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BA ŞMU HAR R lRl: AHMET EMiN YALMAN 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
\~ Cilt ' Cüz ı 243 
30 kupona ~~~~n~ \I ~Ufu~~~ mukabil ~ 

cilt (300) kuruştur. 1 cüz 71.6 kuruştur. 

~SAN GEMiLER BATIRILACAK! Edirneden Vana Kadar Demiryolu 

iki Sene lçjnde Erzincan ve Bir Rus Vapuru· Çanakkale. 
Bogazından Çıktı, Fakat Erzurum Trene Kavuşacak 
Biraz Sonra Geri Döndü 

P---Osta Akdeniz Konferansına Biz de 
Çağırılıyoruz: Rusyada Faşist 
Devletler Katillikle itham lasarruf 

l eşkilatı 
~ hın et Emin YALMAN 

~ 'fıe. Vekili Ali Çetinkaya 

~eni fi:n •eyahatinden birçok 
tın eıı k rler getimıittir. Bunla
" ~etlilerinden biri, pos
f,)'.ı-ı f aandıklannın çok 
it oı~' Çok lüzumlu bir müene
~ ~ ~e biran evvel mem
lidir llliıe tatbiki li.znn geldi-

liiç. ou 
~k teç the Yok ki, biz bu sabada 
b ~l'rtır Salını~ bulunuyoruz. Posta 
"'tt ıtıerııı an~ıgı hareketi dünyanın 
~ haıi1ca~ketınde çoktan kök tutmuş 
~ tayal\ı ar Yaratmıştır. Eğer Çe
ti~ee:. son Avrupa seyahati bu 
ı.~ ın bir an evvel memleke
~. gelnı . 

l'i~ esıne Amil olursa bunu 
~ ee~~p~~n tetkik seyahatlerinin 

elısı saymak caiz olacaktır. 

etinke.yanın seyahatten dönU
'ıı.ı.' ~'·~ ... 1-ı...ı • ..,, p -~t'--··-.. ,,. .. "'lclall Yuen evveı os a tasarruf 
"bı.deJcı isa lizerinde durmasını, görü
lh ~<>ata 'l' bete bir alamet sayarız. 
tihcı asarı-uf Sandığına en çok 

~eket~l~n memleketlerden biri, 
~il' til'nıi rnızdir. Bu sandıklann, ban 
~ haı1t Yen Yerlerde ve §ehirlerin fa-
e ,,__ ı aras d ) "B.ttlta k ın a tasarrufu teşvik 

0 °
1~<ia t olayJıklanru temin etmek 

~ıı,ıllr asavVUr haricinde faydaları 
~ ~~ ~ Posta tasarruf hareketine 
~8'0ııla.vy kıYrnet ve kuvvet veren 
t~llard ada hayretle şunu gördlim: 
t,Oela~t a:n .toplanan milyonlar, Yu. 
~ tıı ttı~alıyesini ve iktısadi haya-
til'acınd in haldeki ecnebi istikraz 
t\ an Kurtarmıştır. 
t'Os'fa ~-
~ 8e ~arruflan, lngilterede 

Edilivor 

Akdeniule kor•anlara karfı faaliyette bulunan 
bir lngiliz zırhlı•ı 

Sovyet vapurlarına taarruz ettiği rivayet olunan ltalyan 
T ~bine torpido muhribi . 

Denizaltı gem.ilerine· ait rivayetler Matbaanın telefonları mütemadi _ 
halk arasında bir ummacı kılığına yen işliyor. Memleketin muhtelif ga
girdi. Her taraftan haberler geliyor: Y-etelerinin matbaalarından ve husu
Filan ve falan yerde bir tlenizaJtı ge- si okuyucular tarafından soruluyor: 
misi görülmüştür. - Aman, dün Marmarada iki de-

Tahkik ediliyor, aslı çıkmıyor. Ba- nizaltı gemisi yakalanmış doğru mu? 
na rağmen ertesi gün başka bir ri- Filan yerde denizaltı gemisi görUl
vayet, başka bir şekilde şayi oluyor. müş. Aslı var mı? 

Denizaltı gemisi konuşma mevzuu Bir yerde bir adam cln, peri gör-
diye günün modası halini almıştır. (Arkası 10 uncuda) 

~l ~le/alete karşı düşünillen bir 
b4' d~ ~de doğmuştur. Gündeli
~ ~~~~~~a~ranbir~~ ========================== 
1cıı-fıoı-. ~a unu bankaya getirmiye sı- Kardeş Mısır ve ,,..u .. rkiy0 
~ ~~af ~nın miktarı azdır, sonra .1. j ~ 
'~ ~I etı ile slislil banka binala
~ içi.ıı Ye, on, on beş kuruş yatır
~ · li'a)c 

0rtahğı rahatsız etmiye sı
~ 'l~llıı~ Postaneye girmiye aya
~llt Otı Pa • Devlete itimadı vardır. 
~ ~ltıat tasını oraya yatırmakta 
~1ltı, btı Yoktur. Tecrübe göstermiş-
1.~ tİbi beş, on para hastalık, iş
~"'1 ~ol'l.ı afetler karşısında bir ai
t~~~ ın·~falete sürüklenmesine 

Uttu Uessir bir set hizmetini 
r . 

• 
l t\gjıterea ~ he en sonra dünyanın 

cı., tı ~ rnenııeketi posta tasarruf 
ttı. 'l!tr· 

htıe ıı~on.ıa ıne sarılmıştır. Bu saye-
f )q teııtıı rca. sermaye hareketli bir 
"!hı.~ "e ş, ~ıç beklenmez derecede 
~ır. genış iktısadi neticelere va. 

'Qtı~ 
~qati burı ~eınleketimize sokulma
hıı ~ ~~YUk teehhuru fena bir te
l'l!c dar 1 ~k ic~p eder. Her yerde 
~~ ita Yi netıceler veren bir ha
lla ~~I ita: bu derece kayıtsız ve 

llQ l'tiıınu a~ız başka sahalarımız
~~ itnlta: bır. şey değildir. 
~i~e bu~uın ~ıhayet başgösterme
~ tı.~al'an k. bır. sevinçle karşılarız. 
Ilı. ~"1111.l'rur ın ılk ıcraatından biri pos-
' ~tul sandıklarının memleketi
~'tı e bır it rna~ yollarını araştırmak 
~tla f!te ~ 0~ısyon kurmak ve hü

t~alt edılebilecek bir proje ha-

Mısırda Türk Diline 
Ehemmiyet Veriliyor 

Mısırlı Bir Alim Istanbul Kütüpa
nelerinde Eşsiz Bir Şaheser Buldu 

İstanbul klitUpaneleri, güzide ilim 
adamlarının en çok saygı ve sevgi 
gösterdikleri müesseselerdendir. 

Şark ve lalam medeniyeti ve ilim
leri mlitehassıslan ise, bu müessese
leri, eşsiz ve paha biçilmez birer bilgi 
definesi sayıyorlar. DUn, İstanbul 
kütüpanelerinin çok kıymetli müda
vimlerinden bir Mısırlı ilim adamı ve 
Mısır Üniversitesi Profesörü ile 1 
görüştük, kütüpanelerimizin yüksek 
değeri üzerinde hasbihal ettik. Mı-
sırlı ilim adam, 1928 de tanışmak şe-
refini kazanmış olduğumuz Profe- 1 

sör Abaul - Vehhab Azzam'dır. Ken- ' 
disi, Mısır Üniversitesinin Fars ede
biyatı müdeıTisidir. Fakat Profesör 
Azzam, Fars edebiyatında mütehas
sıs olduğu kadar Türk dilinde ve 

Yalnız Bu Hatta Günde 10 Bin Amele Çahşıyor, 
150 Kilometreden Fazla Yol Döşendi 

Yurtta şimendüer işleri büyük bir 
inkişaf içinde ileilemektedir. Bir ta
raftan kömür havzasına, diğer tar 
raf tan Şarka doğru uzanan demir
yollarımızla Akdenize doğru Sıvas

tan sarkan Sıvas - Malatya demir
yolu, memleket için en mlispet neti
celerini vermek üzeredir. lrmak -
Ereğli hattı da işlemiye ba.şladığı gj,. 
bi Afyon - Karakuyu ve Bozanö
nü - Isparta hatları da işlenmiye 

açılmış bulunmaktadır. 24 kilometre
lik Baladiz - Burdur hattı da ana 
şebekeye bağlanmıştır. 

197 kilometrelik Samsun - Tur
hal hattı 15 milyon 700 bin liraya, t.ı~ ~;.:.:~~fe::i2=~ 
181 kilometrelik Turhal - Kalın hat
ti 13 milyon 500 bin lira.ya mal ol
muştur. Ankara - Sıvas demiryolu 
602 kilometredir ve 41 milyon 200 bin 
liraya çıkmıştır. 252 kilometre uzun
luğunda olan Kütahya - Balıkesir 
hattı için 32 milyon 600 bln lira sar-

(Arkası 10 uncuda) 

Bütün Cin 
Limanları 

Abluka Ediliyor 

Sokaklarda barikatlar kurmak l~in 
kum torbalan hazırlıyan Çinliler 

(Çin - Japon harbine ait en son 
haberler UçUncü sayfadadır.) 

YANDA 
PETROL 
CIKTI 

i Van, 5 (TAN Muhabirbıden)
Dün akşam Van elektrik .motör
lerl, civarda bulunan mazotla iş
letilmiş ve bütün şehir bundan 
dolayı bayram yapmıştır. 

Bulunan petrol miktarca. mah
duttur. Van gölündeki motörle
rin lhtl~·acrna kifayet ettikten 
başka bir kısım mahalli lhtiyaç- ı 
lan da karşı1ıyacağı ümit edil
mektedir. Maden arama idaresi 
işletme l~ln tertibat almaktadır. 

Sıva• - Erzurum hathnda in1aat faaliyeti 

1 Başvekilimiz lzmir 
Fuarını Gezdiler 
~ Bu Esnada Emniyet Müdürü 

Gazetecileri Fuarı Terke icbar Etti 
İzmir, 5 (Tan muhabirinden) - inen Başvekilimiz, halkın sürekli a.1-

~vekilimiz İsmet İnönü, bugün !z- kışlan arasında fuara girdiler ve bU
mir vapurile şehrimize geldiler, rıh- tün pavyonları gezerek akşam geç 
tımda askeri, sivil erkan ve memur- vakit fuardan ayrıldılar. 
larla kesif bir halk kütlesi tarafın- Gazeteciler fuardan 
dan karşılandılar. Bir askerl kıta, se-- çıkanldılar 
lam re~~ini üa etti ve Başvekili~, Izmir, 5 (Tan muhabirinden)" -
kendisinı karşılıyanlara ayrı ayrı ıl- Başvekilimiz lsmet InönünUn bugün 
tifatta bulunduktan sonra halkın sil- fuarı ~yareti esnasında müessif bir 
rekli alkışları arasında yaya olarak hil.dise oldu. Istanbul ve lzmir gaze
Ataturk köşküne gittikr. telerinin muhabiri, Emniyet Müdürü 
İsmet İnönü, kısa bir istirahatten B. Salihattin tarafından fuardan çı

sonra saat 17 de otomobille Enter- kanldılar. Emniyet Müdürü sinir
nasyonal İzmir Fuarına şeref verdi- liydi. 
!er. B~vekilimizin fuara geleceğini Başvekillmizin tetkiklerini tespite 
duyan binlerce halk, bliyük serginin çalışan ve o maksatla fuara gelen 
methalini doldurmuştu. Otomobilden (Arkası 10 uncuda) 

Balkan Oyunları Açlldı 

Dün Romanya 30, 
Biz 3 Puvan Aldık 
Futbolde Pire Muhteliti 3 • 1 Yendi, 
Denizde Galatasaray Birinci Oldu 

Dün Modada yapılan deniz yarışlarına bir bakış 

oıacaktı r. 
(Arkası 10 uncudl) 

Türk edebiyatında da mütehassıs sa- ~~~ii!!ii!i!iiii!!!~~~~~~~~I 
(Arkası 10 uncuda) 

[Dün yapılan bütün ıpor hareketlerine ait 
muf aıaal malumat ıpor aayfamızdadır.] 
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Atölyelerinde 
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lngiliz Filosunun Dördüncü Günü · Sehir 
: ......................................................... ! 

iKiNCi KISIM No. 32 

HAİNLERiN AKIBETİ 

Günler, Aylar Geçiyordu, 
Vaziyet Ne Olacaktı?._ 

Yazan: S. S. _I 
Bu efendilerden çoğu, ilk gün

lerde et konservelerini; 
- Her halde 18.hmi hmzirdır. 
Diye, yemek istememişlerdi. Far 

kat bir iıki gün geçtikten sonra, 
yalana yalana yiyip; 

- Şu İngiliz milleti, ne cömert
miş, yahu! .. Bizleri, et lokmalari
le besliyorlar. Cenabı Hak, kesele
rine Halil lbrahim bereketi versin. 

Diye, yana yana dua etmişlerdi. 

B unların içinde öyle adamlar 
vardı ki; talih ve mukad

aerat, onları siyasi bir fırkanın 
merkezinde hademeliğe ve kaçak
~ılığa sevketmişti. Bunlar, bütün 
hayatlarında belki tamamile ka- . 
rınlarınr doyurasıya yemek yeme
mişlerdi. İşte, yine talih ve mu
kadderatın garip bir cilvesi olarak 
şimdi (siyasi ı;;ahISlar) arasına ka
rışan bu adamlar, İngilizlerin -
haıkikaten müsrifane bir cömert.. 
likle - verdikleri yiyecekleri yiyip 
ot minderlerin üzerine sırtüstü u
zandıktan sonra; birkaç gün zar
fında damızlık boğalara dönüver
mişlerdi. 

