.·er var mı ~ .. t.. şa ma o aca.. . ıse J 

diklerini bunların yalnız_ otların us un Bu; her gün tıra§ olmıya mecbur Otelci - Koyanz efendim . 
de b~. t?P1_:u1~ kıragı damlalarını olnnlar için çok ucuz birşey. Bir ayı Müşteri - Ya bir sürahi ile su ~ar 
cmdıklerını soyluyorlnr. · . 60 para ile geçiştinmc-k ne iyi.. dağı? 

Sürünerek yürüyen bırçok hayvan Otelci -Şimdi bayım hemen hazır. 
lar da böyle . . Bazı ~ins yı!~lar, ker- Dünyan!n En Müşteri _ şu yatakta tahatkuru-
tenkelerle ve kurbaga nev ınden hay- •• •• •• ., • su, pire filan! 
vnnlar hiç su bulunmryan yerlerde Buyuk KopeCJI :1 Otelci _ Kolay efendim, onu da 
yaşarlar. . . . . . . koyaıız. 
Amerikanın g:ırbınde çok kurak ha .lngıltcrede kendı cınsınden tek ka-ı 

zı yerlerde yaşıyan fareler de susub lan bir köpek varmış. Bu köpek dün Lokantada 
ya.şıyan hayvanlardandır. yanın en büyük köpeği imiş. Boyu 

Hatta Fransanın bazı yerlerindeki burnundan kuyruğunun ucuna kadar 
koyun ve inek sürüleri hemen hemen 2.30 metre imiş. Bu köpeğin doğup 
hiç su içmezler. Buna rağmen Rok biiyüdüğü yer Pirene dağları imiş. 
fort peyniri bunların süUinden yapı- Pirene dağları, Fransa ile lspanya 
lıı· • arasındadır. 

- Hey matmazel, dikkat etsenize, 
çorbanın bütün salçasını üstüme-dök 
tünüz ... 

- Ehemmiyeti yok bayan, muUak 
ta daha salça dolu .• 

T 

Antika 

Müşteri - Sizin bana dün SaLuğı., 

nız antika tablo, çok güzel. 300 sene-ı 
lik eski bir eser ha? .. Maşallah dah · 
boyası bile kurumamış. 

Antikacı - Garip şey. Halbuki sc 
kiz gün evvel ressamdan aldığım va. 
kit boyası kuru idi. 

Güzel Mazeret 
Çocuğun annesi - Bu pastayı ço 

cuk ye.r mi hiç. Ustü örümcekle dolu 
Pastacı - Fena mı bayan. Orüım

cek olan yere sinek üşüşmez. 

BiLMECE 
BULMACA 

-No. 49-

- Arkadn.şuıu kaybettim, bilme 
ağaçlann arasına mı daldı, yoksa d 
nize mi dü;)tü, şu arkamdaki köye 
gitti? Ben aradım, ta.rac:hm, bulaı 
dım. Si zde arayınız. Bu1uNamz üsfüı 
nü lşaretle~ip b uresmi bize gömlcri 
niz. 

nulruıla:rdaııı 50 kişiye kıymetli lı 
diyeler ,·ereceğiz. 
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Y amn : Ziya Şakir 

$u Kızılbaş Oğluna 
Haddini Bildirmek Gerek 

Selirn Fena 
Halde 
l<ızmıstı 

..... Suı 1 
Ilı Cebren tan Selim, Osmanlı tahtı
Saı~t, \le ka.hren zaptetmi§tir. 
~-~ Alınıet Sultanm hakkı 
~et s:ıı onu katlettirdi. Fakat 

lf.e Uti tanın oğlu Murat Bey 
~ etmiştir .. ve bugün d~ 
~ b' Zdir. Bu genç, babasının 
11tt beıcı ~t ele geçirmek için fır 
Sııı ... _ enıekted. İ 

'"'il tı_.. ır... ttifak edelim. 
() a... .. ~ırn ile harbe · · li 
~--""l.Ql l{ gınşe m. 
t;1deteUnı urat !>e~ de Anadoluya 
... lotıra d Selimı mağlup ettik
""llbJıa a, Murat Beyi Osmanlı 
Ilı ~Un~lim. Ondan eonrası-
1 ~l!ıitti 
~ ~,hı,~~ltanr, yine mütereddit 

' ~1.1. Sefire, hiçbir sarih 
~ errneınişti. 

~\uti, ı::lin~ bu mahrem ittifak 
~ müddet gizlenememiş S ca ldısır saraylanna yerleş

~l'etteıı SUslar tarafından, derhal 
~ haberdar edilmişti. 

Jı.ıde 6~_bu haberi alır almaz fena 
...... ~elenmişti. 

«itıt 'bıı .. ,~k !5U kızılbaş oğluna, had 
~ek gerek. 

J:~ Selinı çok iyi biliyordu ki 
ile\ 0 k lanıaile haddini bildirmek, 
~eı~r kolay bir ia deii!di. 

clıı)\ ltıaıİ Şaıı Ismail, koca bir or
~~ h kti. Ve bu ordu, seneler
~ ... k arp ~ey~anlannda pi§ -
~· ıı:-ndıgı muteaddit zafer -
'~ ın maddi ve hem manevi 
'Ylikseımişti. 

hıı ~"1·· .Şah Ismail, ordusunun 
~ile iktifa etmiyerek son 
~. b~~k bir faaliyete gi
~ ~:Su gıdışle, ordusunu bir-
~ tezyit edecek.. korkunç 
~ ıetirecekti . 

S btonra.. Anadolu halkının 
~~. ~kısmı, (Şif) mezhebine, 
la .. ~ bu . Ismail ise, bu meihe
;:. ~k reisi idi.. .Iran ordu
~.~ . h hudutlarını aştığı zaS: bınıerce (Şii) nin, Iran or 
~ bıtı lnaddi ve mlnevi yardım -
~.~ tlç Ulırnalan muhtemeldi. 
~ ~Ulum meseleyi nazarı dik 
~Selim, uzun uzadıya dü-
. BOnra şu karan vermiş-

~lt .. Şa? Ismailin daha fazla 
"ll, ~~eaıne meydan verme -
~ kabul etmek . 
~·· Şah Ismail harekete ba,
~ e\'Vel süratle taarruza geç 

~ ~,, ~nra .. Orduya seferberlik 
~ :d.i~ gün, Anadoludaki Şi
l'cıiı ~~118.h tutanlan, ve mrar. 
~ ~ rnak ihtimali olanları kl 

~' çtan geçirmek... i 
..... ~ ht!>~ kararmı verdiği gün; 
~~ Yük mikyasta bır \A.,, ...... 

~~teşkil etmişti. Ve bu şebe
""ll)t .. Plannı, birer ikişer Ana-
~ tondermişti. 
~ "~lar, dilenci, çerçi ve sa
\ ~aı etlerine girecekler .. eŞhir 
,~ .. ~lerine girecekler .. şehir-
~ e~~dar (Şii) varsa, giz

~k b· erını, ve yaşlarını tetkik 
'fQf lrer defter tanzim edecek-

~~; Oaraym tenha bir odasın'
~ e:usıan ayn ayn bizzat 

"" iŞ.. en küçük bir boşbo
~.~~Yahut hakikatten zerre 
~rnanm ölüm cezasile 

ğiru söylemişti. 

C '-uaıar, muhtelif kıyafe,!le- ı 
l'e girerek Anadoluya dağıl 

Bütün şehirlerde, kasaba 
~ kapı kapı dola-

şarak (Şii) lerin defterini tanzime 
başlamışlardı. 

Bu çetin iş, üç ay kadar devam et 
mi§ti. Ondan sonra, tanzim edilen 
defterler, Sultan Selime verilmişti. 

Selim, günlerce uğraşarak bu 
defterleri gözden geçirmiş.. katle
dilecek olanların isimleri hizasını, 
kırmızı boya ile işaretlemişti.. Ve 
bu suretle katle mahktim olanlann 
adedi, (kırk bin) i geçmişti • 

Bu kırk bin, can .. bu kırk bin, 

hayat.. bu kırk bin, Türk.. sefer
berlik emrinin verildiği gün, muh
temel olan bir ihanet korkusuna 
kurban gidecekti. 

Görülüyor ki; artık Tebriz ve Is-
tanbul saraylan kana susamıştı. 1-
ki şahsın rekabet ve ihtirası uğuru 
na binlerce ve binlerce insan parça. 
!anacak.. her tarafta, seller gibi 

kanlar akacaktır. 
' (Arkası var) 

Yarı Deliler 
Y1rml be§, otuz yıl kadar oluyor, 

bu tabir btttUıı beldmlik &leminde 
şöhret aldıktan sonra, hekim olım
yan halık &1'88m& da yayılmı~tı. He
men birdenbire gibi parlıyan bu 
tabirin yıldızı yavaş yavaş söndü. 
Şimdi yan deli tabirini kimseden i· 
şitmezslnlz. 

Fakat bundan dolayı yan delili
ğin ancak ylrml beş otuz yıl önce
ki zamana mahsus olduğunu, son
ra bu halin büsbütün kaybolduğu
nu da sanmema.Jrsmız. Akılbhlda 

tam delilik arasmda bulwıan bu hal 
pek eskiden, insanlann mevcut ol
duğundanberl bulunduğu gibi, h&-
1& bulunduğunu arada sırada bana 
gelen mektuplar bile isbat etmekte 
dir ... 

Zaten yan delUere siz de, herkes 
gibi, birç-Oık yerlerde tesadüf edeni 
nlz. Onlar herkesin arasmda dolaşır 
lar. Yalnız, onlara yan deli demez. 
siniz. Çünkü bu tabir, ne de olsa, 
ağır gelir. Onlar ~in sadece stnlrll, 
yahut fazlaca sfııılrll demek daha 
terbiyeli sayılır. Bununla beraber, 
bazılannm sabırları ttikendlll va
kit, mahsus halltahanelerdekl zaval 
b deUlerden ayırt etmek li7.ere on
lar için "zır deli" dedikleri de var
dır. 

Yan delilik hoşa gidecek bir 81· 

fat değilse de, bumuı ifade etmek Is 
tediği halin mutlaka fena blrtey ol 
duğunu sanmamalıdır. Yan deWer 
arasmda siyasi tarihte, edebiyat ta 
rlhlnde, ilimler tarihinde, hatta fel 
sefe tarihinde ttn almıt büyük a.. 
damlar da vardır. 

fAk1 romanlar, yeni romanlar, ya 
n deli sayılabilecek kahramanlann 
hlkayelerlle doludur. Zaten dümdüz 
akıllı ad.amut hiklyesi romana gir-
se bile, hayalı kan koca masaııan 
gibi, okuya.nlarnı canmı sıkacağın
dan romancılar kahramanlannı, 
herkesten ayn bulduklan yan deli
ler &1'88mdan ~iye mecbur olur. 
Bundan dolayı olacak ki meşhur bir 
edip sevdiklerinde "bir habbecik ol 
sun dellllk" buhınmasını temenni et 
mlştlr. 

