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Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

I~ c·ıt c·· ~ 
~ Kup~nu Kup~znu ~ 

5 KURUŞ 
~~--------------~ BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

30 kupona mukabil bir 
cilt (300) kuruştur. 

10 kupona mukabil bir 
cüz 71.6 kuruştur. 

~iciye vekilimiz Atinada -~---· lngilfere Tekliflerini Hazırladı 

1 ebrik Konferansa Çağırıldı 
Atatürk ve Is.met Edildi 
inOnüne mesajı 

ltalyanın, Toplantıyı Akamete 

Uğratmasından Endi§e Ediliyor 

Dost Yunanistan Başvekili, Şefimize, 
Hürmet ve Tazimlerinin Arzını 

=-----Rüştü Arastan Rica Etti 
Bir Haftalık1~.tatü~k! ~en.er~l Metaksasa Tah~~-r a ·h --- suslerını Bıldırdıler, Dost Başvekılın 

rı 'Mesajı ismet lnönüne de Gönderildi 
~hınet Emin YALMAN A leden.izde olup biten fey

~ ler, Avrupayı aylardan-
d derin de · d"" ·· d"" ·· ti. 8 nn UfUD uruyor-
'ııttı ~haf ta içinde itler o kadar 
~ Jc.ı artık dütünmiye mey
dobıa lll&dı. Avrupa doirudan 
a~ti. Ya ayaklandı, hareke~ 

... ~ uğra§an kundak~dar 
ha~~ bir iki haftadır gemiler 
~~ başlamışlardır. Evveli Is· 
~eıtnileri kurban gitmiştir. Ar-

~SSovyet gemileri gelmiştir. 
lııgnız gemilerinde karar 

Lı.; • ."" Könıanla.r_ bir In · · \..~ Jı ~ıuıi--~ ~"lg1l.E1D 
'CIJ.re.ry, gemisine hUcum edecek 
~ ~ eti arttirmışlardir. 

~~e~l'aanıığa karşı müşterek bir 
S cephesi kurmaktan bahis t_ toPı4kden.tz devletlerinin derhal 
~:~ &.ntıya çağınlacaklan, hatta 
~ett t k.arşı müşterek bir deniz 
:~,. lkiline doğru gidileceği .de 
~ .ror, 

~n batması ~bette bir fe
...:._·~ 01'8anlık yüzünden deniz S ~ emniyetsizliğe ve sar
~ 'bir raınaın da dünya için ay
~~ eiakettir. ı:'akat bu yüzden 
"-'~ euuru oynarsa ve harp 
~ bir 1inıa karşı müşterek ve 
' feıtJr cephe kurulursa hiç olmaz-

etler bir şeye yaram13 olur. 

A Cer.evrede toplanh 
lı... il\ ~Pa memleketlerinin harici 
:"iÇ 'Y'aaetini idare edenler bir
~ ka~ar Cenevrede toplana-
~· ır.' lrııUetıer Cemiyetinin top
~'Utat bir toplantıdır. Fakat 
~ ~ hali mutattan o kadar u-

'~lt ~ bu buhr8lllı dakikp.da 
'~ hır toplantı tabii olarak 
~~ 4era bir mahiyet kazanacaktır. 
~ 'Cenevrede müzakere edile· 
~~leler ÇOk mühimdir. Avrupa 
'il~ ~~~tın~a bir dönüm noktası
.'lll'ı. gırıl ıddia etmek mübalağa 

~ }'ol Qfzındaki silahlı 
,~~asını göz önünde tutmak la
~~1 1;dır ki Avrupanın mukad
ıq~ . Unya mukadderatu.dan a
cı...~)! d'~~an yoktur. Bu hafta Av
ıb.~ lto llşundUren işler yalnız Ak
)~. lı l'sanlığından ibaret kalma
)~1 fta.'l.ak Şark işleri de gayet he
h~tı flıalara girmiştir. Amerika 
t...~lt :ih zaviyesinden atılacak 
~~t •tnlara alaka bağlamış 'va

dt •ııt' ~nyanın cari işleri hakS ~ 1 bır .infirat ve tecerrüt te 
~ıe:~dır. Bunun için Uzak 

"1: 4 ın sadımelerine de tek 
~le\1rupa muhatap olmaktadır. lJ.; Cemiyetinin bu toplantı

!'. ; ~ark harbinden bahsedi
:iı...~ ~azı.yet insanlık bakımın-
~.. Uhımdir '4en • 

' harbin tabii görüldüğü 
l'da bile harbin ilanı hakkın-

B. Rüftü :Arcu, -Atinada Joıt Yunan BQfVeküi 
B. Metakaa.la görüfürken 

inkara, 5 (A.'AJ - Hariciye Ve- Atatürkün cevaplarım aynen neşre
kili Doktor Tevfik R\-U}tU Arasın A- diyoruz: 
tinada bulunması münasebetile Yu- Ebelinı Kamil Atatürk 
nanistan Başvekili General Metaksas, Türkiye Cümhur B&fkanı 
Atatürk ve İsmet lnönU hakkında 1 tanbul 
beslediği yüksek ve samimt hisleri 1 

tebaıiiz ettiren bir mesajın irsalini Yunanutan Ba,vekili General 
Doktor Arastan rica etmiştir. Hari- MetakstD Jo.t ve müttefik mille
ciye Vekilimizin bu hususta AtatUr- tin, hakkındaki hayranlığı hu-
ke telefonla vaki olan maruzatını ve (Arkası 10 wıcuda) 

ismet lnönü l zmire Gitti 

Atatürk, Başvekilimizi 
Rıhtımda Uğurladılar 

. 
Büyük Şef, rıhtımda Bafvekilimizi tefyİ ediyorlar 

Başvekilimiz ismet lnönU, dün sa- ismet InönU, hareketinden evvel 
at 15 te lzmir vapuru ile lzmire hare- Floryaya giderek Atatürke mülaki 
ket etmiştir. 

olmuş ve Cümhurreisimi7.e arzı veda 
etmiştir. Atatürk, saat 14,15 te yan
larında ismet Inönü olduğu halde 

Tophane nhtmıma gelmişler, Başve-

Kongredeki izahatı 

Takdirle Karı.tandı 
Bükr~, 4 (TAN) -Bayan A

fet, dün, antropoloji seksiyonu
nun içtima.loda 200 Türk kadını 
kafataslan hakkındaki tetkikle
rini izah etti. Bu izahatı büyük 
alaka ve takdir uyandırdı. Bu
gün de arkeoloji seksiyonunda 
Tarih Kurumunun arkeoloji faa
liyetini ve vardığı neticeleri taf
silatı ile verdi. Projeksiyonla re
slmler gösterdi. Son hafriyatın 
neticesinJ teşhir etti. Dikkatle 
dinlendi ve çok büyUk muvaffa
kıyet kazandı. 

Prf. Pittard, heyeti umumiye. 
ye bir takrir vererek Bayan Afe
tin kongrece tebrik ve ta:kdlrinl 
ve heyeti umumiye teşekkUrleri
nln kendisine tebliğini teklif etti. 
Bu teklif alkı!)larla kabul edildi. 

Profesör Hasan Tankut ta be-

şinci seksiyonda yeni bir Türk 1 
ekolü tesis etmekte olan Güneş -
Dil teorisinin anahatlarmı anlat· 
tı. Mevzu, ali.ka ile karşılandı. 

,,..._...._...~ . 

Londra, 4 (TAN) - Akdenizde 
başlyan ve işi altüst eden korsanlık 
hadisesi günün en mühim meselesi 
olmakta devam ediyor. Bütün Akde
niz devletleri Cenevrede toplanacak 
konferansa davet edilmişlerdir. Fa-
kat Fransız gazeteleri, bu konferan
sın İtalya tarafından akamete uğra
tılacağına kanidirler ve bu yüzden 
bedbinane mUtalcalar yürütmekte • 
dirler. Exelsior gazetesi İta.lyanm 
hüsnü niyetini ispat etmesi için Ba
lear adalarını ve hava ile deniz üsle
ri olarak kullandığı bütün yerleri tah 
liye etmesi lazım geldiğini ileri sür-

mektedir. Fransız gazeteleri umumi
yetle İtalyanın hüsnü niyetini şüphe
li görmekte ve İngiliz - Fransız teş
riki mesaisinin meseleyi halledeeeği
ne kani bulunmaktadır. 

İngiltere, yapılacak telılilleri 
hazırladı 

İngiltere hükumeti, Cenevrede top 
lanacak Akdeniz konferansına yapa
cağı teklifleri hazırlamış bulunuyor. 
İngiliz mahafili bu tekliflere bUyük 
ehemmiyet vermektedir. Bu teklifle-

(Arkası 10 uncuda) 
J-;.giliz Anavatan liloıuna men 

mp Rodney zırhlısı 
========================================= 

Tevkif an ede Bir Cinayet 

. ........ ir--MeYkaf Deıııirle 
Arkadaşını Öldürdü 
Dün sabah saat on buçukta İstan

bul tevkifhanesinde feci bir cinayet 
oldu, bir mevkuf arkadaşının gırtla
ğını kopararak öldürdü. Ölen, Unka
panlı Çolak Fevzidir. Katil de kovuş 
arkadaşı Pehlivan Yusuftur. 

Bir muharririmiz, hadiseyi tahkik 
etmiştir. Bütün tafsilatile yazıyoruz: 

Japonya Notaya 

Cinayet, Tevkifhanenin birinci kı .. 
sım, dördüncü kovuşunda işlenmiş .. 
tir. 

Cinayeti doğuran sebep te on ku.
ru.5 gibi ehemmiyetsiz bir paradır. 

Dördüncü kovuşta yat.an mahkftm .. 
lar, kendi kovuşlannı badana ettir .. 

(Arkası 10 uncuda) 

Cevap Vermiyor 

B. Muatala Mürıel ~ Beynelmilel Mıntakaya 
Tecavüz Protesto Edildi 

lzmlr Fuan münasebetiyle 
taydan memleketimize gelen heyet a.. 
zasmdan Bay Mustafa Mürsel'le gö. 
rüştük. Bize Hataydaki 800 hadisele
ri ve Hatay Türkleri aleyhine nasıl 
çalışıldığını etrafiyle anlattı ve dik
kat.e değer tafsilat verdi. Bu yazı 

ikinci sayfamızdadır. 

Cümhuriyetçi , 
• 1 

lsvanyada ı 
Diktatörlük 
General 

Diktatör 

Miaia 

Oluyor 
londra, 4 (TAN)- Uni· 

ted Preu büdiriyor: 
Cümhuriyet,i lapanya dik

tatörlüğe doğru giderek va· 1 

ziyeti tahkim etmek fikrin- 1 

dedir. Alınan haberlere gö
re, General Miaja, en oto
riter merci olacak ve bütün 
salahiyetleri fahaında toplı
yacaktır. 
ispanyada harp vaziyeti hak

kındaki son haberler üçüncü sa

Japon imparatoru, Çinin T ahrikamiz Hareke-, 

tinden Dolayı Teessür Duyduğunu Bildirdi 
Nevyork, 4 (TAN) - Bugün do 

Çin - Japon harbi yeni bir beynel
milel buhran doğurmuştur. Şanghay
daki beynelmilel mıntakaya vuku bu
lan tecavüzler Ingiltere, Fransa ve 
Amerika tarafından protesto ile kar
şılanmış, lngiltere hükflmeti bundan 
başka protesto notasına cevap veril
medikçe yeni Tokyo sefirinin itimat. 
namesini takdim etmemesi için tali
mat vermiş bulunuyor. Japonya ise 
Ingilterenin protesto notasına şimdi
lik cevaf1 vermemek fikrindedir. 

Japon imparatorunun 
okuduğu emirname 

Japon imparatoru bugün parlA.men 
toyu açmış ve okuduğu emirnamede 
bilhassa şu nooktalara temas etmiş
tir: 

"Çinin, Japonyanm hakiki maksat
lannı anlamıyarak bugünkü hadise -
ye se~oiyet veren tahrikimiz hare
ketinden dolayı derin bir teessür duy ' 
maktayız.,, 

~ Dıerasim vardı. Hukuku 
ı.... erine herkes kendini bağ. 
"" ~delere hilnmct göste-

rirdi. Bundan sonra tecavüz harbini 
haydutluk diye tarif eden ve harbi 
milli siyasetin bir aleti sıfatile afo
zor eden bir Briand - Kellog Paktı 

<AıAtl 3 l!tcM_e1 

hifemizdedir.) 
kilimize iyi yolculuklar temennisinde ._!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!I• 

{Arkası 10. gncuda> 

imparator, bundan sonra dört gün 
devam edecek ve Çindeki muhasa • 
matın genişlemesi yüzünden alınma

!Arlla..m JO yn~udal 

Parlamentoda beyanatta bulu. 
nan Japon imparatoru 

Mikado 
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Yıldızdan San Remoya 
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lKINCI KISIM No. Sl 

HAİNLERİN AKIBETi 

"Daha Doymadmız mı Bu 
Dalavereli islere?" 

' 

7ü"Cııüa \:ıt Mı rayı 

B u acı hakikat, bütün Uryan
lığıyle ortada durup dururken 

bu efendiler daha hlli o ihtiraaı ter
ketmemişler.. kendilerine en kü
çük bir şeref bile temin etmiyecek 
olan bir iş için, gece yanlarma ka
dar, (intihap fırıldağı) çevirmiş .. 
lerdi. 

Ingiliz gedikli çavuşunun tetkill
ni emrettiği komitede aza olmak 
için en evvel (kodamanlar) kendi
lerini tartmışlar .. ve oradaki taraf-

Diye bağırmıştı. 
Gedikli çavuş, tercüme edilen 

bu sözleri dinledikten sonra, etra
fa göz gezdirmiş, gülümsemeye 
başlamıştı. Bu bakışta, ve bu gü
lümseyişte; 

- Doğru.. çok doğru... Eğer 
siz, kendinizi idareye muktedir ol
saydınız; zillet ve sefaletin bu ka
dar derinlerine düşmezdiniz. 

Diyen bir mana vardı. 

• 
tarlarını yoklamışlardı. Ondan son Şimdi buradakiler, meraktan çat-
ra, derhal ortaya ıu f"ıkri atmıtlar- .oyorlardı. Acaba, Mwıtafa Sabri 
dı: Hoca, Zeynelabidin Efendi, Rıza 

_ Intihap, gizli reyle mi olacak., Tevfik Bey ve arkadaşlan; ne ol-
'.Açık reyle mi?. • • muşlardı? ... 
Münakaşa, derhal ba§lamıştı: Bu efendiler, beyler ve pqalar; 
- Gizli reyle.. Uç otomobil ile doğruca OaJa.tı:ı. 
_ Açık reyle. nhtmıma indirilmişler; o tarihte, 
_ Namzetler, belli olsun. İngiliz bayrağı taşıyan - eski Hi-
- Nam7.et göstermeye ne ıu- diviye kumpanyasının - Kameka 

zum var? .. İşte, Paşa hazretleri.. vapuruna bindirilmişlerdi. Vapur, 
işte, şeyh efendi hazretleri... ikindi üzeri hareket etmişti. Mus-

- Malfım ya .. bizim 1ıbca efen- tafa Sabri Efendi, refikası ile kız-
di hazretleri, senelerdenberi heye- la.mu da beraber alıp gitmişti. 
ti idarelerde azalık edegelmişle.r- Bu yolcular, muvakkaten Mısı-

ra gitmektelerdi. Oraya gittikten 
dir. bek 

_ Fakat.. Beyefendi hazretle:i sonra vaziyetin alacağı şekli -
de, umuru idarenin ruhuna vakıf· liyecekler .. ona göre hareket ede-
tırlar. ceklerdi. 
Dünyanın en eUfU hizmeti ka- Ancak kulaklarına töylece bir 

dar bile kıymeti olmıyan bu işin söz de çıtlatıımıştı. Yakında, sa-
propagandası, buradaki yüz kırk bık gadişah Vahdettinin Malta.ya 
kişiyi saatlerce işgal etmişti. gitmesine ihtimal vardı. Şayet bu 

lntihaptan kendileri için bir fay- ihtimal tahakkuk ederse, o zaman 
da beklemiyenler, artık çenelerini Mısırdan Maltaya geçmek kolay 
daha fazla yormak istememişler.. olacaktı. 
ot minderler ü7.erine uzanarak, • ngilizler, (Malta) adasmı, 
leş gibi ayak kiri koıkan battani- 1 İttihatçılara sUrgtln yeri 
yeleri fakalanna çekmişlerdi. Far yaptıklan gibi; şimdi de kendileri-
kat, intihapla alakadar olanlar bir ne iltica eden bu adamlara merkez 
fürlü sözlerini kesmemı,ıer .. gtl- ittihaz etmişlerdi. 
rültüde devam etmişlerdi. Onun için aradan birkaç gtln 

Uyumak istiyenler, söylenmiye geçtikten sonra, T~şlada bulu-
başlamıştı. Fakat ötekiler, aldır- nanlara şu emri vermişlerdi: 
manuşlardı. Nihayet, pehlivan Kaa- - Şimdi biz sizi, buradan doğ-
ri, yattığı yerden fırlamış: ruca Maltaya göndereceğiz. Fakat 

_ Be herifler!. doymadınız mı, oraya gidip gitmemek, size ait bir 
bu dalavereli işlere.. ulan, şunun meseledir. D\41ünün, karanruzı ve-
şurasma bu işler yüzünden geldik rin. Nereye gitmek istiyorsanız, 
de daha hala akıllanmıyoruz be... bize bildirin demişlerdi. 

Diye bağırmaya başlamış.. Hat- Taşkışla misafirleri, Uçe aynl-
tl bununla da kalmıyarak, orada mıılarc!ı... Bir kısmı Romanyaya, 
bulunanlardan bazılarmm kirli ve diğer kısmı da Yunanistana git· 
iğrenç hayatlarını, birer birer yüz- rnek istiyorlardı. Ekseriyeti tercih 
lerine çarpmıştı. eden üçüncü kısım ise, Maltaya 

gitmeyi tercih ediyorlardı. 

H Uli.sa intihap, hiçbir netice 
vennemi.9ti. Halbuki ertesi 

giln, tam saat dokuzda tercüman
la beraber kovuşa giren gedikli 
çavıuş ilk söz olmak üzere : 

- Şüphesiz. idare heyeti seçil
miştir. Reis, kendisini bana tak
dim etsin. Bazı emirler verece~im. 

Demişti. 

Tercümanın tercüme ettiği bu 
sözlere, birkaç kişi cevap vermek 
istemişti. Halbuki gene pehlivan 
Kadri ileri atılmış; 

- Bana bak tercüman çelebi. 
Şu çavuş efendiye söyle .. Biz inti
hap, mintihap yapamadık .. ve yar 
pamayız da... Bak, burada bu ka
dar gün görmüş adamlar var. Bun· 
lardan birini aeçaiıı .. (Seni reis 
yaptım) desin, vesa.eii.m. 

Bu ~ercih, mUblm bir sebebe is
tinat etmekteydi. Çünkü bunların 
ekseriyeti; hayatlarında şunun bu
nun ya.Tdımlarile yaşamış olan ten
bel, Atıl, Aciz, gevezelikten ve mUf
s\tlikten bqka blı1ey bilmez a
damlar oldukları için, İngilizlerin 
ıkendilerini1aç ve çıplak bırakmıya
caklannı tahmin etmişler.. kendi-
lerini İngiliz hazinesine besletmek 
istemişlerdi. 

Nitekim, Taşkışladaki mahpus 
hayatına da, çarçabuk alıtıvermiş
lerdi. Çün'kü İngilizler her gün a
dam başına bir bütün çarşı ekme
ği ile koca bir dilim kaşar peyni
ri, bir kutu marmölat, bir kutu da 
konserve ıebze veyahut et vermek
telerdi. 

(Arkası var) 

Tarih Sergisi Hai!!J!..da Aleyhimize Çalışanlar Seyyar EsnO 

Umuma Köylerde çok çirkin için Yeni 
da Açllacak d J El Arabası 
Tarih Muallimleri için propagan a yapı ıyor Belediye Bunları da 

B. Mustafa Mürsel diyor ki: "Köylü, 
hakikati görmüş, kurtuluşun 
nerede olduğunu anlamıshr .. 

Kurslar Hazırlanıyor 
lstanbul, 4 (A.A.) - lkincl TUrk 

Tarih Kurultayı ile birlikte Dolma
bahçe saraymda açılacak TUrk Ta
rih sergisinin hazırlıkları hayli iler· 
remi§tir. 

Sergi, kurultay aırumda mUt.ebu-
111larm tetkikine arzedilecektir. 

Kurultaya gelen liae ve ortamektep 
tarih muallimleri için tertip edilen 
kurslarda da sergiden istifade edile
cektir. Haber aldığmuza göre kurul
taydan sonra sergi umuma açılacak 
ve ziY.&ret §ekli aynca illn edilecek
tir. 

Avrupaya 
Gönderilecek 

Talebelerin imtihanı 
Avrupaya mUhendialik ve maliye

cilik tahsili için gönderilecek talebe 
için açılacak müsabaka imtihanına 
l.iaelerin 936-937 tedris yılı mezun. 
tarından bqka eM-936 ve 934-935 
yılı mezunlarmm da kabul edilmesine 
karar veril.mittir. · 

Heybelide de Su 
Çıkarma Tecrübeleri 
Büyilkadada artezyen ile au çıkar

ma için yapılan ilk arattırmalardan 
iyi neticeler elde edilmiştir, bu tec
rübeler Heybelide de yapılacaktır. O
radan da ayni neticenin alma.cağı ü
mit edilmektedir. Gelecek yaz mevsi
minde Büyükadaya su verileceği için 
icap eden yerin istiımlak işi kışın bi
tirilecektir. 

Hamamcllar Parasız 
r~rkos ls+iyerl11r 

Hamamlarmdan Kırkçeşme auyu ke 
silen hamamcılar, belediyeyi protesto 
et.mişlerdir. Bu protestoya göre, ha
mamcılar, ya Kırkçeşme ıuyunun a
c;ılmaaı, ve yahut ta paraau: olarak 
terkoe suyu verilmesini istemi§lerdir. 
Müraca.a.t sahipleri, isteklerine 48 a
at zarfında cevap verilmezae kanuni 
yollardan haklannı ayıracaklarını da 
bildimni§lerdir. 

Istanbulda 
Yapılacak 

Paraşüt kulesi 

Kuleden illı allamalar 
yapılıyor 

Izmir, 4 (Tan Muhabirinden) 
Hava kurumunun burada inf& ettir
diği beton parqUt kuleeinde atla
malara bqlanmı,ur. Haber aldıi'ıma 
göre ikinci paraşüt kulesi de bu sene 
içinde lstanbulda inşa edilecektir. 

Yunanistan hükfımeti de Sellnik
te ayni tip bir paraıUt kulesi ine&· 
ettirmeye karar vermiştir. Bir heyet 
tetkik yapmak üzere yakında Izmire 
gelecektir. 

Jlntakyanın Karbeyaz lıöyiinde a,ılan lıuralarda 
okuyan Hataylılar 

Izmır Enternasyonal Fuannı gez
mek için Hataydan Izmire bir heyet 
gelmiştir. Heyet azalarından bir kıs
mı, dönll§te tebrimiz.e uğramı§lardır. 

Bir muharririmiz, heyet azası ara
sında bulunan Bay Mustafa MUraelle 
görÜ§müştür. Kahire Ezber Univer
sitesinden mezun genç bir vatansever 
olan B. Mustafa MUrsel, son hadiseler 
ııraamda Antakyada bulunmuş, Ordu 
köylerine giderek orada çalışmıştır. 

Biz.e verdiği izahatta şunlan anlat
mııtır: 
"-Hatay çok mühim günlerini ya. 

11yor. Vaziyete Türkler tamamen hl
kimdir. Türk Halk Partisine bağla
nanlar, günden güne çoğalıyor. Ha. 
tayda Uç parti var; denilebilir. Bun
lar, bir tek büyük parti ile hWdmıet 
0-.W~ .ı .. ,, ...... __ ,_ '---..:~- -..:ı--

iki fırkadır. Bunların gayeleri Cenev-
re anlqmuına aykırı hareket ve tet 
hiş siyuetini takip etmektir. Ote ta· 
raftan Tllrk Partisinin isteği, Hataya 
refah ve saadet temin etmek, köylü
yü okutmak, tehirle köy arasındaki 
birliği kuvvetlendirmektir.,, 

Kötü görüflü hocaların 
marifetleri 

siyle kabil olmuştur. Hatay Oa Tilrk
tür. Ha.tayın efendiliği de ayni yolla 
mümkündür. Bir zaman gelecek ki, bu 
gün muhalif görünenler, hakikat k&!'
şısında boyun eğmiye mecbur kala
caklardır.,, 

Hoca Mustafa Mürsel, daha btrçıok 
yeni fikirleri orijinal buluglarile izah 
etmiştir. Yakında yine Hataya döne
cektir. 

Saatlerini 
Ayar laf mıyan 
7 aksiler Çok 
MGIDUIU1 l\Onulu11 

Müddet Uzatllmıyacak 
Benzin fiyatlarının ucuzlatılması 

üzerine taksilerde de yüzde on beş 
ve büyüklerinde yüzde 22,5 nispetin
de ucuzluk yapılmıştı. Bunun üzeri
ne taksilE".rin yeni esaslara göre ayar
larunalan için Uç aylık bir mühlet 
verilmişti. Bu mühlet teşrinievvelin 
birinde bitmektedir. Müddet yeniden 

"-Köylüleri: anla.şmıya ve An- uzatılmıyacaktır. Ancak piyasada it
takya hadiselerine karşı olan vaziyet liyen 900 küsfır taksiden henüz üçte 
len nasıldır?,, .. . . biri yeni esaslara göre saatlerini ayar 
"- Son günlerde O~du koyle~~ın ettirmişlerdir. Diğerlerinin önümüz • 

çoğunu dolqtım. (Aga) Partısıne deki zaman zarfında bu işi bitirmele
menaup olan ve bütün bir memleke- ri imkansız görülmektedir. Çünkü bu 
tin nefretini kazanan bazı kötü göıill iş için her gün müracaat edenlerin 
1U hocalar, köylüyü din bUyüsüne uğ- sayısı azdır. Bu itibarla belediye to· 
ratmıoıardır. Giiya şapka giyen kafir förler cemiyetinin son olarak naza
olurmuş. Şapkalılarla konuşanların n dikkatini çekmiş ve taksilerin der
niklhlan bozulurmuş. Bunlan ileri bal müracaat etmelerini bildirm~tir. 
sürenler, ağalar hesabına çalışanlar-
dır. Bütün bu çirkin propagandaların 
aebebi, yapılacak büyük mebus seçi
minde TU.rkleri ekalliyette göstermek 
ve halkı basamak yaparak onları hü
kfimet sandalyesine çıkarmaktır. Fa-
kat köylü, halk artık hakikati gör
mUt, kurtuluşun nerede olduğunu an 
lamıttır. 

Bakınız size birşey anlatayım: 
Bir gün köylülerden birine: 
"-Benim dinimden ştlphe eder mi-

sin, dedim. Hayır. dedi. Derhal yanım 
da tqıdığım p.pkayı giydim. Ben ka
fir oldunm mu diye sordum. Hayır, 
dedi. 

hllmlığm ppka ile fesle değil, 
iman ve kalbe bağlı olduğunu uzun u. 
zun anlattım. Dolqtığım bütün köy
lerde açık fikirli köylüleri iknaa mu
vaffak oldum. 

"Hatay TürlrUeri de tam 
laürriyete lıatnqac:cılıtır,, 

"- Tllrk lnkıllbı hakkında ne dU 
ft1nUyoraunuz?,, 

"- Insan TUrkiyeye geldikten aon 
ra gönlü rahat, kafası dinç oluyor. 
Ben Taksim lbidesi karşısında duy
duğum tatlı ve milli heyecanı, hiçbir 
zaman duymadım. 

Hatayda öyle bir abideyi gördü
ğUm vakit ayni gururu hissedeceğim. 
Ttlrlderln bugün efendi olarak yaşa
YJII, kara kuvveti ve din tUccarlannı 
kapı dıprı etmesi, istibdadı boğma-

Gaz Kursları 

Teırinde Açllıyof 
Muhtemel bir hava tehlikesi k&rfI· 

sında Istanbulluların ne yapmalan li. 
zım geleceği hakkında kendilerine 
icap eden şeyleri öğretmek üzere hal 
ka mahsus kurslar açılmasına karar 
verilmişti. nkmektep binalarile hal
kevlerinde ve Parti binalarında açı
lacak olan bu kursların yerleri, sa
yılan, muallimleri tespit edilmiftlr. 
Her aile adına iki kifinin mutlaka it· 
tirak edeceği bu kurslar, herkesin yaz 
lıktan tamamile dönmesini temin için 
15 birinciteşrinde şehrin her tara
fında ayni saatte açılacaktır. 

Yurtta Buaüıddı Hava 

Yeşilköy Meteoroloji istasyonun
dan verilen malftmata göre, bugün 
havanın Trakya, Kocaeli ve Karade
nizin garp kıyılarında bulutlu, mev
zii yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu 
olması, rüzgarların umumiyetle ,ı -
maiden Trakyada kuvvetli, diğer 
mıntakalarda orta kuvvette esmesi 
muhtemeldir. 