Eğer bu adamlara: 
- Ömrünüzün sonuna kadar 

burada böylece mahpus kalacaksı
nız. 

Demiş olsalardı; hiç şüphesiz ki 
!bu kararı tebliğ edenin ellerini ve 
ayaklarım öperlerdi. 

Maamafih şunu da ilave edelim 
ki; vaktile nasılsa yanılıp aldanan, 
ve bu adamların arasına karışan 
birkaç vicdan sahibi; bu zelil ve 
sefil hayata tahammül edememiş
ler; 

- Biz gider, millicilere teslim o-
luruz. Böyle yaşamaktansa, kar
deşlerimizin elinde ölmeit daha ev
la ... 

Demişler; ve Taşkışlayı terket
mişlerdi... Bunlar da; sivil komi
ser Kumkaprlı İhsan, resmi komi
ı:;erlerdcn Naci Beylerle, kuvvayi 
inzibatiyede çalışmış olan dört ve 
yahut altr genç ihtiyat zabitinden 
ibaretti. 

Ne kadar gariptir ki, bunların 
hissettikleri gurur ve nedamet bi
le, öteki kaşarlanmrş softalara ve 
şeyhlere zerre kadar ibret dersi 
vermemişti... Daha dün,· ham ve 
katı bir taassupla her ecnebiye; 

- Gavur. 
))iye yan bakan .. bir hıristiyana 

el uzatmayı en büyük küfür sa
yan bu adamlar, şimdi sadece bo
ğnzla:rı tokluğuna, ve sefil hayat
larını kurtarmaık 'pahasına; senc
lerdenberi gururla taşıdıklan iman 
ve zihniyetlerini, ayaklarının altı

na alıp çiğnemişlerdi. 

G ünler, geçiyordu. Taşkışl.a 
misafirliğinin, tam on bı

rinci günü olmuştu. 
Vaziyet, ne olacaktı? .. Burada, 

daha ne kadar kalacaklardı? .. Bu
nu kendileri de bilmiyorlardr. 

Aralarında, kavga ve gürültü ek· 
sik olmamakla beraber, hayatları, 
düpedüz geçiyordu. İngiliz gedikli 
c:a vuşunun emrettiği idare heyeti, 
nihayet teşekkül edebilmişti. 

Esbak Çanak.kale mutasarrıfı 

Mahmut Mahir, sabrk Bursa müf-
tüsü Ömer Fevzi, sabık İzmir kadı
sı Ahmet Asım, (Nemrut Mustafa 
divanı harbi) nin azalarından kay
makam Fettah Bey ve Efendiler 
bu komitenin azalıklarına, lstan
bulun sabık muhafızı topçu feriği 
Mustafa Natık Paşa da 'riyasete 
seçilmişti. 

Tam asker usulile (tekmil ha
beri) vermek.. arkadaşların bazr 
istirhamlarım arzetmek ve saire 
gibi sebeplerle her gün muayyen 
zamanlarda gedikli çavuşun hıızu

çıkmak şerefine nail olan 
Natık Pa a · birka kere 

A~dülhamidin mahrem evrakını 
sakladığı dolap (Vahdettin ka. 
~arken buradaki evrak imha 

edilmiştir.) 

- Acaba, biz burada dalla çok 
kalacak mıyız? .. 

Diye, akıbetlerini öğrenmek is
temişti. 

Fakat her defasında bu mağrur 
azametli 9avuşı . kı1'aca : 

- Bilmiyorum. 
Demekie iktifa etmişti. 
Kovuşta en mühim meşguliyet, 

gündelik gazeteleri okuyup, hŞ.disa 
tı tenkit etmekte idi. Anadoludaki 
büyük zaferden sonra, :Milli ordu
nun birkaç gün zarfında Trakyayı 
da baştan başa istila edivermesi, bu 
adamlara çılgınca bir haset ve kıs 
kançlık vermişti. 

Fakat çok gariptir ki; Hakkın 
bu büyüJs tecellisi.. Türk milletinin, 
ve Türk ordusunun bu emsalsiz mu 
vaf fakıyet ve zaferi karş!sında hiç 
biri nedamet etmemiş .. Hiç biri: 

- Yazık .. aldanmışız. Meğerse, 

Anadoludakiler, hakikaten memle -
leketi kurtarmak için çalışan ada~n 
larmış. 

Dememişler .. diyememiş1erdi. Haf 
ta; gazete sütunlarım dolduran si 
yasi ve askeri muvaffokıyetlere kar 
şı: 

- Bunlar, saman alevi kabilin
den şeyler .. Bu gibi şeyler, çabuk 
parlar, çabuk sönerler .. Hele işin so 
nuna bakalım. Şu dritnotlar bura
da hala duruyorlar mı, durmuyor
lar mı .. eğer itilaf donanmalarile, 
askerleri lstanbuldan çıkıp giderler 
se .. ben şu sakalımı bıyığımı kazı
tır .. Köçek oğlanı gibi ortada ge
zerim. 

Diye, bidbirlerini teselli etmekte 
!erdi. 

M ühiın meşguliyetlerinden i -

kincisi de ailelerini bekle
ı:nekti. Gün aşırı, ailelerile görüş
melerine müsaade edilmişti. 

Bu günlerde, renk renk ve çeşit 
çeşit çarşaflı kadınlar, çocuklarının 
ellerinden yapışarak Taşkışlaya ge 
liyorlar.. Geniş avluda duvarların 
diplerine dizilerek bekliyorlardı. 

Tıpkı bir hastahanede veyahut ha 
pishanede olduğu gibi, mülakat sa 
ati, mahdut ve muayyendi. Bu mü-
lakatta birtakım garabetler eksik 
değildi. Bazı ailelerin mülakatı, e
dep ve nezahet içinde cerean ec'li
yor. Bu firaklı vaziyet karşısında, 
yalnız dertle§mekle iktifa ediliyor
du. 

Fakat bazan da facialı komedi 
sahnelerini andıran manzaralar gö
rünüyordu. 

---oı---
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ıVatmanlar, Bileteiler 
1 ' ~ 

ŞikcSyet Ediyor 
Jş Kanunu Tramvay Şirıketi

ıı.in bütün atöl~·elerinde tatbik 
edilmiye başlanılmıştır. At-Olye
lerde ~ahşaıılar bu kanunun bü
tün maddelerinden istifade et
mektedirler. 

Yatman, biletçi ve kontroller 

1 cleın ibaret olan hareket kısmm-

1

, da kanun henüz tatbik olunma
maktadır. llalbuki bilhassa \"at-

1
1 manlarJa biletçiler dokuz 9aat 
· çahştıktan ba§ka aynca zorla 
1 ilave seferlere çıkarıldıklarından 
' şikayetçidirler. Bunlar bu sefer-

ler için kendilerine fazla birşey 
verilse bile sıhhatlerinin miisait 
olmadığını ve bu yorucu çalL5ma.. 

mn kendilerini her bakımdan az ı 
zamanda uyuşuk bir insan haü- . · 
ne soktuğunu ileri sürmektedir
ler. Bu itibarla kanunun kendile
rine hala tatbik edilmediğini gö
ren Yatman ve bile.tçiler, içlerin
den bir heyet se.;erek Nafıa Ve
kaletine ba§\urmıya kara.r ver· 
mi.~lerdir. 

Tiirkkusu 
1 

Kadrosu 
Genişliyor. 

I· 
• 

Mis af iri er Şeref ine 
Yavuzda Parti Verildi 
Misafirler Yavuzu gezerken bahriye
miz hakkında takdirlerini izhar ettiler 

1 

·ı 
! 
j 

Misafir filoya Maçka sırtlarından bir bakı, 

Beş gündenberi limanımızda misa- ı kokteyl parti verdi. Saat 18,30 da 
fir bulunan Ingiliz bahriyelileri, dün Köprüden kalkan hususi bir vapur, 
de hazırlanan programa göre, ağır· toplantıya davetli bulunanlan Yavu-
landtlar. za götürdü. 

Filo komutam Amiral Wells ve 
maiyyeti erkanı, dün öğle üzeri Bil
yilkadaya gittiler. Tuğamiral Meh
met Ali tarafından Anadolu kltibün
de verilen öğle ziyafetinde bulundu
lar. Ziyafet, çok samimi geçti, ziya
fetten sonra misafirlerimiz, Büyük -
adada bir gezinti yaptılar. 

Amiral Wells ve filonun bütün za· 
bitleri, mihmandarlarile birlikte saat 
14,30 da Modaya gittiler. Oradaki 
Moda deniz yarışlarını takip ettiler. 
Yarışlardan sonra Deniz klübünde 
lııgiliz kolonisi tarafından bir kok • 
teyl parti verildi ve toplantı çok sa
mimi oldu. Harp filomuz komutanı 
Tuğaımiral Mehmet Ali de saat 19 
da misafirler şerefine Yavuzda bir 

Bu arada davetlilerin bir kısmını 
da Yavuzun istimbotları Dolmabahçe 
rrhtımından Yavuza taşıdı. Kokteyl 
parti büyük bir neşe içinde devam et
ti. Misafirlerimiz, Yavuzda gördük
leri intizamdan çok memnun kaldı
lar. 

Bugünkü program 
Bu gece saat 21 de Tarabyada Sü

mer Palasta donanma komutam A-

miral Şükrü Okan tarafından bir ve· 
da suvaresi vellilecektir .Misafirler, 

gündüz şehri gezeceklerdir • 
Yarın ve öbürgün misafirler, ser

best kalacaklardrr. Misafir filo, 9 
eylül perşembe a~am.ı limanıııruzdan 
ayrılac&.ktır. 

Hayeıı+ Ueu:zlu9u 'T o+k:klor: 
-• • • 

lstanbulda Her Semt lçın 
' Birer ·Asri Fırın Tesis 
· Edilmesi İleri Sürülüyor 
Belediye iktrsat mUdürlüğü, Istan

bulda hayatı ucuzlatmak hususunda
ki tetkiklerine devam ediyor. Kira, 
inşaat, nakil vasıtaları gibi esaslı 
meseleler hakkındaki etütlerini ya -
pıp raporlarını reislik makamına ve
ren iktısat müdürlüğü, zaruri gıda 
maddeleri üzerinde de tetkiklere gi
rişmiş, ilk olarak ekmek ve ekmeğin 

1 

Tiyatrosu 
• T emsillerı 

. . bl' 
Şehir Tiyatrosu Birinciteşrın~ fi• 

rinci günü akşamı Tepebaşı l{ışll tetıl' 
yatrosunda 937 - 938 seı.onu 
sillerine başliyacaktır. d ol· 

Şehir Tiyatrosu, son seneler e1' o
duğu gibi, bu sene ikiye ayrıla!~s. 
peret kısmı Fransız Tiyatros nııY' 
piyes kısmı Tepebaşmda ça.JJŞ IJ!d• 
caktır. Temsiller yine Tepeba§ 
verjlecektir. leş• 

Bu yıl facia, dram gibi eserler ııiÇ' 
ğır ilmi eserlerden hemen benıeıı ~ 
birine yer verilmiyecektir. paha rıı&' 
yade vodviller, hafif komediler ~~edi 
nacaktır. Halkın daha ziy~~~ k aŞ!l• 
ve vodvillere rağbet eyledigı a.~ c
mıştrr. Belediye için çok rnasr k ys· 
lan operetler de oynatıırnıyaca.b.~ ,i' 
hut bütün sezon içinde ancak 

1 

ya iki eser temsil edilecektir. stsb 
Şehir Tiyatrosu kadrosunda e et~' 

değişiklikler yaptlacağl haber ~ 
mektedir. 

Kunduz Rıza 

Gürültü Çıkarrn•t 
Evvelki akşam Burga.z ~dal~ 

Denizspor klüpte Tayyare . Ce~ı~ 
menfaatine verilen baloda bır ssı ıP". 
lı hadise çıkarmış ve yakalanJ?l;;ded 
Bu, Burgıaz adasmda hanıalllk 
Kunduz Ali Rızadır. ~ 

Kunduz Ali Rıza, evvelki alt i~ 
birkaç defa çarşıya giderek idil~ ,-4 
öteberi taşımış, bu arada da. bit~ 
kadeh şarap içmiştir. Sabaha ~irf 
Kıunduz Ali Rıza, klübün :rnUs ?fi~· 
Niyaziden hamallığını iste:ınlş~ ~ıııs 
zi, Kunduza 50 kuruş verıniştit• ~ 
duz, 50 kuruşu az bularak 25 1' ere• 
daha istemiş, Niyazi de kabul ed sı1 
biraz beklemesini söylemiş ve ·-~'.ı 
çıkmıştır. 5 dakika kadar J"1ıy:iŞr 

"keııw bekliyen Kunduzun sabrı tu . J<ıı• 
küfür etmiye ve biııa. şişele~~~ 
dehl~ri Iin-ı:nTV.P-: Nµ.lA'.lnTQtın\Slei'Ul. 
e.ını KaraR:oıa oavet eden poı .. cilt"' 
üzerine hücum eden suçlu, d~·ııııiŞ' 
mü meşhut mahkemesine ge~etfıle 
tir. Ali Rıza, şahitlerin şeb sllçlll 
hiç itiraz etmemiştir. Nihayet.. gUll 
olduğu anlaşılarak bir ay yecll oıııl' 
hapsine ve 36 lira para cezasıııa 
kum edilmiştir. 