B~k romancılanı, bbıçok şair 
lerin kendileri de yan deliler ara
sında sayılır. Bundan dolayı roman 
edar, tasvir edecek başka kahra
... ~ ldtaplarmda km 

di kendllerkıl tasvir ederler. 
Böyle seçme, hatta bUytik deni

lecek adamlar arasmda yan deWe
rtn ~kça bulunduğuna bakarak, 
dehanın bile deWlkten bir şube ol
duğunu iddia eden hekimler çıkmıt 
tır. Bu fikir insana pek aylan gel
mekle beraber, şimdiye kadar aksi
ni lsbat eden de olmamıştır. 

Yan deWiğin öyle yüksek tabaka 
lara kadar çıkmasından dolayı, on
nun yalnız o tabakalarda bulunduğu 
nu sanmak ta doğru olmaz. Y1iksek 
tabakadaki iınsanlanıı halleri daha 
ziyade tetktk edlldllt için yüksek
teki yan deliler daha ziyade şöhret 
elmışlardır, fakat yan delilere her 
tabakada tesadüf olunur. 

Yan dellliğln alametlerini - sizi 
bıktırmamak için - arada sırada 

göstermek istiyorum. Bu alimetle
rln tarifini okurken çok defa insan 
aynaya bakıyor gibi olur. 

ı- Beyoğllu Halkevinde 

Açılan Kunlar 
Beyoğlu Halkevinden: 
1 - Evimizde kurslar faaliyeti bag 

lamıştır. 

2 - Açılan kursların isimleri şun
lardır.: 

Türkçe, fransır.ca, almanca, ingiliz
ce, italyanca, fransızca tercüme usu
lü, ameli elektrik, istenoğrafi, biçki, 
şapkacılık, çiçekçiliktir . 

3 - Kayıt muameleei 10 - 9 - 937 
cu.ma gününden başlar, 25 - 9 - 937 cu 
martesi günü akşamı biter. 

4 - Kayıt gUnleri:: 
Pazartesi, salı, perşembe, cumarte

si günleri saat 15 ten 17 e kadardır. 
5 - Yazılmak arzu edenlerin, mu

ayyen gün ve saatte nüfus cüzdanları 
ve dörder adet vesikalık fotoğrafla
rile evimize muracaat etmeleri. 

Tashih - Dünkü nüshamızın bu 
sahifesinde neşredilen 

B A 1 1 O Dl R O 1 A 
Haziran 1937 bilançosu ilanının dü

yunat cetvelinin son satın olan (da
hili hususi hesaplar) m rakkamlan 
3.145.260.175,49 olduğu yazılacak i -
ken sehvi tertip olarak (3.145.250. 
880,05) teklinde dizilmit olduğu tav
zih ve tuhih olunur. 

f EKONOMif 

TiCARET MUVAZENEMIZ NASIL ? 
Klirin9 Hesapları için 
lktısat Vekilimiz Mühim 

Beyanatta Bulundlİ 
Merkez Bankasmm Hazırladığı Listeler 
Ankara, 3 (A.A) - lktısat Vekili Ankara. 3 (A.A.) - 1ktısat Veka etind t bliv edilm'M-' 

Ba Cel:.1 B A d l A. Tü k' cu· h · M en e g 1s>,_ır: y a..ı. ayar na o u Jansı mu- .. r ıye m urıyet erkez Bank asından alınan hesap hulisalarma 
harririne dış ticaretimizin bugünkü gore 28• 8• 1937 tarihindeki kliring hesaplan bakiyeleri ve kredili ... 
vaziyeti hakkında aşağıdaki beyanat- bayaata ait taahhütler yekfınlan: mu 

ta bulunmuşlardır: CETVEL 1 
ihracat mevsiminin başında bulunu 

yoruz. Vatandaşlarımızın dış ticareti
mizin içinde bulunduğu vaziyeti ya -
kından bilmelerine ihtiyaç vardır. Bu 
na binaen, Cümhuriyet Merkez Ban
kasınca tutulan kliring hesaplarımı

zın vaziyetini umumi efkara munta
zaman arzetmeyi kararlaştırdık. O
kuyucular bu hesapları bütün tafsili: 
ve teferruatiyle cetvel halinde göre
ceklerdir. Bundan böyle ayni hesap 
vaziyetleri Vekiletin çıkardığı enfor
masyon billteninde her on beş günde 
bir neşrolunacağı gibi aynca Türko
fis şubelerine, ticaret odalanna ve 
matbuata da bildirilecektir. 

Türkiye Cümhuriyct Merkez Bank asındaki blokajları 
Memleket Miktar Memleket 

Avusturya 
Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa 
Hol anda 
İngiltere 
İspanya 

Türk Lirası 

2,789,000,- İsveç 
142,400,- İsviçre 

1,800,- İtalya 
2,402,800,- Lehistan 

7,800,- Macaristan 
840,500,- Norveç 

4,581,000,- Romanya 
l ,112,000,- Ruen Turism 
8,152,100,- Yugoslavya 

383, 700,- Yunanistan 

YEKUN 
CETVEL 2 

Muhtelif memlek~tler Merkez Ban kalarmdaki blokajlar: 
Reıchsbank - Berl indeki blokaj yektinu 

A Hesabı B Hesa:bı C Hesabı 
Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası 

Miktar 
Türk Lirası: 

1,685,800,-
1,139,400,-
1,937,300,-

55,800,-
653,000,-
475,000,-

2,020,800,-
117,500,-
162,200,-
12,900,-

28,672,800,-

19,064,259,- 8,170,396,- 3,213,239,-
Almanyadaki umumi blokaj yekunu: 30,447,894,- T. ı;. 

CETVEL 3 
Muhtelif memleketlerden kredili olarak yapılmış olan mUbayaata aP' 

taahhütler yekunları: 
Memleketler Resmi daireler 

Türk Lirası 
Hususi şahıslar 

Türk Lirası 
Yekti.n 

Türk Liram 

28---8-1937 tarihindeki kliring he
saplan bakiyeleri Cümhuriyet Merkez 
Bankamızda 28.672.800 Türk liralık 
bir blokaj kaydetmektedir. Alakadar 
memleketlerin TUrkiyeye veresiye 
sattıklan mallann bedeli de 6.363.886 
Türk lirası tutmaktadır. Vadeleri gel
dikçe bedelleri Cümhuriyet Merkez 
Bankasına yatınlacaktır. Bu yekunda 
altı aya kadar vade ile mübayaa edil
miş olan malların bedeli 2.534.747 
Türk lirsıdır. Memleketimize veresi
ye satılan mal bedellerini de Cümhu- Almanya 22,459,174,

Türk Lirası 
11,727,995,

Türk Lirası 
34,187,169,
Türk Lirası riyet Merkez Bankasında bloke bulu

nan mDnlm'a.JJ&,,. ~takdir
de disponibilite yekunu 35 milyon kU
sur Türk lirasına baliğ olur. Bunun 
ifade ettiği mana, alikadarlarm mem
leketimizden bu mikdarda mal alıp 
ihraç etmeleri demektir. 

Almanyculaki bloke alacağımız 
Almanyaya gelince: Ayni tarihte 

Almanyaya Reichsbank nezdinde / 
30447.894 Türk liralık bloke paramız 
mevcut bulunmaktadır. Birkaç ay ev
veline gelinciye kadar bu rakam 44 
milyon küsur lirayı bulmuştu. Halen 
Reichsbank nezdindeki 30 kUsur mil
yon Türk liralık blokaja mukabil Al
manların memleketimize veresiye sat
tıkları mallar bedellerinin yekunu 
34.187.169 Türk lirasıdır. Bu yekunun 
8.830.414 lirası altı aya kadar vadeli 
mübayaalara ait bulunmaktadır. Bu 
mikdarlardan vadesi gelenler Cümhu
riyet Merkez Bankamıza yatırılarak 
Reichsbank nezdindeki bloke para
mıza mahsup olunmaktadır. Şurasını 
da kaydetmek faydalı olacaktır ki_Al
manyadan siparişi mukaveleye baglan 
mış olduğu halde henüz memleket~ 
ithal edilmemiş olan mallar bedellen 
yukarıki 34.187.169 Türk liralık ye
kUnda dahil bulunmamaktadır. 

Berlinde yapılan müzakereler 

Av1J8t.ıurya 

Belçika 
Çekosiovakya 
Es ton ya 
Finlandiya 
Fransa 
}{olanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
ltalya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Yugoslavya 
Yunanistan 

YEKUN 

ıM,792,-

607,935,-

187,-
9,963,-

141,602,-
189,739,-
32,213,-

1,605,879,-
50,200,-

399,-
22,208,-

701,074,-
22,859,-

7,923,-

848,877.-_ 
21,408,-

528,504,-
24,351,-
31,333,-

202,518,-
74,302,-

433,772,-
42,746,-

265,769,-
325,146,-
285,103,-

5,735,-
182,269,-

62,164,-
23,077,-
57,321,-

3,448,991,- 2,914,895,-

IZAHA T 

400,169-
2T,lU~.~---~--'llllf 

1,136,457,-
24,351,-
31,520,-

212,481,-
215,904,-
623,511,-

74,959,-
1,871,648,-

375,346,-
285,502,-
27,943,-

883,343,-
85,023,-
31,000,-
57,321,-

6,363,886,-

ı - Siparişi mukaveleye bağlanmış olduğu halde henüz memleketd 
iUıal edilmemiş olan mallar bedelleri yukardaki yektinlarda dahil deı. 
ğildir. 

2 - Almanyaya ait yukardaki yekunda dahil bulunan altı aya kada.ııı 
vadeli mübayaat: 

Resmi daireler Hususi şahıslar Yekti.n 

3,314,322,- T.L. 5,516,092 ,- T. L. 8,830,414,- T.t;. 
Bakiye daha uzun veya başka vadeli mübayaata ait taahhütler y~ 

kununu ifade eder. 
3 - Almanyadan gayri diğer memleketlere ait yukardaki umum! 

yekunda dahil altı aya kadar vadeli mübayaat 
Resmi daireler Hususi• şahıslar Yektin. 