DUNKU HAVA 
Dün hava akşama kadar bulutlu 

eı:w.mistir. RUzd.rlar simali sarkiden 

T esbite Başladı 
Teşrnievvelin birinden itibare~ 

tth, Eminönü, Beşiktaş ve Be _, 
kazalannda sırtta, sınkta, aırı 
ve başta seyyar satıcılık' kalciJtll' 
caktır. , 

O tarihten sonra seyyar satı 
nn satış için kullanacaklan el araı; 
larile kaplann tesbitine dündeJl. 
baren ba§lanılmıştlr. El sepe~ 
arabalar ayni tip üzerinden o 
tır. Yalnız üzüm, kiraz gibi d4i'_ 
dökülmesi imklnı olmıyan uıa-:~ 
rin ne şekilde bir kapla sa~ 
mümkün olabileceği de tetkik 
meye başlanılmıştır. 

Şehre raal kaalarJll 
Sanyer, Usküdar,•BakırköY 

şehre nispeten uzak kazalarda 
diyenin sırt hamallığı için tatbf) 
tiji talimatnameye riayet ed' 
yapılan teftişlerden anlaşıJmıgtıt· 

bu gibi kazalara rlediyece bit 
mim gönderilmiş ve sırt hamı~ 
katiyyen izin verilmemesi, aırsl 
de alakadar memurların da 
dınlacağı bildirilı:niştir. 

Dün Gece Bir 
Kadın Otomob 
Altında Can 

Yerdi 
Dün gece Davutpaşa yolunda 

otomobil kazası olmuştur. Şof6t 
sanın idaresindeki otomobil, 
dan Davutpqaya giderken bir 
kamyonuna çarpmış, Güllü 
bir kadını altına almıştır. __ _. 

Kamyon hasara uğramıg, yaı-:.. 
dm biraz sonra ölmüştür. 

sarhO§ olduğu anlqılmaktadn'. 
ta, tahkikat& bat,lamXJtır. 

Biri Duvardan, Biri 

Bisikletten Dütft 
Dün şehrimizde iki kaza olD1 

Fenerde Muratmolla soka~ 
yapıda çalışmakta olan M~ 
Hakkı, dört metre yüksekli 
bir duvardan düşmüş, ağır 
yaralanmıştır. 

Suadiyede Yavuz isminde ~.., 
cuk asfalt yolda bisıvr 
le gezerken Atiye adında bir 
çarpmıştır. Kadın, vücudün~ 

lif yerlerinden yaralanmıştır· 

' BiRKAÇ SATIRi-> 

Y eni it tetklllt kadrol!IO 
edllmJştlr. Onttmttzd .. 

içinde tetkDMm genltletnmeel" 
lanacakt.ır. 

B lr aydanberl • lsbıll ~ 
caret Oduı '!Jmuml Ki..,.,. 

Nbaml ite bqJamııtır. 

• 
•ı ki gttndenberl Şlmall 

esmekte olan rüzg&r 
hrtma8mın başlangıcı .. 
dır. Karadeniz sahillerine 
bddırcm dÜ§mlye ba§l&mJttıf· 

• •ı ıtaııbul Erkek LlseSI 
~f Maarif Mtif etdfl 

mDlğlne tayin edllmlftlr. 

Güneş: 5,30 - Öğle: 
!kindi: 15,51 - Akşam: 

Yatsı: 20,14 - İmsak: 

saatte 20 kilometre süratle 
Barometre 759 milimetre, b 
çok 27, en az 19 santigrat ol 
dedilmiatir. 
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• 
Japon Tayyareleri 

$anghayı 
Yeniden Bombaladı 
Arne "k rı a, Fransa ve lngiltere, Çin ve Japon 

lo.ı.ı Ordularını Şiddetle Protesto Ettiler 
~h. ra, 4 (TAN) - Uzak Şarkta bugün Japon tayyareleri 

lel'İtıi ~la faaliyet göatermitler ve bilhassa Çin mahalle

Ç'Pei P drman etmitlen:lir. En çok bombalanan yerler 
~ ~ Ulung ve timal gan olmuflur. 
~·~ J&pon1a.ra mukavemet 

1
.------------

btr ~ ~.. zrrlıhlan da ıkldetU Kaymakamlar 
~ ı..~lardır. Japon tayya.rele 
ı.>hre ......_ isabet vuku bulm111 ve A d y • N k•I 
ıtıet0r., ~~ içinde diişmöştttr. A- rasın a enı a ı 
l'l ~ ~ ~ IOll1'&, lngUtere hük&metıe- T • 1 
~ Çbı ve Japon hüldimet.lerine ye ayın er 
~ edere1t yabancdann uğra. Ankara, 4 (Tan muhabirinden)" -
ı'Pot ::Ylattaıı tiki.yet etmişler ve Dahiliye Vekaletinin yeni hazırladığı 
tlııa krt .... ~ll&ıunasmın uzakl8§1D881111, bir karamame ile Hasankale kayma
cllt, --.rnıoa gerilemeetnl istemltler kamlığma UçiincU umumt mUfettiş

Jtn 3APoN TEBL1Gl 
dir: IOJı Japon tebliği berveçhiati-

~~'Yda beynelmilel imtiyaz 
\u 'öııUnde ve Honkesu mev
l~ fil da demirlemiş bulunan 
~ Bağ Olu. 3 eylWde Vongpou nehri 
teıl!ıio lahüi Ü.zerinde Pootouang'a 
~. ~lan Çin topçusu tarafından 

lik evrak mildüril MUnip, Kadmhan 
kaymakamlığına eski Çat kayma . 
kamı Hayri, Gebze kaymakamlığına 
Mihalıçlık ka.yma.kannı Nami, Alanya 
kaymakamlığına Gebze kaymakamı 
Osman Nuri, Simav kaymakamlığına 
Alanya kaymakamı Fazıl, Kırkağaç 
kaymakamlığına Göynük kaymakamı 
Salahaddin, Buldan kaymakamlığına 
da Fethiye kaymakamı Reşat, naklen 
ve yeniden tayin olunmuşlardır. 

Ad, Yaş 

Tashihleri 

ve Kayıt 

için Yeni 

Bir Emir 
Ankara, 4 (TAN Muhabirinden) -

Burada 1'e8IDl görlllen zat, Bel
çika kabinesinin Maliye Nazın B. 
Henri de Man'dır. Belçika MllU 
Bankası hakkındaki projesi halk 
arasında büyük infial uyandırmış 
ve bu yüzden Van Zeeland kabi
nesi de müşkül bir vazlyet.e düş. 

~ möştü. Fakat 80ll haberler, vazl
~ yetin saWla yüz tuttuğunu gös
,; teriyor. 
p;:-"illlT'l'l'vr~~ 

Bu Yıl Tıbbiyeyi Bitiren 

Gençler Şark 

Vilayetlerine Tayin 

Edilecek 

~~ edilmiştir. Çinliler a
~ 1aıbaJı başlamışlardır. Japon lkls buna mukabele etmiş ve 
1~ saat 1~ e kadar devam ey
' · l>uşnıan ağır zayiata uğra
~~er saat 17 de Japon d~ 
llli~e ıı..t tekrar bombardıman et
\tbeıe lı: lllnışlar, fa.kat şiddetli mu
~ ~ ~8-:ııda birkaç dakika son-
~esınışlerdir. Çinlilerin yan· 

ÇaJc '1 edilen atışlan yüzünden bir 
~ ~. beynelmilel imtiyaz mm· 

~i ~~~ek ehe?1miyetli ~~ 

Şahıslar veya müddeiumumilikler ta· Ankara, 4 (TAN Muhabirinden) -
rafından açılan ad, yaş, ve kayıt tas- Bu sene lstanbul Universitesi Tıp Fa
hihi davalarmda asıl kayrt örnekleri· kUltesinden 80 talebe mezun olmuş-

nın• yenn· d _:~....:1 --1. b··-1--ft tur. Genç doktorlar, askerlik müddet-

~ lra.sıııdan bir çok k~ilerin 'Ur \'e :Yaralanmasını mucip ol-

~llth 
~)etli lYa doğru Çinlilerin ehem • 
'1ı bıte~kiyat yaptıkları haber ve
~~ Olaıı b · Merkezi ordulara men -
~ tab u ~uvvetıer Şanghay civa? 
dit~ '1ıdu lşşut etmekte ve bunların 
~~~ fırkaya yakın tahmin e-

ır. 

'l'o~:4J>oN MUHAClRLERl 

~ ~ 4 (A.A.) - ŞLmdiye kadar 
l~l'tba~nYaya 35 binden fazla 

• btı;; 80o do~üştür. 
' b· ~ınli Çine dönmek Uzere 

llınıişur. 
~ 

Hakim ve 

e en ~ı:a.u;ud'la..aa. ~ ze,,_ ·----- .., ...... a. ;ıauo1.1.,~uuue l:!L1lJ 
rınu tetkikat yapılması llmnge ir - .. k ·· Ad ·· d ril · 

gorıne uzere anaya gon e mış-

ken buna bazı yerlerde riayet olun- lerdir. 
madığı görillmüştür. Adliye Vekale- Askerlik hizmetlerini yaptıktan 
tinin alikalılara yaptığı bir tamin:Mile sonra da yeni memuriyetlere tayin e. 
hUviyet cüzdanla.rı Uzerine muamele dileceklerdir. Sıhhiye Vekaletinin bu 
yapılarak mUbayenetlere meydan ve- seneki genç mezunlarla daha çok 
rilmemesi ve asıl nüfus kütilkleri ge· Şark vilayetlerimizin doktor ihtiyacı
tirtilerek muamelelerin onlar üzerin- nı tatmine çalışacağı anlaşılmakta. 
den yapılması bildirilmiştir. dır. 

Fuarı 14 Günde 

233,351 Kiti Gezdi 
lzmir, 4 (Tan Muhabirinden) _ 

Izmir Fuannın açılması münasebetile 
şehrimize gelen ziyaretçilerin sayısı 

57,831 i bulmuştur. Bu 14 gün içinde 
Fuan gezenler 233,351 kişidir. 

Milletler Cemiyetine 

Ağahan 

Riyaset Edecek 

Mussolini 5 Yıldır 
llk Defa 
ltalyadan Çıkıyor 

Balkan 
Oyunları 

Bugün 
Başlıyor 

Yunanlllar 27, Bulgarlar 
\ 

18, Yugoslavlar 20 

Birçok 
de 

Nürenberg'e 
Türkiye Sefiri 

Sefirler Gidecek, 
Daveti Kabul Etti 

Atlet Gönderdiler 
BUkreş, 4 (Sureti mahsusada gi

den arkad~ımız telefonla bildirdi)-

Berlin, 4 (TAN) - Muıaolini ile Hitler mülakatının reımen Dün akşam (cuma akşamı), dalgalı 

il" d Al h··k" · Ş f' · Du , . d ·nc:1 bir deniz üzerinde seyahate mecbur 
anın an ve man u umetı e ının çe yı avet etmeaı en ld k B .. d tl ti d bazıl . . o u. uyuzenaeeren an 

~nra, bu mülakatın fevkalade ve etsız hır mahiyet ve ehemmiyeti. hastalandılar. Vapurumuz, sabahle .. 
olduğuna dair ne,riyat ba,lamıttır. Mu1101ini 1932 denberi ltal- yin saat onda Köstenceye varmış bu .. 

yadan dıtarı çrkmanııt olduğu için, onun, Führer'i ziyaret etmek lunuyordu. Rrh'tımda Türkiye konso
üzere böyle bir seyahate kalltıtmaıına büyük bir ehemmiyet ve- losu ile Romanya federasyonu ikinci 
'l ekted" reisi tarafından karşılandrk. Saat on 

n m ır. d.. b - k d Köst. d k 1 ört uçuga a ar ence e a .. 

1 
Gayda netliyor? 

"' ispanya Harbi 

Hükiimetçiler 
Yeni Bir Zafer 

Daha Kazanddar 

ı dık. 
talyanın en salahiyettar muharriri Atletlerden Rıza, Maksut, Recep 

1 
sayılan Sinyor Gayda'nm mülikatm ve Raif, treni kaçırdılar. Köstence _ 
hiçbir ehemmiyeti ve hususiyeti ol· den gece t:renile geleceklerdir. Ekibi .. 
madığma dair neşriyat y~pnıasına ve miz l 7,45 te BUkreşe vasıı oldu. h
bu mülakattan sonra Almanya ve 1 - tasyonda bizi elçimiz B. Suphi Tan .. 
falyanın birlikte azimkarane bir su. rıöver karşıladı. Atletlerimiz Union 
rette harekete karar verişlPrinin da- otele indiler. Diğer ekipler Palas ve 
ha fazla kuvvet peyda edeceğini be- Splandid park otellerindedir. 
yan etmesine rağmen, A \TUpa siyasi Balkan komitesi azası ve murah • 

Londra, 4 (TAN) - lıpanya- mehafili yeni görüşmeleri merakla haslar Athene Palastadır. Romenler• 
da vukubulan en aon muharebe. beklemektedir. Sinyor Gayda, ayrıca, g inci Balkan oyunlarında olimpiyat· 
ler hükumet kuvvetlerinin Bel- iki memleketin, bolşevizme kar,,ı el - lan kopye etmejc niyetindedirler. Yu 
chite tehrini zaptetmelerile ne- birliğiyle hareket etmekte olduklan- goslavlar da. dahil olduğu halde, ~ 

1 V 1 . h".k" nı \'e bu hareketin Avrupada bir te- kmılarm hepsi Bükreşe gelmi..+• ... tice enmittir. a enııya u u- s~ 
cerrüde dela.Iet etmiyeceğini yazmak- Yunanlılar 27, Yugoslavlar 20, Bul .. 

meti bu zaferden hotnut ol mut 
tadır. garlaı- 18, biz 17 atletle geldik. 

Ve Mu .. dafaa Nazırı muzaffer .... Be ı· R tbuatı ba..+an ..... r ın ve oma ma • 9" • Romanya ekibi çok ümitli 
kerleri tebrik etmittir. Belchite, başa bu ziyaretle meşguldür. Maama- Romen federasyonu mahfellerine 
Saragoua ile Hueıka araaında fih gazeteler de hep bir ağızdan, bu göre, Romanya ekibi çok kuvvetlidir. 
aevkülceyti mevkilere ha.kim ol- mülakattan dünyayı hayrette bırakn- Yugoslavlan yendikten sonra ikinci .. 

d b b cak neticeler çıkmıyacağını bildirmek lik mevkim· de Yunanlılan da tehdı·t 
uğu için onun zaptı üyük ir 

tedirler. etmek azminde oldukları anlaşılmak .. 
muvaffakıyet sayılmaktadır. A- Seyahatin tafsilatı hakkında alı· tadır. 
ıiler timal cepheıinde vaziyet- nan haberlere göre, B. Mussolini, Al· Bükreş sokaklarında ve istasyonda 
lerini tahkim ettiklerini ve yeni man ordusu manevralarında, Nürcn- Balkan milletlerin~ ait bayraklar dal 
tehirler zaptettiklerini bildiri- 1>4-..rg şehrindeki Nazi partisi kongre- galanıyor. Romen organizasyonu ha.
yorlar. sinde bulunacak ve kendisine 12 ki- rici manzarasile çok muntazam gö-

şilik bir ta.şist delegasyonu da refa- rünmektedir. 
R4. 'l"IRD. 4. w Ql'\'ITVli"I' GEMiSi 
~c-~ .._. °"'"' _ _, raınız c.rwımcıen runanhlafta er.o 
Salama.nka. hükftmeti llavok na..'Dm S I d l .ı ı· ~· e irimiz e tören ere aavet ı lannda bir ufak ihtilaf vardır. 

dakl lnglllz torpidosunun lsp8!1ya hü. · Nürenbergteki törenlere, Berlmde Romenler, şimdiye kadar yapılan 
ldimetl tarafından forplllendlğinl ha- bulunan bütün sefirler ve maslahat- adet hilafına bütün hakemleri Ro-
ber vermekte ve bunu ispat eden mtt. · güzarlar davet edilmişlerdir. Türkıye menlerden intihap etmişlerdir. Diğer 
teaddlt dellller göstermektedir. Sov- sefiri de dahil olmak üzere hemen bil- senelerde olduğu gibi, bütün Balkan 
yetler Birliği, Yunanlstanda Sklros tun sefirler ve milmessiller daveti ka milletlerinden hakem kabul etmek 
Adası açlklannda batınlan Rus Bla- · d d. ı bul ettiklenn en, ıp omatlar 6 ey- istememektedirler. 
gof vapuronwı hiçbir harp malzemesi ı·· ld h • takl t ı l Be ı· u e ususı ya ı ren ere r m. Yunanlılar, buna muarızdırlar. Di· 
taşımadığını bildirmektedir. Vapurun b h k t d ı den Nüren erge are e e ecek er- g-er milletlerin de Yunanlılarla bera-
miirettebatı Atinadakl El~illk blnası-

dir. ber olacağı tahmin ediliyor. 
na yerleştirilmiştir. Meselenin Balkan koonitesi proto-

Fransız Fasındaki 

Kargaıalıklar 
Paris, 4 (TAN) - Şimali Afrika 

Fransız kolonisinde çıkan kargaşa -
lıklar UT.erine Action Marocaine ga
zetesi, Meknes hadiseleri hakkında 

tahrik edici bir makale neşrettiğin. 
den dolayı musadcre edilmiştir. 

lngiliz - ltalyan kolü mucibince, her milletten hakem 
kabulü şeklinde halledilebileceği u -

Münasebetleri Hakkmda mu1ma1ctadır. 
Yarın sekizinci Balkan oyunları, 

Yeni Görüşmeler saat 16 da Bükreş stadında Roman .. 
ya Kralı tarafından açılacak ve top
lar atılarak güvercinler salıverilecek. 
tir. 

D Müddeiumumiler 
~r" ~ lrtıalarda Muhakkak 

''""" 

Ege mahsulleri müzesi kuruiuncrya. 
klidar Izmir Ticaret Odası pavyonu
nun Ege ürünleri müzesi halinde a
çık bırakılması kararlaştınltnı§tır. 

Londra, 4 CA.A) - Daily Herald 
gazetesinin haber verdiğine göre 14 
EylUJde toplanacak olan 'Milletler Ce
miyeti asamblesine ağlebi ihtimal A
ğahan riyaset edecektir. lngiltere de 
dahil olmak üzere birçok memleketler 
bu namzetliğe taraftardır. 

Ka.rpşalıklar artık kalmamış, be
ı ce Meknes'te sa.Kin geçmiştir. 

Londra, 4 (A.A.) - Ingilterenin 
Roma büyük elçisi Sir Eric Drum· 
mond, diin hariciye nezaretine gel
miştir. Zannedildiğine göre sefir, In
giliz - Italyan münasebetleri hak· 
kında tekrar B. Eden'le görüşmüş
tür. 

B. FELEK 
(Balkan oyunlarmm tarihçesi ve 

şimdiye kadar alman neticelere alt 
yazı altıncı sayfamızdadır.) 

~ Elbise Giyecek 
h~ ' 4 (TAN Muhabirinden) -
~'~: ll'ıUddeiumumilerle zabıt 
~, ti~ duı:uşma esnasında resmi 
ta.~t ha)c elen ve buna riayet etmi
~ ~ kında maaş kesme cezası 
~" oıd~c:ği; kanun hükümleri ica 
~)b.~b gu halde bazı mahkemeler 
lııa.,~ılcJ:-a ~atiplerin- bu hükme 
ti it~ 11 gorüJmüştür. Elbise ıs-
~lrtıak veya elbisenin eskili

~ı"ltlltl ~kil etmemektedir. 
~.)e erı ~arıh ve kati olduğundan 
ııı~rı ~rnenlerince bu gibi maze
~l tee • uı. edilmemesi ve duruş . 
~ lll'\ı :1 kısve ile çıkmıyan adliye 
hıJd~ı -:.~kında derhal takibata gi
~ti akadarlara ehemmiyetle 

r. 

~ 

~•+ve ilerini 
, ~ tıniyen Noterler 
~~ 4 (TAN) - Noter ve mu
~~~t ~ ~~ık gelir ve masraflan
' Ilı.~ 1

Ptidasmda Vekalete gön
tQl'\t.ı ll~~elce bildirildiği halde 
~1 "1ü,t~ bu emre uymadıkları 

' cet\>· Adliye Vekileti, bu no
'1 ~lleri on beş gUn içinde 

~lldermelerini. aksi tak
da kanunt muameleye 
btkurmişur. 

Almanya Dzsındaki , Almanlar 
A lmanya dışında yaşıyan Al

manlardan müteşekkf) bir 
konferaıuı senede bir kere Almaıı
yada foplanarak, memleket dışın
da yaşıyan Almanların anavata.na, 
daha doğrusu Nazi rejimine sada
katini tazelemek itiyadında.dır. Bu 
toplantı son günlerde yapılmış ve 
Almanya Dışbakam ft'on Nöyratuı 
hariçte ya.,ıyan Alrnanlan, yaşa. 

dıklan memleketlerin 1~ siyasası

na kanşmaktan kaçınmayı tavsiye 
eden bir nutklle açılmıştır. Evvel-

ki gün de General Görlng bu fop. 
Jantıda bir nutuk söyliyerek Al
manyaıun sulbü garanti etmek ıs. 
tedlğiııden bahsetmiş, fakat bu ga. 

rantı kabul edilmediği takdirde Al
maııyanın harbe de tam ve mü
kemmel bir tarzda hazır olduğunu 
llive etmittL 

lşt.e bu t.oplantıda "Alman kül· 
tüıiinü hariçte yaymak lçhı de bir 
takım kararlar verllmlt ve bu kül
törö lngllterede yaymak işi de 
Herr Bohle namında blrlne tevcih 
edilmiş bulumıyor. 

Almanlann Nazi kiiltttıiintt ha
riçte yaymak hareketlerinin men-

ı···················.·····································ı i. YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL • ........................................................ ! 
şet, Almanya haricinde yaşıyan Al
manlann Nazi akidelerini beğen

mekten fazla bunlan tenkit ile kar
şılamalarıdır. Bunun üzerine bu 
Almanlan da yola getirmek için 
bir takım teşkUit kuruldu ve bu 
teşkilat Her Bohle tarafmdan kla
re edildi. Bugün bu teşkUit Alman
larm yaşadığı her memleket.e ya
yılmış bir haldedir. Fakat Londra 
gazeteleri, bllhassa raymis tara-
fından verilen maUimata göre, bu 
teşkllatm kundmasmdan beklenen 
netice elde edilememiş ve birçok 
memleketlerde t.fltklli.ta iltihak e
den Almanl&nn, oradaki Almanla. 
nn t.opuna nlsbetle eüz'i bir ye
ldin tetkll ettikleri görlllmtlştör. 
Cenubi Amerikada vaziyet bu mer
kezde olduğu gibi Çekoslovakya gt. 
hl daha başka memleketlerin hükfl
metleri bu faaliyetten hotnut ol
mamıı ve ona mini olm111tur. A
merika Blrletlk Cü.mhurlyetlerin
de ise bu faaliyetin Deri gttmedlğl 

görülegelmektedlr. Bununla bera
ber bu faaliyetin alıp yürüdüğü 
yerler de vardır. Anlaşıla.o bu te.,_. 
kilit hariçte yaşıyan Almanlan 
sıkı ve fıkı gözetlemekte ve teşki
li.ta glrmlyenleri memleketlerine 
döndükleri takdirde iş bulmaktan 
mahrum etmektedir. 

Btitün bu tefkilitı idare eden 
Herr Bohle'nin Almanya hariciye
sinde mtihlm bir mevkU haiz oldu. 
ğu anla§rbyor. 

Fakat bu faaliyetler, birçok 
devletler tarafından iyi gö

rillmemekte ve onun için sıkı bir 
kontrole tabi tutulmasına mecbu
riyet hlssedUmektedlr. Nitekim In
gllt.eredeki vaziyet te bu merkez
dedir. Bu yüzden Herr Bohlenln In. 
glltereye gideceğine dair neşrolu. 
nan haberler Londra matbuatı ta
rafmdan mühim mütalealar Iradı 
De karşdanrnııtır. Bu gazeteler di
yorlar ki: Şayet Herr Bohle lngll
teredekl Nazi faaliyetini fiddetlen· 

dirmek için geliyorsa sukutu haya. 
le uğnyacaktır. Almanya hükôıne. 
ti, bu çeşit zattan Almanya sefare
tine kültür ataşesi olarak bağla
mak fikrindedir. Fakat kültür ata
şesinin vazifesi, lngiliz külttlrünü 
tetkik etmek olmıyacak, belki de 
lngilterede oturan Almanları Na-
zilik disiplini dairesinde idare ola
caktır. lngiltere ise, Almanya da
hilinde, Almanlara karşı taz)ik is
timaliyle de tatbik olunan bu usu
lün lngllterede de tatbikine müsa
ade edemez. Çünkü lngilterede o
turan Almanlar, lngiltere kanun. 
lannm hükümleri dairesinde yaşar
lar. Ve başka bir şeye boyun eğ· 
mezler. Bu itibarla Herr Bohle'nin 
arkadaştan ister gazeteci, ister dip
lomat şeklinde lngiltereye gelsin
ler, hi~blr kimsenin ~hsi hürriye
ti üzerinde tazyik yapamıyaca.k

lardır. 

Londra gazetelerinin bu mütale
alan, lngilterenln hükumet i~fode 
bükfunet kurulmasına müsaade et
miyeeeğioi göstermektedir. Bir 
kimsenin de buna müsaade etmiye
eeği muhakkaktır 

Belediyeler Bankasının 

imar Faaliyetleri 
Ankara, 4 (TAN Muhabirinden) -

Belediyeler Bankası, yıllık umuml 
toplantısım dün yapmıştır. ldare he
yetinin hazırladığı ve ıumumi heyetin 
kabul ettiği rapor, Bankanın memle· 
ketin iman bakımından gördüğü bil· 
yük işleri, rakamlarla göstermekte
dir. 

935 te bir kanunla tCJ]kil olunan 
belediyeler imar heyeti, ilk iş olarak 
nüfusu 10 binden yukarı şehir ve ka.
sa:baların su, harita, kanalizasyon, 
spor meydanı ve bilhassa içme suyu 
işlerini programmm başına almıştır. 
80 şehir ve kasabanın fenni su tesi
satı 1940 yılı sonuna kadar yapılmış 
olacaktır. 1945 e kadar da nüfusları 
10 binden aşağı olan kasabalarnnızın 
imar işlerine bakılacaktır. 

Genç Subayların 

· ikinci Kafilesi 
Ankara, 4 <TAN) - Harbiye}i 

bitiren genç subayların ikinci ve son 
kafilesi, bugün saat 12,04 te hususi 
bir trenle lstanbula gittiler. istas
yonda uğurlandılar. 
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İnebolu Faciası 

istikbal süvarisi Şahit 
olarak dinlendi 

"Batan Geminin Mürettebatında Hiçbir 
Korku Emaresi Görmedik .. Diyor 

Muallime 
Tokat 
Atmış 

Dün müddeiumumilik bir tale
be tecavüzü davasııım tetkiki 
ne meşgul olmuştur. Davacı, 

Ku.mkapı ortamektebi Fransızca 
muallimi Bay Nazmidir. ŞikAye

J tini ~öyle anlatmıştır: 
- Mekte~te Jıususi tahsil gö

renlerin lıritlhanlannı yaptılc. 

1 

1 ı 

iZMiR FUARI , 
ve 

1 

BALKAN _G_~~EŞLERiNI 1 

gorunuz. 
Yerler mahduttur, acele edi

niz. 15 Eylülden 23 Eylüle kadar 
Vapur - Tren - Otel - Na

kil ve dühuliyeler. 
Birinci mevki 42, ikinci 33 li

ra. Tertip eden: 

NATTA 
Seyahat acentalığt Galatasaray 

Telefon: 44914 

.......... " .......................... _..... . .......... , 
Askerlik ışleri 

1---W--&..,.!1 W 01 Al&M" .. lftılrll'll....--o ___ • 

333 Doğumlular 
Usküdar Askerlik Şubesinden: 
1 - 333 doğumluların ve bunlarla 

muamele görecek olan tecile tabi era
tın son yoklamasına başlanmıştır. 

Pazartesi - Çarşamba - Cuma gün 
leri yoklama günleridir. Muayene 15 
1. Teşrin 937 sonuna kadar devam e
decektir: 

2 - Yoklama kaçağı vaziyetinde 
bulunup ta cezalanmamak için ma
halle mümessilleri vasıtasile şubeye 

gelme günü tayin edilen cetvellere 
bakılarak yevmi mezkı1rede şubeye 

müracaat edilmesi.. · 

irtihal 
•::.ı•1111111r••ıı11•ıııı•ıııı•ı111•ıı.: , 

Eski Sadrazam merhum-- Halll Ri-

Günün programı - lstanbııl 
öGLE NEŞRİYATI: ·~ 

Saat 12,30 Plakla Türk ınusı ~ 
12,50 Havadis 13 Beyoğlu Iial f§ 

gösterit kolu tarafından bir te 
sil. 14 SON. 