Muallim Kadr~la~: ıcJ 
Orta tedrisat muallimlerın~ al ~,_Ô' 

roların hazırlıkları bitirilmişti!· ııııd• 
rolarm önUmüzdeki hafta 5011 etdit' 
vilayetlere bildirilmesi nıuhteJll ;çili' 

Lise ve orta mekteplerde s~ıı:oıe.f 
de hastalanan veya mazereti iJilİ~ 
sile mektebe gelemiyen nıuıtll ~v 
vazifelerini görmek ü:rere her uıuı:ıdll' 
kada yardımcı muallimler b 

: yapılışı işiyle meşgul olmuştur. Bu 
"Türkkuşu,,nda muvallak olan hususta bir rapor hazrrlanarak bele-

rmların sayı, vaziyet ve iş itibarile 
bugünkü şeklini muhafaza etmesini 
de muvafık bulmamıştır. Iktısat ınıü
dürlüğünün hazırladığı projeye göre, 
her semt için birer asri fırın yahut 
küçük ekmek fabrikası kurulması 
daha muvafıktır. Yani bilfarz Beyoğ
lu yakası için Beşiktaş, Ortaköy, To
pane ve civarı, Maçka, Şişli, Pangal
tı ve civarı Taksim.den Tünele ka -
darki saha, Galata ve civan, Kasım
paşa ve civarı için birer asri ekmek 
frnnı yapılmalıdır. Bu da bugünkü 
fırmcılarrn aralarında bir şirket kur 
masile mümkün olabilecektir, Bu ara
da ekmekler daha sıhhi ve fenni şe
kilde yapılıp pişirileceği gibi şirket 
tarafından bir eklen un alınması su
retile masraf ta azalacakbr. Maliyet 
fiyatları azalınca daha sıhhi ve u
cuz ekmek yapmak kabil olacaktır. 

rulacaktır. ~ --------:: l~ç SATIRLA bir genç kız diploma alıyor diye reisliğine veriLmiştir. 
Bu rapora göre, Üsküdar, Beyoğ

lu ve Istanbul yakalarında olmak ü-. 
zere Uç tane asri ekmek fabrikası ya· 
pılması doğru görülmemiştir. 

Haber aldığımıza göre, memleke

timizde sivil tayyareciliğin yetişme 

ocağr olan (Türk1rnşu) nun henüz 
kısa olan faaliyetinden çok verimli 
neticeler elde edilmiştir. Az müddet 

Bu karar, hem şehrimizin hususi
yeti, hem her yaka için bir fabrika 

zarfında başarılan büyük işler gözö- yapıldığı takdirde istenildiği kalite -
de e~ınek imaline imkan olmadığı 
için verilmiştir. Belediye şimdiki fı-

nünde tutularak (Türkkuşu) nun ge

nişleti!mesine karar verilmiştir. öni.i
müzde.ki yıl (Türkkuşu) na daha faz 
la talebe alınacak ve büyük şehirleri
mizin birkaçında paraşüt kuleleri ya
prlacaktır. 

---·Oı---

Oriamektep 
imtihanlarında 

Kazananlar 
Orta mektep muallim muavinliği 

için üniversitede açılan imtihanların 
neticesi tcsbit edilmiştir. Tarih, coğ
rafya ve yurt bilgisi imtihanında kim 
se kazanamamış, fransızcadan imti
hana giren 24 kişiden 18 zi, ingiliz
ceden imtihana giren 23 kişiden 16 
sı muvaffak olmuştur. Almancadan 
iki ıkişi kazanmıştır. 
Kazananların şifahi imtihanlanna 

bugün ve yarın devam edilecektir. Ri 
yaziye ve tabiiye gruplarından imti
hana girmek istiyen 27 kişinin grup 
imtihanları bugün, şifahi imtihanla-

"Seni Yerim .. 
Dive Bağırmış! 
Evvefki gece. Tahtakalede Mehmet 

isminde bir kunduracı sarho§ bir 
halde arkadaşı Fethiyi tahkir ettiği 
iddiasile yakalanmış ve Tahtakale 
polis karakolunda da bağrrıp çağıra
rak polis Necminin üzerine atlamış 

ve "Seni yerim,, diye yakasına sa· 
rılmıştır. 

Dün nöbetçi cürmü meşhut mah -

kemesine getirilen Meh"medin suçu 
sabit göriilmüş, beş gün hapse ve 3 

lira para cezası ödemesine karar ve

rilmiştir. 

---o---
Fakirleri Sünnet 

Çocuk Esirgeme Kurumıu Samatya 
kolu, 100 den fazla fakir çocuk için 
sabaha kadar devam etmek üzere bü
yük bir sünnet düğünü hazırlamak-

Musevilerin Y dbaşı 
Bayramı 

Bugün Musevilerin Roşaşana bay
ramlarıdır. Bu bayram, Museviler i

çin sene başıdır. Museviler, dün r .. k
şam 5697 inci senelerini bitirmişler
dir. 

Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşilköy Meteoroloji istasyonun -
dan alınan mahimata göre, bugün 
havanın Trakya, Kocaeli mmtakala· 
rında kapalı ve yağışlı, orta Anadolu, 
Ege ve Karadenizde kısmen bulutlu, 
diğer mıntakalarda açık olması, rüz
garların umumiyetle şimalden es· 
mesi muhtemeldir. 

DüNKU HAVA 
Dün ha va kısmen bulutlu ~çmiş. 

lcilr'lmPt.• 

L..:::.: _____ ,,,,,,,, __ ~ 

Devlet Demiryollan U.nıUJJl ,eb"' 
dürü B. Ali Rıza EreJJl 

mlze gelmiştir. 

Beynelmilel f efsefe ko_~gr~;. 
bulunan heyetimiz doııJJl 

• • ~ust" 

I
• ktısat Vekaleti Siyası. e #' 

~arı B. Ali Rıza ızJ)lil' 
miştir. 

• ıt 1';· 

Duruşmalar e~asınd!1 -ıa~ i}i' 
tiplerinin de resJOJ e)biSt' 

meleli içıiın emir verilmiştir· 

~ !' "·ıerJ ~.:; 
M Uli emlake aıt bazı e kııl~tv'" 

Ierine geçirterek baŞ tıt• 
satan dört kadın yaka~ 

~HAVA 
fSEylill 1937 

LrE~~~ 
-·---- • :ı.2-' 

1
9 uncu ay Gün: 30 aııır·. 24 

1 
Cemaziyülahır: 29 Ağ'USt013;3ı;S 
Arabi 1356 w Runıf 12,:ı.2 

1 
Güneş: 5,31 - Agle: 8 35 
İkindi: 15

1
50 - Akşam: 1

3'41 
Yatsı: 20,12 - !msak: /'_ f 
.~ .......... ..-ıınıtmırrmlMlllll_ ...... ""_..,..... 759 

re süratle esmiştir. Barom1eJ~ ı;ııJl hararet en çok 26, en . a~ ' 
rrrat olarak kavdedilmıstır 
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Dr. Aras Pireden Çin Sahilleri 
Cenevreye hareket 
liQric· 

Tamamile 
Abluka E iliyor C 'Ye Vekilimiz Yunanistanda 

~!k~ıı Samimiyetle Karşılandı 
~Ürki~'; (TAN) - Atina ajansı bildiriyor: 
dun ,~ 1f Bakanı Doktor Tevfik Rü,tü Araı 
~3 te \r t 16 da Atinaya gelmit ve akf8Dl ıaat 
aY!ıi va enedik yolu ile Cenevreye gitmek üzere 
'l'urkiy~Urla seyahatine devam eylemittir. 

;ı l?lUste Dışbakanı, Pirede, Yunan Hariciyeei da· 
.Çisi a. Jaıı. B. Mavrodis, Yunanistan.m Ankara 

~klJ-ell.i afaıl ile bazı Yunan yüksek memurini ve 
~s~ Atina Elçiliği erkA.nı tarafından kar· 

Doktor . 

Japon Meclisindeki Münakaşalarda Çinin Başmı 

Ezmeden Mütareke Y apmamıya Karar Verildi 

Londra, 5 (TAN) - 'Japon Hariciye Nezareti, Çin gemi
lerini iıtihcfaf eden ablokanın, bugünden itibaren Singtao 
üe kiralanmış mıntakalar harif, bütün Çin sahillerine teşmil 
edüdiğini bir tebliğle bildirmi,tir. 

Japon membalarından alınan bir habere gör:e, bugün, bir Sov-
yet sahil muhafaza gambotu, bir Japon gemisini Vlarivostok ya
kınmda topa tutmuf ve içini araştırmıştır. dtıat t11ııa l\ras, Atinada kaldığı müddet zarfmd:a. 

~ lll' B~vekili B. Metaksas ve Hariciye da· 
ıı ıle uzun bir görüşmede bulunmuştur. 

l>okto 4rQaın beyanatı 
Dr. :Ara. vapura biniyor 

Fransanm Çin Sefiri B. l\laggiar, 
Dün Şanghaya gelmiş ve yaralan i~i
Ieşmlye ba.slıyan lngiliz diri B. Hu
gerren'i ziyaret etnılştir. ~eı ~ r Aras, Atinadan ayrılmadan 

l'aııatta ~n ınatbuatma aşağıdaki be
" Ulunınu.,.ur · "'ll 5'" • 

de Oldu .tından m-velkl her gelişim-

Genel ithalat 
Kararnamesinde 

Ankara, 5 (Tan Muhabirinden) -
Vekiller heyeti, genel itha1at rejimi 
kararnamesinin maddelerini değişti. 
ren yeni bir kararname çıkarmıştır. 

Bu kararnnmeye göre, genel ithalat 
rejimi kararnamesinin rne<:buri ta· 
kasa tabi meımleketlerden gelecek 
eşyaya dair olan iki numaralı liste
sine jüt ipliği, incir ambalajrnda kul 
lanılmakta olan kaba zembil kapağı 
da ilave edilmi§tir. 

da gö 
1 
g\! gibi bu kere de hakkım

~Iİ ka~l'Jnlş olduğu hararetli hüs
dlııcı6 birden dola~1 Elen milleti nez 
ltt~ kere daha teşekktirleriıne 
't)(ıı ll olnıa.nızı rica ederim. Baş 
de htıı · letaksa.sla fikir teati~in
lle 'llit~duğumdan ve 'l'.una.nista.o 
ltkeu . Ye ara mda her iki me.-n· 
ler ~~ eden bütün mesele
ll:ıe'cut llıde tam bir fikir birliği 
datıa ?ldub'llnu yeniden bir kere 
la~1 ç ~Usabede eylediğimden do-
ile J;.oo • llıenınunum. B. Ma.\.Todis I"" 1 8 
, ~ınemden de pek ınemnu- Ce a ayar 
01aıı :ıetJer Oemiyettne gide<"ek Boludan Ayrıldı 
hll]"lllı l'll heyetine riyaset edecek 

'ttırk an .n. Ma'\·rodis Ue Mmereli Bolu, 5 (A.A.) - Bugün İktısat 
de ıJ - Elem l ·birliğine Cenevre-

evalll Vekili B. Celal Bayar Ankaradan Zon 
Ak edeceğimden eminim.,, guldağa geçmiştir. Gerede hududun-

deniz me8eleleri de da Bolu Valisi ve ilçebay tarafından 
• .. Jiıı · görüşüldü karşılanan Vekil, öğle yemeğini Ge-
da h ~~k!Jl bUtUn Atina gazete- redenin Esen te~indyer17fine ha-