566,830,- T. L. 1,967,917, - T. L. 2,534,747,- T.J,;. 
Bakiye daha uzun veya başka vadeli mübayaata ait taahhütler y~ 

kununu ifade eder. 
4 - Her memleketin, kredili taahhütlerimiz de dahil olmak üzere h&-

saben alacaklı bulunacağı meblağ tesbit edilebilmek için 1 numaralı 
cetvelde o memleket için gösterilmiş olan blokaj yekununa ayni memle

kete ait olarak işbu 3 numaralı cet velde münderiç taahhütler yeknn~ 

Almanya ile Berlinde bulunan mu· 
rahhas heyetimiz arasında Reichs
bank nezdindeki bloke paralarımızın 
bir an evvel eritilmesi için cereyan e
den müzakere bir protokol imzası su-
retiyle neticelenmiştir. Bu protokol nun ilave edilmesi icap eder. 
31 Temmuz1937 tarihinden itibaren =-1-===-~==::-:----=~::-===1==============-
meriyet mevkiine girmiştir. Her iki peklilerin Standardı Fındık Nizamnamesinin 
hüknmetin karşılıklı ticaretlerinde 
muvazene teessüsünü samimi bir su- işi Tetkik Ediliyor Tatbikına Geçiliyor 
rette arzu ettikleri anlaşılmakadır. 
Berlinde devam edilmekte olan ticaret İpekli kumaşların standardı lktısat Vek8letince neşrolunan 
anlaşması müzakereleri son safhası- hakkında konulan hükümlerin tatbi· fındık kontrolü nizamnamesinin tat. 
na gelmiş bulunmaktadır. Müzakere- kinde bazı zorlukların başgösterece- bikatına bu ayın yirmi dördünde baş 
1 

· t• · · kında o"grv enecegı-· - lanacaktır. Kararname alakadarlara enn ne ıcesını ya ği anlaşılmıştır. Ticaret odası bu zor-
mizi ümit ediyoruz. Tebeyyün edecek tebliğ olunmuş ve tatbik şekli etrafın 

luklara karşı ne gibi tedbirler almm:ı.M 
neticeye göre dış ticaretimiz hakkın- da da tedbirler almmıya başlanmış-
daki tedbirlerimiz prensip halinde ay- sı 18.zımgeleccğini tetkik etmektedir. tır. 
nca ilan edilecektir. 

--o-
TAZE iNCiR AZ 

Btt sene İstanbul halkı taze incir 
yemekten mahrum kalmıştır. Turfan 
da çiçek incirleri bozulmuş olduğu 
gibi Sultan.selim incirleri de az yetiş. 
miştr. Havalann yağmurlu geçme -
sinden dolayı kavak incirleri de ıyi 
ydismemis1ir. 

--o--

Türkofiıin Hazırladığı Kitap 
Bir müddettenberi Türkofıs tarafın 

dan hazırlanmakta olan Türkiye ibra 
cat tacirleri ile ihracatçı şirket ve fir 
maların adresi ve ticaretlerinin nevi
ni gösteren kitap tamamlanarak basıl 
mıştır. Ofis, bu kitaptan dünya piya
salarile alakadar ecnebi müessesele
re ve ofislere gönderilecektir. 

----0-

DONKO MUAMELELER 
Dün borsa muameleleri pek sönük 

geçmiştir. Yalnız Ünitürk Uzerinde 
biraz iş olmuş milli tahvillerden alı
cı veya satıcı çıkmamıştır. Sabah 
14,65 liradan açılan Türk borcu ak
şam 14,55 liradan kapanmıştır. Bir 
sterlin 631 kuruştur. Frank 132.79 
dur. 
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r'Ç~k~'l Korsanlığa karşı müş- ~:~~" (Başı 1 !nclde) 

fine bir öğle ziyafeti verildi ve akşam 
saat 17 de de misafir filo kumanda
nı Amiral Wells tarafından,. Amiral 
gemisinde bir kabul resmi terbp edil
di. 

a Ve 6000 i İtalyan ve 1500 1• Almandı. kayıtlar .. yolsu. z bır hareketin .ılk 0ha~ kumandam Tümamiral Şükrü Okan, ~ ~ üzerine dört torpido muhribini ihtiva 1 d bel t k b il 
1 D.• b' h k ö h"'k" 0 . e e ırmesıne se çe en ır am -

harp fılosu kumandanı Amiral Mch- ı ~ eden on birinci deniz fırkasnu, span- ıger ır avere g re u umet vı- . . . .. . h 
met Ali, lstanbul'deniz kumandanı Al ~ lngilterenln Akdeniz filo u U· yanın Şark sahilindeki İngiliz muh- edodaki kuvvetlerini Madrid~ çekmek dır. Zate~ ıyi teftı, goremıyen ea ~-

mum ı..-umandanı Aıni 1 p _ t ted' larda küçük memurlar arasında vazı-
bay Mahmut, birçok dayetliler, lngil- ~ dun donanmamız Amir~i ;;:_ i riplerine iltihak etmek üzere yola çı- ır. fesinden şahsi istifadeler temiz:ine ça 
tere sefarethanesi erkanı , ecnebi sefa ~ rü Okam Imrozd 11 k '" ~ karmıştır. Bize Henüz Iışanlar varsa bunların yaptıgı şey, 
retler ataşamiliter ve atnşanavalleri- Nurırdımnı dünküa çu u danna lngiliz zırhlıları meçhul tahtelba- htikümetin bir menfaatini satmak de-
le lstaııbul matbuat .mümessilleri bu- :.-~ e· sayımız a ~az- biri yakalamak için çalışırken lngil- Müracaat Olmadı ğil, halka sadece zaman satmaktır. 
1 d 1 m.'~. tık. Görü. tiiğii.müz bir in- ~ tere hu" ku" metı' de Cenevrede toplana un u ar. 1 d ı:: Kırtaei kayıtların icapları o gekilde· 

D l ·ı . b' ~ gı ız eniz ubayı bne su taf ilfı- ~ cak Akdeniz konferansına verilmek Korsanlık bütUn Akdenizin seyrilsc dlr ki bı"r memur bı'r i•ı' aylarca uzat· 
avet ı erı ilonun motörleri Dol- " d" ' f ı · f hdit d b. d y 

~ "' ,·er ı: ~ üzere mühim teklifler hazırlamakta- er emney tın te e en ır ha ise 
ınabahçcden alarak Despatch knıva- "U c ld ğu tığından dolayı mesul tutulamaz. Bu 

mum kumandan avcılığı ~ok~ dır. Anla"ılan bu teklifler, filoların o u için Ingiltere ve Fransa, kor-zorünP göttirdUJer Ve JngiJiz SÜbay)a- ~ , •"'J 1 • Ü yava§Jığın kitapta bir yerini bUlUp 
' se\'er. Biitiin bo~ \'aktini a\'lu ""' teşriki mesai prensibine dayanacak san ıga kar§ı açılan m şterek cephe· o"rtmı·ye muvaffak olur. Dı'ğer taraf-

rı dav(;tlileri büyük bir sam:miyetıe • · 1 " ' · · d' · kJ i c gesır r . .r~n bü~·ük zevki, a\'cla en ~ ve alakadar her devlet harp gemile- ye ıetırak e ıp etmıyece er ni hUtUn 
karşılndılar. Gemiye giren her iki üç - 5 dlği in 1 1 b b b r Akd 1 1 kctierinde tan ~i gücü olan insanlar için zaman 
ki mk grupun yanma derhal genç bir C\' . an ar a. era er u- ' rinin, diğer devletlere ait ticaret fi- en z mem e n sornuyn. o kadar kıymetli bir§eydir ki işlerinin 

~ lunmaktır 1 1 hl . t hhüdU ü t karar vermMerdir. Italya da sorula-lng.1.z f;iibayı yaklaşıyor ve çok misa r • t o arını mayesı aa n azam- ,.. d çabuk görülmesi için bir bedel öde-t Tiirk donanmasmm l\laıtayı ; mun edecektir. cak memleketler arasın adır. 
firpcrver bir eda ile ağırlıyordu .. lıil· ~ 1 t" d 1 A . 1 Tahkik ettiğimize göre dün gec:c mek hesaplarına gelir. 
lmssa Istanbul kuman ll\~ vek;li Kor- z ~'Bre ı sırac;;ın a < a mıra ; İtalya hükumeti de Akdeniz kon- 1• nsan idare makinemizin i§leyi· t Pound ile Amiral Şükrü Okan a- } feransma davet olunacak ve konfe- geç vake kadar Hariciyemize bu yol- f 
g~nı rnl Cem:ı Cahitla donanma .u- ..ıı d d . h • d ti k k ı:: t d b' U t 1 mi t' eni yakından takip edin<:e hiç 

"" rasın a enn ~a sı os 11 u- ; rans 10 Eylülde toplanacaktır. tal- a ır m racaa ge me § ır. bir menfaat doğurmıyan, ••as gayeyi 
mum ku.,,,and<•"ll Tümamira · Şükrü O ~ ı t lk" A · ı d · Tü k' b t an· k 1 ıı "" ı:: ru muş ur. ı mıra arasın a "ı yanın bu daveti kabul etmesi kuvvet- r ıye, arışa a u u o an m - unutturan ölü hareketler "ilzünden 
!rn :11n lngiliz gemisine gefüderi çok - devamlı bir şahsi muhabere va.r- ~ le muhtemel sayılmaktadır. letlerarası işlerde daima en ön safta J 

6araımi tezahürlf're ve:-ı:l:• oldu. lki k ne kadar zaman, eı:nek ve para kay-
; dır. lUüliı.kat yeri olarak bahse- ~ Ftransız gazeteleri bugün yazıları.. yUrüdüğU için müştere cephe mil- bolduğuna hayret eder ve yüreği sız· 

dost memleket amiralleri, içten gelen t dilen Jmroz adası çulluklan Ue ~ nı Akdenizdeki vaziyete hasrediyor-- racaati kal'§ısında vereceği karar, J 
bır &a~imiyetle el sıkı9tıl&.r. .oııı h d ıı. h 1 bil ilk bi aı· k d • ar. ( mes \lr ur . ., ~ lar. Matine göre, İtalyanın bu kon- ar çte Y r a a uyan ırmaii:- Meşgul bir vekilin imza saatlerinde 