Akşam Neşriyatı: 

Geçen sene İzmir önünde İnebolu vapurunun batması ve on bir Kazananları mektebe alacaktık. 
vatandatın ölmesile neticelenen facianın aorgu safhalarından bi- lm~i1ıand3? sonra so·kağa çıktım. 
· · d d'' A l' s· · · C hk . Evııne gidıyordwn. imtihan et-

rısı e un s ıye ırıncı ezama emesınde cereyan etmi•tir. ti""" iz t 1 bed biri ı .... 

§ m~: fat Paşa kızı ve Mülga Ayan Azasın-
! ~--llJ!~ 

1

i_ dan merhum Şükrü Paşa haremi Bu
--~ yan Nühbe irtihal etmiştir. Cenazesi 

~Sineması 8 Eulül ~ bugün 5 Eylül 937 pazar günü saat 

Saat 16,30 Taksim stadrt1~ 
naklen Pire muhteliti ile ınuht D5 

takımımız maçı. 18,30 PHl.kll' ~ 
musikisi 19,30 Konferans: S eııl 
Sırrı Tarcan Ordu saylavı (F' . 
diyada bir gezinti) 20 Müze)'Y ııı 
ve arkadaşları taraf mdan TUr1' 
sikisi ve halk şarkıları 20,30 ; 
Ömer Rıza tarafından arapç!l d,.D 
lev. 20,45 Bay Muzaffer taraflıl1şıı 
Türk musikisi ve halk şarJtJ~l 
(saat ayarı) 21,15 Orkestra 2 .. ~ 
Ajans ve borsa haberleri ve ert . 
günün programı. 22,30 Plakla 5~ 
lolar, opera ve operet parçalafl 
SON. 

.. .., gım a e en s onume 
Dun mahkemede hadiıe yerine ilk defa yetiten istikbal vapuru- 1 çıktı: 
nun kaptanı Ömer dinlenmittir. Ömer kaptan tahittir. İzmir - Bay mualllm, dedi, ben lm-
Ağırceza mahkemesi istinabe sureti le ifadesinin alınmasına lti- J 1 tihanı kazandJJn mı 'f 
zum göster:mittir. 1 - Oğlum mektebe glt te öğ .. 

· l Omer Kaptan reis Sadettinin sor- ren, dedim. 

Bana 
Al 

S 
• 1 gulanna şöyle cevap verdi: .. --: Evet öğre~-~' al.' ~edi ve 
I gara - Biz lzmire gidiyorduk. Inebolu 

1 

_bu~~. hızıyla yuztime iki tokat 
vapuru acı acı istimdat düdüğü çal- ı.odir<i 1· 1 

Diye 
Tutturmusl 

dı. Aramız pek yakındı. Gemiyi adam 1 Müdclelumumilik, şikayetçiyi 
akıllı göremiyorduk. Hemen bir san- tıbbı adli müessesesine göndere-
dal indirdik. Geminin yanına gönder- rek muayene ettirmiş ve tahkl-
dik. Geminin batmak üzere olduğunu I kata ha<jlanuştır. 1 ı 
gördüler. Bu sırada yolcular şapır şa. ı~-iili!!!~~~~~~~~~~~;;:.1 
pır suya atlıyorlardı. Geminin kapta-

Saldırmayı 

Tehdit 

1 

Gösterip 

Etmiş 
Istanbul Asliye Hukuk katiplerin

den Lutfi, evvelki gUn Paket Posta
nesine bir paket vermiş, geri döner
ken tanımadığı bir adam yanına so
kulmuş ve koluna girmiştir. Bu Ab
dullah adlı bir hamal imiş, sarhoş ol
duğu da anlaşılıyormuş. Lutfinin ku
lağına : 

- Bana derhal bir paket sigara al. 
'.Almazsan seni bırakmam. Demiş ve 
kolunun içindeki bir saldırmayı da 
göstermiştir. 

Lfıtfi: -· 
- Arkadaş ben seni tanımıyorum. 

Beni bırak . demiş. Fakat o yine sal
dırmayı işaret etmiş ve isteğini tek
rarlamıştır. 

Bu sırada Li'ıtfi gördüğü bir polis
ten istimdat etmiştir. Polisin geldiği. 
ni gören hamal Abdullah kaçmıya 
başlamış fakat polis kendisini yaka-
1..umştır. 

Abdullah dün meşhut suçlar müd
deiumumiliğine verilmiştir. Asliye 
Dördüncü Ceza Mahkemesi Abdulla
hı sorguyn çekmiştir. 

ÇATI KISMI YANDI 
Galatada Necatibey caddesinde 139 

numaralı Yordanrn fırancala fırının
dan yangın çıkmış, çatı kısmı yan· 
dıktan sonra söndürülmüştür. 

nı ile mürettebatı kendi gemilerine 
ait bir sandalla bizim vapura iltica 
ettiler. Vaziyet vahimdi. Biz vapuru
muzdaki bütün sandalları indirdik. 
Bütün tayfamızı felaketzedeleri kur. 
tamuya memur ettik. Bu arada bat· 
makta olan geminin kaptanına da mü 
ra.caat ettik. Siz de sandalmızı indi
riniz de denize dökülenleri bir an ev. 
vel tophyalım dedik. Inebolu kaptanı 
ve mürettebatı bu müracaatimize hiç 
kulak asmadılar. Sandalı da indirme
diler. 

Korktukları için mi? 
Reis bu arada şu suali sormuştur: 
- Gemi kaptanı ve mürettebatı 

korkmuşlar mıydı? Kendilerinde bir 
korku asan gördünüz mil, onun için 
mi yardıma koşmadılar? 

Kaptan Omer bu suali: 
- Hayır .. Kendilerinde hiçbir kor

ku emaresi yoktu. Şeklinde karşıla
dıktan sonra şöyle devam etmiştir: 

- Bizim vapurun etrafı denize a
tılanlarla doldu. Feryatları göklere 
çıkıyordu, pervaneyi işletmiyecektik. 
Çünkü insanlar pervane altında par
çalanacaklardı. Derhal oraya demir 
attık ve denizdekileri toplamıya baş
ladık. Gemimize tam 135 yolcu almış
tık. Bu sırada hadise yerine bir de 
lngiliz vapuru geldi o da 7 yolcu kur 
tarmıştı. Bu sırada Inebolunun üstün 
de girdaplar bırakarak suyun dibine 
indiğini gördük. Sandallarımız araş
tınruya devam ettiler. Fakat ne su
yun üstünde bir çırpıntı, ne de bir 
ses vardı. Biz de ayrıldık. 

Bundan sonra hakimler heyeti şa-

Bu, Güzelin çığlığı idi. Kapı açılınca, Erdenin boy
nuna sıçradı. Ve ensesinde kenetlediği elleri, beline 
sardığı bacaklarile asılı kaldı. Erden de düşmesin 
diye kucaklamıştı. Emniyette olduğunu gören Güzel, 
şimdi çırpınıyor, bacaklarım sallıyor, haykırıyor se· 
vincinden ne yapacağını bilmiyordu: 

- Ne iyi ettin de çok asılmadın dayı! 

- Nasıl çok astlmadım? 

Bir Kadın 
3 Gün Hapis 

Yatacak 

Bir Lira da Para 

Cezası Verecek 
Sultanahmet Sulh Uçlincü Ceza ha

kimi Kamil dün Hayriye adlı bir ka
dına üç gün hapis ve bir lira para 
cezası verdi. Hayriyenin davacısı eski 
ev sahibi Fethiye idi. Şiklyetinl şöyle 
izah edıyordu: 

- Hayriye dün sabah evimize gel
di. Benim kocası aleyhinde bazı şey
ler söylediğimi bahane ederek sövdü, 
saydı. Sokağa. çıktı, Elaleme karşı 
ileri geri laflar etti. 

Suçlu kendisini şöyle müdafaa edi-

yordu: 
- Fethiye kocama benim aleyhim 

de aile yuvasını yıkacak birçok şey
ler söylemiş. Ben kendisinden bunu 
sormıya gitmiştim. Fakat onlar beni 
evden dışarı attılar. Şimdi de dava 
ediyorlar. Asıl davacı benim. 

Hakim, bu müdafaayı varit görme-
diği için htikmünü verdi. 

hldin ifadesinin, !zmir Ağırceza. mah
kemesine gönderilmesine karar ver. 
miştir. 

ı 11,50 de Erenköy istasyon civarında 
i ÇARŞAMBA AKŞAMI i Tellikavak sokağında 26 numaralı 

YENi = köşkten kaldırılarak Erenköy istas-
SINEMA MEVSOONE 1 yonunda Zlhnipa.şa camisinde namazı 1 

= BAŞLIYOR kılındıktan sonra Sahrayıcedit mezar 
~ ~ lığına defnedilecektir. Allahtan rah-

! AZGIN SfVDAULAR ! :: :~-=·Köprüden saat 11 de va-

i Tahammülsüz derecede eğlence- j 
:: li, zevkli büyük komedi. = 
! BAŞROLLERDE: ! 

Ertuğrul Sadi Tek 
Pazarteıi akfaml 

Bebek Belediye 
bahçesinde 

Büyük müsamere 

.. 
İ Gaby Morley - Marie Glori = 

ANDRE LUGUET 1 
j Ayrıca: 

§Şanla Ordumuzun Büyük! Açık Teşekkür 
~. TRAKYA ~== Rahatsız olan gözlerimi tedavi e-

derek beni tekrar ışığa kavuşturan 
= 111 / 1 Konya memleket hastanesi göz he
~ LYI aneVTQ arz § kimi Naili Tanülküye şükran ve min-
i Sesli ve TORKÇE SöZLO 1 netlerimin gazetenizle iblağını rica e
=-ı•ıırr•ıııı•rııı•ıı11•11ır•ııır•r. derim. - Karamanda Zeki Atamer 

ISTANBUL BELEDiYESiNDEN: , 
1 - Daimi Encümenin 10/ 8/ 937 tarihli karariyle İstan

bul Belediye sınırı içinde ıırtta, omuzda ve batta bemevi 

etya ve gıda maddeleri taşınması ve sablmaaınm yasak edil
di~i evvelce gazetelerle ilin edilmişti. 

2 - Bu yasak Eminönü, Fatih, Heyoğlu ve Hefıkt~ ne· 

lediye Şubeleri mıntakalarında 1 Birinciteşrin ve diğer Be
lediye Şubeleri mmtakalarında 1 lkincitetrin tarihlerinden 

itibaren tatbik edilecektir. 
3 - Bu tarihlerden sonra taşıma itleri ve seyyar ıatıcı

lık mazbut ve muntazam el arabalariyle veya motörlü vaaı
talarla veyahut elde tatmabilecek küçük kaplarla yapı· 

lacaktır. 
4 - Elde taşımak suretile satılan her nevi etya ve gıda 

maddelerinin bunların nevi ve mahiyetlerine uygun kaplar 

içinde bulundurulması lazımdır. 
5 - Y ukardaki hükümlerin tatbikına pek az zaman kal

dığından alaka.darlarca bilinmek ve icap eden vasıtalar 
şimdiden hazırlanın~ üzere keyfiyet tekrar ilan olu
nur. (B) (5857) 

• Günün Program Ozil 

SENFONiLER 

22,30 Nis: Senfonik konser. 
HAFiF KONSERLER 

7,10 Berlin kısa dalgası: 11~' 
sonu konseri (8.15: Devamı). eflo 
Paris kısa dalgası: Plak kotl5r 
9,45: Keza. 10,30: Keza. 11 S~~ 
kısa dalgası: Halk musikisi. 1 ~il' 
Paris kısa dalgası: Plak. 13: ıs' 
ten konser nakli. 13 Berlin :ı~ 
dalgası: 5ğlenceli musiki. (1 ~ 
Devamı). 13,10 Bükreş: 8~~ 
orkestrası. 14.15 Paris kısa d 

1 
ı~ 

sı: Grenoble'den konser nald ;d~ 
Paris kuıa dalgası: MarsilYll }; 
konsf'r nakli. 19.03 BUkreş: }.'f 
iceri bando. 21,10 Kolonya: d,ı. 
şam musikisi. 21,40 Prru{ kısa~ 
gası: Hafif musiki. 22,05 er 
kısa d.:ılgası: Çaykovski'nin ~ 
!erinden. 22,45 BUkreş: Kah" d 
konser nakli. 23,05 Prag kı!IB. Aatl 
gası: Hafif musiki. 23,40 pı:;oı 
Askeri bando. 

OPERALAR, OPERETLER 

' 20 Berlin kısa dalga.EH: 
Flirs tenzimmer,. isimli radv0 

pereti. 
ODA MUSiKiSi 

15,15 Berlin kısa dalgası: ~ 
.!Pılri~lci~isJ~'aTg~ı: v~ır0ıç1nµ '-~. 
konseri. 18,30 Varşova: Grıe~ 
serlerinden şarkı, keman, plY 

RESlTALLER 
12 Berlin kısa dalgası: 

halk şarkıları. 16,30 Berlin S 
dalgası: Karışık hava~~~· ıııll 
Bertin kısa dalgası: Thurın~ 
şarkıları. 19,45 Berlin kısa d~0 
Neşeli saksofon solo. 20 Va 2o. 
Piyano resitali (Mozart) · 
Bükreş: Şarkılar (Schubert. zz 
nod, Korsakov, 1. Strauss) · ıst· 
Viyana: Şarkılar, hafif ha\'S 

DANS MUSIKISI j 

9,30: Berlin kısa dalga.sı.}1 
Btikreş. 21,30: Bertin kısa dıu 
23: Varşova. 23,20: Viyana· 

MUHTELiF 
22,25 Prag ıkısa. dalgası: 

şık çocuk programı. 

ca bunu kendisi üstüne aldı, basit bir bahane of 

durdu: 
- Allah e.llah ! yine tespihimi kaybettif!S' 

(Yüksek seele) GUner! Gilner! 
{Aşağıdan) - Buyur! 11 
- Tespihi!Di gördUn mU kızım? Hele bir s.t 

yıver. 

- Bakayım baba. 
Bir dakika sonra: 

- Hani yok mu ya, seni asmadılar mı? -115- - Buralarda tespih yok baba. 

-Asmak mı? 
- Canım, hani asacaklarmış ta bir daha gelmiye· 

cekmişsin. 

Erden çocuğun ne demek istediğini anladı. Şaka 
etıniye başladı: • 

- Astılar amma ben yine geldim. 

- Iple mi astılar dayı?, 

- lple ya. 
- !Kalın mı idi? 
- Nah böyle işte. 
- E ... Ne ile kopardın onu? 

- Bıçakla. 

- Yere düşmedin mi? 
- Di.iştüm amma, döşek sermişlerdi. Bir tarafım 

acımadı. 

- Hep oraya gidenleri asarlar mı? 
Pencereden babasının sesi geldi: 
- Ne o Güzel? Koca adam oldun insan davısmm 

boynuna asılır mı? 
- Asıldım amma, ipsiz asıldım baba. 
Erden dudağını ısırdı. Hacı gülümsiyerek anlama

mazlıktan geldi. 
- Dayını rahatsız etme, in kucağından! 
Alt katta pencerelerden birinin perdesi ara· 

lıklandr. Bir an ıçın rengını .Kayoeaen güzel bir 
çehrenin görünmesile çekilmesi bir oldu. Günerdi. 
Erden, Güzel kucağında olduğu halde ılala sıkıla 
yukarı çıktı, merdiven başında, dudaklarım, dayı· 
sının kulağına yapıştıran Güzel: 

- Artık brrak, dedi. !neyim. Sonra babam da· 
rılır. 

- Yok, bırakmam, böyle çıkacağız. 
üst katta teyzesi çıkışmağa başladı: 
- İnan olsun ki sevdiğinden değil. Beş on gün 

yoktu ya. Acaba yine şeker getirdi mi diye yapı
yor. 

- Yoo .. teyze o beni sever. 
- Sevmez miyim? Sevmez miyim? he! Onu 

asacaklar dedikleri vakit sanki ne kadar ağladım 
bilmemi yon. 

Hafız Hanım gül~rek söze kanştı: 
- Durun bakayım, ben bir imtihan edeyim. 

Bundan sevdiğini sevmediğini anlarız. 
- Et işte hadi! 
- Dayının ceplerine baktın mı? 
-Aa! 
- Karıştırmadm mı? 
- Hic; ! Sor işte. 
- Pekala, öyleyse dayısını şeker için sevml· 

yor. Sanıaen sevıyor. 
Bundan birşey anlamıyan Güzel, ceple şekeri 

işitince: 
- Ceplerinde ne var ki? 
Diyerek hepsini güldürdü: 
- Sok elini de anla .. 
GUzel bir babasına, bir anasına baktı. Yüzle· 

rindeki tatlı tebessümü görür görmez, hemen da
yısının ceplerine saldırdı. Uk hamlede çırpınmağa 
başladı. Bir küçük lastik top, iki ç~it düdük, bir 
kağıt kapsül atan tabanca, bir paket çidrnlata, bir 
avuç badem şekeri. Hepsi ayrı ayrı kağıtlara sarı· 
lıydı. Yırtarak, dağıtarak, ortalığı yaygaraya bo
ğarak hepsini kucaklayıp aşağıya indi. 

Şimdi Erden arkasından bağırıyordu: 
- Vay! demek sevmek mevmek bu kadardı 

öyle mi? 
- Yok vallahi o kadar değil, abama göstere

yim de yine gelirim. 
Güzelin ablasından bahsetmesi Hacıyı ikaz et· 

ti. Bu ~ ona düşüyordu. İki üç dakikadanberi, ne 
Erdenin el öptişünden, ne konuşuşundan hiçbir so
ğukluk hissetmedi. Şimdiye kadar hiçbir şey geç
memiş gibi hareket ediyordu. O halde kimse Gü
nerin admı söylemeğe kendisinde cesaret bulmayın-

- Hele şu odalara da bak. 
Kendisi de arar gibi öteye beriye girip çı1' JI 

ken, tesbihini gizlice yazı çekmecesinin yan tsI 
na bıraktı. Onlar büyük odada otururlarken GUJl 
diğer tarafları aramağa çıktı, biraz sonra: 

- Buldum baba, buradaymış 

- Getir kızım. 
lş olup bitmişti. G'iiner içeriye 

verip çıkarken: 
- Otursana! bir işin mi var? 

- Yok baba. 
, Güner, Erdenin 1stanbuldan getirdiği eJbi

9
,, 

• \V 
lerden bir takım giyinmişti: Açık iğde renginde .. ,e 
kası inci taklidi bir srra iri boncukla işlenmiş ~ t 
birman bir blfız, altında koyu kahve rengi ye so '}{ 
rafında. iki sıra parlak sarı, kemik düğmefor ~ı ~l 
mig bir eteklik, krem ipekli çorapların nihay:t~ııU 
çak ökçesi küçük sarı iskarpinlerle süslU. Gögs 

11 
gerdanından aşağı küçük bir zaviyesile dirsekle~ 
altından bileklerine kadar kısmı görünilyoı. çe ı: 
sindeki pek hafif uçuklukla yanaklarının birsı ı<' 
kikliği ve alt dudağının yorgun bir eda ile sıır 
hastalığının biraz uzun sürdüğünü gösteriyor· 
sinde de ayni halsizlik var. 

·~' ( Arka.81 ~ 
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l" A N Bu hafta arkadaşımız Hıfzı Tevfik, çok mühim bir edebiyat meselesi 

Gündelik Gazete üzerinde durmaktadır. B. Hıfzı Tevfik, küçük hikaye mevzuunu konuşur-
Ah BAŞMUHARRiRi 

'r AN' met Emin YALMAN 

~rde, ~hedefi: Habe~de, fi
tı.ıat, 1~ ~eyde temız, dü
gaıetea. L 1 olmak, kariin 
~ıya çalışmaktır. 

CONON MESELELERi 

IC1iri11 ıın g Hesapları 
J •sat,. k .. 
a \·e d'• e ılı Ccliıı Ba'•ar Alman-

lllı ıger " ' 
ıdakı idi ?'eınleketlerle bizim ara-

lladoııı 1\ _ııng hesaplanna dair A
lltıtş, Cibıı:an:•nna M~ a.natta bulun
~ he.."'apı ırıyet Merkez Bankası da 
tır, ara ait cetvelleri neşretıniı;-

lfesa 
tala ko~arın bütün teferruatiyle or- ı 
takil> ett~ınası, Ikb at Vekaletinin 
tıs~rı bi gi ~·k \'e samhıi usullere 
bu Stıreıt harekettir. Herke in zihni 
b;ı l'\j ı: a~:dınlanmış olur, şu \'eya 
d::ı.ıı kaırn h'nın \'e ri\'ayctlere de rney-

ı\J aı. 
d illan, ela 

0la3 1 ç .k'l ~ağlı kalan paramızdan 
ler oJd 

0 endışeler geçirdiğimiz gün-
"tla u.nu end· • . ~ rılllı ışe de (le.< çol• ıhracat-
lıı %k ııı~ hususi \'nziyeti dolayısiy
lhnıı ..... ~ erınde idi. ICskisi gibi a\·ans ....... ı.,ı u . 
~ı( mu llltdiyle yapılmış oluı:ı pek 
&i doı- aıneıeıerde, us:ıllerin de•Rsnıe-
. ._Yıs· · t'> • 

tır. 'l'U 1l le pek çok sıluntı çekilmiş. 
dıııı te~a~ h:ısusi banlmlardnn yar
fll.J~ler , "'.ne mecbur olmuş, yüksek 
lıııı,tur' e~lmiş, hliyük 7.ararlar ol-
1\aııad, · ll~r ntücldet piya anın kolu 
ler doı baı.;ıaumı!;tır. Eski mulmvele
b:ıthe:~•siyJe ihrat'atn de\'am mec
llııştır. 1 Stkıııtıl'l bir kat daha artır-

İllıd· 
lı\oruı 1 ~l'Sreclill'n raknmlarclaıı an-
botal!a\{ kı. hiç olmaz..'ia. paramız kay
~~uı ... 1 dıye memleket bakımından ·••ye 
l\lıtıaıı meydan yoktur. Hir defa 
t''el ~ada. hat;Iı para..mız bil'kaç ay 
llıU3 0 tnılyon ldisnr lira iken otuz 
llıaııy~ lnnıi~tir. Buna mukabil Al
lal'alt •n memleketlnıize veresiye o-
aı,18.. sattı~ malların :rekiinu •16 h' • 
8880 .i 9 liradır ki hunlardan 
tı~'t;.--'~ı liranın \'ade'ii altı ay içlnde 
~ e he .... - • ,._ -•----'- -.11• 
6ıııara 11lb. gelmemiş mallar bu ye-
.\n dahu değildir. 