~ler~etı! ;~aleİ;~;;etmekte- ~; ·a;~d~;~ .. ;~;;;~. l~b~; us:;~ 
~~~tı~aret, iki memleket rica- Vekili Bolu • Devrek hududuna kar 
'~e Olzn fikir teatisine mesut bir dar uğurlamıştır. 
~ d .aktan başka aynca dost
tli~~i illliğiru, sağlamlığını gös-
~at tı 0

•
1aYisile de bilhassa şayanı 

l ~tıı... euceıer vermiştir. 
~~ '<lerj . 
€11 ~hıinjnı, gazetesi, Yunan mer-
~ ~ 80 

1
. n, Vaktile hemşeri oldu

~· hııa: 1Yen Dış Bakanımızı dai-
~a~taaı bir sevinçle karşıladığını 
l\ı,: dır 

~ -ıg~ . 
.,14 ehe ~~leler de, bu görüşmele
~l~~d_.~Yetini tebarüz ettirmekte 
:~uz tıneseıelerinin mevzuubah

h..:%aıııa Yazmaktadırlar. 
~ılıJı.ıa tan ve Türkiyenin sulha 
~ tı ga . etti . zetelerde bılhassa te-

l'ilınektedir. 

li•~ 
•tQzda Petrol 

lran Heyeti Döndü 
Ankara, 5 (TAN> - General Rıza 

Kulunun reisliğindeki dost ve komşu. 
İran askeri heyeti. bugün saat 9,30 
da Kayseri yolu ile memleketine dön
dü. İstasiyonda merasimle uğurlandı. 

.. 
Negüs Delege 
Göndermiyor 

Londra, 5 (A.A.) - Sunday l!JX

press gazetesinin bildirdiğine göre, 
Negüs, Milletler Cemiyeti asamble
sinin bu toplantısına delege gönder
miyecektir. 

Nazi Partisinin 
Davetini 

Kabul Etmiyenler 
Berlin, 5 (TAN) - Berlinde bulu

nan bütiln ecnebi sefaretleri ve mas
lahatgüzarlıklan reisleri, Nazi Par
tisinin NUrenberk'te yapılacak kon· 
gresine davet edilırrlşlerdir. 

Sefirlerden, yalnız Sovyet Rusya 
elçisi dle Norveç ve Peru orta elçileri 
daveti kabul etmemişlerdir. 

Alman Gazeteleri 

Lehistana Küfretti 
Varşova, 5 (A.A.) - Lehistanın 

Berlindeki sefirinin proteetosu üzeri. 
ne Alm.anyanm Varşova sefiri bir 
tebliğ n~ederck, Alman iş cephesi 
teşkilatmm organında intişar etmiş 
olan Lehistan aleyhinde ve küfürle 
kanşık makaleden mesul olanlara 
L-....ı-..: ~:ı • .&1'.-.&. .:---- ....ı-ı..ı•.......:- -
bu gazeteye hükumet tarafından şid-
detli ihtaratta bulunul.muş olduğu be
yan edilmektedir. 

--o-

Cezirede 
Kargaşahklar Şiddetle 

Devam Ediyor 
Adana, 5 (Tan Muhabirinden) -

Suriyeden alınan haberlere göre, b\h 
rikçilerin hareketleri henüz durmamı~ 
tır. Tartuş ve Lazkiye Alevileri, Su
riye muhafzınm Alevi olmasını, Şam
lI muhafızın da geri çekilmesini pro
testo etmişlerdir. Cezire kargaşa
lıkları devam etmektedir. Eski muha. 
fız Sami dönünce halk, tekrar isyan 
etmiş ve hiçbir zaman Suriyeli muha
fız kabul edemiyeceklerini bildirmiş
lerdir. 

Tokyodan bildirildiğine göre, mu
hasamatın ba..5larnnsmdnıı evvel Çinde 
bulunan 61 bin Japonmı 87 bbıi, Ja.
pon~·aya dönmtifjtür. 

Çin, doğru yolu bulmıya 
icbar edilecek 

Diln Tokyoda Japon Diyetinin fev· 
kal8.de içtima devresi başlamıştır. 

Meclis, Çindeki sefer heyetine bir te
şekkür telgrafı göndermiş, müteakı
ben bir nutuk söyliyen Başvekil prens 
Konoye, bilhassa askeri harekatın 
Çin milletine Nankin hükumetine kar 
şı olduğunu bildirmiştir. 

Çinin başı ezilecek 
Başvekilden sonrn söz alan Japon 

Hariciye Nazın B. Hirota, Japonya
nm zorla muhasemata süriiklenm.iş 
olduğunu anlattı'ktan sonra ezcümle 
demiştir ki: 

"Bizim için azimkarane bir hattı 
Japon tayyarelerinin yaraladığı hareket kabul etmek ve Çini doğru 

Çindeki lngiliz Sefiri yolu bulmıya icbar eylemek mutlak 
B. Hugessen bir zarurettir.,, 

y • S k D I • nin başını knıcııramı~k bır şelill-

1 
Harbiye Nazın da söz al~rak ÇJ-

enı anca e egesı de başının ezilmesinden evvel bir _mü 
tarekenin mevzuubahs olamıyacagını 

Bugün Antakyada bildirmiş, ondan sonra da Maliye Na
ZII'I, yenin düşmiyeceğini mUjdeliye
reık mali vaziyet hakkında izahat ver 
rniştir. 

Adana, 5 (Tan muhabirinden) -
Hataydan gelen haberlere göre, ye
ni Sancak delegesi B. Roger Garo, 
yarın Antakyada olacaktır. Bütün 
Mısır gazeteleri, Sancaktnki Erme • 

nilerin Türklerle ayni menfaat karşı
sında bulunduğunu, hariçten gelecek 
tahriklere kulak asmamalarını tav-
siye etmektedirler. 

Suriyede jandarmalar, Levsiye'yi 
abluka ettiler. On kişi tevkif edildi. 

Türk Alevilerden Hacı Marufun oğlu 
Nasrettin de mevkuflar arasındadır. 

Hatayda mahalli hükumet, keyfi 
hareketlere devam etmektedir. Ibnis
suut aşiretlere silah dağıtmaktndır. 

Şanghay mütemadiyen 

bombalanıyor 

Londra, 5 tTAN) - Çin, Japon 
muhasematı hakkındaki son haberle
re göre, Japon tayyareleri bugün yi
ne Şanghay üzerinde uçarak, mtiltc
cilere ait bir kampı bombalamış ve 
50 kişinin ölmesine, 150 kişinin de 
yaralanmasına sebep olmuşl:ardır. 

Japon tayyarelerinin kafi kuvve
ti, Şangbay - Hangçeu demiryolu
nu bombardıman etmiş ve 8 kilomet
re kadar yolu tahrip etmişlerdir. Ay
nca, Fransrz imtiyaz mıntakası cenu
bundaki köylerin bombalanması da 

b ~ıdd Bulundu 
ıılii e, 5 

taı:.~~Or) <TAN) - (Arap ajansı 
~~da - liicazın muhtelif nok-
1~""\llde nı?~Pllan araştırmalar neti
lıcı~ btuıın h.im petrol ve bitum !:!aha
ıı-~~tı b~Uştur. Suudi hükumetine, 
hı~tta~ r Çok imtiyaz teklifleri ya 

Karzszklzk 
' 

ve Saskznlzk Devresi 
-«eı·ı.:,:... "'t IiU 
~'l..ıı, ~· k\ımet, petrol rafine-

~dı ne liicazda kurulmasına r. . 

1 ~ 
~mitte Spor 

Şenlikleri ~ 
~~ıt,5 
*\t.ı ıı l 11. <'ran muhabirinden) -
~n~tt-~e ıt spor şenlikleri yapıldı. 
l.t lliıer ~k.Yeşil, yüzmede Kara-
1\IS 1rınci geldiler. 

~ 411k---=~--=== 
4rı4 Qra Haberleri 
~ oQ'°Q, 5 (TAN): 

il< .::::ıan Umu .. , .. d .. l" ... · 
tlııı "litki :n " u ur ugu 'un 
~l ~ h Y~nin l 1 mıntaka...,md:ı 
~ ttııırı e brnuaurlükleri kurmuş \i
~~•r. lı ~ rnıntakalara bağla
' il', el'ide te§kilat geni~letile
lllu ~lathtı 
\·~ı..~.\il'leliat Umum lUüdürJüı;tü 
\ "'ll t ilden Bavan Selrnin'in 
~t ~e g" .. • 
' "ıftı 0ruıe.o liizum üzerine 

b..~tı!'{~ lllhayet \•erilmi:,tir. 
~larırı ehrimlzde yü7.me mU

llrn onuncusu yapddı. · 1 

A kdenizdel•i kor:-.anlık hadise
lerinin ortalıkta tam bir ka

n;,rkhk \'e ~a..,kınlık de\Te~i açtığı 
süphe götürıneı bir hakikattir. A~
denizde, maskeli bir harp var. Bu 
harbi, gi7Ji bir kuvvet ~mr~ bulu
nuyor. Ç'iuıkii mdıtelif milletlere 
mensuı> tkaret grunilerine ate;;; a~
mak \'e batırmak, niha)·et harp 
gemilerine de tecavüz etınf'k ve 
torpillemek bir harp ~maktan • haşkn hl~t>y değildir. }'akat hu 
harbi ~.an kim? lşt~ bir türlü an
ln~ılamıyııın \'e kolay kolay da an
la~ılamıyacak görünen nokta bu. 
dur. Belki de bu nokta:\'I ancak 
meçhul tahtelbnhlrln yakalanma~ı 
ve hiivi)·eiinin tahkik edilmesi or
taya çıkaracaktır. 

Akdenizde harbin bu ~ekilde de
nm edip Uerlediğl bu sıra.da hO.... 
diseler hakkında her muhitten 
bambaşka. kıırıaatleri ifade eden 
sesler yük!!ıelmeldedir. Valansiya 
hüldimeti kol'8anhk yapan meçhul 
tahtelbahirln Jtalyan tahtelbahiri 
olduklarının katiyen şüphe götür
mediğini iliin l'diyor. So'\·yetlerin 
ka.nnati ayni meııkezdedir. Onlar 
da Jtalynıı t.ahtelbahirlerinin sol 

, ' 
t························································· . .. - . 
t ..... ~~=~~: .. ~~~~---~~~-~.C:.~~~.: .. __ i 
•~ı•an~·a :ile dünya arasındaki her 
münasebeti kesmek ve buraya gir. 
mcsi mübnh olan herşeyi mt>net
mek için hu hattı hareketi takip 
etti~ini anlatr~·orlıır. 

Buna .mukabil Jtalya, bu hadise
yi kati surette tekzip etmektedir. 

Alınan ~azeteleri ise JtaJyan 
noktai nazarına müzaheret etmek
te ,.e ~u kabahati Valfmsiya hükfı. 
met!me yiiklemekte, onun cephe
lerde uğradı~ı aczi beynelmilel ha
diseler ~iliannakla telifi etmek is
tediğini iddia etmektedirler. 

Fransız matbuatma balalmr.a 
bunların da daha fazla Jtnlyadan 
~üphe ettikleri ve onu itham et
mek istedikleri göze e;arpar. 

•ı ngillzler ise, birk~ gemileri-
nin ve bir torpidolannm ta

arruza uğramıf} olma ma rağmen 

fikirlerini a~ık<;a söylemekten çe
kinmekte ve müspet tedbirlerle 
korsanlığın önüne g~yl düşün
mektedir. Jnglltere hükumetinin 

bu yolda aldığı ilk tedbir, müttt.a
viz tahtelbahirlMe derhal mukabe
le etmek lçin Akdenizdeki filosu
nu ku\'\:etlendirınek olmuş, daha 
sonra. Amerika da, tamnnıile bit:l· 
raf olduğu l~in her ne ':'ekiJde ohır
sn olsun teca\'Üze uğramayı bekle
meme.kle beraber Akdemizdeki 
zırhhlanna ayni şekilde emirler 
\'ermi tir. lnı~iliz zırhhlannm meç
hul tahtelbahire karşı mühim ted· 
birler aldığı üphe götürmemekle 
beraber asıl mesele hiidiselenn te~ 
kerriirüne mani olmak \'C bu SU· 

retle biiyük bir yangının kopma
sına karşı gelmek olduğu için 
Fransa Akdeniz de\·Jetlerinden 
müteşekkil bir konfenuıııım akdini 
düşünmüş ve lngiltere tnrafrndau 
kabul olunan bu teklif üzerine Jmn
feransın akdine doğru hazırlrkla.r 

b~lamı:)tır. 

F akat karışıklık \'e şaşkınlık 

bu işte de kendini göster
mekt~ \'e kooferan a kimlerin li'
tirak edeceği, kimlerin iştirak et-

mekten çekineceği üzerinde biribi
rime zrt mtitnlealnr yiirütiilme!rte
dir. Fakat bu mütalealann mahi
yeti lrnnferansa iştirak edecP.k 
de\•letlerin dn\·etinden sonra anla
şılacağı iı;in bunların üzerinde dur
mıya lüzum giinniiyornz. 

Asıl me.sele, hu koııfenwsm bir 
netice \·erip wrmiyeceğiclir. FuJ•at 
bu nokta iizerinde de tehelliir et
miş bir fikir yok gihidir. Bu yolda 
ileri stirülen en e a...,h mi\talea tn-

giıterenin hnttl hareketine aittir. 
Bu miitaleaya göre Akdeniz kon. 
ft>ransmıa iştirak eden biitün dev
letler, biribirinin ticaret filolanm 

himaye~i taahhüt edecekler \'~ bu 
suretle Akdeniz de\'letlerinin deniz 
kuvvetleri bu denizdeki emniyc·ti 
sağlamlamak hususunda birleşml 
olacaklardır. 

Bu fil(rin bütün Akdeniz devlet
leri tarafından kabul edilip edilmi
yeceğt katiyen belli olmadığı gibi 
bütün Akdeniz de\'letlerlnin kon
feransta birleşip hirleşmiye.cckl<'ri 
de tavazzuh etmemiş bulunuyor. 

Yukanda dediğimiz gibi ortalık
ta soo derece vahim bir kanşıklık 
l'c :.a kınlık vardır. 
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f Windsor Dükası i 
ı • 
İ Hitlerle f 
j Görüşmiyecek i ....• . ........ 

Windsor Dükası 

Berlin, 5 (TAN) - Bazı Alınan ga
zetelerinde bir iki gündenberl sabık 

Ingiliz Kralı Windsor Dükasmm, Af .. 
man Ba.'.'}vekili B. llitleri ziynret ede
ceği yazılmaktadır. Alman resmi mah 
f elleri bu haberi te~it veya tekzipten 
çekinmişlerdir, Bazı mehafile göre, 
böyle bir Zİ)'aret bundan bir müddet 
svvelden diişüniilmüş fakat sonradan 
vazge!;ilmi. tir. 

Reuter'ln 'riyruıa.dan aldığı bir hn· 
bere göre, Wind or Dükrumım yalmı
larmdan, saliihiyctli bir zat, ziyaret 
haberinin tamamen uydurma oldu
~nu söylemiştir. 

100 kadar sivilin ölümü ile neticelen ... 
miştir. 

Bir şehir daha :zaptedilmif 

Japon membala.rı, bütün Şahar (). 
yaletinin halen kendi ellerinde bulun 
duğunu bildirmektedirler. 

ı::11ger taranıan §ı:hrfn -t=linıi için 
verilen ültimatomun reddedilmesi ü
zerine Paozan şehri, Japon ordulan
nm eline geçmiştir. 

Nevs central ajansı, birçok Çin 
balııkçı ve gümrük gemilerinin Ja
ponların taarruzuna uğradığını bil
dirmektedir. 

Resmi Japo ntebliği 
Tokyo, 5 (A.A.) - Tebliğ: 

Japon donanmnsı, bahriye tayya
relerinin teşriki mesaisi ile 4 eylülde 
sabahın saat 7 sinde Amoy limanına 
taarruz etmiştir. Filo, liman metha
lindeki Kaç shin kalesini topa tut
muştur. Ve bu sırada tayyareler, balı 
riye prefeliğini ve şehrin civarın • 
da bulunnn tayyare meydanını bom
bardıman etmiştir. Çinliler, bu taar
ruzlardan ciddi surette müteessir ol
muşlardır. 

Şimali Çinde Japon tayyareleri, 
4 eylülde sabahleyin saat 6 buçukta 
Tientsin - Nankin demiryolu üze.. 
rinde ve Ticntsin'e 60 kilometre ane
safede tahaşşüt etmiş olan 37 nci ve 
38 inci Çin fırkalarını bombardıman 
etmişlerdir. 

Ayni zamanda Japon ordusu, bu 
mıntakada bir taarruza kıyam etmiş 
tir. 

Sekiz saat devam eden şiddetli mu 
harebelerden sonra Japon ordusu, 
Çinliler Tientsin - Nankn demir -