Resmi kabule davetliler Despatch t Haber aldığTmı1.a göre Amiral \ feransta temsil edilmesi tehlikelidir. tadır. Muhtelif Avrupa ve Amerika husust kalem oda!ında bekleyiniz. U
kruvazöründe mükellef bir şekilde i- t Pound, Amiral Şiikrü Okana ~ Bu gazete diyor ki: ajansları dün Istanbul muhabirlerine mumi müdürler, müdürler işlerini 
zaz ve ikra medildiler. t dört ayfahk bir mektupla bern- ~ "Vaziyet ciddidir. Bütün haklau- telgraflar çekerek Türkiyenin kursan güçlerini bırakıp saatlerce nöbet bek-
Bır aralık gazeteciler, ~n cuıfir Anıi- t ber son !;ıkardıf'.:'1 bir resmini ~ na malik olan devletlerden birinin mu lığa karşı müşterek bir cephe kurul- !erler. Vekili bazan görürler, hazan 

rnlin etrafını :.ıldilar. !fazik Amiral ; göndermiştir. l\lektupta diyor ~ kabelede bulunmad•n gemilerinin kor ması hakkında memleketimizde rıc görmezler. Görürlerse alacakları im-
g •. z . ..:ı e>cilerle konu•mrke·, rok samımi -ki: "i::örü.:\·orsunuz ,.a, hfı.lii. hir ıı. 1 · 1 · · t hd"d' du"Q·u·nnı· du"gu···nü ö....._enmek istcmiRler-

!i.. !li ,., ~ san ann veya torpıl erının e 1 ı v b• !i zanın işin teftiş ve mürakabesi bakı-
idı. Ve pek fazla ne§c:il t;ı::ünüyordu. ~ fot-0ğrnfçının karşısına çıkacak ~ altında kalmasına müsnmaha edemi- dir. mmdan hiç bir faydası yoktur. Çünkü 
~.f ı ·!ıtelıf suallc:den so.cr~ sayın Ami- ) kadar ce aretim vardır. Uura''l ıı. ğin' k b 1 tm k 1· dır" 1 b I d a• " " ~ yece l n u e e azım . ne o u a ır vekil, imza suretile §ahsı namına, hli-
ral şunhn söy:cdi: - ziyaretlnlz sıl'aSmda hazır res- ~ Echo de Paris'ye göre şaknvetle- kfımet namına bir m~uliyet aldığı 

. - Ne söylc.>nekliğinıi. istersınlz ? ~ mim yoktu. Bu noksanı tamam- ~ rin kimin tarafından yapıldığı belli- Tahtelbahir mi? halde o kağıdı okuyup tetkik P.tıniye 
Burada gördügu·"müz itıoar tasavvu- -' lamak l~in size göındennek üzere dir. Ve Akdenizde emniyet meselesi-( maddeten imkan bulamaz. Kiğıtlann 
run f .! Vkinded:r Bizim Mr.ltada Tiirk - bir resim çıkarttım.,, ' le ltalyanın, lspanyaya müdahalesi Dün bir deniz mütehassısımıza lne- çoğu, en küçük bir kalem şefinin doğ-
do•ıur.rr.:ısına bü) ük misuf~rperverlik ~ iki Amiralin a\' maksadiyle ' müşterek bir zaviye altında derpiş e- bolu civarında bır denizaltı gemıst rudan doğruya mesuliyetini atması ve 
gösterdiğimizi söylüyorlıu· Sizi temin t bulu~aeaklan tarih henUz tayin ~ dilmelidlr. görüldüğü rivayeti hakkında fıkrini imza etmesi lazımgelcn cari işlerdir. 
e:ierim ki Türkiye limıır_mda bize kar ~ edilmemi~tir. ~ Romadan Alman Ajansının aldığı sorduk. Dedi ki: Krrtasi sistem, zamanları ve dilşün
~? gösterilen msafirpervçrlit~ ve ik- ~ "'-~'""' """"' malumata göre, İtalyan mnhfelleri, "Elimizde buna dair malumat yok- celcri memleket için bu kadar kıy
ı·dm 1:7imkinden kat kat üstündür. lüğü oluyor, slgoı tı. fiyatlaı·ı...ı· yi:k- Akdeniz konferansma davet edihni- tur. Fakat ben hiç ihtimal veremıyo- metli olan birinci sınıf adamlarımızın 

Bu:-~da resmi ziyaretimizden sonra seltiyor." ye karşı ihtiyatlı ve ketum davran- rum. Denizaltı gemisi lakırdısı nlun- vaktini çalmakla memlekete öyle bir 
Riiste.:.cı•ye ~:aeceğiz. ıJvnüşte dur- Davetliler geç vakit yine motörler- maktadırlar. Gazetelerin neşriyatın- ca her tarafta hayaller harekete ge: fenalık ediyor ki bunun karşılığı ola-
madan doğru Akdenize çıkacağız. le gemiden ayrıldılar. Misafirlerimiz dan İtalyanın daveti kabul etmiyece- lir. Herkes 1-.,rtarafta böyle bir gemı rak elde edilmiş menfaat diye hiç bir 

Akdenizdcki son vaziyeti sorı.:yor- şerefine İstanbul kumandan vekili ği anlnşllıyor. Gazeteler ademi mü- gördüğünü zanneder. Bir harp gı:ımi· mantıki eser göstermiye imk!n yok
sunuz. Bum: ı hak ında ben • .m müta- Korgeneral Cemil Cahit bugün öğle dahalc komitesi yaşarken böyle bir sindeki tecrübeli gözlerin aldanması tur. 
kamı sormaymL'. Vaziyet lE.11ad)'l co üzeri Tarabyadaki Tokatliyan otelin- konferansa lilzum görmemekte ve ihtimali olduğuna göre diğer mfüpı- s on zamanlarda duyduğumuz 
!ayısile filh kik:ı. aayam dıkK.l·.tır. bunun hikmetini sual etmektedirler. bitlerin görUşlcrtne ancak mahd~ıt bir misali bu bakımdan tah-

de br öğle yemeği. ziyafeti verecektir. ttalyan gazetelerine göre, böyle bit' bir kıymet atfetmek, zaruri birşt!y-
Aucak tahm'n ~~d:1digı·· gı"bi t .. lıııkt:'i !ngili bah · lil · b ·· d -k • z nye en ugun e Şcunn konferansın İtalya iştirak etmeden dir.

11 değildir. Son torpilleme ve bombardı- görülmiye değer yerlerini gezecekler- toplanması bUyük bir gaftır. ltalya 
?!lan hadise'crm:n ticareette blr kdtü dir 
~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~ ~eH~~ m~cle~ hall~ilm~il~e 

Bir Mu··tehassısla Konuştu·· k önümüzdeki Milletler cemiyeti top-

Kayıp: Limandan aldığım 1520 mı
maralı cüzdanımı kaybettim. Yenisini 
alacağımdan hükmü yoktur. 

• / (Başı 1 incide) 
defa olarak bir Ingiliz şilebi korsan
lar tarafından torpillenmiştir. Ingil
terenin bu hadiseler karşısında hare
ketsiz ve seyirci kalması tasavvur e
dilemez. 

Akdcnizde korsanlık bir !ngiliz me
selesi de değildir. Italya, bu korsan 
gemilerin kendisiyle alakası olmadı

ğını iddia ettiğine göre korsanlığın 

denizlerde seyrüsefer emniyetini teh
dit etmesi, Italyayı da müteessir et -
mesi lazım gelen bir vaziyettir. Italya 
samimi ise, Ingiltere ile Fransanın 
korsanlara karşı açtığı harpte bizimle 
elbirliği yapması lazım gelecektir. 
Zaten bütün Akaeniz hakkında da Ce 
nevrede bir toplantı yapılması dUşU
nUlmektedir. 

Toplantı ve masa ba§ı müzakereleri 
bir taraftan yapıladursun, Akdeniz 
korsanlığının bekleıniye tahammülü 
yoktur. Bir taraftan da hareket ve 
faaliyet devam etmelidir. 

Taarruza uğnyan Ingiliz torpidosu, 
korsan denizaltı gemisini batıra.bilir
di. Bunu yapmaması bence çok yazık 
olmuştur. Fakat teslim ederim ki bu 
bir içtihat meselesidir. Taarruz gece 
karanlıkta olmu§tur. Bir yanlışlık ih
timali elbette vardır. Nihayet harp 
halinde de bulunmuyoruz. Içinde elli 
can bulunan bir gemiyi batırmak te
reddUtsUzce verilebilecek bir karar 
değildir. 

hında 20 not kadar sürati olabilir. 
Fakat satıhta bu kadar sürati olan 
büyük gemilerin deniz altında mancv 
ra bakımından noksanları olduğu i
çin normal azami silrat 16, 17 not
tur. 

Fakat asıl iş, deniz içindeki sUrat
tedir. Bu sürat 6 mili geçemez. Hat
ta bir gemi altı millik azami süratle 
ancak iki saat suyun içinde gidebilir. 

Daha fa.da ~almak isterse sUratin -
den fedakarlık etmlye mecburdur. 
Mesela bir geminin 12 saat devamlı 
surette suyun içinde kalması lazım 
gelse, temin edebileceği sürat ancak 
saatte bir mildir. Yani gemi ayni dai
re içinde döner ve dolaşır. 

Bunun sebebi, denizaltı gemisinin 
suyun içinde ancak akümülatörlerin 
yardımile çalışmasıdır. Deniz altınua 
12 mil yol gittikten sonra akUmilliı.
törler boşalır. Suyun sathına çıkmak, 
makineleri işletmek, akümülatörleri 
doldurmak lazım gelir. 

lantısına iştirak etmiyecektir. 
Harp Vaziyeti 

İspanyolca A .B. C. gazetesinin 
neşriyatına göre Snntandcrde Fran-

Karaköy Arap cadde Çeşme 
meydanı kahveci Yusuftan 

Mehmet SUleyman 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden : 
İdaremiz Rumeli ve Anadolu tahlisiye mmtakalarındaki nakliye hay

vanları ihtiyacı için 43500 kilo arpa açık eksiltme usulü ile satın alına
caktır. ihalesi 11 Eylül 937 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat onda 
Merkez Rıhtım hanında dördüncü katta Tahlisiye Umum müdürlüğü sn
tmalma komisyonunda yapılacak olan bu arpaların muhammen bedeli 
1725 lira ve muvakkat teminatı 129 lira 38 kuruştur. Buna ait şartname 
sözü geçen komisyonda görUlebilir. (561a) 

Tahlisiye Genel Direktörlüğünden: 
İdarenin fenni tesisatı için satın alına~ak on beş ton motorin açık ek

siltmeye konulmustur. İhalesi 10 Eylül 1937 tarihine rastlıyan cuma günii 
saat on beşte Merkez Rıhtım hanının dördüncü katında Tahlisiye Umum 
:Müutirlüğü s:ı.tmalma komisyonunda yapılacak olan bu motorinlerin mu
hammen bedeli bin elli lira ve muvakkat teminatı 78 lira 75 kuruştur. Şart 
nameler sözli geçen komisyonda görülebilir. (5584) 

Çorum Nafıa Direktörlüğünden : 
20, 9, 1937 pazartesi günü saat 15 te Çorum nafıa eksiltme komisyo-

nWJda ihalesi yapılmak Uzerc 37561 lira 38 kuruş keııif bedelli Çorum 
merkezinde yapılmakta olan orta okulun zemin katında noosan kalan be
tonarme işlerile birinci kat kagir, betonarme işleri, çatı, doğrama ve di
ğer bazı aksamı kapalı zarf usulU ile eksiltmiye konmuştur. 