11t\1 ~~ı.:urasını unutmıyalım: iki 
d~ d ı.~ll .ulu orta ka.rşıln.ştırma:k 
l!at tııaııe~ılclır. Biz Almanyaya ihra
'asıııdak~rı satıyoruz ki dlinya piya
lıeıı İ)d 1 teanıüller mucibince ııcşi
~aıı enınesi lazımdır. nuna mukabil 
~e.ıı 1;~a kendi eşyasıını piyasaya 
lıı~ le S&.trnaktadır. Hükfımete ge
'1ııe,.'1 endı ınUbayaası lçln uzun kre-
~~~~in etmiştir ki bu krediler 
·~a. r "1linakasa şartnamelerinin 
~ \'eti~ \'e fiyatlar bu kredilere gö-

' ll'ılştir. 
~~ ı: kl Yekfiınlarda netice itiba
' a as bulunmasına rağmen za
~ h:;-1li bakımından ortada gayri-
~"" "'l<rııblokaj vardır. Piyasa bu yiiz-
,...._ b çekmiştir \'e Almanya.ya 

lıı%r "''lllı bu yüzden fasılaya uğra-

~ ~..ü.ıd 
h .hıı bi e hazırlanan protokol, blo-
~l r an eweı eritilmesi için bazı 
Ilı... 'ert ha\'İ bulunmaktadır. Bun
• 'lllle)( ında bizde parası bağlanım 
'le d etlere ait bazı üç taraflı mu-
~~ e \'ardır. 
~: bütün i~ hundan soınraki 
e de~er için eski tecrübelerden 
~ ~e .\ı Ye kadar istifade edileceğin-
"e~ ~anyanın sırf lktısadi bir aite ~ Utmak huS1ısunda ne dere

d ~it. \r a~ hüsnüniyet göstereceğin
bı~l'ıı )·=7.1l'et şu veya bu istikamete 

1 ~ lı:in l<rn bir 7,amanda aydınla.na· 
)~, '\. bu mesele lizerinde daha 

r.ıl'ıı) 'l'nııya şiındi1ik lüzum f>'Örmü-
l>· •. "' 

lü,;•~et 
~ "1ernleketlerin bizde bloke 
\>Ilı\ ~!'alarma gelince bu para 
"''-lı ~1 alınıya namzet paralardır. 
~ltt llıaııyanın fiyattan sun'i bir 
~~ ~'ti~Seltmesi ve herhangi bir 
'd~ dıgını borca yazdırması yü
) 1 -.ılll 'llındlye kadar bu paralarla 

~' d~a imkan lntloomamıştır. Fi
~ il hıt lı nya piyasası se\iyesine uy
\ı da 11_ &.le ~elin<>.e bu bloke parala.. 
h~ lll(tl!ll•A• h 
~<lı~"'""'' &)•atımızda hareket 

11~ •na ŞÜJlhe yoktur. 

l\~t 
~Ut Clhyada Stadyom 

)\l>tı 8.hya 
caıt ' C'l'AN) - 30 bin liraya 

u .. lltlştlr ~dYom projesi ve kcııfi bi 
~ita~ lediye yakında inşaatı 

Ya ÇJka.racaktır. 

ken milli kaynakları ihmal ve inkar etmek nankörlüğünü de ehemmiyetle 

ele alıyor. Yazısının başına kendi elile koyduğu başlık: 

KUCUK HiKA YECiLIK 
VE DEDE KORKUD 

K üçük hikayecilik ede
biyatın en ziyade alaka 

uyandıran kısımlarındandır. 

Birkaç sayfa içinde hayatın 

bir köşesini tanıtan veya bir 
ruhun heyecan ve ıstırabını 

tahlil eden bu nev' e karşı ka
rilerin hatır sayılır bir sem
patisi vardır. 

Bu tarz yazıları kısa olduğu 
için çok vak"t sarfetmeden 
trende, vapurda,'tramvayda o
kumak ta kabildir. Bundan do
layı olmalı ki bizim gündelik 
gazetelerin hemen hepsi küçük 
hikayelere bir yer ayırmayı 
ihmal etmemişlerdir. 

Hntta bir knç tesadüfle anladım 
ki gündelik gazetelerin yalnız bu 
hikayelerini takip eden oıkuyucula 
rın sayısı mühim bir miktara ba
liğ oluyor. 

Işin böyle oluşunda insan karak
terinin hadiselere karşı gösterdiği 
tecessüs hissin;n büyük bir hisse
si bulunduğunda şüphe edilemez. 

Küçük çoC'Ukların masallara kar
şı duydukları şiddetli alaka ile baş 
lıyan bu tecessüs ömri.iınüzün her 
anında bizi takip eder. Gençlerin 
baslarından geçen vakaları biribir 
le;ine anlatıp dinlemeleri, ihtiyarla 
rın maziye ait menkibeleri hikaye 
edişleri, toplantılarda ahbapların 

fıkralar teati etmeleri hep ayni duy 
gunun tezahürüdür 

MASALLARI 

hikayeleri, Tutunameler gibi ya -
hancı kaynaklara başvurduk. Bu
nunla beraber Şark edebiyatların
dan edebiyatımıza intikal eden bu 
ve buna benzer mevzular bile kti
çük hikaye nevinin Türk edebiya
tına zannedildiği gibi Tanzimatla 
bera her girmemiş olduğuna kafi 
birer delildir. Ve hakhkaten küçük 
hikaye nevinin gerek sözlü ve gc
ırek yazılı edebiyatımızda eskiden
beri bir mevkii olduğunda şüphe 

edilmemelidir. 
lşte biz bu yazımızda bu davayı 

ortaya koyarken bilhassa Türk hi 
kayeciliğinin en eski ve milli bir 
örneğini teşkil eden Dede Kurkud 
hikayeleri üzerinde biran durmak 
ve bu hikayeleri karilerimize ta -
nrtma~t istiyoruz . 

H er bakımdan ayrı bir ehem 
miyet taşıyan bu hikayeler 

uzun zamanlar Tilrk edebiyatçı -
larına ve bütün dünya edebiyat
çılarına meçhul kalmıştır. Dede 
Kurkud kitabının asıl nüshası 

Drest kUtüphanesindcdir. Drcst 
kütüphanesine nereden ve nasıl 

gittiği meçhul kalan bu ntisha bu
rada zamanlarca unutulu~kaldık-

bu zamana kadar bazı ufak tefek 
makalelerden başka toplu ve ciddi 
hiçbir etüt neşredilmiş değildir. 

Hatta hikayeleri ihtiva eden cil
din kabında "eser hakkında kita -
biyat malUmatım havi bir mu
kaddeme ile metindeki lugatleri 
muhtevi bir lfıgatçe ikinci kısım o
larak neşredilecektir.,. denildiği 
halde yirmi senedenberi bu ikinci 
kısım da çıkarılmamıştır. 

Bu hikayelere dair Fuat Köprü
lünün '"'Türk Edebiyat Tarihi,, adın
daki kıymetli eserinde ve ondan 
naklen diğer bazı edebiyat kitap -
lannda mevcut malumat ta tam 
bir tetkik mahiyetini arzetmemra 
tedir. 

B iz de bu yazımızda eseri bu 
bakımlardan tetkik etmek 

niyetinde değiliz. Yalnız bu hika -
yeterin sırf hikayecilik, kompozis
yon ve description bakımlarından 

havi olduğu hususiyetlere ait bazı 
düşüncelerimizi kısaca kaydetmek 
istiyoruz: 

H~P.IP. ti,,lnı. l"'L'...lr /'Q<ıvP.t~in- • -.o.,nrU"""1ıi:l'CUpdlttıe:!I ta-
ae tı ragu ugun naeta u- rafından kopye edilmiş ve Ia32 -

Ktiçük hikayeciliğin kariler ta
rafından sevilen bir edebiyat nevi 
olduğunu söylemiştim. Şunu da ila 
ve etmek isterim ki, karilerin hoş-

'Iaııaıgı ou eaeoı-nevı aynı :ı.uıııı:ı.ıı-

da gerek teknik bakımdan, gerek 
mevzularını seçme bakımından ve 
gerek dar bir saha içinde bir ha
yat köşesini canlandırması veya 
ruhi bir hadiseyi tahlil etmesi ba
kımından edebiyatın en güç kısmı
nı teşkil eder . 

susi bir mevkii vardır. "Filan a.. 1916 tarihinde bu Berlin nüshası-
dam hoşsohbettir.,, denildi mi ak- nm fotoğrafisi çıkarılarak eser Ki-
la gelen şey o filii.n adamın fıkra - lisli Rüat tarafından lstanbulda 
lar, hikayeler nakletmekteki ma-
haretidir. Biraz daha ileriye gider
sek bu işin bizde adeta bir meslek 
ve ihtisas haline geldiğini de görü
rüz. Eskidenberi Türk cemiyetin
de fıkralar, hikayeler nakletmeyi 

bastırılmıştır. 

Gerek Türk dili, ger€K Türk 
folkloru bakımlarından ayn ayrı 

tetkik edilmesi muhakkak icap e
den bu eser hakkında o zamandan 

Bundan dolayıdır ki, muasır mil 
!etlerin edebiyat alanında büyUk 

kendine mesldc edinmiş adamlar 1 f 

va~ı. Ya~n~manlarakadu~- ~~~~~-~~~- ~-~~--~. ~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ 
rada burada bakayasma tesadüf t ı 1 

edilen meddahları da bu mesleğin ' M h 1 M h • b • 
belli başlı mütehassısları gibi say- [ e ç u u ar 1 1 n : 
mak doğrudur. Bu vaziyet bizim 
şifahi edebiyatımızda fıkracılığm 

hikayeciliğin çok ehemmiyetli bir ' F • H be 1 il 
mevkii olduğunu gösterir. 

1 u·. tu•. rıst ar 1 ı : 
Menşeleri bilemediğimiz zaman- ı' , i

1

l!

1 

lara kadar çıkan ve nesilden nesle " 

intikal ede ede zamanımıza kadar ispanyada ba,lıyan silahlı lomasiye kuru gürültü etttre: j 

gelen çocuk masalları, bektaşi ni- k k 
cdd. h hadiseler her :;aman her yer• cek, ne protesto çe ece , ne I kayeleri, Nasr ın ocaya ait fık 

ralar hep bu şifahi edebiyatın de görülen bir "Dahili harp,, ültimatom verecek, ne de pa· 
mahsulleridir. sayılmıftı. Sonradan anlClfıl- tırdılı seferberliklere bcıfVU· 

Faıkat malum sebeplerle geri ka- dı ki bu, bir "Yeni usul,, harp- racak. Be, on fayyaresi ile 
lan edebiyatımız küçtik hikaye ne- ı t tir ve kendine göre orijinal- beı on tahtelbahirinin numa· 
vine olduğu gibi bütun Türk ede- il liği de vardır. ralarını, adlarını kazıyacak, • 
biyatma değerli bir kaynak olan , k b 

Uzak Şarkta başlıyan ha- boyalarını cleğiştirece , ay-bu eski masallara ve milli hikaye 1 
, 

l ı diseler ispanyadaki "Yeni rag"ını indirecek, ve vurmak mevzularına uzun zaman ar hiçbir 1 

kıymet vermedi. Ve bu yilzdendir usul,, ü demode etti. Milyon· iıtediği devletin gemilerini, ' 
ki, şifahi edebiyat örneklerimiz ya lar, harp etmeden, harp sözü- müesaeselerini, limanlarını, 1 

zılı edebiyatımıza intikal edemedi. nü ağızlarına almadan har- ıehirlerini vuracak. 
1 

bediyor. Bu daha modern bir Bu işi kim yapıyor? Ger· : 

E debiyatımızın her bakımdan 
zenginleşmesine hizmeti ve 

sanat eserlerimize hakiki bir nJlli 
karakter vcrmiye büyUK tesirl do
kunacak olan bu şifahi örnekler-
·i ::!n istif ad•.! ıı 'enıeıniş old:ıfumu -
za acmmamak mümkün değildir. 

icat sanıldı. çekten yapmıyanlar tabiatile 1 ı ı 
Fakat aradan birkaç halta ve ,iddetle reddecekler. Yap-

bile geçmeden bu modern tıran da bunların arasına ka· 
icat ta orijinalitesini kaybet· tışacak. Fakat ortadaki meç- 1 

ti. Eıkidi. Yerine yepyeni, hul muharibin harbi bütün la· 
1 

fütürist bir sistem geçti: Meç· cialarüe sürüp gidecek. 

şöhretler kazanmış birçok şair, ro 
mancr, temaşacı isimlerine tesadüf 
edildiği halde Fransızlann Nouvelles 
dedikleri bu edebiyat nevinin meş
hur simalarına pek az rast geli-
nir. 

Bizim edebiyatımızda da Tanzi-
mattan sonra garp mUletlerinden 
mülhem olarak daha modern bir 
şekil altında gördüğümüz bu edebi 
nevin üstatları pek azdır. 

Dede Kurkud hik!yelerini öu
günkü modern N ouvelles 

nevinden ayıran bazı esaslı nokta
lar olmakla beraber yedi yüz yıla 
yaklaşan esK:i bir zamana ait oldu
ğu düşünülünce bu hikayeleri bu~ 

günkü küçük hikaye nevinin daha 
iptidai bir şekli addetmek kabildir. 

Kitapta mevcut on iki hikayenin 
hemen hepsinde dasitanı cpique 
mahiyet arzeden bir kahramanlık 
gururu hakimdir. Fakat bu kahra
manlık gururu arasında ana, baba, 
evlat sevgisi, kardeş ve eş muhab
beti fedakarlık, yurtseverlik, inti
kam, merhamet, alicenaplık gibi his-
ler samimt ve coşkun bir talfı.katle 
ifade edilebilmiştir. 

Hikayelerin en cazip ve dikkati 
çeken tarafı tasvirlerinde görUlen 
hmr.ısiyetlerdir. Menşeleri çok u
zak zamanlara varan bu hikayel&
rin Oğuz aşiretlerinin göçleriyle 
beraber Türkistandan Anadoluya 
geldiği ve orada bir taraftan ma.
hallileşirken diğer taraftan islami 
tesirlere kapılarak mUslUman aki
delerine bağlandığı açıkça görülü
yor. 

Bu, böyle olmakla beraber Di-
van Edebiyatından Halk Edebiyatına 
ve nihayet sözUmilze, sazırnıza ka
dar tesirini işleten Arap ve Acem 
edebiyatlarının malllm motifleri 
Dede Kurkud hikayelerine, bu hika
yelerdeki tasvirlere, buluş ve gö
riişlere hiçbir suretle sirayet im -
kanını bulamamıştır. 

Divan E{!ebiyatının esas mal
zemesini teşkil eden selvi 

boylu, nergis gözlü, laal dudaklı 

dilberlerine mukabil Dede Kurku
dun "karagözlü, örme saçlı, elleri 
bileğinden kınalı,. güzelleri vardır. 

Ve onun her şeyi tasvirinde, bü
tün o coşkun ve samimi ifadelerin
de kendine mahsus kalan bu mil
li unsurlar eserdeki hakimiyetini 
muhafaza etmektedir. 

Dede Kurkud hikayelerinin kom-

pozisyon tarafı zayıftır. Her hika
ye hemen ayni dekorla başlar ve 
ayni hatime ile sona erer. Bununla 
beraber hikayelerin tasvirleri ka
dar bu tertip tarafı da tetkik edil
miye şayan hmn.ıslyetlere maliktir. 
Böyle bir yazıda Dede Kurkud kita

bı üzerinde daha fazla durmıya 

maatteessüf imkan yoktur. Bu 
noktalara başka bir fırsatfa tekrar 

avdet etmek emelini muhafaza e -
derken bilhassa şu ciheti hatırlat
mak istiyorum: 

Dede Kurkud hikayeleri Türk sa
natkfı.rlnrı için yalnız bir ilham ve 
bir mevzu kaynağı değil yepyeni 
bir tasvir hazinesidir de. Fikrimce 
bu kaynaktan istifade etmek, bu 
hazineyi açmak Türk yazarlarının 
borcu sırasına geçmiştir . Garp milletlerinin şifahi edebi -

yatlarından nasıl mevzıular çıkar -
dıklan malllmdur. Fransızlar, pek 
basit bir hikaye olan ve asıl Ma -
nuscritsi Oxford kUtUphanesinde 
mahfuz bulunan Chanson de Ro -
land'ı asırlarca terennüm ettiler, 
Shakespeare lngiliz masallarından 
ölmez abideler çıkardı ve Goethe 
en meşhur eserlerinin mevzularını 
Cermen hikaye ve masallanndnn 
aldı. 

hul muharip harbi! Sulh korkusu ile • tabir i ı ı ============-=:::::ıı .... 

Halbuki biz edebiyatımızın milli 
kaynaklarmı bir tarafa atmakla 
kalmıyarak üstelik bir de bize ve 
zevkimize hiç uyınıyan binbir gece 

Meçhul muharibin meçhul yanlış değildir, ıulh korkusu , 
tahtelbahirleri, meçhul tayya• ile. titriyenler de belki meç- 1 

releri; malum bayraklı gemi- hul muharibi tanıdıkları hal-
leri batırmıya baılaclı. Bu fü-
türist siatemin modası çabuk 
geçiıtirilemeue dünya iıleri· 
ni çok d eğiımiş göreceğiz. 

ı t Mesela herhangi bir devlet 
herhangi bir devlete harp aç

!i mıya karar verecekse ne dip-

.. ~ -

de ses çıkaramıyacaklar. Ve 

bu korku yüzünden insanlar 
parçalanacak, fehirler tutu· 

sacak. Hayır! Buna mizah 
• t 

gözile değil, insanlık gözile t 

bakmalı. , 
1 

Amerika Sahillerinde 

Battı Bir Gemi 
Nevyork, 4 (TAN) - Dtin sabah 

Tarpon adlı bir yük gemisi, Florida 
körfezinde East civarında batmıştır. 
Vapurun battığı, yüzerek sahile çıkan 
bir tayfadan haber alınmıştır. Bunun 
üzerine Triton isimli karakol gemisi 
batan gemiye yetişmiş ve gemi mü
rettebatından dokuz kişiyle geminin 
ihtiyar kaptanının cesedini denizden 
çıkarmıştır. 

Ankarada 
.Çok garip 
Bir hastalık 

An1cara, ~ (Tan muhabfrindenJ ~ 
Şehrimizde garip bir hastalık vakası 
kaydedilmiştir. 40 yaşlarında Mehmet 
isminde bir zat altı gün altı gece u
yumuş, altıncı gün güç hal ile uyana• 
bilmiştir. Bu bir hafta içinde birkaç 
kere uyandırılmış, yemek yedirilmiş
tir. Fakat kendi haline terkedilince 
yine uykuya dalmıştır. 

Altıncı gün kalktığı zaman melekl
tına hakim olduğu görülmüştUr. Ken 
disine biraz fazla uyuduğu söylendiği 
zaman da: 

"- Evet bir parça uyuya kalmışım 
Ben ne zaman yattıydım ?" diye etra
fındakilere garip garip sualler sor
muştur. 

Hasta yattığı mtiddet zarfındaki u
yandınlışlarmı, yemek yediğini, hatta. 
konuştuklarını hiç hatırlıyamamakta-
drr. Mehmet doktorların müşahedesi 
altına alınmıştır. Söylendiğine göre 
bu hastalığa tıp aleminde çok nadir te 
sadüf edilmektedir. 

Buna benzer bir vaka da Aktaş ma 
hallesinde olmuştur. Diyanet işleri o
dacılarından Şevkinin karısı Firdevs 
üç gün evvel hastalanmış; hamile ol
duğu için kocası telaş etmemiş; ebe 
ve doktorlar da çağırmamış.. Kadın
cağız bir iki saat kıvrandıktan sonra 
çocuğunu doğurmuş. Fakat kendisı 
hareketsiz kalmış .. 

Kocası yakın polis merkezine koş
muş; karısının öldüğünü haber ver
miş, polisler yetişmişler ve ilk mua
yenede kadının hakikaten öldüğtinU, 
nabzının durduğunu ve kalbinin işle
mediğini görmüşler. Çocukla ölü ana
sı bir otomobile konulmuş ve doğum 
evine götürmüş... Doktorlar iğne ile 
ve sair tıbbi çarelerle birkaç saat 
sonra ölüyü tekrar hayata kavuştur
muşlaroır. 

Ana ve çocuk şimdi sıhhattedirler. 

Avusturya 

Manevraları 
Viyana, 4 (Tan)-Avusturya ordu 

sunun Çekoslovak hududunda ma
nevraları başlamıştır. Manevralara 
Başvekil Schuschnigg, Hariciye Na
zırı Schmidt te iştirak etmişlerdir. 
Manevraları müteakıp, Başvekil Şus

nig, Avusturyanm politikası ve istık
lalinin muhafazası arzusu hakkında 
bir nutuk sövlivecektir. 
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·Geçen ıeneki Balkan oyunlannın 200 metre linalinil e Yunanlı Frangodlı 

llk Müsabakalar Bugün 
Romenlerin Yu9oslavlara 

Tahminden Çok Fazla 
1 

Yaklaşması ihtimali Kuvvetli · 
Bükreş oyunlarına bizden başka Yunanistan, 

Yugoslaya ve Bulgarisan iştirak ediyor 
Yazan : Burhan Felek 

ortalarında. beynelmilel fuar mü • 
nasebetile 1zmirde yapılacaktır. Bu 
müsabakalara ilk sene Bulgaxlar 
girmediler . İkinci, üçüncü seneler 
de Romenler iştira.K etmeôi. 935 te 
Arnavutlardan gayri beş millet iş
tirak etti. Bu sene de böyle olaca
ğı limit ediliyor. 

Balkan gilr~ şampiyonasında. 
milli güreş ekibimiz üstüste dört 
defa Balkan şampiyonu oldu. Ken
disine bu sene de hakkı olan sam
piyonluğu muhafaza etmesini, te
menni ederiz . 

r g;ı u ~c f!JE:.;:f:~ • 
t ., ....... ı' 

' 

bahriyeliİeri dünkü maçta 
• 

~ ~ Dostluk Maçında 

Bahriyelilerim iı. 
ı Misafir Takıma 3 .. 1 

Galip Geldiler 
1 

Pirf! Muhteliti:] 
ile Maç 

Festival münaaebetiyle 
1ehrimize gelen Pire muh· 
teliti, bugün Taksim Sta
dında aaat 16,30 da Ga
lasaray • Beşiktaş muhte
liti ile üçüncü maçını ya· 
pacaktır. flakem Ahmet 
Ademdir. 

• 
Bugün aaat 10 da da Mo- ~ 

dada kürek yarışları yapı-

lacaktır. --! 

Müsabaka 

Havası 

Sona 

içinde 

Kadar Tam Bir Dostluk 

ve Heyecanlı Geçti 
nan, uzaktan çektiği hesaplı bit 
şiltle ikinci golümüzü yapars~ ~ 
kımını üstün vaziyete geçirdi. 9 
biraz sonra sağ iç Hakkı önilll 
gelenleri çalıma dizerek üçüne~ ~ 
Iü yapınca oyunun kati neticeSl 

•• 
U ç gündenberi limanımızda 

bul un an dost İngiliz filo-
suna mensup denizciler, dün Tak
sim stadında bahriye takımımızla 
donanmamızın Malta seyahati es -
nasında yapılan maçın revanşmı 

oynadılar. Dostane ve heyecanlı ge 
çen bu maçı bahriyelilerimiz 3--1 
AiM>CloUWUU • 

Saat 16,30 da kırmızı lacivert 
forma giymiş İngiliz futbolcuları, 
biraz sonra da beyaz forma kırmı
zı pantalon giymiş TUrk bahriye
lileri halkın alkışları arasında sa
haya çıktılar. 

Kısa süren bir merasimden son
ra her iki takım kaptanı biribirle
rine buket takdim ettiler. Amiral 
gemisinden M. Kamfoy'un idare -
sinde 16,40 ta oyuna başlandı. 

li oldu. 
Bundan sonra Bahriyelileri~ 

nun"l" trım mfi.,.., .,,.; ,. hiilr1'1'(1 n11S I' 
lar. ıngiliz kalesi önUnde cıeva :,J 
den oyun bu şekil değişmeden 1 
galibiyetimizle nihayet buldu. 

B ugtin, Bükreşte beş milletin 
i5tirakiyle Sekizinci Balkan 

oyun.lan baş!Q·or. Bu oyunlar Bal
kanla.nn en mühim ve bizim yn.kın
oan ali ar olduğumuz bir spor 
hareketidir. iki sene evvel altmCIS1-
ru menlleketimizde yaptığımız Bal· 
kan oyunlannm Bilkreşt.e na..ıtıl ter
..tip edilip Balkan atletlerinin ne de
receler aldıklannı bilmek bir a.kto
elite olmakla beraber Balkanlarda 
beynelmilel spor hareketlerinin ve 
bu arada atletizm Balkan oyunla
.rmm uf ak bir tarihçesini yapmak 
.faydadan hali değildi. Bu mülii.ha
za De (Felek) in yazdığı bu entere
san yazıyı karllerimize sunuyoruz. 

Balkan spor hareketlerinin en 
geniş ve en eskisi, ve organizasyon, 
idare bakımından en muntazam o
lanı atletizm müsabakalarıdır. 

Yugoalav yüluek atlayıcısı Mikiç İngiliz takımında santrhaf, sağ 
haf, sağ iç, santrfor oynıyan fut
bolcular İngiltere amatör takım

ları arasında temayüz etmiş oyun
cular. Bilhassa sol açıklan Nayit 
donanma boks şampiyonu ... 

Balıkesir de 
Güreş 

Müsabaka/arı 
Balıkesir, (TAN) Ayvalık ~ 

spor, Bandırma Doğanspor, 

B eynelmilel sporda bizi ilk a
lakadar eden hudut Bal • 

kanlardır. 
Sade coğrafi değil, içtimai ve 

siyast bir çok amillerle bu yarım 
ada sekenesi artık blribirinin içli 
dışlı yakını olduğu için spor gibi 
az çok kuvvet denkliği axıyan sa,. 
ihalarda biribirinden çok aykmla-
madan çarpt§abilirler. Onun için 

iie bu çarpışmalar faydalı olur. 
Balkanlarda bizim de alakadar 

olduğumuz üç beynelmilel müsa
ibaka vardır: 

Futbol Ballte.n ıkupas.ı. 
Güreş Balkan şampiyonası 
'.Atletizm Balkan oyunlaxı. 
FutJbol Balkan kupasına. biz bir 

öefa 932 de iştirak ettik. Bulgar
lara yenildik, Yugoslavlaxı yendik. 
Fakat sonradan bu müsabakalara 
gelmiyenlerin 3 bin dolar tazmi -
nat vermeleri kaydı konulunca biz 
çekildik. · 

Geçen seneye kadar vaziyet bu 
halde idi. Geçen sene bu kaydı kal
dırdılar. Biz de bu sene müsabaika
lara girmeyi kabul ettik. Teşriniev
vel başında Bilkreşte yapılacak 
maçlara iştirak edeceğiz. 

B alkan güreş şampiyonasına 
gelince; 932 tarihinde Ar 

tinada toplanan Balkan komitesi 
bizim teklifimizle alafranga güre
şi, Balkan oyunları programına al
dı ve o seneden itibaren de 4 
~ene üstüstc (935 senesine kadar) 
bu müsabakalar U.tanbulda yapıl
dı. 

936 da Türkiyenin bu müsaba -
knları tertibi mukarrer iken ciireş 
ekibimizin olimpiyatlar ve Rusya 
ı:ı"vahatleri ile meı:ıı?ul olması yU
F.tinderı yapı!amadı. Bu sene eylül 

Bu müsabakaların daha doğrusu 
olimpiyat oyunları şeklinde Bal -
kan oyunları müessesesinin ıku .. 
rulması 928 te olimpiyatlar mtina
sebetile Amsterdamda bulunan 
Türk, Yunan, Romen murahha.sla
n arasında kararlaşmıştı. İmza sa
hibi de Türk murahhası olarak bu 
karara, yani Balkan oyunlarının 
tesisine iştirak etmiştir. 

929 da Yunanlılar ilk Balkan o
yunlarını Atinada yapmak istedi
ler. Fakat siyasi vaziyet henüz bi
zim iştiraldmizi kolaylaştıracak şe 
kilde inkişaf etmediği için biz ora
ya gitmedik. Bu yüzden Atinada 
Bulgaristan, Romanya, Yunanistan 
ve Yugoslavyanın iştiramle yapıl
mış olan bu müsabakaları Balkan 
oyunları resmi listesine koymadı
lar. 

Biz 930 daki birinci Balkan o
yunlarına girdik. Bu sene sekizinci
si Bilkreşte yapılacak olan Balkan 
oyunları programında ilk üç sene 
Balkan tenis turnuvası da vardı. 

Hatta 931 de bizim takımımız 

çift erkek Balkan şampiyonu ol
muştu. Lakin 932 den sonra iradı 
masrafını korumıyan bu sporu pro
gramdan çt!mrdılar. Şimdi Balkan 
oyunları programında yalnız atle
tizm vardır. 

B irinci, ikinci, üçüncü ve 
dördüncü Balkan oyunları 

üstilste Atinanın maruf Olimpik 
stadında yapıldı. Bunlardan ikinci 
Balkan oyunlarında Muhterem Baş 
vekilimiz İsmet lnönünün huzuru 
statta seyirci rekoru kırılmasına 

sebep olmuştu. 
Beşinci Balkan oyunları Y'llgos

lavyanın Za,;rrep sehrinrl<> yapıldı. 

Altmcısını biz 935 te İstanbulda 

Oçadım şampiyonumuz Pulat 

Manialı koşuda Yunan atleti 

yaptık. Yedincisi Sofyada yapıla -
cak iken Bulgarların itizarı üzeri
ne yine Atinadıı. yapıldı. Sekizinci 
si de 5, 8 ve 12 eylülde Bilkrcşte 
yapılacaktır. 

Balkan oyunlarına 930, 931, 932 
de beş millet iştirak etti. 930 da 
Arnavutlar da girdiler ve 934 te 

Zağrcbe ve 935 te İstanbul oyun
larına da geldiler. Lakin geçen sı? 
nedenberi yine faaliyet saha.c;ından 
çcıkildikleri için Balkan· oyunları 5 
millet arasında cereyan etmiye baş 
ladı. 

Balkan oyunları başladıktan mn 
(Arkası 10 uncuda) 

Bizim bahriye takımı. Ekrem, 
Hasan, İbrahim, Nuri, Bilal, Fethi, 
Tayyar, Kamil, Adnan, Hakkı, İs
mail ismindeki oyunculardan teşkil 
edilmişti. 

Oyuna bizimkilerin merkez.den 
yaptıkları bir akınla başlandı. İn
giliz müdafaasında kırılan bu hücu 
ma soldan yaptıkları seri bir hü -
cumla mukabele ettiler. 

İngilizler ağır ve soğukkanlı oy
nuyorlar ve hesaplı paslarla kale -
mize iniyorlar. Buna mukabil bi -
zimkiler ateşli, atılgan ve cansipe
rane çalışıyorlar. 15 inci dakikadan 
itibaren bahriyclilerimiz açılmıya 

ve süratleri sayesinde karşı kale
yi sıkL')tırmıya başladılar. Bu a
rada <;ekilen bir çok şiltleri kaleci
leri ve kıymetli bir oyuncu olan sol 
müdafileri karşılıyordu. 

25 inci dakikada sağ taraftan a
ni bir şekilde yapılan bir İngiliz 
hücumunda birinci gollerini yap
mıya muvaffak oldular ve ilk dev
re 0-1 İngiliz taıkımmın galibiye
tile nihayetlendi. 

İkinci devre rüzgarı lehlerine a
lan bahriyelilerimiz oyun üzerinde 
hakimiyet tesisine muvaffak oldu
lar. Oyun hep İngiliz nısıf saha
sında oynanıyordu. 

Beşinci dakikada santrhaf Bilar 
li kale önünde dilşürdüler. Verilen 
favulden beraberlik golümüzü yap
tık. Oyun berabere şekle girince 
her iki taraf bütün enerjilcrilc oy
namıya ve galibiyeti lehlerine çe
virmek için çahşmıya başladılar. 

Yedinci dakikada merkezden yap 
tığımız bir hücumda santrfor Ad-

kesir İdman birliği gür~çil~. ~ 
sında mıntaka güre§ birinciligl fJf 
sabakaları yapılmışbr. Alına.Jl 
ticeleri bildiriyorum: ; 

~-"l•ı• 
56 kilo: I Mustafa (Ban<W~ 

il Ahmet (Balıkesir). . ~)ı 
61 kiloda: I Haydar (BanelU .... 

Il Hasan (Bandırma). ~ 

66 kilo: I Hasan (AyvalJlt)• 
Arif (Bandırma). . )ı 

72 kilo: I Mustafa {Balıkesit 
il Ahmet (Balıkesir). 

79 kilo: 1 Hüseyin {Balıkesir)• 
87 kilo: I Nazmi (Bandıflll9)l 
Ağır sıklet: 1 Halil (AyvaJılC ~ 
Yapılan mUsabakalarda ıJJ11ı1 • 

puanlara göre 24 puanla Bnrıd f 
ma Doğanspor, Balıkesir ınırıtVJ3" 
sı güreş şampiyonu olmuştur·~, 
lıkesir ldmanbirliği 16 puanla. O' 
ci, Ayvalık Akınspor 13 punnl' 
çüncü olmuştur. 

---o-

/ngillerede 
Lıg Maçıart 
Senenin dokuz ayında futb0

1 

nıyan İngiliz takımları 3 a,yt:ı!< 
tirahatten sonra geçen ha.ftS il 
maçlarına başlamışlardır. tık r'"tl 
ta müsabakaları olmakla be 

meşhur Arsenalin Evertonl~ ~ 
t!.~ maça yine 58000 scyirC1 

; 

tir ve bu maçı Arsenal 4- . i 
?..anmıştır. Diğer sahaların bl~ 
Kral kupası galibi Sunaertettrt11 
ligde yedinci olo.n Walvers fltı ~ 
45 bin kişi önünde kcırstlac;ıt11 
ve Kral kupnsı galibi bu maçı 
kaybetmiştir. 
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Diyarbelıir lralainde me,laur Sen'ü Ben bursları 

Diyarbekir 
BENO SEN 
BURÇLARI 

Kalesinde 

D l\tarJan, kapıları, burçlan, 
lllQ ~eri, desteklerile btl
Jea.iıı ~ kir kalesi, eski tarih
cJıı.. ltb.lı,~eri zengin bir Bitpazan
l'atlı t ..... llir kaç turlü ve kaç bay
te, ~ buraya kendisinden bir 
~-;.~tır. Silmerlerden Ma
~"-&Va kadar her devrin mar 
~ taeınn bu on Uç, on bet ki
"6 ~\Teaindeki kalenin &
.._. ~ her kÖ§esi için Dir ef-

~ lçkaleye bir delikten 
~ · llaıidin ordusu kaleyi 
~ k .. ~t bir ttirıtt alamı· 
41& • -uain otağı Dicle tarafın. 
~Bir gUn bakmış ki başmm 
1-t, 0 ~~ ekmeğini çalmış -
~~t aç kalmış. (Not: 
lb.:.. q anı başka yiyecek bu-
~-~i gUntl yine ekme
~ ~· O gUn de aç kal
~ ctı gUn kölesinden şUp -
'it ' Köle yemin etmiş. Çare
~ h-. liaıit bu esrarengiz ek-
~~~ kölesile beraber göz
~:var vermiş. Sabahın alaca 
~ bakmış ki, bir köpek 

• 

~·~'llriJW, Halidin ek
ht6ı~ looaoqlftP. lüiı»Öia llıeltbJı. ~üşler. Ne görseler? Kö n.1a ı.&ı· ......... .,...._ &ı F-

.._? ~n Içkaleye girmiyor DUŞ. Zembil omuzlamıt, derken e-
~ bir bUyUk harp ,,arası fendim, bir gün babasınm veya us-
() ~ · Birkaç fedai seçiliyor. tasının karş:ıama dikilmiş. Demiş 

- Ey benim sanatimin velini -
meti ! Senin yaptığın biırç şüphesiz 
ki, dünyada tektir. Böyle bir bürç 
tek kalmamalıdır. Ote köşeye de 
bundan daha iyi bir biirç yapmak 
gerek. 