yolu il7.erinde Tientsin'e 50 kilomet
re mesafede kain Ma - ·rcheung'da 
işgal etmekte oldukları müdafaa mev 
zilerinden çıkarmağn muvaffak ol • 
muşlardır. 

4 eylill tarihinde öğleden sonra 
Japon tayyareleri, Çinlilerin Şang • 
hayda Chapei ve Paotoung'da bulu
nan topçu mevzilerini müessir suret
te bombardıman etmişlerdir. 

Yemen Ordusunda 

Suriye ve Irak Zabitleri 
Yemen, 5 (TAN) - Arap ajansı 

bildiriyor: Eski Suriye ve !rak zabit
lerinden, Yemen İmamı Yahya hiz
metine girmek istiyenlerin bir liste
si, İmama verilmiştir. !marn Yahya, 
bu listeden ordusuna almak istedi~

lerinin adlarını seçecektir. Listede 
200 den fazla isim bulunduğu sôyleıı
mektedir. 



[ Sinema 
• • 

Sinema Mevsimi 
Başlamak Üzere 

DiKKATll 
Perşembe Ak;~mı SAR AY 

Posta ve Damga 

Pullarında Bir 
SahtekCirllk Yakalandı 

Ankara, 5 (Tan muhabiıinden) _ 9 E JI f Ü 1 S İ " E M A S 1 tf O A 

Maliye Vekaleti posta ve damga pul- c A s u s A s K I 
ları üzerinde yapılan bir sahtekarlığı 
meydana çıkarmıştır. Anlaşıldığına 
göre, bu pullar kullanıldıktan sonra Fransızca filmi ile başh"·or 

Yeni mevsim ıuvertürüne Jiiyık • 
tekrar zarflardan ve kağıtlardan ko- :=::=:=~~~~~~~~.....,.~~;;;;;;,,,.~iiiiıiiioiı-!!!!~~~~~~!!ii!ii!iiiii"~'IOiiiıiJJ 
parılarak bazı kimyevi yollarla temiz 
lenmektc ve tekrar kullanılmaktadır. 

Yaptırılan fenni tecrübeler pulların 
bir miktar sıcak su içinde kaynatılıp 
kireç kaymağı mahliıltine batırılmak 
suretile ıslatıldıklarını ve müteakıben 
saf ispirtoya batırıldıktan sonra ku
rutulduklannı .göstermiştir. 'Bu mua
melelerden geçirilen pulların üstiln
deki damgalar tamamen kaybolmak
ta ve yenisinden farksız bir hale gel
mektedirler. 

Hazine hukukunu korumak ve bu 
halin önüne geçmek için tedbirler a
lınmıştır. Ancak memurların kullanıl
mış pulu kullanılmamışmdan tefriki 
mürriKün olmıyncağı için pullar iptal 
edilirken kullanılan mürekkep değiş
tirilmiştir. Siyah ve yağlı istampa 
mürekkebinin hiçbir S'Ur'Mle kaybedi
lemediği yapılan tecrübe ile sa!;.:t ol
muştur. 

iZMiR FUARI 
ve 

BALKAN GÜREŞLERİNİ 

ra ... 
- Hep, hep mi senin? 

- Şüphe mi ediyorsun? 
- Oyle ise ağlamam bir daha. Jltlı 
Fakat bilakis, Güner yine ağlıyordu. Erden b\1 ~( 

göğsünün üzerinde Günerin sarsılan başından ve ;ıt 
sinden anladr .. Eliyle başını kaldırarak alnına to 
nan saçlarını arkaya taradı ve : 

- Bak bana, dedi. Gözlerini görmek istiyorutll· 

Güner gü!lımseyen bir sesle: 
- A, dedi. Karanlıkta görülür mü? 
- Ben görürüm. 
- Nasıl gorürsUn? 
- işte böyle ... 

- ·rpittl' 
Nasıl oldu? Güncr başını kaldırdı, yaşlı ki ti' 

rini kırpıştırarak gözlerini göstermiye çalışırketl ıııJ 
denin baş sarktı ve dudakları karanlıkta titriYC~stt" 
kirpiklerin üzerinde uzun bir saniye dinlenınek 1 

-· 

di, fakat Güner, güzel gözlerinin üzerine br parÇB fi 
teş dokunmuş gibi kesik bir feryatcıkla sıçradı ve 
denin sormasına meydan vermeden: 

- Annan, dedi. Gözlerimden öpme. ~ 
(Arka!' - ? ... 
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Manevradan 9 

~"de,~ hedefi: Haberde, fi-T Ula a r lk Ta:=ı ra 1 h. Da n <dl 1'!.!ıt, 'lttı~r ~eyde temiz, dü-
~8.teteaj 1

1ını olmak, kariin 
0 lllıya çalışmaktır. 

Trakya manevralnnnda mo~ 
nısrtalar çoldu. Türk askerini her ta
rafta makina bru mda göriiyorduk En 
nazik mekanlzmalan mu\'affakıyetle 
işleten bu askerler, dünkü Anadolu 
köylWeridir: hani iptidai saban kul
landıklanndan, zerze\'at ekme'.\i bil
mediklerindeıı, karatoprağı kttllana
madıklanndan şikayet ettiğimiz köy
lü! CONON MESELELERi 1 

~llhs· 
Ş h• ın Ertuğrul 
e ır O 

8 
1 

Pereti 
Qet y 

olcuları 
d Şehir t' 

1 eııbetı k 1Yatro u, kuruldu~'1J gün-
,r:ıa defertndf çerçevesi içinde, da.
d ~it \·aıf! ~.ir varlık ~ö termi. tir. 
ıgı eJ<sıkı~kf duştüğü zorluklıın, .uğra-

~'tıgı111 ,~ eri Yenmek için nasıl uğ
Oe bllııJa gerçek sanatkar :feragt\-

AT ICIN 
OKUNAN 
SATIRLAR 

~"'""""~"""~"~~ 
' Kıymetli at baf lıklan ~ 

kip ederek yazan tarihçi Ibniiyas ki 
tabın da (cüz 5. Sayfa 203) aynen 
"Osman oğlunun Kahirede kaldığı 

sekiz ay kadar zaman içinde Mısır
lılar çok §Ümul1ü zararlara uğradı
lar. Elli kadar sanat tamamen ta
til edildi ve bu müddet içinde Mısır
da hiçbir şey yapılmadı, diyor. Ya
vuzun alınlıklan lstanbulda yapıl
mıştır. Bu iddiamı da, resmini koy 
duğum ayni şekildeki at almlığı ile 
isbat ediyorum. Bay Halil Etem ya 
zısmın on altıncı satırında neşretti
ği alınlığın Türk eseri olduğunu söy 
lediği halde ikinci sayfasında bu 
nun Arap sanatkarlar tarafından 

yapıldığını kaydetmek suretile bir 
tezada düşmüştür. Yavuzun lstan
bula sürdüğü sanatkarlar arasında 
zırh yapanlar da vardı. lhtimal on 
lnr hem Yavuzun, hem Kanuninin 
at alınlıklarını yapmışlardır. Fakat 
sanatlerini Türk selikasına uydur
dukları muhakkaktır. 

Bunlar bir buç.uk enede en eski zi
raat medeniyeti va..cııtalarından en ye
ni maldna medeniyeti vasrtalanna ge9 
mişlerdlr. nır tayyare topunun cihazı 
üstünde tereddütsüz isliyen bu el, bir 
buçuk sene öncesine kadar baltadan 
kazmadan, çapadan başka alete el do. 
kundurmamışlardır. Atatürk bir ma
kinalı tüfek neferine önündeki silihm 
ne olduğunu sorduğu zaman, köylii 20 
inci teknlk asrının bir dersini okuyor. 
On binlerce asker, hepsi, en yeni talim 
namelerin bütün htikiimlerini kolayca 
tatbik ediyorlardı. in anın, adım ba
rtında derin bir azapla soracağı geli
yor: 

~ Oıı11ıı b: n~sıJ altcttiğini biliriz. 
b lar, bir ınücadele manzarasıruı ba.. 
lt tlli<d' taraftan kalplerinde derin 

l'atta11 dır Jıe.l ecanı dm·arlrnn, öte ta-

YAZAN: 
~ a b. ~ 

• OJ>eret ır acı duyuyorlardı. Bu 
t"et kısmı idi. 

~ 'ri,l·~~Peret kısmı denilen şey, Şe
J>el.da ro tınun böğründe bir ur gi-
0 oluvermişti. 

T ürk ile "At,, biribirini 
tamamlıyan iki varlık

tır. Türkü anarken atı, ah 
anarken Türkü hatırlamamak 
mümkün değildir. Ataız Türk 

'i Pereun 
lçt11 ne old:ığu ve kunılahilme-
~ geı~e. ~ibi şartlann \'Ücudü la
~tııı ııfuıı pek i~·i bilen !luhsin l<Jr
-~ kad arkada.şlan; bu, hazin ol-
lliJı bir ar garip olan l~e ~.ok bii
h llıee~r Cebri nefi le boyun eğmi

Seııu .ur kaJdıklanna eminiz. 
!alile il sınenıa telrniğinin dev adım-
11ıı-1 erııcd· •. 
'll:llil U ıgıni Ye diinya ileri mu-

~~ller~J sahne ,.e sesinin en mükem
""lk, elb haftada on dört defa gören 
ne bu o ette ki pek haklı bir istiğna 

llfı.d Perete iltifat etmiyeceldi. 
t~ıı..._ e 0 Peret ve opera saınatkfm :ve .. ırı.ellin • 
tıı11 gels .Şartlan tamam olduğu 
31la'" bıle iş yine olup bitmiş sa
~lesı Ortada bir bina Ye sahne me 
lla 'ar<] haııed· ır ki onuo da ayni zaman-
'hı bJ •lınesı lazımdır. Neyse, hu 
lııetti r htrıeseıedir.1 iliz bnrada kıy
JıeJıJa ~~ lr Tiyatrhsunum böğründe 
l~~ at( ~n ,bu urun - g~ olmakla be

~t ~ltıasına ~"\inelim:· Ve .... 
1bun;·~ıe 

l.\tltaıı1 e\·indikse Muhsin }jrtuğnılvnı 
\'il~ fle,~ın kabal edilmediğine ondan 
)!~ ~lldiğinıfzi söyliyelim. 

111-dt~i 0~ le geliyor ki Muhsin gös
~I> dl ~rgmıı li sebebi, hakiki bir 
11~1 ll<l e&'ildir. Sanatkar l\luhsinin ö-
dıı~Uıı~~? da. (Yorulmaz Adam) ot
~l'tf ilenJer bu l te bazı güve ye
fllltt~~"Zıneırte gecikmezler. Belki 
'tılli ~alclırılması için kalbini \'f' 

'1, beı'ncıttirecek kadar zorlu uğ. 
~la ~ld ki Rusyaya balet stajı yap-

tı u~ .. · "ceklerin rı:iill'ô \'(' seçim §art 
~etdı. ~nele bazı haklı titizlikler ,,. .. 
~de ']' iki ahne mevsimi yakla tı~ı 
~ t'lra epl\haşı alaşının hata bir çü
~'· }f denıetı ,·aziyetfınde knldığma 
Ldı~ er ne olursa olsun, yerinde 
"QJ etrıııa Olenınunuz Ye istifa;ını ka-

&ı .. L ~enlere teşekkür ederiz. 
ltt ...,,Sin ~ 
~-~le., 1 e!{er nusya)·a giclecek ba-
"""'arıı ~n ecimde vesair bazı hu· 
~~ ı~ ~ok titiz \'e dikkatli dannrn
l ha .;'.~ geldiği fi!rrini ortaya at
~~lal't tı <le ayni fikirde) iz. Balet 
Ilı. l,fııı U henüz yola çıkmamışlnrken 
h lb.\liı ıerinde <'iddi bir sanatkar 
~r l'il!;8entJiği ile durmalıyız. Şe
~ ~~Uı 01 rosu ne kadar hususi bir t~· 
~ ltiıı Uı Ursa ols~n. bu~iin tek oldu. 
~ .~ı ~erinde (Tiirk Tiyatrosu) ka 
~llcaltt enııse de, iste~ilme~e de ta-

d 
la,.,_ •r. llu bakımdan da balet :rol-e ~ııııa k • 
llıel<te olaycacık (.uğurlar olsun) 

d. lın le. llıazuruz. 

' gedik bir varlıktır. At, Orta 
Asya denizinde Türkün yelke
ni olmuftur. Yaradanın, dün
yayı ıtığa kavufturmıya me
mur ettiği Türk, attan kanat
larile Batıya doğru süzülmüt
tür. Türk, atı aile efradı ara
sına soktu, at sevgisini çok 
yükseltti ve onu Tanrılık ar
fında bile oturttu . 

Dedelerimiz atı takdis ederlerdi. 
Yedinci hicret asrı bilginlerinden 
Kazvinli Ebu Yahya Zekeriyn (A
sar· il - Bilat ve Ahbar - il - Ibat) 
adlı kitabında dokuz Oğuz Türkle
rini anlatırken der ki: "Bunların 
mabetleri yoktur. Atı büyüklerler 
ve kutlu sayarlar, çok iyi ata biner 

.... . .. 
sema göründüğü zaman bayram ya 
parlar, Azim - üş - şan biı· melik
leri vardır. Bu melik'in sarayının 
üstünde bin adam alacak büyüklük
te altından bir çadır vardır.,, 

Atın da ana yurdu Orta Asya
dır. Yunanlılar, Fricyalılar ve Mı
sırlılar Türklerden aldıkları atı bın 
bir iistCırelcrine kahraman yaptı
lar. Fricyalılar atı Atis adiyle dişi 
~nrrlarından Sibel'in gönül verdiği 
genç bir çoban gibi tasnwuı· etti
ler. 

T Urkler karanlık çağlarda atı 
ehlileştirdiler, tarihin diJ

lendiği zamanlarda Asya ve ön As
yada at yctiştirıniye büyük önem 
verdiler. Dirneşkli Şahabettin ''.Me
salik - ül - ebsar fi memalik _ il . 
ahbar,, adlı kitabında .;aylak Hayrla 
ra göre Anadolu beyliklerinden l{as 
tamonu beyliğini anlatırken : "Kas 
tamonu atlan Arap atlarının çok 
fevkindedir. Arap atları gibi bunla
rın soylan, sopları tesbit edılmiş
tir. Bu atlar çok pahalıdır. Bin al
tın dinara ve daha fazlaya satılır. 
Kastamonunun Igdişl~ri de çtık pa
halıdır. Bunların Üzerlerini! hususi 
müesscselcl' tarafından damgalar 
vurularak satılır." der. Cene\'elı 

"Balaban" a göre de Gcrmiyan bey 
liğini anlatırken de şunlan söyler: 
"Germiyan atlan çok koşucudur. 

Salık otlarlar. Şecere~ri bellidir. 
Kırda otlarken bile dai~ şu atm 
anası filan kısraktır, babası da iU 
aygırdır diye gösterilebilir. Dünya
nın hiçbir atı Germiyan ntı koşar
ken arkasında bıraktığı toza bile ye 
tişemez." 

3 ile11ıı b~· teııertuannda hafif kome· 
~tuı. 'rUJii~ yer aldığım ela lşiti
ıı \~il :ıhsıne ,·ekalet edecek olan 
a ~ do~ 'l~natıkanmız ı. Galipten bu
tııl'da eid~ olnıadı,rım, yan reperto
la e~ "te~ eserler bulund~~'llnu işit,.. 
~ ~ l~lııd ı.. Daima hafif eser, inkı
~l'e, l'rıae bulunan bizlere ti~·atronun 
11• l hettı na ''e mefhumunu biisbütiin 
~ b1111 tebtıir ki Şehir Tivatrosmı-
S u beklememekte haklıyız. 

11""0ılıık Ayaklarına 

Kalkaşendi'de "SubhUI aşa" sın. 
da (cüz 2. sayfa 17) çok koştuk
ları, sabırlı ve uzun yola müteham
mil oldukları için Türkistandan iğ
dişler getirildiğini ve bunların çok 
kıymetli olduklarını kaydeder. 

~ Maı Oldu 
226 tı{hıld 
tr ııullıa ak, (TAN) - Kilimlide 
~a c <ı.tı attı talı kömür ocağına gitmek 

t-ho.. ele Sü l" ş··k ·· H tıı -!l oı rmene ı • u ru asnn 
ıı ... ~e~~: 0~Ş .. ve ne yaptığını bil
~ tı eınu 0ll'ıur taşıyan küçiik anaxi-

lltı iki ~e Yntnııştrr. :Makine, Şük
acağını kesmıştir. 

Eski kitaplar, iyi ve cins atlarda 
aranması lazımgelen vasıfları sa
yarlar kcn bu hususta Türklerin A
raplardan daha ziya.de titiz ve dik
katli olduklarını kaydederler "Ki
tab - ün • makbul fi hal • il - huyul,, 
e göre Araplaı en iyi atta altı va
S!f aradıkları halde Türkmenler ev-
velinde "Y" harfi bulunan yedi 
Türkler ise yine evvelinde "Y" har
'*'1 bulunan tam 27 vasfm bulunma-