Şaıtname, plan, keşif ve buna müteferri evrak nafıa dairesinde görüle
bilir. Muvakkat teminat miktarı 2718, 1 O liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarile müteahhitlfü v~ikalarmı ihale güııü 
saat (14) e kadar komisyona vermeleri gerektir. (5890) 

lstanbul 

Satınalma 

Limanı Sahil 

Komisyonundan : 

------
Sıhhiye Merkezi 

lil edelim: Dairelerimizden biri tn
giltereden iki mütehassıs getirtmiye 
ihtiyaç duyuyor. Bunların bilgi ve 
tecrUbeslnden mi\him bir sahada da-
ha çabuk yol sımak için istifade e· 
dilecek. 

Gelecek adamlar seçiliyor. TUrki
yeye gelmek için hazrrlanmıya başlı
yorlar. Bu sırada bir şekil lhtilifı çı
kıyor. Muhabı-re ile hallediliyor. İn
gilizler bizim görüşümüzü kabul edi
yorlar. 

Bundan sonra diğer bir ihtilaf: Ge
len mütehassıslar bizde alacakları 
maaşlardan ne kadarını ailelerine gön 
dere bilecekler ... 

Memleketimizde kambiyoyu koru
mak içli'\ sıkı bir kanun var. Hizme
timizde çalışan ecnebilerin maaşlann 
dan ne kadarını memleketlerine gön
derPbilecckleri iptidadan ke.stirilmiş
tir. Bunun haricinde ancak Vekiller 
lieyeti bir karar verebilir. Maliyede 
asıl kambiyo işlerile meşgul olan da
irenin acele ve mühim işler için tak
dir salahiyeti yoktur .. 

MUhim addedilen bir iş ancak b1r 
mütehassısın memleketimize gelme
JJnde tasavvur edilen menfaatle mem 
leketten ayda birkaç yüz liralık kam
biyo çıkması arasındaki menfaat kar
şılafjınca herhalde birinci nevi menf aa 
tin üstün tutulacağına şüphe yoktur. 
Çünkü bu işte sıkı surette korunmak 
istenilen kambiyomm yüzlerce, bin
lerce misli, genişçe tutulmuş, sıhhat 
raporla.rile veya kara borsa kanalın· 
dan harice kaçıyor, gidiyor. 

Fakat salahiyet meselesi tahdit e
dildiği için mesele Vekiller Heyetine 
geçiyor. Heyetin o kadar işi var ki 

4. ~ - lfö{ ~ 

IDokfor Aras 
Cenevrege Gi!ı1 

{Başı 1 incıd ;,ıe 
du. Bay Hasan Rıza ve Vedit . rOf 
ayrıca konuştu. Gazetecil~.rı.~ ~0.oı' 
meğe de vakit ayırdı. Gortıı: ~ 
ki günün meselelerinden herbıfl 
ninde ayrı bir gözde hazır ha.Z~ 
ruyordu. Herkesle görüşülecek it 
leyi ayrı ayrı bulup çıkarıyor, b 
dakika içinde küçük bir mUna~~ş~ 
maan oluyordu. Hariciye Vekıl1• fi!!' 
manya Elçisi ile konuşurken pr~. 

·1 1)'1 Afete Romanyada gösterı en dil 
bulden dolayı teşekkürde bul~n de 

Tam bu sırada sağanak halın 
·ı bil• yağmur bastı. Doktor Aras ı e _,m, 

kalem müdürü Refik Amir J~oc; 
vapura, teşyie gelenler de bır 
altına ko~tular. otı 

Burada teşyiciler arasında ~e 
malar, vapur kalkmcıya kadar 

etti. . . ~ 
Doktor Aras, Pireyı Zlya.re 1 

istifade ile Yunan devlet ada~ ı 
temasta bulunacaktır. Italyad 
dece Isvi~reye geçecektir. ·ollıJ 

Bu hususta Bay Men~mencı 
zctecilere demiştir ki: gtdl 

- Vekil Italya üzerinden ~ 
Fakat bu seyahatin her 
bir temas için bir vesile teşkil ed~ 
ne dair olan neşriyat sarahatle . 
edilmiştir. Vekilin iştirak e~~c~ 
lantı, adi bir içtimadır Vekili.It' 
nakaşalarda söz söyleyip söyl~ 
si bu münakaşaların takip edece 
le tabidir. 

Vekil, Cenevreden doğruca~ t 
kete dönecektir. Mısıra veya dıi'~ 
memlekete seyahat için henüı ıı• 
tarih tesbit edilmemi§tir.,, 

kağıtlar ımutlaka .sıra beklellli>'° 
bur oluyor. ttf, 

Netice şu oluyor ki mütebll-' 
memlekete gelmiyorlar. AYı.ardiJ' 
ri tali bir nokta hakkınd~k1 b bil 
habcrenin neticesini bekl~yeıı 1'~ 
mütehassıs, memleketimız hll 
iptidadan yanlış bir kanaate ~ 
luyorlar. Sonra aylarca muslll cı 
lan bu vaziyet bütün bir ysbfl~ 
hitte duyuluyor ve yeni TUrld~ 
lerin görülme tarzı hakkında -; 
te hiç uygun olmıyan tesirler 
nyor. 

K ırtiı.si! maK1nenin bir t.e\ 
§Üncesi vardır. O da 

herşeyin usule ve kara kitnbaııet 
olmasından ibarettir. Bu us~. 
zünden bu misalde gördüğUJll~e 
de memleketin esaslı menf all 

ve itibarının sarsılması gibi bit,."' 
lenin kırtasi makinenin çalışıll 
içinde hiç yeri yoktur. 

Pek iyi biliyoruz ki bUtUn b~ 
lelerin hariçten görUnüşU ile bd• it 
cephesinden görünüşü arasıntıtUP 
vardır. Bir devlet adamı, b tıil~ 
söylediklerimizi bizim kadar 
ıstırabını bizden fazla çeker~o 
dünden devraldığımız noksnn1 

dar çoktur ki her yere birdeJJ ' 
mek yolunda bir telaş ta, JY\U~ 
çalışmıya halel vermiye ve de~ 
zaltm1ya sebep olabilir. il" 

Bununla beraber yarın tab ~ 
atılacak adımlar hakkında bll et 
nakaşalar oLması, bu meselel.:.J 
fına umumi alakaların topl~ 
halde lazımdır. . ~ 

Çok şükür memleket, birin: 
dediğine diğeri kör körüne 1'3~ 
eski usul muhalefet oyunlar 

1 
· 

zihniyetinden kurtulmuştur.ti 
bir aile ahenk ve samimiye p 
Dünden kalan fena miras, b~ 11 
mirasıdır. Memleketin dert~~ıı' 
sin dertleridir. Bunların dU:z;eJ 
ait işlerin çabuk ve iyi yUrilıll 
ilk şart, bütün vatandaşların ıeti' 
işlere sıkı bir alaka g.öst~nn:1etıt 
kümeti benimsemelerı. yul<U cJ 
ce taşımak duygusunu muhil el 
meleri ve hükumetle candan 
yapmalarıdır. JI 

Ahmet Emin YAL 

Bunu nazari mesele diye arkadaş
larla münakaşa ettik. Eks~riyetin iç
tihadı, bir korsan gemiyi derhal ba
tırmak zeminindedir. Taarruza uğn
yan bir harp gemisinin, kim olursa 
olsun, mütearrızı batırmak hakkıdır. 

Bu vaziyete göre, denizaltı gemisi, 
80 mil sUratli bir muhribe l·ar§ı aciz 
bir vaziyettedir. Bir denizaltı gemi
sinin bir yerde bir vapur batırdığı 
duyulsa muayyen bir zaman sonra o 
gemiyi ne kuturda bir daire dahilin
de aramak icap ettiğini kestirmek 
mümkündür. Saatlerce sonra ava çı
kan torpito muhripleri, cani gemiyi 
kapana dUşUrebilirler. Bundan başka 
Akdenizde sakin havalarda sular her 
rak olduğu için tayyarelerle yapıla
cak araştırmalar da çok tesirli neti
celer verebilir. 

Bu vaziyete göre bütün yapılacak 
ie. meçhul korsana karşı harp kararı 
verilmesinden ibarettir. Bu yapıldık
tan sonra korsana aman yoktur. Bu 
karar da Türkiye tarafından kendi 
suları için verildiği gibi Akdenizde a
lakası olan devletler de bütünAkdeniz 
için ayni karara varmışlardır. Bunun 
için ben, Akdenizin korsan denizaltı 
gemilerinden temizlenmesini uzak bir 
mesele saymıyorum. Dediğim gihi 
bana bir milyon İngiliz lirası verseler 
bugünkU lngili~ torpito muhriplerinin 
düşmanlığına maruz bir deniıaltı ge-

Fare itlafı ameliyesinde kullanılmak üzere 50 ton çubuk kükürt kapalı 
zarf usulü ile satın alınacaktır. 