S labaııa karşı o delikten gi- ki: '-= · kapılan açıyorlar falan 

bit ~gidiyor, başkaları, başka 
~ giriyorlar. Şu oluyor bu 
le) bı:._l'a.kat muhakkak olan bir 
"'- ;:-_~dur: Diyarbekir bilin-

--ICQ'Qanberi TUrkttlr. a ',.!faanelerin arasında bir 
t-. te ~lll'k efsanesi var ki, haya
~ ~~lbın ta kendisidir. Bu & burçlarının efsanesidir. 
"" l\ı Yllkanda gördUğUnUz 
~ 'tllze1 burcun ikisi de cenuS dır. Birisi Urfa kapm ta
-ıt ı..._-• ötekisi Mardin kapısmm 
,~dadır. 
~~ardan birincisini yapan 
\, ~bir babadır, ya bir us

~' ıanatli, o kadar güzel, 
.......... ~~em yapmış ki, hak . 

-~kabartıp: 

'-it~ bunu ben yaptım. Ve an
'll Jıı....: Yapabilirim, böyle bir bür
~ sonra yapacak yoktur. 

'-~:nan git zaman; oğlu veya 
~~ lelişmiye başlamış. Çı -S kalfa olmuş. Peştemal ku-

' kaıtahktan ustalığa çık -

- Hay oğul! demiş ustası. Ben 
artık ihtiyarladım. Onu ancak ben 
yapabilirdim. Benden başka kim 
var ki, yapsın? 

- Hay babam!. Deımiş eski çı
rağı. Ben gencim. Ben yapacağım 
ve daha iyisini yapacağım! 

- Onu ben yapanm ! Onu ya -
pan benim! Sen yapamazsın! 

- Sen yalnız değilsin. Daha iyi
sini ben yaparım. Ben dururken ar 
tık sen yapamazsın? 

- Ben yapanm, sen değil! 
- Sen değil, ben yapanm ! 
Ustanın yaşıtlan ustanın tarafı

ıu tutınuşlar. Çırağın yaşrtlan da 
çırağın tarafını. 

I
• htiyar usta keserini havaya 

kaldınp and içmit: 
- paha iyisini yapabilirsen ben 

bu keserle kendimi, yaptığım b\ır
cun üstünden atarım! 

Genç işe başlamış. YapnmJ, bi -

Yüksek, Geniş ve Güzel 

~ ~ ve gtlzel) isimli yeni bir filmden cazip bir sahne ... S&f
l>uıuie•ıe "Randolph Sest t'dedir. Bu filmin ID'Ullikisi fevka

ildaini de bqba.. g&ilyoruz. 

tirmiş. Halk topla.nmıt. Herkes ka
rarını vermiş amma, içinden ver -
mif. ihtiyar ustanın yüreğini in -
citmek istememiı. Usta gelmiş . 
Görmüş. incelemiş. Halk ağzının i
çine bakıyormuş. Usta demİI ki: 

- Hele bir kere de benipıkiui 
bir daha göreyim. 

Kendi burcuna çıkmış, her ya -
mıu görmU., te: 

- Ey ahali! Demiş. Biliniz ki, 
her yeni doğan, kendisinden önce
kisini geçiyor ve daha iyisini yapı
yor. Biz artık yerimizi bizden iyi 
yapanlara bırakmalıyız. Aferin 
genç usta! 

Ve keserini beline sokarak kendi 
sini burçtan aşağıya atıvermiş. 

Halk ihtiyarı parça parça oldu 
sanmışlar. Cenazesini kaldırmak için 
gitmişler, bir de ne görsUnler? Us
tadan eser yok! Bu iyi yürekli, de
ğer bilir, gençliğe hak verir ihtt -
yar usta uçmuş, erenlere karışmış. 

Yeni usta da o zaman demiş ki: 
- Keserimin değerine ve adma 

and içerim ki, ben de yerimi ben
den sonra geleceklere bırakacağım. 

H ayat ve inkıllp denilen rea
litenin ne güzel bir efsanesi 

değil mi? 
lnkıllpçıhk; yeni gelen iyiye, 

doğruya ve güzele yer vermek de -
mektir. 

Amma eoma1an bu benlik, aen
lik davası; hayattan, sanatten, ilim
de , n çı mış ası 

politika benliğine senliğine dökW
müt. işte o zaman i§ler bozulmuş. 
Politika senllkleri benlikleri yakın 
ma:aimize kadar, düne kadar bu mil 

leti perişan etmie. Hatta adsız şai
ri bile dışından biraz müphem gö
rünen bir manzume yazmış ki, asıl 
işe yarar kıtasmı buraya alıyo -

ruın: 

"Ne Bmllk var, ne Senlik var· 
"Dlizmllk var, eemllk var. 
''Eğer SealBde, Benlik var: 
"Gerek borcun urup göçmek., , 

Şair §UDU demek istiyor: Bir 
yerde kl benlJk eenlik davası yoktur, 
orada dUzenlik, nizam vardır. Sıh -
hat, rahat vardır. Amma nerde sen 
lik benlik çekişmesi görürsek he
men hüre; denilen eşya dengini top 
la, sar ve oradan smş. 

Bizim de bugünkü davamız poli
tika senlik benliği değil; sanat, bil
gi, eser, hayat ve inkıllp senlik 
benliğidir. 

Diyarbekir kalesinin katmer, kat 
mer tarihi ne olursa olsun, ben sa
dece iki burc;tan bir inkılap dtıs -
turu çıkardım. 

ı-
149 Saat 

Yüzen Bacaksız 

Bir Adam 
Amerika gazeteleri tarafından ve

rilen malftmata göre CJıarles Zimmy 
namında bacakları kesik bir adam, 
Albany ile Nevyork arumdald mesa
feyi 149 saat yüzerek geçmiş ve Nev
yorka son derece bitik bir balde v~ 
dığı için hemen hastaneye yabnl
mıttır. Zimmy, saatte bir mil aUratle 
yUzUyor ve dinlenmeden, 149 saat yü 
zerek kendisince rekor 1armDJ bulunu
yor. Zimmy hastanede mükemmel ye
mek yemit ve bir stırt1 Blgaralar i~
mi§tir. 

Bacaksı.z bir adamm bu kadar uzun 
bir müddet au üzerinde kalması ve ba 

caksız yümıe rekorunu kırması hay
retle~. 

Yeni Bir 

Tayyare 
Modeli 

Resimde görUlen tayyare Al
manların en son icadı olan Mes
serschmidt avcı tayyarelerinden 
biridir. Bu tayyarelerde perva
nenin mihveri bir namlu vazife
sini görmekte ve ufak çaptan 
top. mermileri atmaktadır. Mes
serschmidt tayyarelerinin aza
mı hızlan saatte 350 kilometreyi i 
bulmaktadır. 

Tayyarecilik, bilhassa harp ~ 
tayyareciliği üzerinde Fransada ~ 
ve Ingilterede de gizli çalışma
lar, uğraşmalar oluyor. Hava
cılık mühendisleri, yeni sistem 
harp tayyareleri icat etınek 

gayretiyle durmadan çalışıyor

lar. Bir habere göre, bir Fransız 
mühendisi, dağ tepelerine, sair 
arızalı yerlere kolaylıkla kona
bilecek bir tayyare yapmak sev
dasındadır. Amerikada bir fen 
adamı, yere düşen tayyarelerin 
parçalanmamasını ve içindekilerin 
ölmemesini temin için bir ilet 
icat etmek üzere uğraşıp duru
yormuş . 

Şu tayyarede namla hizmetini 
gören pervane mihverini açıkça 
görliyorm. 

Windsor 
Duku Nasıl 

Yaşıyor? 
Eskl Kral Sekizinci F.dvard ve şim

diki Dük dö Windsor, Ingiltereden ay
nlalı dokuz ay olduğu halde her gece 
Londraya telefop etmekte ve Londra 
ile yirmi dakika konuşmr l.t~~1ır. 

(Londra iL Vıyana arasında üç da
kikalık mUkf:.leme Uç dört Tü...k Lra 
ama mal o1ut ı DUk ile Düşes balay
larmı başbaşa Wasserleonburg şato
sunda ge ~iriyor ve çok sade bir ha
yat sUril orlar. Her sabah taraçada 
kahvaltılar nı yapan kan koca, bura. 
dan Avusturya, Italya ve Yugoslav
ya dağlarına bakıyor ve kenarları çi
çeklerle süslenmiş yüzme havuzunun 
kıyılarmda Londra, Amerika ve A
vusturya gazetelerini okuyorlar. 

DUk dö Windsor, artık normal bir 
mahiyet alan mektuplarını okuduk
tan sonra hafif bir öğle yemeği yiyor 
ve öğleden sonra sporla me§gul olu
yor ve tenis, golf oynuyor, yahut ba
lığa çıkıyor ve dağa tırmanıyor. DUk 
geçenlerde 2000 metre yüksekliğinde
ki Dobraah tepesine tırmanmış ve 
btltiln köylWer onun çevikliğine ve 
hünerine hayran olmuşlardır. 

Düşes, misafir kabul etınediği za
man vaktinin çoğunu yazı yazarak 
geçirmektedir. 

Melek Yüzlü Canavar 

Kocasını ve Aşıkını 
Zehirliyerek öldürdü 

Haydut Kadın, Sigorta Parası Almak için 
Daha Önce Kocasının Bacağını Kestirmiı 
Bugünlerde Viyanada, çok merak

lı ve heyecanlı bir dava görülecektir. 
Davanın suçlusu, Martha Marek ad
lı çok güzel bir kadındır. Ve birçok 
rezaletlerden başka Uç kişiyi zehirle 
öldürmek suçundan tevkif edilmiş 

bulunmaktadır. 

Halbuki Bayan Marekin asıl tevkif 
sebebi, sigorta kumpanyasından prim 
koparmak için evinde sahte bir hır
sızlık komedyası tertip etmektir. Fa
kat bu kadmm hayatının birçok es
rarlı noktaları bulunduğunu sezen 
Avusturya polisi, Martha'nın mazisi
ne bir göz atınca, üç cinayetile ve 
Anglo Danubian Lloyd kumpanyası
na sigortalı olan kocasını zorlıyarnk 
adamcağıza zorla bir bacağını kes
tirmek, nihayet zavallıyı zehirle öl
dürmek şeklinde korkunç hadiselerle 
karşılaşmıştır. 

Martha Marek'in hayatı tetkik edi
lirse, garip sel'gilzeştlerden ibaret b;r 
romanla karşılaşılır: 

Daha 12 yaşlannda bir genç kız 
lken Fritsch adlı altmışlık bir zengine 
metreslik etmekte idi. Günün birinde 
ihtiyar zengin, iç yüzU pek iyi an
laşılamıyan bir hastalıkla ölünce, mey 
dana çıkan vasiyetnamesinde bütün 
servetini ve emlakini Martha'ya ter
kettiği görüldü. iş yalnız bu 1' a<laı la 
da kalmamış, ufacık kızı bu ihtiyar 
herife kiralıyan annesi de kendine 
külliyetli dünyalık temin etmişti. 

Bu sıralarda büyük harp 11>atludı. 
Marthanm muazzam serveti bir mum 
gibi eridi ve annesi de kendisi de 
bet parasız denecek bir haldı! kaldı
lar. Mart.ha o sıralarda kendisine de
lice aşık olan Emil Mark adlı biJ· za
bitle evlenmeyi kabul etti fakat za. 
bitin mesleğini terkederek ticarete 

k koca 
an 

vaffak olamadılar. Bunun Uze:-ine 
1925 haziranında bir sabah bahçeyi 
belliyen zavallı Marek ağır surette 
yaralandı ve bjl.cağm kesilmesi lazon 
geldi 

Bu f eliketin pek iyi bir tarafı oldu. 
Bacağı kesilen zabit, meğerse Anglo 
Danubian Lloyd Jrumpan:ı:ısına eigor 
talıymış, bu kaza üzerine kumpanya
nın 400 bin dolar vermesi icap etti. 
Kumpanya dava açtıysa da kaı:ana
madı ve kan koca pek fena bir -ıa

manda yetişen bu dört yüz bini aldı
lar. Lakin Marek'in ömrU vefa etme
di ve 18 ay sonra sebebi pek iyi anla
şılamıyan bir hastahkh öldü. 

SONBAHAR 

Avıuturyanın melek yüzlü 
canavan Martha 

Martha Marek, bu ölümden pek mil 
teessir olduysa da birkaç ay sonn. 
Neumann adlı yeni bir i.şık peydal'
lamaktan çekinmedi. iki i.şık bir v.il~ 
lada oturmıya ba.,ladılar. Bu aracla 
villimİı bir odasmı da kiraya veriyor 
lardı. nk kiracı, yalnızlıktan hoşh -
nan zengin bir kadındı. O da birkaç 
zaman içinde iç yUztinü tespite imkln 
görillemiyen bir hastalıkla öldü. Va
siyetnamesile kendine biricik varis 

olarak Marthayı seçtiği öğrenildiği 

vakit herkes hayrete düştüyse de 
Martha Marek: "Kendisine ödünç pa-
ra vemıiftim. Bu şekilde ödeşmesi 

ta.bildir.,, dedi.. Kimse de buna cenp 
• 1 , hhkac. u . a-.eı:•e.....!i 

Marthanm zengin halası da öldü. O 
da bütün servetini Marthaya bırak
tı. 

Anlaşılan Neumann'la metresi de
ğirmen gibi bu paralan öviltüyorlar
dı. Çünkü az bir zamanda yine para.
sız kalarak tevkiflerine sebebiyet ve
ren sahte hırsızlığı tertip ettiler n 
yakalandılar. 

İşte bu yakall.lll§ Martha için bir 
f eli.ket oldu. Çünkü polisin yaptığı 

ince tetkikler neticesinde gerek E
mil Marekin, gerek bedbaht i.şıkm 
güzel kadın tarafından zehirle öldtt
rüldUğUnü anla.mif ve mahkemeye 
vel'Dlİljtir. 

MODELLERİ 

Kendisinin bir eser yazmakla met- · 
gul olduğu anJaeıimaktadır. Dtl§eB 
çok sade giyinmekte ve onun hergUn 
yeni bir Parla modasını tqmıasmı 

bekliyenleri meyus etmlt bulunmak
tadır. 

Şatonun kapısmda bir tek ihtar 
vardır: 

"Köpeklerden sakının!,, 
Bundan da DUk ile DUşese ait yav

rularm btlyüdilğü anlaşılıyor. 
Civardaki köylWer, Dük ile Dllşe

Bhı son derece bahtiyar görllndillde
rini eöylemektedir. 

Bu gen' lıoJın yeni sinema yıldalanndan ltlaria Von Tamaıl7-
Jir. Falrat lü 6a rami, .anbalaar mollası 6ir el6U. moJeli görmiif 

olmanu iPn lıoyrqona: ŞJı 6ir •n6cıAar ınaıo.. 



<Spordan Mabaat) 

ilk Müsabakalar Bugün 
(Başı 6 mcıda) 

ra. Balkan atletizminde şayanı dik
kat bir inkişaf görülmiye bru!}lndı. 
Gerçi 1896 da ilk olimpiyat oyun
larının ~endi payıtahtlarmda ya
pılması ıle atletizm har3l:etine ka
'rışmı.ş olan Yunanistan Balkan o
yunlarının başında diğer milletlere 
nazaran çok daha kavi ve daha ha
zırlıklı idi. Bu üstünlüğü bugüne 
kadar muhafaza etmiş • olmasına 
rağmen çok defa bilhassa Yugos
lavlar tarafından yakından tehdit 
edildiler ve bu müsabakalardan bil
hassa· Yunanhlardnn gayri millet
ler istifade e'dercık, atletizmi kalite 
ve hacim itibarile ileri götürdüler. 

Geçen yedi Balkan oyununda al-
dığımız sayılar şunll:J..I'dır: 

930 da 22 
93;1. de 19 
932 de 18 
933 te 61 
934 te 33 
935 te 75 
936 da 28 

Bu?a kar?ı yedi Balkan oyunun
<la mılletlerın vaziyetleri, ihraz et
tikleri mevki itibarile sırasile şun
lardır: 

930 da: Yunanistan, Yugoslav
ya, Romanya, Bulgaristan, Tilrki
) C. 

931 de: Yunanistan, Yugoslavya, 
Romanya, Bulgaristan,, Türkiye. 

932 de: Yunanistan, Yugoslav
ya, Romanya, Bulgaristan, Türki
ye. 
.?3~ te: Yunanistan, Yugoslavya, 

Tiırkıye ve Romanya (sayıca mü
Sa\i) Bulgaristan, Arnavutluk. 

934 te: Yunanistan, Yugosıavya, 
r.omanya, Türkiye ve Bulgaristan 
(sayıca mUsavi), Arnavutluk. 

935 te: Yunanistan, Yugoslavya, 
Romanya, Türkiye, Bulgaristan, 
Arnavutluk. 

936 da: Yunanistan, Y'llgoslav • 
ya. Romanya, Türkiye, Bulgaris
tan. 

B ugilne kadar gelen haberle
re göre, bu sene Bükreş o

~nlanna, bizden ve Romanya.dan 
b:ışkn, Yunanistan, Yugoslavya ve 
:Bulgaristan iştirak edecektir. 

Yine bu milletlerin bu mevsim
dC' şimdiye kadar yaptıkları dere
celere nazaran ilk üç mevkide , ·e
len Yunanistnn, Yugoslavya ve Ro 
manynnm vaziyetinde bir dcğişik
Jik olacağ'ı zannedilemez. Ancak Yu 
.goslavlnrm son yaptıklnn derece
lere ve Romenlerin bu sene fevka
lade çalıc:makta olduklarına ba
k"rak belki Romenlerin Yugoslav
lara tahminden fazla yaklaşmaları 
füt'ma.li vardır. 

R ıl"'arlara gelince: 
935 tenberi bir fıtret devresi ge

~irmekte olan Bulgar atletizminin 
bu sene biraz dirilnıiye başladığını 
son günlerde· Bulgaristandan gelen 
haberlerle anlıyoruz. Bulgarların 
Doyçef ismindeki meşhur deıkat -
loncusu da bu sene takıma tekrar 
iştirak ediyormuş. Bu atletin sı -
nida 3,90 kadar atladığı malum o!
duğunn göre, Bulgarların Umit bağ 
lndıkları adamların başında bu ge
lir. Bundan başka yeni atletler :v 
rasında .800 metreyi 2 dakika 6/ 10 
da yapan birisi varmL,. Son tecrü
belerde Balkanlarda Romanyalı 
(Nemeş) ten başka bu mesafeyi bu 
kadar seri koşan kimse yok. Hatta 
bu mesafenin uzun zamandır gali
bi olan Yunanlı Yorgakopulos bile 
bu sene bu kadar iyi zaman yapa
mamıştır. 

Bizim en ÇOlk gUvendiğimiz ele
manlar: başta gülleci lrfan oldu -
ğu halde atlayıcı Pulat, maniacı 
F LJ< ve orta mesafeler koşucusu 
Galip ile Receptir. Geçen sene u
zun mesafelerde çok iyi neticeler 
nlmış olan Rıza Maksut bu sene 
formunda değildir. Bütün bir se
ne atletizm yapmadığı halde son 
mUsabakhlarda, hazırlanmış atlet
lerimizden daha iyi neticeler alan 
Melih te Ciritte ve belki 100 met
re sUratte birer yer alabilecektJr. 

Romanya ile Türkiye arasnı.
da vapur postası haftada 

bir defa cuma günü tstanbuldan 
hareket ettiğine göre, takımımızın 
buradan ya ağustosun 27 inci gü
n ii hareket edip ertesi günü orş.ya 
vararak bir hafta Bükreşte çalış
ması. yahut 3 eylülde kalkan va
purla hareket edip Bükreşe vardı
t;'lllın ertesi günü müsabakalara gir 
ımesi tazım geliyordu. Tabii bunun 
binnci şl'}l{kı yapılabilseydi bizim 

· l"nk <laha fa ııh idi Suradnn 

buradan puan toplıyarak vaziyeti
ni k~r~armıya çalışan takımlar için 
bu J?bı 'llfak tefek avantajların kıy 
meti çoktur. Kuvvetli ve iyi 'ha
zrrlanmış takımlar 24 saatlik bir 
istirahatten sonra müsabakaya gir
mekle kaybedeceklerini diğer koşu 
ve yarışlarda telafi ederler. 

O sebeple bizim takımın müsa -
baka gününden bir gün evvel, ak
şam üzeri Bükrcşe varması ve er
tesi günü hele o gün bir saatten 
fazla süren merasim esnasında a,.. 

yakta kaldıktan sonra müsabaka
ya girmeleri kudretlerini eksiltecek 
amillerdendir. 

Bu sene Balkan oyunlarına işti
rak edecek olan atletlere nazaran 
yeni Balkan rekorları kmlaca!?ı talı 
min edilemez. Çünkü ekipleri~ ço
ğu ya Mandiı.1<as, Y orgakopulos gi
bi ihtiyar atletlerden yahut isim
leri henüz parlamamış gençlerden 
mürekkeptir. Yedi senedenberi de 
2alkan rekorları hayli iyileşmiş • 
tir. 

Balkan oyunlarında tatlbik e
dilen sayı sistemi şudur: 

Müsabakalara kaç millet iştirak 
ediyorsa o kadar derece vardır. Ya
ni bu seneki gibi beş millet iştirak 
ettiğine göre beş.ir:·iye kadar pu
an verilir. Bu puanlar her milsabı
kın ihraz ettiği mevkiin aksinedir. 
Yani birinciye beş, ikinciye dört, 
üçüncüye üç, dördünciiye iiki ve 
beşinciye 1 puan hesap edilerek mil 
sabnkalar sonunda her milletin al
dığı puanların yekunu, o milletin 
umumi tasnifteki mevkiini tayin 
eder. 

Balkan oyunları programında şu 
numaralar vardır: 

100, 200, 400, 800. 1500, 5000, 
10 bin ve m~rnton koşulan. 

110 ve 400 manialı kosular. 
Tek adım, Uç adı.m, ytlksek ve 

sırıkla yüksek atlamalar. 
Gülle, d;sk, cirit ve çekiç atma. 
4 X 100, 4 X 400 ve 800 + 

400 + 200 + 100 Balkan bayrak 
koşulan. 

Bugün Balkan milletlerlle boy 
ölçüşen ve memleketin kendilerine 
tevdi eWği şerefli vazifeyi rakip
lerine karşı muvaffaltıyetıe başar
mıya çalışan atletlerimize muvaf
fakıyetler d;ıeyerek Balkan oyun~ 
larıncla neticelerini bekliyelim. 

B. FELEK 

Dankolof ile 
P~reyra 

Karşdaşacak 
Sofya, 4 (T~Nl - Maruf Bul

gar pehlivanı Dankolof Sofyadadır. 
Dankolof, gecen sene Pariste 

Portekizli şampiyon Pereyra'ya ye
nilmiş ve Avrupa glireş şampiyon
luğunu kaybetmişti. 

Dankolof klübünUn ve kendisi
nin yııntıklan te.cıebhüsler üzerine 
ayın 19 unda Srıfyada Pereyra ile 
tekrar ~ir~ecektir. Güreş, dünya 
birinciliği için yapılacakmış. Gazı>
telrre görr, böylelikle Dankolof 
mağlup olduğu Portekizli şampi
yon Percyradan intikam alacaktır. 

Dankolof, burada gazetecilere 
Cim Londosun da kendisinden kor
kup kaçtığını söyledikten sonra 
Bulgar gUreşçileri hakkında şu tav 

siyede bulunmuştur: 
"- İyidirler .Çalışmak lazım

dır. Fakat Tilrkiyeye gitmemeli -
dirler. Birke~ gün evvel onların 
şampiyonu tarafından davet edil -
diğim halde ben de gitmiyeceğim .. , 

lzmirdeki Tenis 
Maçları Neticeleri 

İzmir (TAN) - Romanya, İs
tanbul ve lzmir tenisçileri arasın
da tertip edilen tenis maçları baş
lamıştır. !ık gün alınan neticeleri 
bildiriyorum. 

Tek erkekler: 
Romen Botes, Mel;hi 6/0, 6/1. 
I..ehner, Vedadr 6/0, 611. 
Romen Juan, Alyotiyi 6/ 0, 6/0, 
Hanri Jiro, Recyo'yıu 6/2, 6/2. 

Angos, İsmail Hakkıyı 6/3, 6/ 0 ye
nerek tasfiyeye uğratmışlardır. 

Tek bayanlar arasındaki mUsa
bıİkada Grodetski (İstanbul) Mar
garit (lzmire) 6 O, 6/ 0 galip gel
miştir. 

Çift erkeklerde Alyoti, 1van (İz
mir) çifti Suat, Melih (İstanbul) 
ciftine 6 3. 7 /5 galip gelmiştir. 

(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

Bir Haftalık 
Tarih 

(Ba.,ı 1 lncld~) 
yapıldı. Bir taraftan da bir Milletler 
Cemiyeti misakı var. Böyle olduğu 
halde insanlık harpten kurtulacak 
yerde bunun aksine olarak şeklini de
ğiştirmiş, bir silahlının bir köŞ°e ba
şında insanların karşısına çıkarak 

habersizce ateşe başlaması gibi bir 
şekil almıştır. Sonra eski harplerde 
ancak muharipler taarruz hedefi sa
yılırken, bugünün haydutça harbi bir 
memleketin kadınlı, çocuklu bütün 
insanlarım top ve bomba yemi· say
maktadır. 

Çinin bir müracaati 

Milletler Cemiyeti harp sanatı· 
nın haydutlaşmasına karşı 

herhalde seyirci kalamıyacaktır. Fa
kat Çin meselesine mağdur Çin mille· 
tinin bakımından da alaka göster
mek mecburiyetinde bulunacaktır. 
Cemiyetin Çine dair istişari bir ko
mitesi vardır. Mançuri işgalleri za
manında kurulmuştur. Amerikanın 
ve cemiyette aza olmıyan diğer dev
letlerin de bu komitede istişari aza
lan vardır. Komite Çine ait işleri a.· 
dım adım takip etmekle mükelleftir. 

Çin, kendisine ait işlerle uğraşıl· 
masına doğrudan doğruya vesile de 
hazırlamıştır. Cemiyete gönderdiği 
bir muhtırada; devam eden Japon te
cavüzlerinin Çine dair dokuz devlet 
arasında i.mza edilen mua.hedeye de, 
Cemiyet misakına da, Birland - Kel
log Misakına da muhalif bir hareket 
olduğu anlatılmaktadır. 

Japon tecavüzü, tecavüz hakkında 
ki tarifin bütün şartlarına uymakta
dır. Habeş meselesinde hiç olmazsa 
hassasiyet ve alaka gösteren Millet
ler Cemiyeti, Uzak Şark ihtilafına 
karşı hareketsiz kalırsa kendi varlı· 
ğıru inkar etmiş olur. 

Çin mukavemeti 

Cinde devam eden askeri hare
ketlere ilk hamlede btiyUk bir 

ehemmiyet verilmiyordu. Çilnkil her
kes Çin ordusunun mUkemmel Japon 
kuvvetleri tarafından .kolayca ezile
ceğini bekliyordu. 

Fakat ilk rnukavemetler gösteri
yor ki Çin ordusu gerek teçhizat, ge
rek ruh ve gerek sevk ve idare bakı
mından son senelerde cidden inki
şafln r geçirmiştir. Eğer bir mucize 
olmazsa Çinliler az, çok şf ddetli bir 
mukavemetten sonra belki de yavaş 
yava~ içerilere çekilecektir. Fakat 
iptidadan göze aldıkları bu netice 
kendilerini yeise düşürmüyor. Yakın 
zamanların tarihi kendilerine "Sa
karya" diye bir kelime öğretmiştir. 
Bizim Istiklfıl Mücadelemiz, yüzlerce 
milyon Çinli için manevi bir kuvvet 
membaıdır. Çinlilerin bütün emeli, 
Türkiyenin izleri üzerinde yürümek
tir. 