sına dikkat ederler. Yine Türkler 
makbul atın üç yerini güzel kadına, 
üç yerini su sığırına, iiç yerini ka
tıra, Uç yerini de deveye benzetir
ler. .. 

•• 
U ç alınlıkta üç şekilde yazı-

- Sincan köytinün iptidai ~l:ftçisi 
bu mudur? 

A t iyi ve kötü gününde Tür
kün sadık bir dostudur. Sa

vaşlarda binicisinin yüklendiği teh 
likeyi paylaşır. Türk te atınm bu ve 
fakarJığını tanır. Kendisine miğfer, 
zırh, kalçak, dizçck, baldırçak ve 
kalkan tedarik ederken atına da ay 
ni madenlerden alrn ve boy zırhla
rını ihmal etmez. Müzeleıimlzde de
de yadigarı birçok at alınlıkları ve 
birkaç ta boy ve boyun zırhı var
dır. Alınlıklar içinde yapılış, süsle. 
niş ve tarih bakımından pek mühim 
olanlarını da buldum. Askeri müze
deki Yavuza, Kanuniye, Sadrazam 
Hclfız Ahmet Paşaya, Mısır mem
luk vezirlerinden lnal - is • Sami'ye 
ve kumandanlanndan Canım Ba
ya ait demir at ahnlıklan sanatin 
Vf:! tarihin birer pırlantasıdır. Hafız 

Yavuz Selimin atı için yapılan 

zırh başlık 

lan hünkar ve hundkar hak 
kında Bay Halil Etemin verdiği iza
hat çok noksan ve bazı yerlerde de 
yanlıştır. Fakat bunlann münaka
şasını bu yazıya sığdırmıya imkan 
yoktur. Hünkar ve hUndkar kelime 
leri 8 inci asırdanberi bazı türkçe, 
arapça ve ermenice Şark eserlerin
de görülmektedir. Aşık Paşa zade 
tarihinue "sayfa 59, 66, 68" de Mu. 
radı HUdavendigô.nn sağlığında oğ 
lu Yıldırım için Hünkar kelimesini 
ve Ibniiyas, (cüz. sayfa 268, 271, 
349" da Yavuz ve Kanuni için hond 
kar lakabını kullanmışlardır. Yıldı
nm Beyazıttan sonraki eserlerde 
Celhleddini Rumi ve Hacı Bektaş 
Veli için hünkar vasfı kullanılmış
tır. Fakat Sipehsalar risalesi gibi 
Mevliı.nanm; bir müridi tarafından 
yazılan hal tercümesinde katiyen 
hünkar kelimesi kullanılmamıştır. 

E\'et, budur! Bu cevap bizi ferah
landınyor: bir seneden biraz fazla 
müddet içinde en ileri harp tekniğini 
ka\·rayan bu köyJü, ı;ıüphesiz daha az 
zamanda en ileri ziraat t.ekniğine, en 
yeni hayat BdetJer.ioe alışacaktır. Or· 
du terbiyesi gibi bir köy terbiyesi ıa. 
um! Mua)·yen yaşta köyllileri askere 
alıp onlan ~irminci asır askeri yap
tığımız gibi, mua;yyen merkezlere ka-
dın ve erkek ~ft~Ueri toplayıp onlan 
yirminci asnn toprak hizmetleri için 
yetiştireceksiniz. Bir senede tank kul 
lanına~1 öğrenen köylünün kız kar .. 
deşine birkaç ayda 9ocuk bakımını, \'e 
erkek kard~ine mey\ıa ağacı dikme.. 
yl, a.~ılamay:ı, türlü ziraat yapmayı 
öğretmek şüphesiz daha kolaydır. 
Nazari köy se\•glciliğinden umumi 
köylü yetiştlr:iclliğlne geçeceğiz. Eğit. 
menler ilk adımdır. Tıpkı şimdiki e
ğitmen merkezleri gibi, ev ba'kımı, ~ 
cuk bakımı, daha i~i beSlenme, ,.e 
toprağın bin türlü hizmetinin daha iyi 
tan7.imi usullerini öğreten merkezler 
köy murahhasları ile dolup boşata.. 
caklar, Türk köyünde istihsal \"e ha.. 
yat, Trakya manevra.larmda gördü
gu .. ıru rtorl ~ aeıi.>·esl De bir 
nisbete çıkaea."-tır. Bir kabiliyet ver
me müC'adelesl değil, var olan iyi bir 
kabiliyeti sadece terbiye etmek müca,.. 
delesl yapmak rnevkiinde bıiıunuşu
muz bahtiyarlıktır. 

.l':LU,.l.l.&""'- .., -':/-•&.&U.Ui lU U:)LUJJ\,.U;,, ;ı.•..l.h"Q" 

ma ümile biresmi Hafız Ahmet Pa. 
şa,, Canım Beyliğinin üstünde iki 
satır halinde "Biresm - il . makar -
ril - Eşref el Ali elemiri elkebirl Ca
nim essakı min mukeddem - il - ü
lof a·zze na.sruho,, lnal Beyliğinin 
üstünde de (Mimma umile biresmi 
inal - iz - zahiri - yyis - Sam\) ya. 
zılıdır. 

B u yazımda tarih bilginlerınce 
büyük bir kıymeti olduğu 

anlaşılan Yavuzun at alınlığından 
bahsedeceğim. Kısaca da Kanuni
ninkine dokunacağım. Eski Müze
ler Müdi.irü Bay Halil Etemin tarih, 
Arkeoloğya ve Etnoğrafya dergisi
nin 3 üncü sayısında "Yavuz Sul
tan Selim adına demirden at alınlı
ğı'' başlıklı bir yazısını gördüm. 
Pek nadir bir parça ve <;0k mühim 
bir Tiirk eseri diye tanıttığı bu a
lınlığın fotoğrafını Holandnnın Arn 
hem şehrinde antika rneraklıı:ıı 
Schcidios'dan getirtmıştir. Halil 
Etemin bir tüccar veyahut bir dip. 
lomat vasıtaı:ıile Türkiyedcn çıka
rıldığmı tahmin ettiği bu eser şüp
hesiz ki bilhaı:ısa son yarım asır i
çinde yurdumuzdan aŞırılan yadi
garlardan birisidir. Bay Halil Etem 
uzun seneler müzelerimizin başında 
bulunduğu için bu eserin müzelc-ı·i
mizde bir eşi bulunup bulunmadığı
nı bilecek ve tetkik edebilecek vazi-
yette olduğuna kanaat getirmekle 
beraber milli ve kıymetli bir eserin 
aşınlmasındnn duyduğum acı ile 
müzelerimizde bir araştırma yan
tım ve nihayet kıymetli müdUriinUn 
yardımiyle Askeri Müzede Yavuz 
Selimin,,; Holandadakinden daha ne 
fis bir at alınhğını buldum ve çok 
sevindim. Bu sevincimi; benim gibi 
acı duyan yurttaşlarıma da geçir
mek için bu satırları yazıyorum. 

Bay Halil Etem müzemizde bulu. 
nan bu eserden haberi olmadığı için 
Holandalının elindeki alınlığı fazla 
kıymetelendirmiştir. 

M üzemizdeki alınlık sert de
mirden yapılmış ve üst\ine 

de kalemle birçok süsler kazılmış 
ve işlenmiştir. Yukarısındaki sipe
rin altında iki satır halinde: 

"Azzo limevlana es - Sultan - el -
melik el • muzaffer el • hünkar el • 

Bu da Kanuni Süleymanın 
at başlığı 

azam maliki rikab - il - ümem 
Melik - il - berreyn vel bahreyn 

Sültan - il - haremeyn • iş - §eri
feyn Selim Han lbni Bayezid Han 
Azze Nasruho." 

Ve burnu üstündeki 12 kavisli 
bir madalyon içinde de üç satır ha
linde: 

"Selim Han. Azze limevlana es • 
Silltan el - melik el - muwffer. Az
ze nasruho" yazıları vardır. Alın

lığın boyu 55 gözlük Ustunden eni 
23 santimdir. Madalyonun alt kıs
mında Beylemani Türk kılıçlarında 
olduğu gibi iki sarı mismar var
dır. Orgülü boyun zırhlan düşmüş

tür. Holandahdaki başlık ta yazı iti 
barile bizimkinin aynidir. Yalnız on 
da Arap kaidesine uygun olmıya
rak "El - hrem - iş _ şrifeyn" yazıl
dığı halde bizimkinde bu ibare doğ 
ru yazılmıştır. Bu itibarla Holanda
hnın elindekinin taklit olması ihti
mali de hatıra gelebilir. Holandalı
nmkinde hünkar "hün" ve "kar" 
şeklinde ayn iki kelime olarak ya
zılmıştır. Bizimkinde bitişik yazıl
mıştır .. 

K anuninin at başlığı üzerinde 
yalnız iki satır Yardır ve 

şöyledir: Mimma umile biresmi 
Mevlana el - Makam - iş - şerü el -
hundkar el _ a'zam. 

Es - SUitan Süleyman Şah Hall
dellahü Milkeho ve Sültaneho ve 
Huvveseho ve nasara a'vaneho. 

z-ıu •• y:-...: ..A ı.;,.:a..,.. ..v--:.:ı._ı-.., .ZZ.JJ.a 

şendi, Ibni Hordadben'de, Halil Za 
hiri'de eski Şark hükümdarlannm 
elkabı sayılırken ne Hünkara, ne 
de hündkara rastlanmamıştır. Bu 
iki vasıf paralar üstUnde de yoktur. 
Ferhengi şuuıi, Ferhengi Nasm ve 
Bürhani Katıda da Hünkar ve 
hündkii.r yoktur. Türk lugatçilerin
den bazdan bunun Hüdavendigflr
dan bozma, bazıları da farsça saa. 
det manasına hunük ile ar'dan mü 
teşekkil olduğunu söylüyorlar. Fa
kat kelimenin hangi dilden oldu
ğunda umumi bir tereddüt vardır. 
Hünkar tUrkçedir. Osman oğulları 
Muradı Hüdavendigardan sonra Ma 
car1arla temas ettikten sonra bu 
\'asfı almışlardır. 

Yakutu Hmevi (Cilt 2 sayfa 38) 
bu kelimeyi (H), (N) (K} veya 
(G) ve (R) har:flerile yazmış ve 
Macarlara ad olarak kullanmıştır. 
Esasen dilimizde yüksek yer mana
sına Hündilr, korkutmak manasına 
Hünmek, hiddet manasına Höndür, 
bahşiş manasına Honçe kelimeleri 
de vardır. Hünkar, Hunkar ve 
Hungar şeklinde okunabilen bu la
kapta da bu kelimelerin manaları 

tamamen mündemiçtir. Kaşgarh 
Mahmut ta Koç manasına gelen 
KocUnkar kelimesinin sonunda da 
kar ekini görüyoruz. 

Bir Günün Kazaları 

Falih Rıfkı :ATAY 

fö~VUCU~""~ 

t. T"'~~~ ~~~~~; 
Gürültülü Rekabet 

Okuyucularımızdan F. H. ya.zt 
yor: 

"- Şehrin her tUrlü gürültülerin
den kurtulmak, başımı dinlendirmek, 
rahat ve sükunla oturmak için E
renköyüne taşınmıya karar verdim. 
Mümkün olduğu kadar !stasyondan 
ve çarşıdan hUlasa gürültüden uzak 
bir yer aradım. 

Eski istasyonda Etem Efendi cad· 
desinde bir ev kiraladım. Yakınımız.. 
d:ı iki mahalle kahvesi var. Birisinde 
bir radyo gramofon olduğu için di
ğeri de aldı. Evvelki sabah saat tam 

6,15 te bütün mahalleyi inleten me
detli bir plak çalmıya b~ladı. Saat 
l 5 şe kadar devam etti. Bu yeni kah 
venin rekabet edebilmesi için ancak 
bu tarzda çalması lazımdır. Çünkü 
diğeri de sabah 7,30 dan akşam 23 e 
kadar devam ediyor .... Dün şehrin muhtelif semtlerinde 

kazalar olmuştur: 
1 - Burgaz adasında oturan ko

misyoncu Lenianagosun eşi Nina e
vin merdiveninden düşerek bacağı kı 
rılmışlır. 

2 - Sultantepede oturan Ali is
minde biri bahçesindeki incir ağacın
dan düşerek muhtelif yerlerinden ya 
ralanmıştır. 

Artık tahammülüm kalmadı. Doğ
ruca Erenköy merkezine gittim. Bay 
komiser şu cevabı verdi:. "Nizamnar 
meye göre 8 den 23 e kadar herkes 
istediğini yapabilir. Bu emri kendi
lerine bildiririz. Bu saatler haricin
de çalmazlar.,, Nahiye müdürümüzün 
bu işle meşgul olmasını rica ede
rim.,, 

3 - Küçük Ayasofyada Mehmet 
isminde biri kiremitleri aktarmak için 
dama çıkarken merdivenden yuvar
lanımış, yaralanmıştır. 

Kanunininkinde hünkar kelime
si (hundkar) şeklinde yazılmıştır. 
Bay Halil Etem neşrettiği alınlığın 
Mısır, Suriye veyahut Istanbulda 
yapılmış olması ihtimalinden bahse 
diyor. Halbuki bu alınlığın Suriye
de yapılmasına hiç ihtimal olma
makla beraber Mısırda yapıldığı ih
timali de yanlıştır. Çünkü Yavuzun 
Mısırdaki hayatını günü gününe ta 

4 - Dün Fatihte bir arabanın at
ları ürkmüş, arabayı durdunnıya 

muvaffak olamıyan arabacı Musta · 
fa düşerek muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralanmL5tır. 

Bilecikte 

Klübü 

Avcılar 

Kuruldu 
Bilecik (TA.~) - Burada bir Avcı

lar k!Ubü açılmış, reisliğine ağır re
za hakimi Izzet Necmettin seçilmiş
tir. Klüp azası ilk avlannı Yeniköy ci 
varında yapmışlar, bu suretle "'1'1,ıkça 
büyük bir kalabalık geç vakte kadar 
faydalı §Ckilde e.frlenmiştir. 

5 - Floryada Karabet isminde bir 
genç Yeni plajda yüzerken fazla a
çılmış ve boğulurken kurtarılmıştır. 
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Dün Pire muhtelitile Galatasaray - Beşikttıf muhteliti arasında yapılan futbol maçında bizim kaleye gol olurken alınan iki enstantane 

BOKRES MüSABAKALARI ACiLDi 
-,,,~~~ 

~Muhtelit Maç-~ 
~ /ar Haf laya ~ 

Sekizinci Balkan Oyunlarının i JeF;,,;,;:c~~as;;-,:,~:.~::: ~ 
' bult lzmir muhtelit takımla- ~ 

Dünkü ilk Neticeleri: ~ :=:~'.;;;!·';::::':!:7/~n: ~ 
- mesi yüzünden tehir edil- ~ 

R 30 Be 3 p -miştir. Bu maçlar 11, 12 ve ~ omanya iZ uvan ~ 14 Eylül tarihlerinde yapı-~ 
1 " lacaktır. ~ 

Bükreş, 5 (Arkadaşımız Burhan 
Felekten telefonla) - Sekizinci 
Balkan oyunları bugün Milli Ter
ibiyeibedeniye ofisinin büyük sta
dında Romanya kralı !kinci Ka
rol'ün huzurile ve yağmurlu bir 
hava altında yapıldı. 

40,000 kişilik statta ancak 5, 6 
bin kişi vardı. Sabahleyin ve öğle
den sonra yağan yağmurlar zaten 
fenni olmıyan pisti büsbütün ağır
laştırmıştı. 

Tam saat 4 te kral ve veliaht 
stada geldiler. Arkasından çalınan 
marşla bir Arnavut bayrağı ve sı
rasile Bulgar, Yunan, Yugoslav, 
Türk ve Romen ekipleri bayrakları 
arkasında geçit resmi yaptılar. Ve 
derinkol nizamında sahada vaziyet 
aldılar. 

TEKADIM: 
1 Yunan 7.5, Il Romen, m Yu

nan, IV Romen, V Yugoslav. 
Bu müsabakaya bizden yalnız 

Faile girdi ve 6,25 atlıyarak tas· 
fiyeye uğradı. 

CiRiT: 
l Yunan 58.29, Il Romen, ID Ro

men, IV Yugoslav, V Yunan. 
Bu mtisnbakaya bizden Melih ve 

Rasjm gfrdj. Mclfö fi2.64 ııtbğı haldo 

tasfiyeye uğradı. Rasim de derece a
lamadı. 

4 x 400 
1 Yugoslav takımı 3.27.3 (yeni Bal

kan rekoru). Il Yunan takımı, 111 
Romen takımı, IV T"'lirk takımı. V 
Bulgar takımı. 