A -- Kükürtün tahmin bedeli kilosu 20 kuruı;tan nn hin liradır. 
B - J{tikilrtün §artnamesi İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi le-

Komutanbğı 

Komisyonundan : 

Genel Jandarma 

Satına ima 
vazımınd'ln parasız alınır. cu:ı 

C - El<siltme 21 J<Jylül 937 salı günü saat on beşte Galatada Kara 1 - Toptan veya kösele ile perçem ve vakete ayrı ayrı en u .. eıe 
Mustafapaşa sokağmda mezkur merkez satınalma komisyonunda yapı- teklif edene ihale olunmak kaydile kll'k binden bin kiloya kadar k0

5 
tt 

Jacaktır. dört bin kilo perçem ile otuz bin kilodan kırk bin kiloya kadar vııl<:.~ 
D - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacağından isteklilerin mühürlü lımı 22, 9, 937 çarşamba günü saat 10 da kapalı zarf usulile yapıl~ (~ 
teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat evvel komisyona vermeleri 2-Bir kilo kösele (169) bir kilo pcr çeme (100) ve bir kilo vaket~)e( 
sarttır. 1 kuru~ fiyat tahmin edilmiş köselenin ilk teminatı (5475) perçemın 

E - Muvakkat teminat parası yedi yüz elli liradır. vaketcnin (6230) liradan ibaret bulunmuştur. 11 ı 
F - Eksiltmeye girerek olanlar 937 senesi Ticaret odası vesikalarını 3 - Buna ait 3artname (991) kuruş karşılığında komisyondan il~ 

Şimdi korsan denizaltı gemilerine 
kal'§ı açık bir harp açtığımız zaman 
bu gemilerin vaziyeti ne olacağına 
bakalım: BütUn İngiliz torplto muh
rip! ıı-inde öyle dinleme cihazları var
dır ki, bir denizaltı gemisinin nerede 
olduğunu saniyesi saniyesine kestir.. 
miye imkfin bulurlar. Tesbit edilt!n 
noktaya hususi tertibatla kilolarca 
tahrip edici madde dökülUnce deniz
altı gemisine kurtuluş yoktur. 

ibraza mecburdurlar. bilir. Eksiltmesine girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge ve 1 
G - 1'~ksiltmiye girecek olanların saat on dörde kadar teminat para- miııat makbuzu veya banka mektubunu muhtevi teklif mektll~ 

~arını merkezimiz veznesine yatırıp makbuzlarını almaları lAzımdır. Aksi b<>lll gUn eksiltme saatinden en geç bir saat evvel komisyona \ 

--~~------__. ....... ._._.. ....... ...AAD.1.Zl~~..J-zr:ı.ı.a.ı.;D.!lBL..DJ.llillunı~~ı:ı_oil!llım.--~LtllK'd~ir~d~e-""61~·-...~·u·e:......ı:.:·~re~m~e~z~le~r.~~~8~6~0e:.__~~~~~~~~~~~~o~lm~al~a~n~. ~(3~0~9~2)~(~58~4~1~) ~~~~~-~~~~~~~~......,. 
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NEDVitl 

------------------------------------
~ b r i liseler MüfettişJiğin~ın: 
~ Llaeıerde İkmali olup ta ikmalde muvaffak olacak Okurlardan bir 
la. ~e~ lıntihanla Askeri liselere alınacaktır. Yilkıe& ımıfta olan-
111 ~ edılirler. Talip olanların 9imdiden müracaat ederek evrakları
~ laınaıan lazımdır. (327) (5568) 

ıcttc.t.a VekGletinden: 
~uı 937 Salı günü saat ıı de Ankarada Nafia Veklletl Malzeme 
S komisyonunda 21000 Ura muhammen bedelli 100 beygir kuv
~tı.ı 1 'l'iirbo elektrik grubunun pazarlıkla ekılltmeli yapılacaktır. 
~ e l&rtnameıi ve teferrUatı Ankarada Vekllet Malzeme MUdUrlü-
~raaıı olarak alınabilir. 
1'ttk1 kat teminat 11575 liradır. 

SJıilerin Veklletten tallmatnameline göre almmıı olan Malr.eme 
ltU 93 itliğJ veıikası ve teminat mektubu veya ~akbuzlle birlıkte 14 ey'dtr 7 Salı günü saat 11 de Komısyonda bulunmalan 
~84) (5577) 

kGltiir ba kanhğı erkek terzi okulu 
ı. direktörlüğünden; 
2. :: Okulun dikiş ve biçki kısımlarına talebe kaydına bql&rmUJtır. 
"'"-~Yit ve kabul §eraiti için okula müracaat olunmaaı. 

(5764) 
~· 

~ahınet Divanyolu. Telefon 22480 

aıokiitahya Vilayetinden: 
lliQ ~~ ınuhammen bedelli Vilayet matbaası kağıt ve sair malzeme
S:iden ihalesi günü olan 27-8--1937 tarihinde yine talip çıkma
bft ,

1 
2490 nuımaralı ithalat kanununun 43 üncü maddesi mucibince 

~ ... lal'fında pazarlıkla ihalesine karar verllm~ olduğundan iatekllle
' llnk~Uddet zarfında muvakkat teminatlarlle Villyet daimi enctıme

~Caatları. (5716) 

~n bedellerile muvakkat teminatları hizalarında yazılı olan 
J ~ Cbıa ve mikdarlan yazılı beı grup mabeme her grup ayn ayn lha
~ k l&rtile 6-9-1937 pazarteıi günü aaat 10 da Haydarpq&da Gar 
tıİl ~4-hıiindeki satınalma komisyonu tarafmdaıı açık ekailtme ile aa-

'-a C&ktır. 
~ite girınek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalarında 
~UVaJrkat teminatlarile birlikte eksiltme gUnU aaatine kadar ko-

'-a trı.Uracaatları lazımdır. 
1 ..... ite alt tartnameler komisyondan paraıu olank dafltılmaktachr. 

ıtf ~ 10.00() Kg. göıtqı muhammen bedeli 2100 lira, muvakkat teminatı 
2 ,.....

1 
~ kuruttur. • 

~'dl OOo Kg. toz aı..bun 2000 Kg. ıutkoetik, 50001Ca· potu koetlk, 3000 
~ lira. IOda muhammen bedeli 2482 lira 50 kuruf, muvakkat teminatı 
a 19 kuruştur. 
~ Kg. tutkal, 300 Kg. ıan balmumu muhammen bedeli 1209 lira 

t ..._ t teminatı 90 lira 68 kuruştur. 
ı.?a lira. llOo adet 500 m/ m genitliğinde çimento Jdlnk muhammen bedeli 

a..... nıuvakkat teminatı 110 lira 63 kuruştur. S, kata, kanca, rozas gibi muhtelif soba levazımı ile kömür ve bahçe S ltıUb\elif fener, yağdan, bidon ve saire gibi H kalem muhtelit cinı 
'-.; ltıuhammen bedeli 1841 lira muvakkat teminatı 138 lira 8 ku-

• (5398) 

~ ... 
lı men bedeli 19224 lira olan muhtelit 1' kalem vagon akümUlltör 
:. teferruatı 14-10---1937 Perpmbe günü saat 15,30 da kapalı zarf 
ite Aııkarada idare binasında satm alınacaktır. 

- lirmek isteyenlerin 1441.80 liralık muvakkat teminat ile kanu
't.i .::t1 ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
t.!'lll 1&at 14,30 a kadar komisyon Reisliğine verm~leri llzmıdır. 

'-' t'llaıneler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa-
9-eUUnı ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. {569l5) 
~ ... 

'-~:-nıen bedeli 115190 lira olan 1155 ton karpit 19, 10, 937 l&lı gtınU 
Q da kapalı zarf U8ulU ile An karada idare binasmda aatın alma· 

~ 1tQ U ~ girmek istiyenlerin 1139,25 liralık muvakkat teminat ile 
~ l) tayın ettiği vesikalan ve nafıa müteahhitlik veeikaaı ve teklif
'-~~ gUn saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri llzmıdır. 
~ e:: ~~~~~.?}!,~k Ankara malzeme dairesinden, Haydarpaşadıı 
~den dağıtılmaktadır. ('5882) 

ft. _ Marmara Mmtakuı 

~iler ve Ayar BaımüfefflıHğlnden : 

Şoförlere nan 
' ~llite taksilerin yeni tarife üzerine tadili için belediye daimi en-
~ 'Cı , 30, 6, 937 tarihli kararile 3 ay mühlet verilmifti. Bu mühle
' 1ıt. .: Ceçtiği halde fimdiye kadar mevcut tabi otomobillerinin 
~~'~ rru takatlerini yeni tarife üzerinden ayar ettirmiflerdir. GünS' lbtıJıı 11 b~ miktardan fazla taksimetrenin ayarına imkin olmadı-

.. do etın hitamında vukua gelecek fazla müracaatlar sıra bekıe
~ laYistıe çalışmamak mecburiyetinde kalacaklardır. Aynca bu 

'111hlet zarfında da tarif ede yeni bir değitikllk olmıyacafmı ve 
llıatııınasmm da mevzuubahs olmadığım ehemmiyetle dikkati· -·--· (5859) 

Her Ak9am HAABIYEDli 

BELVÜ 
................ 

Bah~eal aDaturka kıamında 
MISIRLI Film Ylldızı ve Rakkaae 

TAHiYYE MUHAMMED 
Me9hur Rakkaae 

MELiKE CEMAL 
llmmiiiiiiiiiiiiiiıı---· Aır•c• Bayan MUALLA ., ____ .. 
-. ---------------•GECEL-GONSD.. __ ................ . 

YUCA ÜLKÜ LiSELERi 
<Eski I N K 1 LA PJ 

Orta-Lite 
ı 
ı Kız - Erkek 

Kuram, Direktörü: NEBIOOLU HAMDI Olkümen 
Reaml okullara muadeleti tucliklidir. Kayıd için bergün müracaat olunabilir. lıteyenlere mufu-

. sal tarifname gönderilir. 1 
••••••••••• Çartıkapı, Tiyatro caddeıi - Telefon: 20019 • 

~ SARAÇHANEBAŞINDA HORHOR CADDESiNDE 

Erkekler kısmı: munirpaşa konagmda - Kızlar kısmı ile ilk kısmı: Yeni yapllan binada 

E:~~K HA YRiYE LiSELERi ı:~!~! 
Ana - ilk • orta • ille laamılarmı havidir. Fen ve edebiyat kollan var dır. Dk sınıflardan itibaren ecnebi li

sanı mecburidir. Münirpaşa. konağı erkekler kısmına, MUnirpaşa konağı karşısında leyli bir liseye li.zım o
lan bütün müştemilatı havi bUyUk bahçeli yeni yapılan bina da kız lisesile ilk kısma tahsis edilm~ir. Kız
lar kısmında tedrisat tamamile ayrıdır. Nehari atlebeden arzu edenler mektebin hususi otobüsile naklolu
nurlar. Kayıt muameleeine bqlanm11tır. Her gün aabah, eaat 10 dan ak§a.m 5 e kadar müracaat kabul 

olunur. Telefon: 20530 

İstanbul Defterdarlıfmdan: 

Yeni tarzda 

Fevkalade 
Bir Pudra 

Buldum 
Şayanı hayret yeni bir usul sayeain. 

de l8tilızar edilen bu pudra, o kadar 
hafiftir ki, havada uçar. O derece in
cedir ki yüzde gayrimer'i durur ve yü 
zil ince bir güzellik tabakasile kaplar. 
Hiçbir kimse sehhar güzelliğinizin ta· 
bil olmadığını iddia edemez. Hemen 
bugün yeni "havalandırılmış,, Toka • 
lon pudrasını tecrübe ediniz. Evde ve 
ya yuıhanenizde bütün gUn çalıfmız. 
Ytlailnüzde hiçbir parlaklık eseri gö
zillmıiyecektir. Bütün gece dans edi-
nis, teniniz daima taze ve sevimli kala ................. , 

ÇiLLER ve Lekeler 
Balsamın Eksiri 

Lira 
Mahmutpafada Çuhacı hanının alt katında klin eaki ve yeni~ 

K. caktır. Teninize cazib ve devamh bir 

ile ta.mam,an ca.tl olur. 