I ngiliz notcuı 

Cin işlerinde askeri hareketler· 
den ziyade diplomasi vaziyet

ler zihinleri işgal ediyor. Bir defa 
lngiliz sefirinin hava taarruzuna uğ
raıması ve yaralanması meselesi var. 
Ingiltere, gayet vakarla yazılmış 

bir nota mucibince şartsız tarziye 
istemiştir. Bu notada tazminat tale
bi yoktur. Tarziye yoliyle verilmedi
ği takdirde münasebetlerin kesilece· 
ği yolunda bir tehdide de tesadilf e· 
dilmiyor. Fakat Japonların cevabın· 
da, tecavüzü yapan Japon hava kuv
vetini mazur gösterecek bir tek keli
me bulunursa lngiltere tatmin edil
miş olmıyacaktır. Çünkü lngilterenin 
ileri sürdüğü mesele, sefirine karşı 
bir tecavüz yapılması değildir. Mu· 
harip olmıyan bir grupun tecavüze 
uğramasıdır. Yani Japonya, verece. 
ği cevapla kendi kendini bir prensip 
meselesine bağlamış olacaktır. Japon 
kuvvetleri sıkışınca ga)Timuhariple-

re ateş etmek yolunda tehditler sa
vurduklarına göre tngilterenin ileri 
sürdüğü prensip meselesi, Uzak Şark 
harbi için çok mühim ve esaslı bir 
meseleyi ortaya atmaktadır. 

Japonya §artıuz tarziye vermezse 
lngiltere ne yapacak? Sefirini çek
mekten ve Japon sefirine pasaportu
nu vermekten bahis vardır. Fakat her 
halde şurası muhakkak görlilüyor ki 
lngiltere; Amerika beraber yUrüme· 
dikçe, çok ileri gitmek istemiyor. 

Viçita: Bir mihek tafı 

Bugünlerde bir Amerikan gemi
si de tecavüze uğramıştır. Fa

kat mütecavizler Çinlilerdir. Yanlış-

TAN 

Türkkuıu Filosu 
lzmirde Karşlla nd 1 

Izmir, 4 (TAN Muhabirind 
Türkkuşu tayyareleri, Bursad 
raya geldiler. Şehir üzerinde 
yaparak halka beyannameler 
Tayyareciler hararetle karşıla 

en) -
an bu-
uçuş lar 
attı! ar. 
ndıla r. 
e ha va 
ecile ri. 

Yann Halkapınar mevkiind 
şenlikleri yapılacaktır. Tayyar 
miz paraşütle atlıyacaklar, akr oba tik 
uçuşlar yapacaklardır. 

Bayan Sabiha Gökçenin de 
şenliklerine iştirak etmek Uzere 
ya geleceği haber verilmektedir 

Ha va 
bur a-

Ziraat Umum Müd 

istifa Edecek 

.. .. uru 

Ankara, 4 (TAN) - Ziraat U 
MüdUrü Bay Abidinin istifa ed 
haber alınmıştır. Kendisi şim 

aylık mezuniyetini kullanmak 
Bir ay sonra da, umum müdür! 
zif esinden ayrılarak Hal kah Y 
Ziraat Mektebinde bir muallim 
tiyeceği zannedilmektedir. lsti 
bebi bilinmemekle beraber, son 
kadrosu üzerinde çıkan bir ibtil 

mum 
eceği 

di bir 
tadır. 

ilk va-
Uksek 
lik İS· 
fa se-

terfi 
iı.ftan 

olduğu anlaşılıyor. 

===z_ -
mdan lıkla hücum etmişlerdir. Hlicu 

birkaç saat sonra Çin, Amerika 
fendice bir nota vererek tecavu 
mesuliyetini kabul eylemiş ve 
dilemiştir. Amerika bu yanl 
mesele yapmıyacaktır. lngiliz 
teleri taarruzu yapanların Japo 
olmamasından, böylece Amerik 
karının heyecana gelmemesinden 

ya e-
"ziln 
özür 
ışlığı 

gaze-
nlar 

a ef-
do~ 

layı esef ediyorlar. 
içi ta Şimdi Çin yolwıda V 

adında bir Aamerika vap uru 
var. Baltimur limanından Çine 

geti-21 bombardıman tayyaresi 
riyor. Vapurun adı, malumdur. Iç 
ne olduğu maUimdur. Ortada 
vaziyeti olmadığına göre Japon 
bu gemiye el sürmiye hakları 

tur. Buna rağmen el sürecekler m 
mesele çıkaracaklar mı? Viçita 
purun akıbeti merakla bekleni 
çünkü bu akıbet, bütün bitaraflık 
ziyeti için bir tecrübe taşı olacak 

inde 
harp 
lnrm 
yok-
ive 
va-

yor, 
va.-

tır. 

Çincle Sovyetler 

inde Fakat Uzak Şark meseles 
bUtUn bu hadiselerden çok 

him bir. inkişaf -vardır Jd o da Çin 
Sovyetler arasında imza edilen ad 

mti-
ile 

emi 
tecavüz misakıdır. 

·ka-Bu misakın lisanında hiçbir fe\ 
ladelik yoktur. Bütün bu gibi mis 
lara benzer. Yalnız şurası var ki 
sak Uzak Şarkta muharebe ba§lad 

ak-
mi-
ık-

tan sonra imza edilmiştir. 

ları Bu hadise Japonları ve Alman 
çok dilşündürmuştür, Her iki mem 
ketin harici siyaseti, komünizme k 
§1 dünyayı korumak iddiası üzeı 

dayanıyor. Yakın vakitlere kau 
Çinde de dahili komünizme kar§ı 
harp cephesi vardı. :Merkezi Çin h 
kumeti ::>ovyetlerle sıkı milnasebet 
re girişmekten ve bir ademi teca\ 
misakı imza etmekten geri duruy 
Japonları kızdırmak istemiyordu. 

ll:-

ıır-

'İnt: 

ar 
bir 
ü-
~\!-

•üz 
or, 

j. Harp kopunca Japonları düşünm 
ye sebep kaıma.ch. Mısak tereddütsu 
c~ imzalandı. Bu suretle Çin, kom 
nızme muhalif cephenin elinden s 
nlıp kaçmış, ::>ovyetlerle sıkı bir fos 
luk cephesı kurmuştur. Sovyetl~r. 
zak Şaı·k harbine doğrudan doğruy 
karışmak istemiyorlar. Bununla b 
raber Çine her vasıta ile yardımd 
bulunacakları tereddüt kabul etm 

z-
Ü· 

ıy-

ı. 
L-

U-
fı 

e-
a 

C.l 

birşeydi.r. 

e Japonlar telaştadır. Bu neticey 
Almanların da çok canı sıkılmıştı 

Uzak Şarkta Alman ticareti Amt'ıfü 
ve Ingiltereden sonra üçüncü geli 
Bunun yerine Rus ticaretinin g•-çme 
si Almanya için acı bir darbe ~la.cak 

r. 
a 
r . 

-
tır. 

Bir cihan harbi cephesi 

-

a 
-

l 

1 

-

I
• şi açıkça izah etmek lazıuı gt: 

lirse vaziyet şudur ki dünvayı 
iki kampa ayıran bulutlar, Ispanyad 
nasıl maskeli bir Cihan Harbi yarat 
mışlarsa ayni harp için Uzak Şarkta 
da bir cephe kurmuşlardır. Çiııdek 

yüzlerce milyon insan sulh cephes 
namına dövUşeceklerdir. Rusya bun 
}arla bir misak imza etmiş, malzeme 
itibariyle hiç şüphesiz yardıma. ha· 
zırlanmıştır. Ingiltere, Fransa ve A
merika da teveccühlerinin Çin tara· 
fında olduğunu gizlemiyorlar. 
Şimdi iş şuradadır: Dünya müva

zenesini yıkmıya çalışan taraf, tec
rübeyi kafi görerek geri çekilecek 
midir, yoksa açılan çığırlar inkişaf e
derek açık ve umumi bir cihan harbi 
mi doğuracaktır? 

Ahmet Emin YALMAN 

5 - 9 - 937 

~llllll~llll!lfflllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!ll~ 
§ BıRıNCı BURSA Festivalı ~ 
§ UÇ GVN DEVAM ETMEK VZERE ~ 
§ 10 Eylül 1937 Cuma günü başlıyor ~ 
§ 10 EYLOL 1937 CUMA DAG GONO ~ 
S: 11 EYLOL 1937 CUMARTESi SU GONO ~ 
§ 12 EYLOL 1937 PAZAR DENİZ GONODOR. ~ 
§Banyolarda, _o tellerde. Lokantalarda tenzilat yap ıf mıştır -~ 
=Bursa Festıvah gelenlere renk, güzellik ve sonsuz bir eğlence suna- ~ 
=: caktır. Bu fırsat sizlere eğlenceden başka: Tarih şehri Bursayı, diin· ~ 
§ Y~ cenneti Uludağı tanıtacak ve güneşin, aym koynunda doğup, bat· ~ 
= tıgı Marmarada unutulmaz bir gece yaşatacaktır. (5898) :=::; 

fü 11111111111111111111111111111ı11111111111111111111 ~'"" :;u:;ıii'ı ~lıi::~ ;ı 

Sağır, Dilsiz ve Körler Müe11eıeıi Müdürlüğünden : 

i 

Demirci ve Mobilya Ustası. 

Iz:mir Karşıyaka Sağır Dilsiz ve Körler müessesesinde 75 lira ucre.~ 
d~m}'.~lik ately~si şefliği ile 75 lira Ucretli mobilya ve tahta işleri şefliği 
çın ıki ustaya ıhtiyaç vardır. 

1 - Tam t~~~tlı sanat mekteplerinden iyi derecede mezun o~fll~ 
II - Askerligını yapmış bulwımak, ve çalıştığı yerlerden iyi biıJ'.11 

vesikası bulunması. 

n 

m - Hariçte müstakil atölye işletmiş, yahut resmi hususi bUyUk ' 
at müesseselerinde şefliit, usta başılık yapmış olanla; tercihan aınııt1~ 
IV - Talipler çok olduğu takdirde teknik ve genel bilgi ttzeriJıdeil }>it 

müsabaka açılacaktır. 

s 
V .- tstekl~erin. 20 eyltile kadar m üsbet vesikaları, diploma, nilfUS~ .. 1:: 

ervıs, Askerı. vesıka veya suretlerile mUessese mUdUrlüğUne ınurıw-
1 an. (5926) ~ 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
(imtihanla Muhakemat amir ve memuru alınacaktır.>' 

A - Taşra teŞrllatımızda açık ve açılacak olan muha.keına.t -~ 
:ı amir ve memurlukları için imtih anla memur alınacağından ~" 
ı ev~af ve şeraiti haiz olanların evrakı mUsbitelerile ve Uç a.dct tot. 4 

le 
k 
raflarıle birlikte 16·9-1937 tarihine kadar idaremiz memurin şu~ 
müracaat etmeleri. 

1 - Laakal orta mektep tahsilini bitirmiş olmak. 

c 

2 - Yirmi beş yaşından aşağı olmamak. el 
3 - Askerliğini (Fili veya kısa hizmetli) bitirmiş olmak veya ıııtı 

el bulunmak. •. .-d 

m 
4 :-- Siy~i .haklara sahlp ve hüsnü ahlak esha.bmdan olmak, bay!ll:~ 
uhil bir curlim ve alelıtlak ağır ha pis veya o derecede cezai mUstejjl 

bi r fiılle mıihk\lm bulunmamak. ur 
5 - Sıhhatli olmak, sari hastalıklara ve bedent ve akıt arıza.1ara f1l 
la. olmamak. te 
6 - Hukuk mezunu olup hakimlik stajı ve bilfiil hlkimlik yaptıı~ 
la ad~y~ meslek mekteplerinden mezun olanlar ve icra nıenıut1 ııJO' 
stantiklık veya zabıt kltipliği gibi vazifelerde tatbikat görınUŞ 11 lar 

mil 
na nl~ ~ 

7 - Adliye meslek mektebi mezunu olmadığı halde birinci nıadd\ .. 
terilen tahsili yapmış olm akla 8.dliyenin muhtelif tl~t 
tl~rlnde, mUddeiumumllik kııl"mlorindc, za.bıt ldi.tipll~i:lG ,,-ıa'i.13'~ I 

gös 
me 
leri 

Janl 

nde, tatbikat görenler. cr
1 

B -: H.ukuk fak~ltesinden mezun olup ta bilfiil hakimlik yapıxıtlf 1'~ 
ar ımtihana tlbı. tutulmıyarak bu gibilerin müracaatları ayrıca tet 

f'dİ! ecektir.. )lir 
- lmtıhan 17-9-1937 cuma gUn il saat 13 te Sirkecide !nhiSarlaf c 

mu rin kursu binasında yapılacaktır. ..,ıı1' 
D - Imtihanda. kazananlar ehliyet ve muvaffakıyet derecelerfııe 8V"d• 

rasile muhaıkemat amir ve memurluklarına tayin edilerek keyfiyet ' 
eı'ine tebliğ olunacaktır. 

Si 

resi 

1 
E - tmtihan mevzuu şunlardır: b~t 
.- Kara \'e deniz ticareti kanun larmm nakliyat, avarya ve 

ve t ıc.:aret taahhütleri. ıııt~ 
- Borçlar kanununun umumi hükümleri (İcra tem.inat ve b~ 2 

akit leri.) . 
3 
4 

- Ceza k~nunumın esasları: Devlet aleyhine işlenen suçlar. ıj94 
- Memurın muhakemat ve tahsili emval ve icra ve iflas tcall / 

ları. (5823) ./ 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

I - Bitliste inşa edilecek atölye binası kapalı zarf usullle 
lmu~u~ ~ 
- E.ksiltme, 21-9-937 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 te l{ıJ ~ 

a lnhısarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım korr.isyorııJJl 1 

acaktır. 

konu 
il 

taı;t 

yapıl 

JII 
iV 

- Keşi.f bedeli 39025,02 lira, m°"uvaldcat teminatı 2926,88 }irac111'·rıJf 
---:. Keşı~name, şartname, proje ve sair eksiltme evrakı 196 .~ısf 

muk 
hasın 

1ıbılınde ınhisarlar inşaat şubesinden Ankara ve Bitlis ı.n}llS 
iidürlüklerinden alınabilir. 0' 
- . Eksiltmiye işti:a~ e~eceklerin Nafıa Vekô.letinden verilınilf 1:,r 
ııtlık ruhsatnamesını haız bulunmaları, bizzat mUhendis ve ııı JJıl' 
rirkları takdirde bunlardan birisile müşterek olmaları veya işin : 0 jJı' 
adar mesuliyetini deruhte edecek bir mühendis veya miınal' ~tııil' 

v 
teahl 
olmrı. 

na k 
etmeleri ve vesikalarını inşaat !ıUbesine ibraz eder~ bu işe gU"e 
u~in o:,a~an .. ayrıc.a vesika almaİan lazımdır. . ~ 
- Muhurlu teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye ıŞ -11i 

asile muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zSJ;,,t 

':Jam 
mek 

Vl 
vesik, 
ı?ksilt me günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon 

i!lna makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (B) (5870) kanh; 

y ENİ NEŞRİYAT 

Sarı - Lacivert 
Mat buat alemine yeni bir spor mec 

daha giriyor. Fenerbahçeli 
larm bu mecmuasında bir çok 
ış sporcuların yazıları buluna
Sarı - Lacivert yarın çıkı-

mu ası 
sp orcu 
tan mm 
ca ktır. 
yor. 

• Yeni Tt>ma..'a Eserleri - MUçteba 
Sal aha 
da,, is' 

ttin Orun ''Yirmi Birinci Asır· 
ımli bir perdelik, komedisi. 
mlar serisi,, Unvanlı bir per
odvili, "Bir Damla Yaş,, adlı 
delik faciası, "Ulkü Yolcusu 

"M azlfı 
deli k v 
bir per " 

mli isi manzum bir perdelik piyesi 
ayn a 
sat 

yrr kitaplar halinde basr1mış ve 
ısa cıkarılm1~tır. 

===--~ Sarayburnunda Bugii 
Müsamere ~ 

··ns# ..J 
Hava Bayramı haftası rnu ~~. 

le bugün Sarayburnunda ps.~99 
nosunda Hava Kurumu ın tif· f 
büyilk bir müsamere verilece1' it 
likler, gece saat 21 "de baŞlı~ac&~il
baha kadar devam edecektır. t ~ 
merede Şehir Bandosu. Cazbatl 9!C l 
nacak, milli oyunlar oynanaC tl 
Attila revü heyeti ile Bayandıf· 
Azeri "'11maralan yapacaklar 

. udı 
KAYIP - Eminönü mal f1l 1g 

ğünden 3683 numaralı cUıda~ıı 
makta olduğum yetim rnaıı.Ş1 1..,ı .. o, .. 
cüzdanı zayi ettim. HükJlltl 
ilan olunur. - A.şot 



'·9.937 ======================~ A N 

..... 

\~feçhul Bir 
--0--

lstanbul 
Tarafında 
Geziyordu 
A lladoıunun tozlu yollarında 

-.. ~~giz bir derviş, elin
,_ .. ~ dayana dayana ilerll-
~ ~-~ biraz daha, lstaıı-

........ ~rdu. 
~ lime lime hırkaya, 
~ llOlınue yeşn aanğa, a
~ ~ Pll'çalamnıf çarıkla
- ;;-. bu ihtiyar dervişin 
~ Yollardan geldiği anlar 

~~ lilren yolculuktan son
llafw 0 hı o, Uaktıdara gelebil
lllllı ~ leceyi orada bir kahve-

0 t.NL;- ~de geçirmifti. 
~) ı;..~ böyle (seyyah der
~ ICaJa haık çok ehemmiyet ve
~ .-.!!1_erde ve umumi yer
~ --.cıut edilen bu dervltlere, 
~ ~ nıenbbelerini eöyle-
41. .. 1t1k bir zevkle dinlerler-

() 

~ de bu dervişi kahvede 
~ derhal onun etrafına 
~·. merak ile sormaya 

lit ~ S.!.. Nereden ge-
..._ o.lı~. liderain ? .. 

ı. "'-....,,,,. Bağdattan .. htarıbtr S. edip, Rumeli ya.kuma 

~ a-.tp geçtiğin yerlerde 
Ocalr llrip ,eyleri naklet. 
~um. evlltlar .. He

ci&.. Size bir-

~ --s ~· _bilttln menkıbe me-
-.:!· taL_.._,erine haber verdi
"'~ geldiler. Fakat, (De
~.._. 1..1~ ~ eeer göremediler. 

, 'b~den biri; 
~~ burnn, tarif ettiğiniz 
~ (l~) birini gördtlm. Pe
'4. )'e bindi İstanbul& git-

~· ~erin, konak Vel"· ::s; ~· en &f&iı Uç gt1n kal
~~ Olduğu halde, bu es-
~ ~ böyle bir gece 
'Sa,~ ortadan kaybolu-

-.a herkese hayret vermişti. 
~. ldanı, akm (Bızır) ol· 

' ' ~- dervif, hakikaten Is-
~ tarafına geçnıifti ..• 

~-:' sora sora Ayaaofya 
~ litınitti. Fakat, camiin 
~ -. ... ~ -~e girmemifti... Bu 

• ~ Bağ tarafından sa
~ Topkapı Sarayının 
..-ıemieti 

i
lltııQ:yuıı) un kanatlan, 
kactar açıktı. Birçok Bir 

~et adam]an gkip çı-

~~ dentt. kçılaıdan biri-~~ lltıtevazıane selim ver-

'~! .. Kapıcıbqıyı görüp 
~ ~ söylemek isterim. 

tt.f...~~~ ihtiyar dervişi tepeden 
~ kadar lüzdtlkten IODr&, 
~; S ~etle mi aaraya gire
~-- ? hele 111 Sirtmdaki 

~ ... de, ondan - ..... 

"~ Vefdi. ~~~Yalvarmadı. Da-
-.ıa nıtıt.evuı bir hal al-

~ ile evut., 
~ llecepl& ... 

§.&ne!. 

~~ bunlan öğrenmek 
' L~? .. 
L~~~,.aen beni bpıcıbaşı 

tile seni fişirip çatlatacağım. 
B&tıl itikatlarm en revaçta ol

duğu bir devirde, Deli Recep gibi 
cahil bir kapıcıya bu aözleri aöy
lemek kiti geldi. Derhal ihtiyar 
dervi§in ellerine aanlarak: 

- Aman, baba.. ben ettim; sen 
etme ... Bele 111 kenara otur. Gi
dip haber vereyim. 

Dedi. 
ihtiyar dervif, Muradm kolun· 

dan yakaladı. Kulafma eğilerek: 
- Kapıcı~ eöyle .. Sadaka 

istemiyonım. Muradım, Badece o
na ild çift aöz eöylemek ... Bu söz
lerimi dinlerse, onun hakkında h~ 
yırlı olur. 

Diye mırıldandı. 
Kapıcı deli Recep fırladı. Kop. 

kofa, (Babti81aade) denilen orta 
kapıya gitti. Kapıcıı...mm odasına 
girdi. Meeeleyl nakletti: 

- Aman ağam! .. bu koca (1) 
mübarek bir ata benzer. Huzuru
na kabul et. Boı döndtırme. 

Dedi. 
Kapıclbqı, kendisini bu kadar 

wrarJa pıörrnaJr ~..il.tipe- d
vi.şi merak etti. 

- Bele, al gel baJraJmı 
Dedi 

D ervi§, kapıcıbapm huzuru
na girdiği zaman, l8ğ elini 

göğstlne koyarak eğildi selim ver
di. KapıcıbafI, bu ihtiyar ve pej-

. mürde adamı görtlnce hayret et
mifti. Böyle bir adam, l&dab al
maktan b&§ka, kendisine niçin mü
racaat edebilirdi? .• 

Çatkın bir çehre ile: 
- Söyle bakalım, baba. .. biz.. 

den ne iat.ersln ? •. 
Dedi. 
İhtiyar dervif, gayet aakln bir 

taVU'}a cevap verdi: 
- Devletltl padifah ile görü1-

mek isterim. 
Bu aözler, birdenbire kapıcrba

şıyı ıon derecede hiddetlendirdi. 
Kendini tutamadı: 

- Deli mialn, be herif .. Sen kim 
oluyoraun ki, devletltl Padi.tah ile 
görU1111ek iateraln.. çık! ... 

Diye bağırdı . 
ihtiyar derviş, kızmadı. Durdu

ğu yerde kmılldanmadı. Eskisin
den, daha sakin bir vaziyet aldı: 

- Pek Ali, ağa.. Ben ç*ıp gi
diyorum... Ancak devletlt} padlfa,. 
ha aöyle.. "Aptal dede, geldi. Se
ninle görtlfmek istedi. Fakat ben 
onu kovdum.,, de .. Allaha mmarla
dık. 

Diye mmldandı ... Yine aağ ellnt 
göğstınUn üatfuıe dayadı. Yine ka
pıcıb&§ıyı mütevazıane sellmladı. 
Kapıya doğnı yilrilmeye bqladı. 
Kapıcıbqı (Aptal Dede) nln kim 

olduğunu bilmiyordu. Fakat, bu 
aözlere nazaran, bu adamı padi
fahm tanıdığım anll.Dllfb... He
men yerinden fırladı.. Aptal De
denin kolundan yakaladı: 

- Aman ıuJtanım.. SUÇ ktıçtlk
ten, af btlyllkten ..• Kerem buyur. 
Hele töyle otur... Şimdi gidip dev
letltl Btlnklra ~erim. 

Diye, onun IÖJllUntl aldıktan 
aoııra, telle ile kapıdan fırladı. 

K apıcıbaşmm avdeti, gecik
medi. Nefes nefese geldi : 

- Sultanım! .. Şevketltl HUnk&-

(1) o devrtn midi YUIWarmdaa 
bir aevl puar ..,.. 

(1) (lbtbar) demek. 

r acın : Zi7a Şalıir 

Derviş 

rmıımı ael&mlan var. T8frltlniz
den, memnun oldular. "Bele fim
dilik istirahat buyursunlar. Gece 
vakti, el ayak çekildikten sonra; 
kendilerlle mahfice görttetırtlz.,, 
buyurdular... O vaklte 'kadar, bu 
A.ciz kulunuzun m.iaafiri olaca.Jau
nız. 

Dedi. 
Kapıcıbqı, derhal hademesini 

çağırarak kulağına bazı emirler 
verdi. An.dan bef, on dakika geç. 
meden, hademe mma lflemeli bir 
bohça getirdi. Aptal Dedenin Bir

tmdaki o pejmürde elbise ve ça
m&fIJ'lar değiştirildi. Aritadan, bal 
,erbetleri, ravent euruplan, lo
huk macunlan, nefis yemekler ik
ram edildi... Aylardanberi, elinde
ki demir tebere dayaı\a dayana, 
Anadolunun tozlu yollarında ytlrü
mekten bitap kalan Aptal Dede; 
artık mrtmı sedirln al çuha kaplı 
yastıklarına da.YDUf.. genli bir ne
fes alarak: 

(Arkam vu) 

Papatyanın 
Bir de, flnMll]d ~ ... si

nema De pllJlarda cleak hanyo
aundu batb bir lef dtltUnmez.. 
ler, diyorlar. Ne kadar b6ytlk if
tira! Balnnn bir taneal bana göa
denlfll - hem de daktiloda e
hemmiyetle yudıtı - bir mektup. 
ta, eül 1a1m11 bllytlk auelerlae 
yalapak bir amette, papatyama 
faydalan haklrmda blldljim teY· 
lerl aorayor. 

Papatyayı, belJd 8k defa olarak, 
Calbıfts hekim vtleut alnlannı ve 
kmklıil pçJnnek lçla .......... 
l9irlmdl. papatyuua, ...... lllo 
faydaeı olmua bOe o laMlu- ytlk
Mık bir heldmla ~ nail ol
mak oaa "koca IEan iller" mert.e
beıdaden çıbrmaya yetlflr. 

llalbaJd o böJtlk IHJldmdea -
ra daha -.1m meth• hekimler 
papatyayı ................... 
dolayı da ~ Kimisi llO

luam dÖfÖJ'IDek için, kimisi de ba
yanlarda "muayyen gtbllerl,, tan
ıdın etmek için papatya lçlrlrler
dl. Papatyuun bu ba-1811 baybea 
uman höyük rafbet.e ·--har oJ. 
DlDf ve pek de ince elelamlttl: Ma
ayy• gtlnler sinir bomldalandaa 
dolayı keslllne papatya bana dtt
seltlr, denlllrdl. 

Düa llODr& papatya yemekta 
IODra ..._ lıolaylaftumak loJa 
m8f)lar obnatt.L Anak. ....,. 
....... bomldataadaa ileri ... 
mide alftlumı dtlleltmeye yarar
• da ........ cltlaıltecek bir ........ 
111 olmua prektlr. Jl'abt lttalu 
açmak tola, m ltf;ab8ls veremlller 
de blle, faydul olclalan, daha on, 
OD IJd yıl Öllee, llÖ)'llyea heldmJer 
bal111U11attar. 
Papatyımm en yeal ve fl-llJd 

halde • mtuılm fayduı .,.. .pr. 
1111a, yama bmt ..._, tlnlr af
nlarma brpdn'. .... ~ 
bayanlaraı. mm)')'flll gtbllerla JÜ· 

lutıfnu blldlna ........,. ..... --

1 E K O N o 
Ankarada 
Yeni Sebze 
Fiyatları 

Belediye, Perakende 
Fiyatları T esbit Etti 

Ankara 3 (TAN muhabirlnden)
Şehirde satılma.kta olan sebzelerin 
toptan ve perakende fiyatlan ara
IDDda btlyllk nisbetaizlikler olduğu
nu gören Ankara belediyesi, bazı 
sebzelerin perakende fiyatlarını tes 
bit ederek eanafm bundan fazlaya 
aatmalarım yasak etmiftir. Her türlil 
domates, btlber ve patlıcanın dtlkkln 
larda aatıe fiyatı ikinci bir ihbara 
kadar 6 kuruta olarak kabul edilmiş· 
tir. Haldeki sebzeciler, daha dtlne ka

dar on kunJetan &f&ğı satmadıkları 
bu aelmelerin üzerine fiyatlarmm 6 
kurut oldufunu gösteren etiketler ya
Pıttmnak mecburiyetinde tutulmu~ • 
larcbr. Belediye, dtlkkA.nlan ııla bir 
kontrol altmd:a bulundurarak bu ted 
bire harfiyen riayet edilmesbıi temi
ne ça.ll§D'laktadır. 

Yalnu ayak aatıcılan daima gözö
nUnde bulunmadıklan için narhtan 
haberi olmıyan halka yine tutturabil
~eri fiyata aatmakta devam etmek
tedirler. 

Limon Fiyaffan 

Biraz Ucuzladı 
Şelırimlze fazlaca limon getirildi-

Haşhaş 
Bu sene 
iyi değil 

Alyon, Al,,ehir ve Kiitala
yatla yetiftirilen hafluıflar 
bu •ene iyi ma,._, verme
mİftİr. Bu mıntalıalarda haf
h"f tohumundan çılıanlan 
yaf yemelılerde lıullamldıfı 
i,in bu •enenin randımanı 
ihtiyaca yetecelı milıtGTdan 
azdır. Daha fimdiden K;;.. 
talaya için piyaamudan latq
luı, tohumu aranmaktadır. 
l•tanbal piyaannda bugü
ne kadar h"fla"f •ahcuı çılı
mamıfhr. Ak,elair ve Al· 
yanda bile tohum az oldu
ğundan aralan için de htq
htıf tohumu GTanılacakhr. 
Bu vaziyet, gelecek •ene 
/aaf/aaf ziraatinigenifletınelı 
lüıımunu ortaya lıoymalı
ttub.r. 