~~~,. 

Pire Muhtelitine Yeni~ 
ve Dün Galatasaray 

Beşiktaş Muhteliti 
Maçı 3 -1 Kaybetti 

rt . .. kil ınll~ 
Geçen cuma esı gun Jllllğ' 

PiTe muhtelitine karşı 3 - 1 i1'tJŞ 
lfip olan Galatasaray -. :se~ıet 
karışık takımı dün aynı ra tJ 
karşısında revan§ maçını yaP b~ 

Taksim stadı dün de baştsnlııtJ.' 
dolmuştu. Dünkü oyunda Gıı. bit 

•fııı saray - Beşiktaş muhteb 1 )'il' 
daha 3 - 1 netice ile yen~~ ~~ 
nanh misafirlerimiz bugii?_l!D..P 
.u .t- •""' uw. "'"""bu.uı1'J -.. ..... w y--

den ayrılıyorlar.... 8r.s• 

Evvela Bükreş Belediye reisi 
Balkanlılara hoş geldiniz dedikten 
sonra Romen f cderasyonu reisi 
Balkan oyunları hakkında romen
ce ve fransızca bir nutuk söyle
di. 

Bu mUsabakada bizim takımda 
Galip, İbrahim, Fi.ruzan, Recep koş
tular. Yarış çok sıkı bir mücadele 
halinde geçti. Dün Modada yapılan kürek yarıflarından bir görünüf 

Dünkü oyunun daki~a~a.rı ~il 
rı dikkate alınarak ıkı t8 it w 
gösterdiği hakimiyeti tartrJ18 llğtf 
tersek, misafirlerimizin dah:3 icSP 
bastıklarını kabul etmenıiZ Jtlli' 
eder. Pire muhteliti futb01 t~. \1' 

ğinden ziyade atletik kabileye ~ıı.· 
nefesinin fazlalığı ile, bilhassa 1>til'' 
çın ikinci devresinde daha. ·~eıı:ıe
li gözüktü. Aralarında defl . ol• 
sine paslaşmada pek isabetI~iJlO" 
madıklan halde, arzani koın 
zanlarda güzel anlaşıyorlardı· 

Arkasından kral locasından kal
karak ımikrofon başına geldi. ve ro
mence "Sekizinci Balkan oyunları
nı açıyorum., dedi. 

3 pare top aWdı. Bu sırada bir 
kaç yüz güvercin stat üstünde uçu
yordu. 

Olimpiyat marşile Balkan bay· 
rağı direğe çekildikten sonra ge
çenlerde vefat eden olimpiyat o
yunları reisi Baron Dokoberten na
mına bir dakika sükilt edildi. 

Ve sırasile Arnavut, Bulgar, Yu
nan, Yugoslav, Türk ve Romen ' 
milli marşları çalınarak bayrakla
n direğe çekildi. Bir Romen atleti 
bütün atletler namına olimpik ye
mini etti. Ekipler yerlerine döndü
ler. 

Bugün proğram mucibince yal -
mz 100, 800, cirit, tekadım, 4X400 
müsabaklan yapıLdı. Saat tam 
,45 te 100 metre seçmesile müsa
bakalara bilfiil başlanmış oldu. 

Yunanlılar sürat koşularına eski 
atletlerinden kimseyi getirmedikle
rinden bu müsabakalarda zayıftı
lar. Ve bunun iÇ(in seçmelerde tas
fiyeye uğradılar. 2 Romen, 2 Yu
goslav ve bizden Raifle, Melih fi. 
nale kaldılar. Raif finalde altıncı 

kaldığı için puvan alamadı. 
ıoo METRE: 
ı Romen 10.9, Il Romen 10.9, lll 

Yugoslav 11, iV Yugoslav 11.1, V 
M"lih 11.4. 

800 METRE: 
I Yugoslav 1.57,4 (Yeni Balkan 

rekoru), il Romen, III Romen, iV 
Romen, V Yunan. 

Bu müsabaka bizden Receple Ga
lip girdiler. Ve beş atlet arasında 
dt'rece alamadıklarından tasfiyeye 

PUVANLAR: 
Bugünkü neticelere göre pu van 

vaziyeti şöyledir. 
30 puan Romen, 23 puan Yunan, 

18 puan Yugoslav, 3 puan Türk, 1 
puan Bulgaristan. 

Müsabakalardan sonra görüştü
ğüm Yunanlılar diğer iki günde va 
ziyeti ıslah edebileceklerini ve ne
ticeden Urnitvar olduklarım söyle
diler. 

Biz yalnız 100 metrede beşinci
lik ve bayrak yarışında da dördün
cülük alabildiğimiz için ilk günU
müz talihsiz oldu. Liı.kin diğer gün 
!erimiz daha iyi olacağına eminiz. 

Romenleri bu sene ümidin f ev
kinde çalışmış buldum. Maamnfih 
iki yeni Balkan rekoru yapan Yu
goslavları da takdir etmemek el
den gelmiyor. 

Spor için 
Bir rapor 
Hazır lanı yor 

Berlin olimpiyadından sonra bir 
tetkik seyahatine çıkan atlet Nai
li Moran bir seneden fazla devam 
eden bu seyahatini bitirmiş ve şeh
rimize dönmüştür. 

Naili Mornn bu seyahatinde muh 
telif memleketlerde spor faaliyet
lerine verilen kıymeti ve bu kıy
metin cemiyet hayatı içindeki te -
sir ve neticelerini tetkik etmiştir. 

Atletimiz şu memleketleri dolaş
mıştır: Fransa, İngiltere, İrlanda, 
Birleşik Amerika Cümhuriyetleri, 
Meksika, Kanada, Alnska, Japon
ya. Çin, Malea, Siyam, Hindistan, 
lrak, Suriye, Hicaz, Mısır ve Yu
nanistan. 

Naili Moran tetkiklerinin neti • 
cesi hakkında mufassal bir rapor 
hazırlamaktadır. Bu rapor Halk 

Diinkti Kiirek Y arıslarında 
1 

Galatasaray 10 Puvanla 
Birinci, Beykoz İkinci Oldu 

Su Sporlan Ajanlığı tarafından 
tertip edilen Istanbul kürek birin
cilikleri Galatasaray, Beykoz, Gü
neş, Fenerbahçe, Altınordu, Ana
dolu klüplerlnin iştirakiyle dün Mo
da koyunda, büyük bir kalabalık ö
nünde yapıldı. 

Şehrimizin misafiri bulunan lngi
liz bahriyelilerinin de yarışlara iş
tirak etmesi ve bahriyelilerimizle 
milsabaka yapması günün heyeca
nını artırmakta idi. 

Yarış sahası başta Adatepe tor
pidosu olmak üzere Akay ve Şir
keti Hayriye vapurlariyle büyük 
bir motör ve sandal kalabalığı ta
rafından çevrilmişti. 