BALSAMIN LiKiT 

ve 46 sayılı iki odanın yan payı 1 r.s 
Kadıköyünde Osmanağa mahallesinin İskele sokağında kain •ki 
7 yeni 9 aayılı evin tamamı 720 
Ortaköyde Hacı Mahmut mahallesinin eski Kahveci yeni Sanefe 
sokağında klin eald 14 yeni 18 sayılı evin t&mımfle ayni yerde 
ve bu evin arkaemda eski 16 yeni 18 sayılı ve 132 metre 14 aanti
metnı murabbaı bahçe mahallinin 98/120 payı ile beraber (İJdn.. 
ci tertlp mU'badil taafiye vesikasile) 382 66 
Tahtakalede Rtlatempaşa mahallesinin Cambazhanı caddesinde 
eski 11 yeni 36 sayılı dükki.nm 38326 hiuede 7451 hiaaesJ (İkin· 
ci tertip mübadil tasfiye vesikasile) 390 
Ga!atada Yenicami mahallesinin Y enicami caddesinde klin eski 
618 yeni 6 sayılı dükkinm 1600 hi.seede 21 hislesi 448 25 
Beyojlunda Pangaltıda Çemen sokağında eski 103 mükerrer yeni 
136 aayılı evin yarı payı '75 

....+..Mıı.,.,aıvililllll(lıa -.--..a- ~ıntmıtb _ .. ....,. htb _.. ... 

ili. 67 ve 60 ill 68 mUkerrer sayılı ve 4: harita No. h ve 
121 metre 67 aantimetre mur&bbaı a.raanm tamamı 
Bu dahi ,, ,, ,, ,, ,, 5 ,, ,, 

"" ,, " ",,6,, " 
"" " " ,, ,,7,, ,. 
,, " " " ,, " 8 " " 
"" .. " tt ,,9" " 
" " ,, ,, " ,, 10 " ,, 

112 98 " " " 
" ,, " • " ,. 11 " tf 

243 34 
243 34 
243 34 
243 34 
243 34 
243 34 

225 96 

güzellik vermek istiyorsanız yeni "ha. 
valandınlmta •• Tokalon oudraaım kul· 
lanmız. 

KERPETEN 61 
Sll<Elll 
4TAllL 

112 98 " " " 22:i 96 ------------
Yukarda yasılı mallar 10, 9, 937 cuma gUnU aaat 14 te ıatılacaktır. DiKKATi 

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

temin eder. 
INGILIZ KANZUK EC'U.NUJ 

BEYOGLU • tsTANBUL 

Fatih Sulh ikinci Hukuk HAkimli
ğinden: Şehremininde Küçük Hamam 
da Yiğit Mehmet oğlu Mustafanm nez 
dinde inekçi olarak müstahdem ve 
mukim Klmil, ile yine Şehremini'nde 
Halk Partisi binuı arlwwıd& Pazar· 
tekke sokağında 6 numarada. oturan 
ve mahalli mezktrde 340 sayılı dUk· 
kinda Kahveci Cemal'a 

Bahaeddin Gürdal, tarafından 
37 -542 esas numaraaile her ikiniz aley 
hine ikame edilen tahliye davuumı 
icra kılman 13 • 8 • 937 tarihli gıyabi 
durufllll.llllda müddeinin ibraz ettitl 
konturatudaki imzalarınızın tatbikma 
medar vesaik ibraz edilememif olma
sına mebni istiktabmızm ve ikJ
metglhlarınızın meçhuliyetine bi
naen on beş gün nnüddetle Ulnen teb 
ligat payılmaama karar verilmif ol
makla clurutma günü olan 29 EylUl-
1937 Çarpmba aaat onda ikiniz de is· 
tiktap icrası için mahkemede hazır 
bulunmanız için tebliğ makamma ka
im olmak üzere ilin olunur. (34876) 

Yedinci icra Dairesinden: Bir borç
tan dolayı mecur dahilinde hapeedi
len yazıhane e,yasınm açık artırma 
8U.r8tiyle paraya çevrilmesine karar 
verilmiş ve satış 9 • 9 • 937 tarihine 
milsadif perşembe günü eaat on iki
den on dörde kadar Galatada Mehmet 
Alipafa hanında 51 numaralı yuıha

nede olacağından talip olanların mu
ayyen saatte mahallinde hazır buluna 
cak memuruna müracaat eylemeleri 
ilin olunur. (34881 l 

Sabf bedeline istikrası dahili ve ytizde beş f aiali hazine tahvilleri kabul 61A•• • --~ 
olunur. Taupıerin ytı.r.de 1,5 pey akçaıannı muayyen vakitten evve1 ya- Yıvrular1nı yaz hastalıkla 
tırara.k mezkftr günde Defterdarlık Milli Emllk Müdüriyetinde mtlte-
pkkil aatıt komtayonuna mtlracaatıan. ·u:. (5Ml) nndan korumak istiyen 

Kayseri 
hğından: 

Vilayet~ Daimi Encümen Baıkan-

Vlllyet merkezindeki arsada yaptırılacak 99MT lira 42 kurut ketif 
bedelli Memleket haetaneei in§&&tı kapalı zarf uaultl ile ekalltmiye çı
kanlmıttır. 

Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
Mukavele projesi, ekailtme şartnamesi, hususi şartname, metraj def

teri, keşif hulbası, temel, bodrum, zemin kat, birinci kat planlan ön ve 
arka ve yan poliklinik cepheleri ve takuli makta ve bayındırlık itleri 
genel şart.namesi ve ,ose ve ki.gir inşaata ait fenni prtname. 

Eksiltme 13, 9, 937 tarihine milsadif pazarteai günü saat 15 te Vili
yet Dalın! Encümende yapılacaktır. 

lıteklller bu i§e ait evrakı her gün Daimi Encümen kaleminde görebi
lirler. Eksiltmiye i§tirak etmek istiyenleriıı 6228 liralık muvakkat te
minat belpal illndan 90lll'& almmıo ticaret odaaı vesikası, Nafıa Veki.
letinden almmıt müteahhitlik vesikası, vilayet nafıa müdtlrlUğünden a
lmllllf ehliyetname, lnfaatın başlangıcmdan sonuna kadar diplomalı bir 
mUhendia ve bir mimar iatihdam edeceğine dair noterlikten taadikli bel
geyi vermeleri şarttır. Eksiltme 24:90 numaralı kanuna tevfikan yapıla
cağından kanunda tasrih edilmiş vealltalarm da verilmesi 11.zımdır. 

tsteklller kapalı zarflarmı yukarda yazılı saatten bir aaat evveline ka
dar makbuz mukabilinde Encümen Başkanlığına vermelidirler. Zarfların 
yukarda yazılı saate kadar yetiştirilmek üzere iadeli taahhütlü mektup 
şekllnde gönderilmesi caizdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
İfbu kefifnamede Nafıa Vekiletince icra edilecek tadilltm bili kayıt ve 
,art müteahhit tarafmdan kabul edileceğinin teklif mektuplarına derci 
llzımdır. İfbu infa&ta toptan talip bulunmadığı takdirde ilk inf&attan 
itibaren onar bin liralık kısmı müteahhide ihale edilecektir. (5864) 

Emniyet Sandığına Borçlu olanların 
dikkat nazarlarına 

Vadeleri hitam bulan ipotekli gayri menkuller ile menkul malların pa
raya çevrilme salihiyett 3202 numaralı Ziraat Bankam kanununun .f6 m
cı maddesi mucibince 12, 6, 937 tarlhiııden itibaren MUeueaemlze inti
kal etmiştir. Pek yakında kanuni takibe bqfıyacağmmdan ali.kadwla
nn Bankamız Hukuk İ§leri Servisine müracaatla borçlarını ödeme hu.. 
BWIUDda Bankamızın göstereceği kolaylıklardan iatifade etmelerini fim· 
diden aaym mtlft..Uerimize blldirlri&. (5735) 

ı:mnivet Sanchiı MtldtlrlUH 

nnelerin nazar1 dikkatine 
Çocuklar. l~ en lyl sıda ana 

atıtUdOr, fakat her hangi bir .. 
beple bu lliltten mahrum kalan 
çocuklara verilecek en iyi ve mtı
kemmel sıda Amerikada mtı
teh&181S doktorlar neminde hazır 

lanan ve memlek• 
timiz doktorların

ca takdir edilen: 

S.M. A. 
Markah 

Vlt•mlnll SUttUr, 
Fazla tatıillt isteyenlere mec· 
.canen literatür gönderilir. Gala

ta posta kutuıu 12M 

-Ber ecanede araynus -

-*• D. tHSAN SAMİ • 
Bakteriyoloji Li.boratuarı • 

Umumf kan tahlili.tı frengi 
noktai nazarmdan (Wasserman 
ve Kahn teamülleri) kan kürey· 
vab eayılmaaı. Tifo ve ısrtma 
bastalıklan tefhisi. idrar, bal • 
gam, cerahat. kazurat ve ıu tah· 
lillb, Oltra mikroakopl, hususi 
aşılar istlhzan. Kanda Ure, şe · 
ker, Klorilr, Kolleırterln mtkt"'"· 

• htrmm tayhıl, DlvanyoJu No 113 
• Tel. 20981 , 

Yedinci icra Memurluğundan : Blr 
alacaktan dolayt merhun olup paraya 
çevrilmeaine karar verilmı., olan BU
TIYON markalı bir adet benzin m&• 

kineai 10 - 9 - 937 Cuma günü saat 
11·12 Tabimde Ayaapa.şada Mo. 
dern garajında açık artırma ile sab· 
laeağmdt."l talip olanların mezkftr 
IÜll ve aaatte mahallinde hazır bulu
nacak memura milracaatleri ilin olu-
nur. (34883\ 
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Günde en az 3 defa fırçaladığımz takdirde dişle

rinizin sağlamlığma ve güzelliğine har el gelmez 

Dişlerdeki leke, pası ve kefekeleri lerin.in iJtihaplanınaslll! men.ederek 
tP.mizler, ağızdaki mikroplan bnha ağızda. daimi sıhhat, daimi cazibe, 
eder. Dişlerin çürümesini, ve diş et- ds.iıni güzellik yaratır. 