Bulgarların 
Yaş Uzüm 
lhrpcatı 

ğinden toptan limon tJyatlannda bi- Sofya, 2 (Tan muhabirinden) 
raz dtlfüklttk olmuştuır. 504 tanelik Bulgar üzümlerinin ihracına devam 
ecnebi malı bir sandık limon 750-775 edilmektedir. Almanya, Avusturya 
kUnlft&n aatılnıı§tır. 420 tanelik san ve Çekoslovakyaya şimdiye kadar 140 
dıldann adedi 1250 kuruşa verllmif- vagon üztlm gönderllmiştir. En sona 
tir. Bu limonlar iri ve trablua malı - kalan 10 vagon da ihraç edildikten 
dır. sonra çaVU§ tizllmtlntln sevkiYatı bi

Faydaları • 
tlderl bq apdan, maelerlne çivi 
gibi ........ sinir ainlan papat
ya ldnce hemen bafltler. Banan 
gibi fikri ~ yormaldaa ileri ge
len ... .pJarma da papatya iç. 
IDek iyi pllr. Valoi bunlar Mıti
plrla ve ou. bemer lliçlarla da 
~. Fakat ba 11&ç1ar 1nsanm 
mldMlnl .. ~ bosar)ar. Jlalbuld 
papatyMm mideyi dtlseltmek has
.... olmua bile, mideyi bozmak 
fenalıjı yoktur. Papatya öteki l
IAçlar gibi böbreklere dokunarak 

· idrar yohma da kapamadığı için 
af;efD hastalıklarda bile papatyayı 
tercih eden helılmler wrdo'. 

.beak papatyactu fayda bal· 
mak için onan Aymm blru ko
yaea lçmelldlr. KaJ11&1111t suya 
~ papatya atmak bir ile ya
......... Kaynar suya dola dolu bir 
P>rba bpjı papatya koyup bir 
saat öylece bırakmalı Jimndm 
Ondan llOIU'& da bir ttilbellt lçer
alnde - el dolmnmadu - butı
rank BtlzWtlp öyle lçlUr. Acdıjmı 
gidermek için de ltbama kadar te
ker katdır ... Daha koyu oluna pa
patya IRIJ1I balantı verir ve.. Oh. 
Papatylınm ........ dtbeltmeytt fay
dam olmadıjllldan OllU yemekten 
IOlll'a delDt blWds aç bnuna ~ 
melldlr. 

Papatya ımymıa - P. kapü-

lan Dtlhabma kup - -- -
g&dln irine tutarak dmn•nndu 
lylllk 1llllUI Jdmıuıler de vardır ... 
- da papatya yalmı vtlcuda ... rerler. Papatya *tOUDD ....., __ 

len ona ten1dye edenler de var
clJr. Jl'abt lolrllebllecek t.fka lliç. 
.... olmla böyle tenine yum. ln
mı rahat- etmelde ...... ola-

tec . 
a ız ,, flziimü -

ntln ihracı için hazırlıklara girişilmiş
tir. Bu hafta ilk parti olarak sevki
yata başlanacaktır. Dış piyasalara 
gönderilen tlzUmler çok sıkı bir kon
trole tabi tutulmaktadır. O k~dar ki, 
ilzUm müstahsilleri ve ihn.catçılan 
bu devamlı murakabe yüzünden bu
nalmış vaziyettedirler. Bu titizlik, 
Bulgar Uzilmlerinin A vrupada başlı· 
ca pazarlan tutabilmesinde en mü • 
him amil olmaktadır. Bu sene üzüm 
ihracatı 9 bin vagonu bulacağı için 
sevkiyata tahsis etmek üzere vagon 
tedarikine girişilmiştir. 

BORSA 
4 Eyltll CUMARTESİ 

PARALAR 

Sterlin 627,- 632,-
Dolar 123,- 127,-
Fransız Fr. 90,- 100,-
Liret 110,- 115,-
Beıçıka frangı 80,- 84.-
Drahmi 18,- 23,-
lsviçre Fr. 570,- 580,-
Leva 20,- 23,-
Florin 65,- 70,-
Kron Çek 74,- 84,-
Şilin Avusturya 21,- 23,50 
Mark 28,- 31.-
Zloti 20,- ~-
Pengo 21,- 25,-
Ley 12,- 14,50 
Dinar 48,- 52,-
Kron lsvt:ç 30.- 32.-
Altın 1047,- 1048,-
Banknot 257,- 258,-

Ç EKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milino 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
V&r§Ova 
Budapeft.e 
Bükret 
Belgrat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

630,- 630,-
0,7858 0,7858 

21,1025 21,1025 
14,9570 14,9670 

4,6710 4,6710 
86,7460 86,7460 

3,4260 3,4260 
63,4920 63,4920 

1,4262 1,4262 
22,M 22,54 

4,19 4,19 
12,0625 12,0625 
1,9610 1,9610 
4,1857 4,1857 
3,9875 3,9875 

106,6666 106,6666 
34,4444 34,4444 
2,7268 2,7268 

20,4025 20,4025 
3,0785 3,0785 

9 

M 1 1 
Tüccarlar 

Fazla Fiyat 
istediler 

--o-

Bu Yüzden Buğdaylar 

Birdenbire Yükseldi 
DUn fehrimize 23 vagon buğdaY. 

gelmfftir. Gelen mallann sahipleri 
buğday fiyatalrmm Anadoluda yük• 
aeldiğlni ve Ziraat Bankasmm Polat. 
lıdan buğday topladığını ileri süre .. 
rek mallanna 15-20 para fazla is
temişlerdir. Bu istek karşısında piya.. 
sa hararetlenmİf ve dtlne nazaran 
buğdayların 1-2 ve 2-3 çavdarlıla
n 10 para fazlaaile satılmıştır. Diğer 
sra malları da bu sebeple 3---5 para 
yUkBelmiştir. Yumuşak buğdaylar 
5,25 - 6 kuruştan, Polatlı buğday· 
lan 6,15 - 6,20 kuruştan, sert buğ .. 
daylar 5,12 - 5,35 kuruştan satıl• 
ınıştır. Çavdar ihracatçılan Mersin
den çavdar toplatmaktadırlar. M~ 
sinde vapur teslimi kilosu 4,10 ku .. 
ruştan alman çavdarlar piyasamızda 
4,30 - 4,35 kuruş arasında satılmış
tır. Piyasa istekli olarak kapa.nm!§
tır. 

• Arpa ihracatçılan iki üç günden· 
beri faaliyete geçmişlerdir. Biralık 

arpalarııi dünkü piyasa kıymeti 3,38 
kuruştur. İhracat için kil08Ullun dört 
kuruşa kadar alındığı haber veril .. 
miştir. Dün 14 vagon gelmiştir. 

• Gelibolu malı olarak piyasaya çıka 
rılan beş bin kiloluk ve çuvallı olarak 
keten tohumlarının kilosu 9.2!'i lm .. 
ruştan satılmıştır. 

Y emllk Arpalarımm 

Hakkında Bir Karar 
Hükflmete ait hizmetlerde kullanı• 

tan hayvanlann bundan böyle yalıın 
ve hayvan yemi 

olan yulaflarm dış piyasalift gana&; 
rilmesi düşünülmektedir. 

Yurdun arpa rekoltesi tamamen iç 
ihtiyaçlar& karşılık tutulduğu tak • 
dirde ihraç olunan yemlik arpalarm 
dış piyasalardaki rakipler yUztlnden 
zarar görmemesi temin edilmiş ola • 
caktır. Yalnız biralık arpaların yem
lik arpalardan ayrılması ve bunlann 
yemlik olarak kullanılmaması için 
tedbir alınacaktır. 

Hayvan Borsasında 
Diğer taraftan, hayvan borsasında 

ki aatış fiyatlarında son hafta içinde 
yeni bir değişiklik olmamıştır. Eylü• 
!Un ilk gtınU borsada satılan kasap. 
lık küçük ve büytlk baş hayvanlann 
miktan şöyledir: 2078 karaman, 004 
Dağlıç, 562 kıvırcık 9 karayaka, 71 
kuzu, 4 kara keçi, 90 öküz, 17 inek, 
4 dana, 8 manda, 3 malak. 

ZAHiRE 
BORSASI 

µ g_937 
Fl?iAILAR 

Cinai ~ğı Yukarı 

K. P. lL P. 
Buğday yumuşalr 6 12,5 
Buğday sert 5 30 5 38 
Arpa s .,5 3 38 
Bakla 4 1 

Yulaf 4 5 
Nohut ura 5 20 
1ç fmdık 40 -

GELI!.~ 

Buğday 
Arpa 
Yapak 
Tiftik 
Mısır 
Pamuk 
Kuşyemi 
lç fmdık 
Keten tohumu 
Un 

DIŞ nYATLAR 
Buğday: Liverpul 
Buğday~ Şikago 
Buğday: Vinipek 
Arpa: Anvers 
Mısır : Londra 
Keten T.: Londra 
Fındık G.: HambuJ"K 
Fındık L: Bambure 

5M Ton 
2 ıTon 
'-J.. Ton 
8 Ton 

1714Ton 
24 Ton 
20 Ton 
22 Ton 
47 Ton 
44YıTon 

15,87 
4.93 
582 
506 
384 
R07 

94 99 
JlA nq 
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Misafir Bahriyeliler Şerefine lngilterenin Tek

lif leri Hazır 
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• •• •• 
ınonu ismet 

• • Bugün Modada Deniz 
Yarışları Yapılıyor 

(Başı 1 incide) 
rinde, konf era.nsa iştirak eden bütün 
devletlerin keneli milli seyrisefainini 
himaye etmesini intaç edecek bir ne
vi birlikte çalı3ma sistemi tesisini i· 
leri sürmesi pek muhtemeldir. Diplo
matik mahafil, bu konferansa bir İ
talyan delegesi gönderilmesine büyük 
ehemmiyet atfetmektedir. Zir&, İtal
yan iş birliği, bazı fena şayi
aları bertaraf etmiye ziyadesile yar
dım eyliyecektir. Cenevreye giden 
İngiliz heyetine riyaset eyliyen Bay 
Eden, Akdeniz konferansına biuat 
iştirak edecektir. Eğer İtalya da bu 
konferansa Kont Ciano')'ıı gönderir
se, iki devlet adamı arasında bir gö
rUşme ve binnetice lngiliz • ttalyan 
münasebetlerinin doğrudan doğruya 
mUzakeresi fırsatı doğmuş olaca.ktır. 

ızmıre Gitti 

Tevkifhanede 
Bir Cinayet , 

(Ba§ı l ~cJdt.çf' 
miye karar vermişler ve bunun ;oP' 
de kendi aralarında onar kuruŞ ~ 
lamışlardır. Öldürülen Fevzi bUr~ 

;Ingiliz ve Türk Bahriyelileri Arasın
daki Dostluk Maçını 3-1 Kazandık 

Dünkü maçı takip eden misafir bahriyeliler 
tstanbulun aziz misafiri AınL-.ı.l tikten sonra ilk hızı saniyede 950 

Wells ile maiyeti erkfını ve lngillz fi- metredir. 
losu subayları dün öğleden evvel şeb- 3 tane 45 çap uzunluğunda 10,2 lik 
rin görillecei<;: yerlerini, müzeleri ve topu vardır. Ayni zamanda tayyare 
camileri gezmişlerdir. İstanbul Ku - dafii olan bu topların namlu ağırlığı 
~anda_n v~kili Korgener~l Cemil ?a-12,i tondur. Mer_misinin ağırlığı 14 ki
hıt, mısafır ve dost Amıral şerefme logram mermi ılk hızı saniyede 840 
Tarabyadaki Tokatliyan otelinde bir metredir. Ayrıca, 4 tane 4,7 lik tay. 
öğle ziyafeti vermiştir. 

Dün saat 17 de Taksim stadyomun 
da İngiliz ve Türk bahriyelileri ara..
sında bir futbol dostluk müsabakası 
yapılmıştır. Bu maçı, TUrk bahriyeli
leri 3-1 kazanmışlardır, Tafsilatı 
spor sayfamızdadır. 

Misafirler bugün Modada 
yarışlarda bulunacaklar 

Bugün, misafirlerimiz şerefine Mo 
dada deniz yarışları tertip olunacak
tır. 

yare dafii topla mücehhezdir. Bu top
lann namluları 0,25 ton mermi ağır
lıkları 1,5 kilo mermi ilk hızı saniye-
de 570 metredir. Bunlardan sonra 2 
adet "4,, lük dafi top gelir. Bu top
lar da 4,7 lik toplar gibi 40 çap tulün
dedirler. Namlunun ağırlığı 0,5 ton. 
Mermi ağırlığı 0,9 kilo, cınermi ilk 
hızı saniyede 615 me redir. 

Bu kruvazörde ayrıca 10 adet Ha
va dafü ağır makineli tüfekle 53,3 lük 
12 adet torpido kovanı vardır. Gemi 
tam hamule ile 2300 millik bir saha-
ya da hareket edebilir. Mahrukat ola
rak petrol kullanır makineleri 40,000 
beygir kuvvetindedir. 144 metre u. 
zunluğunda 14,8 metre genişliğinde
dir. Umku 5,0 metre mürettebatı 462 
ki§idir. 

Delhi hafif kruvazörli: 

ltalya konleran•ı akamete mi 
uğratacak? 

Fransız gazeteleri hadise ile uzun 
uzadıya meşgul olmaktadır. Petit 
Journal gazetesi 27 temmuzdanberi 
Akdenizde taarruza uğrıyan gemile
rin 20 den eksik olmadığını anlatı
yor. Populaire gmetesi ltalyanm kon 
feransı akamete uğratacağını söylU
yor, fakat bütün Akdeniz devleUeri
nin Fransa ve lngilterc ile birlikte ha
reket edeceğini ilave ediyor. 

Madam Genevieve Tab~.ıuis, Oeuvre 
gazetesinde şunları yazıyor: 

"Valencia hUkfımeti Akdeniz kon-
feransına çağırılmıyacağından ha
berdar edilmiştir. lngiltere hükflmeti 
Valencla'yı davet ettiği takdirde ltal 
yanın muhakkak surette ret cevabı 
ile karşılaşacağını takdir etmiştir. 
Fakat Italya hükfır.neti bundan baş· 
ka konferansa iştirak şartı olarak 
Franco'ya muhariplik hakkının tanın 
masını istlyecektir. Ingiltere harici
ye nezareti böyle bir şartı katiyyen 
kabul etmiyecektir. Herhalde Ccnev 
rede söylendiğine göre Akdeniz kon 
feransı eylülün 15 ve 16 sında topla· 
nacaktır. 

Beynelmilel bir lilo teşkil 
edilmiyecek 

Parla, 4 (A.A.) - Paris Soir gaze· 
tesi bir Akdeniz konferansı hakkın

daki Ingiliz - Fransız planının Akde 
nizde ticaret servesinin himayesi için 
beynelmilel bir filo ihdasını asla istih 
daf etmediğini bildirmektedir. 

(Başı 1 incide) 
bulunarak tekrar Floryaya dönınUş. 
!erdir. 

Ba§vekilimizin Izmire uğurlanma 

merasiminde Nafıa, Adliye, Dahiliye, 
Maliye, Millt Müdafaa Vekillerimizle 
Hariciye Siyasi MUsteşarı B. Numan 
Rifat Menemencioğlu, Londra Büyük 
Elçisi B. Fethi, Ve.r§ova Elçimiz Fe
rit, Tokyo MaslahatgUzarı Nebil, Va
li Muhittin UstUndağ ve diğer asker.! 
ve sivil erkln bulunmuşlardır. 

Izmir vapuru, saat tam 15,30 da 
nhtmıdan halkın sUrekli alkı§ları a
rasında ayrılmıştır. 

Ismet InönU, hmirin 9 EylUl ıen
liklerlnde bulunduktan sonra Anka
ra gidecektir. 
Ba,vekil Çanlurula belrleniyor 
Çankırı, 4 (Tan Muhabirinden) -

Geç vakit öğren.diğlme göre, Baıve
kllimiz lsmet InönU, önUmUzcjeki haf 
ta, Kastamonuya gitmek üzere Çan
kırıya gelecektir. lnönU, Çankırıda 
bir gece misafir olacak, Kastamonu
da bir hafta kadar kalarak lnebolu, 
Taşköprü, Tosya ve Boyabat kazala
rında tetkikler yapacaktır. 

Karabükte inşaat gözden 
g~irilecek 

Ankara, 4 (TAN muhabirinden) -
İktısat Vekilimiz B. Celal Bayar, ya
rın sabah (pazar) İş Bankası Umum 
Müdürü B. Muammer Erişle birlikte 
otomobille Zonguldağa gitmek üzere 
şehrimizden ayrıla.cailttır. B. Celal Ba 
yar, orada birkaç gün tetkikler yap
tıktan sonra Ankaraya dönecek, bi
lahare Başvekille birlikte Kaxabüke 
giderek yeni fabrikalar in~aatını göz
den geçirecektir. 

lzmirde 
Son Piyasa 

Vaziyeti 
incir Rekoltesi 

30 Bin Ton 
lzmir (TAN) - UzUm piyasasının 

birinci haftasına ait rapor alakadar

. t" k t . oD l<U rara ış ıra e memış ve ~ ~ 

da vermemiştir. Parayı topl~uı? 
ayak olanlar, ayni kovuşta ö ~ t 
ıruçwıdan on beş seneye 1\\ahk ·zJ 
lan ve fakat hen Uz evrakı teınY1 til 

'T'ıll k&S gelmiyen Llı.z Maksutla. o u p· 
yaralamaktan suçlu Laz .yus aıd· 
Öldürülen Unkapanlı Fevzi d~ 1' 
sas mahkeme.si taraf mda~ ero; ~ 
çakçıhğı suçu ile tevkif edilen 
larında bir gençtir. 

BaJana münakaıas• ,. 
Fevzi, dün sabah mevkufla.rd&!I yer 

vukat Meleti ile beraber karpuı 
ken Uz Yusuf yanına gelmiş: ettire' 

- Arkadaş, kovuı,ıu badana ıceıı· 
ceğiz. Şu on kuruşu ver. Y~ks:ı. jlt 

, din bilirsin, demiştir. Se~ ~ır uc~ 
söylenen bu sözler Fevzının g .;et' 

· gitmiştir. Fakat, henüz cevabın~' 
meden Yusuf küfürlerini de:~\" 
mıya başlamış ve bu suretle. ıcavl' 
ga kızışmıştır. Yusufl~ ~evzı ~ 
ederlerken, Maksut ta ıııe k tJ'l( 
her ikisi Fevzinin Ustüne ~ull~r 
!ar, yumruk, tekme in~~e ~ 

Ba,vekil, vapurda B. Numan 
M enemencioflu ile göriifüyor 

Maaril Vekili l:zmirJe 
hmir, 4 (Tan muhabirinden) mışlardır. Bir aralık FevziJUil · 

Maarif Vekili B. Saffet Ankan, bu- sesi yükselmiştir: 
- Ah yandım... utee" 
Fevzi, gırtlağını tutarak 11;' ' 

vizlerin elinden kaçmıştır. B0
/ f, 

dan kan iki metre kadar uza~ j,.I 
rıyor ve yanında kilerin üstle 

gün şehrimize gelmiştir. Vekil, bura
da dört gün kalarak maarif işlerini 
tetkik edecek, bu sene satın alınan 
Amerikan kolleji binasında açılacak 
mektep üzerinde meşgul olacaktır. 

Öğrenildiğine göre, Ankara ve İs -
tedrisat usulünün bu ders yılı bagm· 
tedirsat usulünün bu ders yılı başın
dan itibaren İzmir mekteplerinde de 
tatbiki kararlaştırılmıştır. 

Harici}~e Vekili
miz Atinada 

larım da bula.ştınyormuş .. ed Jl al' 
Tevkifhane idaresi, hadıs ~e:ı;~ 

hal haberdar olmuş, nöbetçi ~ ,., 
Mustafa ile kontrolör meınuz:~rdn11' 
diğer gardiyanlar hemen do }tiO'r 
kovu§a koşmuşlar, yaralıyı teV ,_~ 
ne hastanesine kaldırmışlard~kll i~ 
çok kan zayi ettiği için 8 dakt 
de ölmüştür. 

Mangal ayağındatl 

yapılmıf bıçak . iJl gıı! 
Yapılan muayenede, Fev~ bit ı· 

dutıuz olan, önderine hürmet ve !ağı soldan sağa doğru kes~ U~ur· 
tazimlerinin arzını benden rica letle koparılmış olduğu gôruı:0~' 
etmiftir. General Metak.a., ay. Bunun Uzerine, gardiyanlar J<ll bit 

(Başı 1 incide) 

t tarda arama yapmışlar ve bıı.§ .. ıc E'~ 
ni ıuretle aziz doıtu Ba,vekil •· btÇ" .#' 

kovuşta mangal ayağından b" r;ıa· 
met ln~püne en samimi Jo.tluk tinde vapılınu, katılı bir aeııı al jSJfl 
selamlarının iblağını diledi. Yu- sı bul~uşlardır. Hadise dctb 5ı>e1~ 

deiumumiliğe bildirilmis ve fııl>l~ 
naniıtan ile ıürkiyeyi alakadar müddeiumumisi Bay lhsa.nla "e gı 

h kk d 'fha.Jle.ı ' 

İngiliz ve Türk subay ve askerleri 
KöprUnUn Haydarpaşa iskelesinden 
saat 14 te kalkacak bir vapurla Mo
daya gideceklerdir. Yanşa davetli o
lanlar saat 14 ten evvel vapura bin· 
rniş olacaklardır. 14,30 da da diğer 

bir vapur yine Köprüden hareket e
derek doğruca Modaya gidecektir. 
Bu vapura diğer davetliler binecek. 
tir. 

23 Ağustos 918 de kızaktan inen bu 
gemi de ttamamile Despatch hafif knı 

Moskova, 4 (A.A) - Tas Ajansı 

bildiriyor. lzvestiya gazetesi, "Deniz 
şakavetlerinin ve Sovyet vapurlarına 
karşı yatpıklan tecavUzlerin cezasız 
kalacağını zanneden korsanlar buna 
gö4e iyi düşünsUnler,, demektedir. 

eden bütün meseleler a ın a adil Salih Haşim, Tevkı rdJl'· $1 
derek tahkikata başlamışla ttı1i$ <' 
lih Haşim, cesedi muayene e / 

larca hazırlanarak lktısat Vekaletine mevcut bulunan tam görüf rnu-
Yarışın nihayetinde seyirciler ay- vazörUnUn eşidir. Aralarında en kU

.ıi vapurla Köprüye çıkacaklardır. çUk bir fark dahi yoktur. 
Seyirciler KöprUye çıkarıldıktan son- Inglefield rehberi. 
ra harp filosu kumandanı Amiral 
Mehmet Ali tarafından verilecek kok 
teyl partiye davetli olanlar ayni va
purlarla Yavuza gideceklerdir. 

Modada öğleden evvel de kürek bi
rincilikleri müsabakalan yapılacak -
tır. 

Misafirlerimiz, yarm saat 10 da bir 
vapuTla Büyükadaya geçeceklerdir. 
Harp filosu kumandanı Tuğamiral 

Mehmet Ali, YatklUpte misafirler şe
refine bir öğle ziyafeti verecektir. 

Bir lngiliz Harp Gemisi 
Yugoslav Sahillerinde 

Belgrat, 4 (A.A) - Dünyanın en 
büyük harp gemisi olan lngiliz saffı
harp kruvazörü Hood, Split'e gelmiş

tir. Askeri ve sivil maknmat ile halk 
lngiliz donanmasının mümessillerini 
hararetle karşılamışlardşr. 

Dost Filoyu 

Teşkil Eden 
Harp Gemileri 

Dost lngiliz filosunun, limanımızı 
ziyarete gelen Despatch, Delhi hafif 
kruvazörleri ile Jnglefield filottilla 
rehberi ve llex, Isis muhripleri hak
kında okuyucularımıza şu malumatı 

veriyoruz: 

D~patch hafif knıvazörii: 

24 Eylül 1919 senesinde kızaktan 

inmiş olan bu gemi Büyük Britanya 
armadasının mevcut ve hali inşada 
ohn 53 hafif kruvazöründen birisidir 
ve "D,, sınıfına mensuptur. 

4850 ton hacmindedir. Yavuzdan 
18250 ton küçük olup Hamidiycden 
tam ı.ooo ton bUyüktUr. Sürati satte 
29 mildir. 

Silahları : 6 tane 15,2 lik topu var. 
dır. Bu toplar 50 çap uzunluğunda

dır. Bu topların namlulan 8,2 tondur. 
Attıkları merminin ağırlığı 45 kilo
gramdır. Mermi topun abrnı terket-

lngiltercnin en son harp gemilerin
dendir. 1455 ton hacmindedir. 

SUrati 36 mildir. 5 tane 50 çap u
zunluğunda 12 lik top, 7 makineli tü
fek, 8 adet 53,3 lUk torpido kova
nile mücehhezdir. 

Sini hareketi 6000 mil olup 
mahrukat olarak 470 ton petrol taşır. 
Makineleri 38000 be!'gir kuvvetinde
dir. 109 metre uzunluğunda 10,4 met 
re genişliğinde 2,6 metre umkundadır. 
Mürettebatı 175 kisidir. 

lsis \'e llcx muhripleri 

Ikisi de ayni tipte ayni sınıftan
dır. 1350 ton hacmindedirler. Süratle
ri saatte 35,5 mildir. 

"4" er adet 50 çap uzunluğunda 12 
lik topları "7" şer adet ağır makine
li tüfekleri, 8 er adet 53,3 lUk torpi
do kovanlan vardır. 455 ton petrollr 
6000 mil sini hareketleri mevcuttur. 
Makineleri 34000 beygir kuvvetinde
dir. 95 er metre uzunlukları, 10,1 met 
re genişlikleri, 2,6 metre umklan 
vardır. Mürettebat 145 er kişidir. 

Almanyq ile Yeni 
Ticaret Anlaşmaları 

imza Edildi 
Berlin, 4 (A.A.) - Alman DNB. 

ajansı Berlinde son gUnlerde cereyan ! 
eden Tilrk - Alman müzakerelerine 

1 

bugün net.!ce verileceğini, Türk • Al-
man iktısadi :nUnasebetlerinin bun
dan böyle de masaıt bir surette inki
şafını temin edecek mtitt:addit anlaş
ma imza edilmis olduğunu bildirmek
tedir. 

Anlafma bildirildi 
Adana, 4 <Tan muhabirinden) 

Almanyadaki bloke paralar hakkın
da imzalanan anl~ma, Mersin ofisi
ne bugün bildirildi. Mersin tüccrla.rı, 
blokelerini alacaklardır. Miktar 1,15 
milyon Uradır. 

Yunan •ularında batırılan 
Londra, 4 (A.A) - Atinadan bildi

riliyor: 
Batırıldığı bildirilen Blagoev gemi

sinin §imdiye kadar batırılan Sovyet 
gemilerinin ikincisi olduğu malum de
ğildir. Moulak.ief adındaki Sovyet g~ 
misi hakkında verilen mal\ımatta bır 
yanlışlık olduğu ve şimdiye kadar neş 
redilen mütenakıs haberlerin yalnız 
bir tek Sovyet gemisini istihdaf ettiği 
anla§ılmaktadır. 

Amerikan liloıu, uyanık 
vaziyette 

Vaşington, 4 (A.A) - Bahriye Ne
zareti memurları A vrupadaki Ameri
kan filosunun Akdenizdeki torpilleme 
hadiseleri neticesinde hasıl olan ger
ginlik yilzünden uyanık vaziyette bu
lunduklarını beyan etmişlerdir. 

Hatırlatıldığına göre Amerika hü
kumeti bu meselelerde alakasız ve bi-
taraf olmakla beraber, taarruz vaki 
olduğu takdirde bütün lngiliz torpido 
muhripleri gibi Amerikan donanma
sına mensup bütUn gemiler de ateş 
edeceklerdir. Amerikan gemileri mUl 
tecileri nakil için va.ı.ife aldıkları za
manlar mUstesna olmak üzere Fran· 
sız vesair bitaraf limanlarda buluna
caklardır. 

Vekiller Heyetinin 
Bir LGtfu 

Ankara, 4 (TAN) - Kars vuaye

l ....... 1 ıki kazasında, geçen seneki af et
ler yüzünden zarar gören köylüler, 
Vekiller heyetinin bir l\ltfuna uğra
mı§}ardır. Vekiller heyeti, bu villye
te bağlı Arpaçay ve Çıldır köylerine 
ev, samanlık, ahır ve sair tesisatı ya,. 
pabilmek için meccanen kerestelık a
ğaç dağıtılmasına karar vermiştir. 
Ziraat Vekdleti keyfiyeti Kars ziraat 
müdürlUğUne bildirmlştiı;. 

gönderilmiştir. Bu raporda izah edi- tabakatini bir kere daha göıte-
len piyasa vaziyetini şu suretle hu- .. k !'t el d b l d ... 

gömülmesine izin vermiştir-. ~ 

1• tm k k b'ld' ren mu aıem er e u un ugu, asa e e a ı ır. 

1937 kuru üzüm mahsulü geçen jdo•tu Türkiye Hariciye Ve
yıldakinden yüzde kırk noksanile 40- kilinin Atinadan geçmeıinden 

Müddeiumumi 1hsan, di.iJlll}tlO~~ 
17,5 ,-.a kadar tevkifhanede t işti!' 
tına devam etmiştir. Kavga~ }c~ 
eden Yusufla Maksut dcrh lere ~ 45 bin tonu aşamıyacaktır. Piyasanın 

ilk açıldığı gün borsada 11-22 lruruı;
tan 922 çuval Uzüm satılmıştır. G~ 
çen sene piyasa açıldığı gün 7-13 ku
ruş arasında fiyatla 3902 çuval üzüm 
saWmıştı. 

Geçen ve bu seneki üzüm satışları 
fiyatı numara itibarile şöyle göste
rilebilir: 

Geçen sene Bu sene No. 

8 - 8,50 ll - 12,75 7 
9 - 9,50 13 - 14,75 8 

10,5- 11 14,5- 17,75 9 

12,5- 13 17 -21 10 

20 - 22,5 11 

23 -- 12 

Görülüyor ki, bu yılın satış fiyatla
rı, geçen yıldaki satış fiyatlarmdan 
her numarada 3-4 kuruş kadar yük 
sektir. 

Geçen sene mahsulUnden bu sene-
t 

ye devrolunan çekirdeksiz üzümün 
5-6 bin çuval raddesinde olduğu tdh 
min edilmektedir. 

incir •atıfları 

Son tetkiklere göre, 1937 incir re
koltesi 30 bin ton olarak tahmin e
dilmi§tir. Bu mahsul için havalar mü
sait geçmiştir. Mahsul nefistir. 

Bu sene incir plyasaeı açıldığı gün 
9-10 kuruş arasından 1316 çuval el
leme incir satılmıştır. 

Geçen sene ise 9 kuruştan 162 çu
val incir satılmıştı. 

Bu ve geçen senenin yeni mahsul 
satı§ fiyatlarının mukayesesi: 

Geçen sene Bu sene 

9-9 9-10 birinci gUıı 
7-9 8-15 ikinci gUn 
7-13 8-15 3 üncü gUn 

Geçen sene mahsulünden bu sene
ye devrolunmuş incir yoktur. 

dolayı General Metakaaı bana tina dairesinde ayn ayrı yer sJ1 t~ 
memnuniyetini ifade etmİftir. nulmuştur. Müddeiumumi.:;: ~ • 

kikat neticesinde. suçun. . e ~ 
Derin tazimlerimle arzederim. tarafından işlendiği neticesiJl ıdf .,-

mış ve hakkında mükerrer ~te~ııJl ti' 
rarı almıştır. Mangal ayağ11lueri /. 
çak yapmak hususunda ibına t-''; 
rülen memurlar hakkında. aa 

Dr. T evlik RüftÜ Ara• 

• 
kat yapılmaktadır. iJ1e ~ 

Doktor Tevfik Rüttü Araı 
Türkiye Hariciye Vekili 

Ati na Hadise, ölen Fevzinin s.lleS sOl"ı 
ber verildiği için dUn ~ğied;,.ııe., 

Doıt ve müttelik milletin Baf• kız kardeşi ve akrabası tevk e ~ 
vekili Elaelô.n• General Metak- gelerek cesedini görmUşter ~a.de' 

dilerinin gömmeleri için JllÜ )' 
scua, benim hakkımda ve l•meı temişlerdir. t t'' 
lnönü hakkında ıize vaki olan MUddeiumumi Hikmet On~tılll~,1 
beyanatınaan pek müteha .. it ol

duğumu bildirmenizi rica ede-

dise ile yakından alft.kada.r 0 

er - 1 
Japonya N°'taY • ot 

Bu beyanat telıwe l:zmire mü- Cevap Vernı~~ 
teveccihen vapurda bulunan lı- (Ba§t 1 iJl 

rim. 

met lnönüne bildirilecektir. 
Türkiye Hariciye Vekaleti de 

bu doıtane beyanattan ayrıca ha. 
berdar edilmiıtir. 

K. Atatürk 

• 
Atin&, 4 (A.A.) - Cenevreye git

mekte olan Türkiye Hariciye Vekili 
Tevfik RUştU Arae bugün buraya 
gelmiş ve Başvekil B. Metaksas ile 
görüşmüştür. 

Türkiye Hariciye Vekili Dr. Tev
fik RUştü Aras bu gece Atlnadan 
hareket edecektir. Vekil, ~erefine B. 
Metaksas tarafından verilecek husu
si bir dinede hazır bulunacaktır. 

Suat Davaz 
Delbos'la Görüştü 

' 
Parla, 4 (A.A) - Hariciye Nazın 

B. Delbos Türkiyenin Paris BUyllJı 

Elçisi Suad Davaz'ı kabul etmietlr. 

. ııctıf..c 
sı rnuktazi istisnai mali ve pir_ 
tedbirleri tasdik edecek ol~sıfll ' 
meclisinin fevkalade toptan .~ 
tığını beyan etmiştir. . u~uı;~ 

Japon hUktimeti, mecli.SC ~..,ı~v• 
d' ew· t 

munzam blitçesini tak i.Jl1 uyotl 1 

HUkflmet iki milyar 22 01 ,f 
pen istemektedir. J p0tıl 

Osaker gazetesi bugUn ~sle > 
maksatlarını anlatan bir ına 

,.,+ • 1 
m..,, .. ır: •rrt•f · 
Japonyanın maJııadı "e 1 

11 rı 
"Japonlarm dileği: Nüfus ':,ııtı 

iptidai maddeler, iktısa~i t ael1 
Yoksa Japonya emparyahs 11e ~ 
Dileklerimiz kabul olunu~ad fııJ 
aksi takdirde nefsimizi mil 11 

her şeyi yaparız. . i tıı~ 
Japon gazetelerinden bır giidn 

renin Japonya tarafından dil~ 
et e 

meşru emellere mukaveı_n Jıı~ 
ni, hakikatte mUcadelenlil ·ıı ıl 
ile Çin arMında değil. Japo~' ıı 
giltere arMmda vuku buldU~ 
m11ktedır. 



============================================~-= T A N --=================================================u 
Yüksek iktısat ve 

Ticaret Mektebi 
oı,!'caret Lisesı ve Orta Ticaret Mektebi 
lıL. ktörlüğ!lnden: 

"- 4-ee 11Seıuiz Yllksek, lise ve orta olmak Uzere Uç kısmıdır. Ve her kı
~ ı, de~e devlete bağlı bihl mum iktısadt ve ticari faaliyetlerle 
~ \'e ticaret hayatına; bankacılık, sigortaCJlık ve mallyeclllk gibi 
~ lll1lhasebe bilgisi ve iktısadi kUltUr iltiyen itlere hamlar. 
~ ,:ında aynca dış ticaret ve konsolosluk gibi memleket harici 

~etlere hazırlıyan bir ,ube de vardır. 
~k kısım üç senedir. Kaydolunmak için: 

~ ~tihanmda muvaffak olmuş liae muunu olmak ve yahut 
il .... 'JIL.~ ~ıcaret lisesinden mezun olmak. 
~bin ihzari olmak üzere dört senedir. Kabul şartlan: 

~ Ort&inektcp mezunu yahut orta ticaret mekteplerinden mezun 
8 -ıs ~ Yaşmı geçkin olmamak. 
~ leneUk orta tıcaret mekteplerinden mezun olanlar ihzari sınıfı 

IQ _ birinci sınıfa kaydolnnurlar. 
~ticaret mektebi dört senedir. Kabul prtları: 
la :: ~ektep mezunu olmak. S Ya,ını geçkin olmamak. S heı üç kıemma 15 eylülden, 5 birincitetrine kadar talebe kay
~~ :kaytt için müracaat bir istida ile olur. Kayit ilti~ma aşağı
~ '*tua llanrı bağlanınaaı lazımdır. "Diploma, veya tasdikname asıl
~ cilzctanı, sıhhat raporu, aşı kağıdı, iyi hal varakası ve dört 
~ ' Başka me1rteplerden iki sene ayni smıfta kaldığı için kaydi si
~ektebin lise ve orta ticaret kısmına kabul olunmazlar. (5392) 

ı ~G1t1rGk ..;u-hafaza genel komutanhjiı 
•nbuı satınaf ma komisyonundan: 

ı ..... _ 
~ 7 tane eğer takwıllllll kapalı zarfla eksiltmesine istekli çıkma.
a ........... ~. 9, 037 cuma ~üuU saat 15 te pazarlığı yapılacaktır. 
a """" .. tlllllllanan tutarı (20919) liradır. 
t ~-~me ve evsaf koınieyondadır. Görülebilir. 
~ -..auıerın Uk teminat olarak (1569) liralık vezne makbuz veya 
~ «Uektupları ve kanuJ1f vesikalarile birlikte o gtın G'&latada eM.t 
~ Gtıın;ılğil binumdald Komutanlık Satmalma komlayonuna gel· 
~G2ss) 

------------------------------~--------kapa ı. Zarf Usuliyle Eksiltme HanL 

1 "6a:iz Nafıa Miidiirliğünden: 
~ ~ ~ - Palu ve Etlziz - Keban yollannda Betonarme Alitan ves 
~ ~ köprtUeri 64000 lira keşif bedeli mucibince ve kapalı sarf usu· 

t...., bneye konulmuştur. 
~ , ~ lee ait tartna.ıne ve evrak şunlardır: 
', 11 hıdırlık ifleri Genel Şartnamest. 
...... .;::' 3-rtname. 
1, 'llL_ ~ §&rtname. 

~tme ıartnamesi. 
ceıven. 

~~!~. <).< .... 

~ bu şartname ve evrakı Villyet Nafia MUdUrltlğUnde görebi-
a ~tte KöprUler Dairesinde görebilirler. 
ti~ ~e 7-9-937 tarihine mflladif Salı gtlntl 1a&t 115 de El&ziz. 
~h bıUdUrlUğU odasında müteşekkil arttırma ve eksiltme komisyo-

l Pllacaırtır. 
~ "1-ı.ı ll:kaiıtıneye girebilmek için isteklilerin 4450 Ura muvakkat temi-

4 eeı \re bundan başka aşağıdaki veslkalan getirmesi lbmıdır. 
~&fia VekA.letlnden alınmış 937 senesi lc;tn muteber asgari altmış 

ehliyetname: Bu gibi köprll tııeaatı yaplllll olduğuna dair ve-

' 937 YJ)ına ait Ticaret odası vesikası. 
~t müddetince iş başında diplomalı bir mtUıendls bulundura-

• ~ taahhütname. 
'l'ekltı mektuplan yukarıda Uçilncil maddede yuılı saatten bir saat 
O. '64ar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vertleeektlr. 

~ • a&ıcierUecek mektuplan nihayet a tlnell maddede yazıb A&te 
~ labni, olma11 ve dış zarfm mtlhUr mumu lle iyice kapatılıme bu
ı:;.~tır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (5537) . 

Mektebi Satınalma Ko-

Kilo Beher 1dlownun 
Mlktan Fiati Kurut 

155()() 8 

Dk teminatı 
Lira 

4000 22 90.75 
blayıs 1938 1011una kadar ihtiyacı olan yukarda mlktan yazı-

ve benzinin 13, 9. 1937 pazartesi günt1 saat 14 te açık eblltınest 
• EIWltme htanbul Kültür DirektörlUğU binaamdaki liseler 

-....... nezdinde toplanan komlayonda olacaktır. 
ısartnaımede yazılı vesikalardan bqka teminat qıakbuzu ile 

laatınde komısyona gelmeleri, ilk teminatı belli günden evvel 
lbtldUrlüğUnden alacakları yazı ile llaeler mubuebeal veznealne 
~ ve oartnameyt mezldU- muhasebecilikte ıörllp öjrenme

!f). 

nbul Jandarma satın alma 
komisyonundan : 

Cinsi Tahmin Dk Te-
bedeli mlnatı 

Lira Ku. Lira Ku. 

Beyaz Makara Makine Ipllti 2818 00 196 20 
Haki .. .. .. 8l58 00 49 20 

3272 00 245 40 
~ Dikim evi ihtiyacı için §&l'bıameslne unun 8.000.000 
·~ 2.000.000 metre haki makara makine ipllti 16--9-937 ta· 
:-nnıbe günü aaat 15 de Gedikpaşadaki Jandarma satmalma 

'1'.1.-11Zda açık eksiltme ile satın almacaktır. 
:~ve ilk teminat bedeUeri tutan yukarıda yazılml§tır. 
~rn.-._e her gün komisyonumuzda görWebillr. 
~:w........ şartnamede yazdı evrak ile belli Slhı ve saatte ko

'l'Jllllllll&laın. (~738) 

( Yatı il 

Eski feyziati 

Boğaziçi Liseleri Yatısız 

Kız ve erkekler için ayn bölüklerde: Ana - Dk - Orta - Lise mmtıan 
Dk kısmıdaa itibaren yabancıl dlDer 

Talebe kaydı için hergUn mektebe müracaat edilebilir. Istiyenlere tarifname gönderilir. 

•-----• Arnavutköy tramvay caddesi: Çifte sarayı&r. Telefon - Sf.210 ••••••• 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan 
D. No. K&pl No. 011111 ve bluell 

1937 Aksaray Yeni Yalı E. Orta Y. Çorbacı E.2Mü. Ana 150 Açık 

BafI Y.14 Artırına 

4357 Beylerbeyi latavroıı Kalaycı E. 7 Y. 9/1 Haaalur Bahçeal de- 4000 Kapalı 

mekle maruf bostan r.a.rf 
4580 Kuzguncuk :A.vramacı E. 7MU. Y. 22 Arsa 100 Açık 

Artırma 

4876 Erenköy Bostancı Dejirmen yolu E. 22-23-24 Tarla 1000 Kapalı 
zarf 

7933 Feriköy Kısım İki Gürcü Katolik kiHaesi E. 31 MU. Arsa 370 Açık 

KADIKOY 

"SEN JOZEF,, 
FRANSIZ ERKEK LiSESi 
Yeni den senesi, ~lflliln 8 

inci Çarçamba leyll talebe için 
ve 9 uncu Perşembe günU ne
hari talebe için başlar. Kayıt 
muamelesi, Pazartesi günilnden 
başka her gUn saat 9 dan 
11 1/2 a ve H den 18 e kadar 
yapılır. nk tahsilini bitirip diploma 
alan talebe ORTA amıflara gi
rebilmek lçfn ihzari ımıfa ka

bul olunur. 

1- Dr. lh1&n Sami _, 
TiFO AŞISI 
Tifo ve paratlfo hastalıklarına tu 
tulmamak için tesiri kat'I, muafi
yeti pek emin taze qıdır .Her ecsa 
nede bulunur. Kutueu'51Nruftur. 

İstanbul UçUncü icra memurluğun
dan: Mahcuz ve aatılması mukarrer 
4000 adet muhtelif tenekenin birinci 
açlk artırmam 9, 9, 937 tarihine mil• 
sadif perfembe gtlnU saat 12-14 ve 
muhammen lDymetinin yüzde 75 ini 
butmadıiı takdirde iıkinci artırmuı 
14, 9, 937 tarlhfne mUsadif salı gllııtl 
ayni saatte Orta.köyde Yalı eokl.lnı-
da No. 9 teneke fabrikasında ya~ 
cağından mezkftr gün ve saatte m.. 
hallinde bulunacak memunına mttn,. 
caat !Uzumu illn olunur. (34895) 

KAYIP- Beyoğlu lCS inci ilk ve 
İzmir GUndofdu Fransız ilk meırte. 
binden aldığım fehadetnameleri. kay.. 
bettiın. Y enilerlni alacağımdan h~ 

ldlmleri yoktur. - Azize Merey 

Fatih lkincl IU1h hukuk h•Jdmn. 
de YılanJı-6 

yazmada 85 No. da Sa.it v • avu..e 
kat Ömer Cemil tarafmdan Fatih m. 
şanca caddeelnde 36 No. da Yqar .. 
leyhine tuz bedelinden yUz lmk altı 
liranın faiz, awkatlık, Ucretl vem~ 
hakeme maaraflarile tutannm mtl• 
teselailen tahsili hakkında.ki 937 /388 
doaya No. h davanm 18, 7, 37 tarih
li mu.hakeme cellelinde p.lıitler din
leıımiftir. MezkQr gUn gelmediflnlz
den hakkmızda gıyap karan verile
rek davanın bakılması 29, 9, 87 tarlht 
ııe mUaadif çarp.mba gtınü saat H e 
bırakılımttır. Yevmi mezk<trda blla
sale veya bUveKlle hazır bulunmıcb
ğum takdirde ahklmı kanuniye dal• 
resinde davaya bakılarak hUktlm ve
rileceiini bildirir lfbu gıyap kann 
20 gün müddetle tebliğ makamma 
kaiın olmak tlzere hukuk U. M. K. 
uun 141 inci maddesine tevfikan ilAD 
olunır. (34896) 

Fatih Udnci IUlh hukuk hA.klmll· , .-.-._.... .. ..._ ğinden: Topkapı haricinde Yılanlı A· 

7991 Beyoflu Y enifehir 

7992 ArnavutköY. 

8053 Beyoğlu Pangaltı 

8132 Yeşiköy Omranfye 

8337 Kuzguncuık 

8355 Kadıköy ZilhtUpaşa 

8639 Aksaray Yeni Yalı 

lki bölük ahpp ha-Turfucu mahallen 
KlrmJran eok&gı 
:Yenimahalle 

E. ve Y. 27 ma
hallen 27 ft 27 /1 

E. 16-16 MU. 
Y. 60 Mahal-

nenin 15/ 60 hil 250 
Mahzenli Arsanın 
3/8 hil. 300 

len 18 

Dolap dere E. 114 Y. 102 Arsa 280 
mahallen 4.8 

Bostan E. 36 Alıt&p hane ve bah-

çenhı 1/3 his. 250 
E. Mentet Bafı orta E. 3 Y. 7 ma Ahp.p hane ve bah-

Y. Mentef bağı ve Be- hallen 62-64 çenin 1/6 hil. 210 

reketli 

E. Fener &!. Y. Yeni 
Açılan yol 
E. Orta Y. Çorbacı başı 

E. 32/2 Arsanm 35/ 120 bil. 220 

E. 2 Y. 12 Arsa 150 

.. 

.. 
" 

" 

.. 

.. 
" 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gt1n ınUddetle satıp çıkarılmıştır. İhaleleri 17, 9, 937 tarihine 
dtlfen cuma gtkaU 1a&t 14 tedir. Saat mufiıaman gayri mUbadll bonoeiledi .... 

yazmada 85 No. da Sait vekili avtı
kat ömer Cemil tarafmdan Fatih NI· 
pnca caddesinde 36 No. da Htlaeyin 
aleyhine tuz bedelinden 146 liranm 
faiz, avukatlık ücreti ve muhakeme 
maaraflarile tutarmm müteselsilen 
tahsili hakkındaki 937 /386 dosya No. 
h davanm 16, 7, 37 tarihli muhake-
me celsesinde phitler dinlenmiftir. 
MukiU gUn gelmediflnir.den hakkı· 
nızda gıyap karan verilerek davanm 
bakılm&11 29, 9, 37 tarihine mtlsadıf 
Ç&ft&lllba gilııU saat 14 e bırakılmıt
tır. Yevmi mezkiU'da bllesale veya 
bilveklle hazır bulunmadığınız tak • 
dinle ahık&mı kanuniye dairealnde 
davaya bakılarak ht1k11m verileceğini 
bildirir ftbu gıyap karan 20 gUn 
müddetle tebliğ makamına kalın ol
mak U&ere hukuk U. M. K. nun 141 
inci maddeelne tevfikan llAn olu-
nur. 

.:111•1111•1111•1_111• Yuva • 11~ k•••m •111ı•ıııı•111ı•ııı·'I 1 Uzunköprü iskan Memurluğundan : 
• Y E N 1 .N E Ş 1. L Q K U L U İİ 1 - Kaza dahilinde yapılacak göçmen evleri lntaatı için ıartnametdne = Tesisiııdenberi talim ve terbiye 818temlndeki ciddiyet ve intizam :E uygun 824690 adet yerli kiremit açık eksiltme auretile satm almacaktır. 
• Iatanbul KUltUr DlrektörlUğUnUn takdirine mazhar olmue ve geçen • 2 - Buniarm muhammen bedeli 9483 lira 93 buçuk kuruetur. 
;; senedenberi de resmt mekteplerle muadeleti tasdik buyurulmuştur. = 3 _ Ekailtıne s, 9, 937 tarihinde Uzwıköpril tsılb dairesmde mtıte-
• Ecnebi dili tedriaine çok ehemmiyet evrilen bir mUesaesedk. Mo- • şekldl komiayon huzurunda ve aaat H te yapılacaktlr. = dern ~Atlı mükemmel bir yuva sınıfı vardır. Kayıtlara başlan- ;; 4 - Şartnameyi görmek lltiyenler İstanbul. Edirne lald.n MlldUrlUk-
11 mıştır. Pazartesi, Ç&rf&Dlba gllnleri öfleden eonra 14 ten 18 e kadat" • lerine ve Uıauıköprll, Keean lakin me murl1*larma mUracaat etmelidirler. 
:ECağaloğlunda Molla Feneri caddesindeki okula mtlracaat olunabilir. = 15 - Taliplerin yUzde 7,5 teminatı yatırdıklarına dair makbuzlan veya 

'11111ı•ı111•ıı11•1111•1111•1111•um1111•1111111111•mı•1111•1111• banka mektuplarile muamm dDde ..ımeıen. (5863) 
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Çalışamıyor, Devasız Bir Oer~e 
Uğramış Gi~i Meyustur 

Düşünmüyor ki bir iki kaşe 

NEVROZ • 
1 N 

onu bu yarım baş ağrısile sinir ağrılarından kurtarmıya kafi gelecektir. 

Bütün ağrı, srzı ve sancıları derhal dindirir. Soğuk algmlıJrlarma, gripe, 
romatizmaya, baş ve diş ağrdanna, nezleye, sinir, adale v\. bel ağrrlarile 

kırıklığa irarş.ı bilhassa müessirdir. 

fcabında günde 3 kaşe ahn abilir. 
waı:w ........... - ......... ._. .... r1111 .... ._ .. _ .. 11111 -·-• ı:.· . - . ' .. : ,,f- tı; ~··.·~·· .'- .. ·.'·~. 

Mide guddelerinin if
razatını tahrik etmek, 
işta hı açma ve iyi bir 
ha-zım hazırlamak ic;in 

En mükemmel 

LİMON ÇiÇEKLERİ 
Hasan ve Nesrin Kolonyaları 
Türkiyede en çok satılan ve Avrupa ve cihan tarihinde misli ve menen

di nlmıvan kolonvadır. Bir damlası limon bahçesidir. 90 derecedir. 

Nesrin ve Hasan Losyon ve Lavantalan 
Yasemin, leylak, divinya, revdor, ş ipr, fujer, ful, menekşe, suar de Pa

rıs, Origan, Krep, dö şin, dağ çiçeği, zambak, sünbül, lale, m.ilflör, nergis, 
güller, amber, fulyalar, senk flör, çiçek deımeti, nadya, neroli, şanel, amo
rita, kadın eli, flör damur, skandal, florami, müğe, losyon ve lavantaları 
bir nadirei san'attır. 

Hasan deposu: Istanbul, Beyoğlu, Karaköy, Beşiktaş, Divanyolu, An
kara, Eskişehir, Malatya, Kayseri şubeleri ve satış yerlerile bilcümle tu
hafiye, bakkaliye ve eczanelerde bulunur. Mutlaka Hasan ismine ve mar
kasına dikkat. 

z 
TUZU 

5-9-937 ~ 

RADYOLiN iLE 
Sabah ve akşam her yemekten sonr3 

Mutl~ka dişlerinizi fırçalayınız. 
-k- def• Zira bir veya ı ı 

yapdan her iş 111utıa"' 
I 11&1 

yarmm demektir ve 
fl'I 

kadarile dişlerin sıhha 1 

ku.ır· 
tam temine imkan yo 

- J111' 
Yemeklcriııı ~~ 

bları, salya.om dJ• 
ettiği oıikJ'oplatı ıııı1 
şarıdan alınan fil_ .... 

'•"' f!'öl!ilJ' mevad ~ t> dij 
da ~ dişle~. ,.e ·yeO 

e tleri eger muteınadi ağ' 
t emizlenmezse boz~dııl'' 
ve çürü.meğe mahk1iJ11 ,,.r• 
Çürük dişler, ınide ~ 

sak ihtilatıarmdan za r 
ye kadar her ne\i bastsJl 
yol ~abilir. • 

,.,, 
ile muhakkak sabah, akşam ve her yemekten so .1, 
yahut hiç değilse günde 3 defa fırçalamak şartl 

1 

LiON MAGAZASI 
----------------------------------------Mühim 

iNŞAAT 
ve 

TEBEDDÜLAT 
dolayisile 

görill•~~•"I~I~ 
-ı .. ~rız;ll& t 

istiklal ceddesi 

bir kuvvet ve 
sıhhat iksiri ol an • 

-~ 
I~ -· , ·ı lngiliz "HiGH SCHOOL,,Mekteb~ 

'UINA LAROCH 
dan kü~ük bir kadeh 

i~iniz. 
Bütün eczanelerde satılır. 

----------------------------~------------------ . ~ 

,., Eti Banktan Mühendis Aranıyor., 
Makine ve tesisat şubemizde çalışmak üzere Almanca lisanına 

vukufu olan 

Makine veya Elektrik 
ı:-ı:~ ilherıcli!!!il~ri 
aranmaktadır. Müracaatlar tahrjren (Eti Bank Ankara) adresine 

,_________ yapılmalıdır. 1111-------••• ---------:.------! 
Samsun Şarbaylığından: l 

Belediyemiz Elektrik Santralı ve şebekesi için alınacak 11 kalem muh- 1 

telif yedek parça ve tahtelarz kablo hata mesaha aleti kapalı zarf usu- 1 

liyle eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Umumunun muhammen bedeli 7906 liradır. 
2 - Muvakkat teminat akçesi 592 lira 95 kuruştur. 

.. 
:!JN HOŞ VE TAZE MEYV ALARIN USARELERİNDEN İSTIBSAL 

EDILMIŞ TABii BffiMEYV A TUZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalarını ekşiliklerini ve mu- ı 
uuıid inkıbazlan gider ir. Ağız kokusunu izale eder. Umumi hayatın intl 
zamsızlıklarını en emin surette ıslah ve insana hayat ve canlılık bah
şeder. 

tNGtt.tz KANZlJK ECZANESi 
BEYOGLU - İSTANBUL 

~ BEOGRAD 
Beynelmilel Daimi ilk Sergi 

11 - 21 Eylül 1937 
Her türlü malfıınat ve izahat için 

G~lata, Frenkyan Hanında 

DABKOViÇ ve Şki 
~Vapur acentasına müracaat edilmesi. Telefon: 44708 ~ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Satınalma komisyonundan 3 - ihale 7-10-937 tarihine rastlıyan Perşeımbe günü saat 15 de 

Daimi Encümen huzurunda yaprlacaktır. 
4 - Bu işe ait evrak şunlardır: 1 - Fort Marka 9 Kam.yonun 22-9-937 Çar~amba günü saat 15 de 
A - Satın alınacak yedek parça ve tahtelllrz kablo hata mesaha ale- kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

tinin evsafını gösterir fenni şartname. · 2 - Tasınlanan tutarı 23400 liradır. 
B - Eksiltme şartnamesi. 3 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. Görülebilir. 
C - Bu evrakı görmek isteyenler Samsun Belediye Elektrik işletme- 4 - Isteklilerin Ilk teminat olarak 1755 liralık vezne makbuzu veya 

sinde ve Istanbul Belediyesi heyeti fenniyesinde güre bilirler. ·Banka mektupları ve kanun! vesikalariyle birlikte o gün saat 14 de ka-
5 - lstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı evsafı haiz olacaklardır. dar teklif mektuplarını Galata Eski ithalat gümrüğü binasındaki komu-
6 - Talipler teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar Samsun tanlık Satmalma Komisyonuna vermeleri. (5638) 

Belediyesi Encümen Riyasetine tevdi etmeleri lfızımdır. Bu müddetten 
sonra verilecek teklif mktu lan kabul edilmez. Sahıbı : Ahnıet Emin YALllAı."i . Umumi Neşrıyatı idare Eden: S. ~ALllı 

Nişantaşı - İstanbul Telefon 41078 
Derslere 22 Eylülde başlanacaktır . 11 Kayıt ve kabul muamelesi, Cumar t esi ve Pazardan ımaada !rgi}f' 

saat 10 dan 12 ye lı:adar mektepte yapılmaktadır. ::._/, 

Hic şüphe 
etmeJJinlz. 

Sizi de 

Cen~I e~lirir. 

EERTE 
/?. 

Neokalmin 
G RiP - NEZLE - N EV~~L.~ 
BAŞ ve DiŞ ağrıları .. ARTR1iıZ 