Fakat her sabah ve her ak
şam ve her yemekten sonra 
fırçalamayı ihmal etmeyiniz. -

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
27, 8, 937 cuma günü saat 14 te açık eksiltme suretile ihalesi takarrür 

eden İstanbul Tevkifhanesinde yaptırılacak (1643) l.ixa, (12) kuruş kesif 
bedelli elektrik te8isatı i~t;nn muayyen olan gün ve saatte talip çıkma
mış olduğundan 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi mucibince ihalesi 
8, 9, 937 çarşamba günü saat 15 te :qafıa müdürlüğü binasında teıkra:r 
yapılacaktır. 

A - Bu işe ait keşif ve şartnamele ri dairesinde görülecektir. 
B - Muvakkat teminat (124) liradm-. 

---!Stelililepn en az (1500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göste
receği vesika üzerine almış olduğu müteahhitlik ve ticaret odasr vesika
larile 8, 9, 937 günü saat 15 te gelmeleri. (5850) 

Uzunköprü iskan Memurluğundan : 
1 - Kaza dahilinde yapılacak göçmen evleri inşaatı için şartnamesine 

uygun 824690 adet yerli kiremit açık eksiltme suretile satın almacaktrr. 
2 - Bunların muhammen bedeli 9483 lira 93 buçuk kuruştur. 
3 - Eksiltme 8, 9, 937 ta.rihlnde Uzunköprü İslah dairesinde müte

şekkil komisyon buz.urunda ve saat 14 te yapılacaktrr. 
4 - Şartnameyi görmek istiyenler İstanbul, Edirne İskan Müdürlük-

1erine ve Uzunköprü, Keşan İskan me murluıklarma müracaat etmelidirler. 
5 - Taliplerin yüzde 7,5 teminatı yatrrdıklarına dair makbuzları veya 

banka mektıuplarile muayyen günde gelmeleri. (5863) 

lstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: . 
1 - Mektebe girmek için orta mektep mezunu o1mak, 19 yaşından faz- 1 

la olmamak, arazi sahibi ve ziraat işlerinde çalışabilecek kabiliyette 

1

. 
olmak, 

2 - Yukardaki şartları haiz olanların istidalarile birlikte mektep şeha
detnamesi, nüfus cüzdanı, çiftçi vesikası, hüsnühal mazbatası, sır.hat ra- 1 

poru, aşı ve üç vesika fotoğrafım nıe ktep müdiirli.ıgı.ine göndenmelerı; ! 
3 - Kayıt ~üddeti 14 eylül 1937 de bitecektir. Bu tarihten sonra gelen l 

evrak kabul edılmez ve noksan evraklı müracaatler sayılmaz; 
4 - Mektebe kabul seçimi, müracaat edenler arasından şehadetname 1 

dHecesine ve arazi miktarına göre yapılacaktır. (5646) 

Askeri Fabrikalar Ticaret Kaleminden: 

500 Ton Hurda Demir 
Yukarıda yazılı malzeme 10 - Eylül - 1937 Çarşamba günü saat 14 de 

pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün ticaret kaleminde görü
lebilir. Isteklilerin yukarıda tayin edilen günde, % 7,5 teminatile blı'likte 
T!caret kalemine müracaat etmeleri. (3049) (5694) 

~ahıbı. Ahmet .l!:ıwn l'.A~. Umu.mı Neşrıyatı idare h:den. ~. ~A.LL. 
~ıı7.PtPdlik VP NPF:rivııt Tiirli LimitPt Sirketi Rıı~rlr'!r:Tı VPl Tı\N m;:ırbı1:1 
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Tecrübe edenlerden sorunuz! 
Baş, diş, adale ağrılarile üşütmekten 
mütevellit bütün ıstıraplara karşı yegane 

müessir tedbir bir kaşe. 

ALMAKTIR 
(Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri 

yormaz) 
icabında günde Uç kaşe ahnabilir. 

6m---------------------------, Yepyeni formüllerle piyasaya ~ıkarllan 

• • Kirpik 
VENUS sürmesi 

VENÜS Allığı 
VENÜS Ruju 

VENÜS Kremi 

VENÜS Pudrası 
VENÜS Briyantini 

kullananlar muhakkak VENUS kadar güzelleşir. 
Venüs müstahzaratı şimdi büttin kibar ve şık familyaların en kıy

metli ve itimada eayan yeg!ne tuvalet müstahzaratı olmuştur. 

Deposu: Nureddin Evliya Zade Müessesesi. IST ANBUL 

'-----------------------------' Kütahya Vilayetinden : 
Vilayet Nafia Dairesi için 1717 lira muhammen bedelli 1500 kilo Va

kum yağı, 400 teneke benzin, 300 kilo Gıras yağr ve 80 kilo arap sabunu 

19-9-937 Cuma günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye 

konulmuştur. 

Şartname ve nümuneleri her gün Daimi Enciiımen kaleminde görüle

bildiği gibi şartnamesi Vilayet Nafia Müdürlüğünden istenebilir. Istekli

leri mezkür gün ve saatte Vilayet Daimi Encümenine müracaatları ilan 

olunur. (5548) 

1 *fCF-TT ..... .. 

Ne guıuyorsun Allan aşKma ·!' 
HASAN Gazoz özünden içirdim Fra 
Şampanyası Zannetti. 

Hasan Gazoz Ozü şekerli ve meyvalı olup en leziz gazoz ve en 
blı' şampanya hulasası gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa Inı 
ve Italyada şerbet ve içki yerine kullanılan en sıhhi bir mayic. •. R 
GAZOZU midevi ve h8.2nndrr. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba 
içilebilir. Yazrn sıcakta dondurma ve şerbet yerine HASAN GAW.2 
alınız. Çok ucuzdur: Kavanoz içinde küçük 25, iki misli 35, dört mi 
sekiz misli 90 kuruştur. 

eyva Özü 
Ekşilik, ~kinlik, ağrı, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde c 

ve gazli midelere yemekten sonra, küçüklere 1, büyüklere 2 tatlı 
midevi ve hazımdır. İnkıbaz ve barsaklarda atalet halinde sabah a 
nma 1-2 tatlr kaşrğı müleyyin ve çorba kaşığı ile müshjldir. Meyı 
özünden yapılnuştrr. Şekersizdir. Şişesi 25, orta 40, büyük 60, dör· 
100 kuruştur. 

Asipin Kenaı 
Sizi soğuk algınlığından, nezleden, gripten, b 

diş lörıtarından koruyacak en ivi ille bud 
tsmine dikkat buyurulmas 

ıstanbul Liman iş lef me idaresindeı 
Galata Rıhtrım ürerinde yaptırılacak antrepo için 31-8--937 d 

edilen Fiatlar isabetli görülmediğinden buna ait pazarlığın 6-! 
Pazartesi saat 14 de tekrarlanacağı ilan olunur. (5787) , _____ _ 

Denii Yolla: 

Mektep, 1 ngilizceyi en iyi öğr~ten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyarr'olarak mütehassıs muallimler 
tarafından öğretilir. MilU terbıye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile bayatı yaşatılır. Kütüphaneleri 
mükemmeldir. Kız ve erkek beden. terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmülünü temin eder._ Lhe kısmı 

.. derslerıne munzam olarak ticaret dersleri gösterilır. 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Karaköy Köpr 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühi 

- zade Han. Tel. 2274( 

. KARADENiZ HAT 
POSTALARI MUHEND İS KISMI Amel! ve nazarJ usullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yetiştırir. 

KAVIT GONLJ:"e' Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 9 dan 12 ye kadar 7 Eylülden sonra 
her gün. 

F'a.:zJa ına.IOrnat ic;-ln meı<t:up1.o v~ya l>lz:znt: rnüı-ncnat edilebilh•: 

. . . . ' o 

istilciaı L,isesi 
Direktörlüğünden : 

1 - !Ik, Orta ve Lise kısrmlanna gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır 
2 - Hergün saat 10 dan 16 ya kadar ımektebe müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenler biran evvel müracaat etmelidirler. 
4 - Eski talebe Eylülün onrmcu günilne kadar gerek mektupla gerek mektebe başvurarak kaydını yeni-

letmelidir. Eski talebenin Eyl{IJün onundan sonra müracaatleri kabul edilmiyecektir. 
5 - Sekizinci ve on birinci sınıfların bütünleme ve engel sınavları Eylfilün birinde, diğer sınıfların Ey

hilün yedisinde başlıyacaktır. 

6 - tstiyenlere mektebin kayıd şartlarım bildiren tarifname parasız gönderilir. 
· Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkasr. 'T'elefon: 22!1M 

m 
ESKi FEYZi YE ------liımİlllllilllİlll-llıill .... 

Kız ve 
Erkek IŞIK LiSESi 

IST ANBUL - N1ŞANT AŞI 

Geceli 
Gündüzlü 

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

rillı'. Telefon: 44039 

1 Eylülden itibaren Kaı 
niz hattı postaları lstanbt 
Pazar ve Salı günleri sa~ 

de ve perşembe günleri sa.ı 

da kalkacaklardır. Pazar p 
~mdan başka Salı Postaı 

Hopaya kadar gidecektir. 

MERSiN HATTI 
POSTALARI 

lstanbuldan Sah günleri 
makta ve ve dört aydanbe 
beş günde bir yapılmakta 
Mersin birinci postaları : 
lülden itibaren her hafta 
lacaktrr. 

MUDANYA HAT1 
POSTALARI 

1 Eylülden itibaren Mt 
ya hattı yaz ikinci devre · 
ramlarmm tatbikine başlaı 
ğrndan yaz birinci devre tı 
si mucibince Istanbul ve Mı 
yadan Cumartesi günleri :ı 
kalkan postalarla Pazar g\ 
tstanbuTdan 18 de ve Mudi 
dan 18,30 da aklkan po' 
vapılmıyacaktır. Yeni Taı 
göre her gün Istanbuldan 
:la ve Mudanyadan 11 d 
pur v~rdtr. <5734) --------