Saat 11 de müptediler arasında
. ki yarışlarla günün ilk müsabaka
sına başlandı. Alman neticeleri ya
zıyoruz: 

MUPTEDILER: 
Bir çifte: I Altınordu, II Bey· 

koz, III Galatasaray. 
Iki çifte: I Galatasaray, ll Gü

neş, ili Fenerbahçe. 
4 lük klasik: I Galatasaray, Il Gü 

neş, ill Anadolu. 
Müptedi tekneler yarışında 11 

puvanla Galatasaray birinci, 6 pu
vanla Güneş ikinci, 3 puvanla Bey
koz üçüncü oldular. 

BAYANLAR ARASINDA: 
Bir çifte: I Fenerbahçe bu yarı

şa başka klüp girmedi. 
iki çifte: I Güneş, Il Fenerbah-

Dünkü lutbolden başka bir 
enstantane 

4 lük klasik: 1 Güneş, Il Fener
bahçe. 

KIDEMSIZI,,ER: 
Bir çifte: 1 Galatasaray, II Al· 

tmordu, III Güneş. 
lki çifte: I Güne!}, Il Galatasa

ray, m Beykoz. 
(Arkası 10 uncuda) 

Türk · lngiliz 
Bahriyelileri 

Arasındaki Yarışlar 
Dün saat 15,30 da yine Moda ko

yunda misafir denizcilerle bahriye-

Maçın tafsilatı: btell' 
Galatasaray - BeşiktaŞ rııu 

ti şu şekilde çıktı: ··snU,,,; 
Mehmet Ali - Faruk, auf J:W 

Fuat, Ayten, Eşfak - Eşre ' 
şim, Bülent, Hakkı, Rıdv~·. defo' 

Pireliler kendi kadroları ıçitl 
diler. . :ınııÇ~ 

Hakem Ademin idaresınde 
lilerimiz arasındaki müsabakalara 
başlandı. İngiliz donanmasına ait 
bulunan beş tek kiklerle bizden fi
lotilla ve Yavuz, misafirlerimizden 
Delhi ve İspeç kruvazörleri efradı 
arasında yapılan 1500 metre mesa
fesi olan bu müsabaka günün en 
alakalı yarışı oldu. 

başlandı. ııııtı~ 
, Dört dakika kadar oyu;.ı sa 1>i1'"' 
ortasında geçti. Dördün~u. da. tıııtl' 

- da Yunan sağ içi iki kiŞlY1 a cıttlf 
rak kaleye yaklaştı. Yeı:1~. çyıı!t"' 
şutu kaleci Mehmet Ali ıyı 

Neticede filotilla birinci, misafir-
!erimizin Delhi kruvazörü ikinci, 
Yavuz 3 üncü, lspeç 4 üncü oldular. 

Bahriyeliler arasında Yavuza a
it 7 çifte işkapaviyalarla 1500 met
re mesafe dahilinde yapılan ikinci 
yarışa yalnız Delhi ve Yavuz ef
radı girdiler. Neticede Yavuz bi -
rinci, Delbi ikinci oldu. Bahriyeli-

lerin müsabakasından sonra Donan
ma kumandanlığı tarafından ka -
zananlara merasimle mükafatlar 
verildi. 

Büyükadada 

Futbol Maçı 
Kadıköy spor klübü dün 50 ki- -

şilik bir kafile halinde Büyükada
ya gitmişler ve Ada Halkspor klü
bü ile A ve B olmak üzere iki maç 
yapmışlardır. 

B takımları arasındaki maçı Ka
dıköyspor 2-3 kazanmıştır. 

A takımı maçında ise içinde Gün 
düz ve Cihat gibi tanınmış oyun
cular bulunan Adaspor 6-4 mağ-
lup olmu$tur. 

lad ı. .1 a1tı1l' Altıncı dakika - Mukabı J3C' 
soldan başlıyan GalatasaraY ~it11' 
şiktaş karışlık takımının nıu~ııdıl' 
leri Yunan kalesine epey so yuı.lıı.D 
lar. Sol için çektiği şutu rtffe ' 
kalecisi atik bir fırlayışla. kU 
dı ,. 

· sıı~· 
Onuncu dakika - Gal~tıı. sili" 

Beşiktaşın merkez muha~.ıJtllpe)' ı;3 
dil. Yunan kalesinin önilnU e etice' 
rıştıran bu hücum kornerle ~ztlld' 
lendi. Çekilen korner kale. agbif \ 
dolaşırken sol için isabetsız 
ruşile top avta çıktı. .. ıı:ı eı· 

. . d k"k fJUCU , On beşıncı a ı a - 511 c 

t . BilhnS _, •• 
rası Yunanlılara geç ı. . . nJV" . . ıyı ... J 
içlerile orta muhacımlerı rıııtıı.ı 
şarak akıyorlar. Yunan t~kı ,ııııc 

· · b ikt O) ..,ı• topları denn ışleten u .. çıınr_ 
nun alışkın oldukları goze r 

1 uzun 
yor. Daima boş ye: ~r~ . rtıPt 
verdiklerinden bu ıkısının ~ 8ıtt 
hücumlar hem mesafe ııl;a.rı " 
hem de mtiessirlik bakımın c:ı.V: 

. . . e alkl~ 
yircilerin takdırlennı v 

" ( . nı topluyor. -dıırı 
Yirminci dakika - Sag rı 

uı:ıı 
hücum daha açtılar. Topu ud' 

c Arkası 1 O unc 
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ersimli Genç 
asıl Evlenir? 

~enmede Kızm 
Babası Kazanır 

eı. 1-lmindeıı IOnr& mra ni
~ ~ Dıerasimine gelir. Oğl&.. 
~. o. .... -: Y•kmlan kız evine gider
lııt. i"'llQf llfean ytlztlğUntl takars ~~ içinde evlenme hazır
~~· DUğUnden bir hafta S: evine, un, yağ, bal, koyun, 
~er yollamr. Bu, dUğtinün 
~ .....__ ~ içindir. Ni.. 
""--~ evvel kıyılır. Nlklh 
'~ her iki tarafın vetillert, S-, ~ p&zarbia girifirler ve 

' ' llluayyen bir para tuertn
~ kılarlar. O glln, bu iller bl 
~ te, IOnra yapdacak en mtl
~ • dtltüne kimlerin çağınla
~ ~~t. ~ektir. Bu parmaJr 
..,.. ~""81Dl iki tarafm erklıu 
~ hazırlarlar. Davetlilerin 
~ lllUbaJrkak seyitler, ağalar 
~·' Seyit Rıza gibi sakalını 
"~ için bile halktan yUr.ler· 
~~lllldınıuya çalll&D ~a
~ "-t eve utur getirdiği/: ka
~ çlftJerin saadetini yaklq-s ~~ neee verir, davet-
~ i;:- içinde .e&nmelerine 

lar. . , 
1 it Olarak beler aantimet-

' .... le_.Uzunluğunda balmumuq
'~ hazırlanır. Bunlar, da S k ne kadar adam varsa, 
4-~)tlGııderilir. Şemalar, ldeta 
~-~~bidir. Şemaaız davet ol· 
111...""~ dağıtılacağı giln de 
Ş İ.ıDutun günü, çok defa salı 
'lıa..~ ~Uhap edilir. Şema111.r da 
lta...._~el, pazartesi sabahından S le kadar davet edilecek 
~ ...... ~keklerin evlerine gönde
~~iki, üç gUn evvel gön 
~~ '-Ylıaızııktır. Salı gllnU da:s ~, dllttıne gelirler. Davul, 
~ CUra ile karltlanırlar. Ken S .!~· kahve, çubuk ve tütün 
~~ ~. O gUn akşama kadar 
Ş ~-•kileri anma ile geçer. 
.. ~ ~u evlerinde hazırlanan 
~ ttlrı Ceçiren misafirler, c;ar· 
~ ~ ..._.._U sabahı, önde çalgılar 
!-1. ......._-..ae kız evine giderler. Kız. 

l:--.ert bir manzara aneder. 
tllit çeşit, yabancı bil
akraba, bütün davetliler, 

Ha'Wmet icraatına yardunC. 
olan Der.imin tcunnm11 aimcuı: 

Ha.eyin 

ouraua aarplqmca, sarmq aoıq 
olurlar. Yemekler neşe içinde yenir. 
Evine tJeM& gönderilenler, hal ve va 

kitlerine göre, düğün evine hediye
ler getirmiflerdir. Bu hediyeler, dil 
ğUn sabahı kız evinde toplanan iki 
tarafın büyüklerinden mürekkep 
bir heyet önünde birer birer sayı. 
lır. BilyUkler, tıpkı mezat yerinde 
olduğu gibi, hediyeleri telçer teker 
gör.den geçirerek kıymetlendirirler. 
Bunlar, bir kiğıda yazılır. Meelıs ö
nünde bir defa okunur. Sonra ha· 
zırlanan kızı alıp atlarma binerler, 
ve doğruca erkek evine giderler. 

Y eni evlenmil bir gelin, kayna 
ıa ve bym babasma kati

yen birtey aöyliyemez, onlarla ko
nuşamaz. Hattl, evlendiği günden 
itibaren 15 sene gibi uzun bir za
man geçtiği halde kaynana ve gay • 
nata ile tek bir kelime konuşmıyan 
gelinler bile vardır. Oğlanın ane•1 
babası yanında kocaaile konUf&ll ge 
lin bilyUklere karşı en bilvük say
gıaızlığı yapm11 telAkki edilir. Der
simde evlenmek, eau itibarile bu 

oğlunu evlendirmek karanm veren 
aile, etrafmdaki aileleri iyice bir 
tetkik haddesinden geçirir. Çocuğu 
na llyik bir kız arar. Uzaktan be
ğenilen kızın velisine, oğlan tara
fından birkaç koD11u müracaat e
derler. Kız tarafı çocuğunu t!Uşlln
mez. Kızın istikbaline ait ptlrt1zler 
nuan itibara almmaz. Yeter ki bu 
satllta lmm babası oğlan tarafın. 
dan biraz fazlaca altm koparabilsin. 
Kız: evleneceği erkeğe ait sual so
ramaz. Ona kelim hakkı verilme
mi§tir. Kız, velisinin münasip göre
ceği erkekle evleıımiye mecburdur. 
Olmaz diyen kız, evden kovulmaz, 
reddedilmez amma, kalın bir sopa 
altında kemikleri kınlmcaya kadar 
dövt!lt1r, yola getirilir. susturulur. 
Oğlan tarafmdan gidenlerle kız ta
rafı mesele tızerinde görilşmelere 
ba§larlar. Kız tarafı, 100 liradan 
500 liraya kadar ağırlık namı altın
da bir para vermiye razı olacaktır. 
Ancak pazarlık ada olur. Bundan 
bqka damat, bir katır, bir paketli 
tabanca, sako adı verilen bir patto. 
bilf.t adı verilen bir veya iki altın 
da hediye· eder. 

N ipn hediyesi, bir beşi birlik, 
yahut kemer, yUztlk gibi kıy 

metli birfeydir. Nipn hediyesi, 
kız evine gönderildikten sonra, oğ
lan tarafı bqlık tedarikile, kız t.a
rafı da çeyiz hazırlamakla metgul 
olurlar. Tedarik ve hazırlıklar, bir 
iki sene devam eder. Bu müddet i- , 
çinde batlık ve hilat ödenir. Nişan 
lı kalma müddeti dolunca, oğlan ta 
rafı, dtlğilntl hazırlıyacak owı kız 
evine yemek masrafı olarak !iç, 
bet davar ve 20 - 25 okka yağ ve 
bir çuval kadar un gönderir. Bu yi
yecek iftlraldne dermal derler. Dü

ğünden bir gt1n evvel dermal namı 
altmda gönderilmesi icap eden her 
py, im evine teellm edilir. Dern•al 
tes1lm alındıktan a:>lll'S ım tarafı
nm ifgilzar kadınlan ocak bqmda 
toplanırlar. yemekleri hazırlamıya 
biflarlar. Bu yemeklerin bqmda 
sovan ve nohudu az et çorbası gelir. 
Hamur itini de unutmazlar. Bu mm 
takada, diğer yerlerden ayn ola
rak temalar veya mumlar, davetllle 
re dağıtıldıfı gtlnün akpmı, otlan 
tarafı kendi komeularma bir zlya-

. 

MEMLEKET KOYLERI 
Okuma için 

Yapdan 

Seferberlik: 4 
Ankara, (TAN muhabiri yazı

yor) - Maarif Veklleti yem ve 
çok mühim bir kanun projesi bazlr. 
lamı§br. Bu proje ile Ealdfehirde 
Mahmudiyedeki kun mmta.Jramnda 
bir "köy meslekleri okulu" kuıııla
cak ve bu suretle memleketin bil· 
yillt bir ihtiyacı daha ka.rpla.mn1f 
olacaktır. Bir Dolu /ıöyü: Efitmenlerin gayretli ellerile bu harap lıöylerin 

Köy meslekleri okulu gaJ.eSl iti· yerinde aıhhi lıöylii euleri yiiluelecelı 
barile, köy eğit

·meni tefkilltmJ 
tamamlıyan bir 
müeaaeaedtr. E
saalan geçen BeDe 
den bazırlanmıı, 
fakat eğitmen tef 
lrllltmdan mtıabet 
randmıan almmca 
ya kadar ortaya 
ahlmamaeı karar 

lqtırilmlftır. ot 

Köy Mektebi 
Büyük işler 
Başaracak 

rendiğime göre bu sene meclis açılır 
açilmaz Bay Saffet Ankan kanu
nu teklif edecek ve bu mevsu tize. 
rinde uzun beyanatta bulunacak
tır. 

Köy meslekleri okulu muhtelif 
,ubelerden miirekkep olacaktır. Bu 
şubeler, köyün ihtiyaçlan gözönün
de bulundurularak aynlm11 ve her 
biri için icap eden veaait §imdiden 
ikmal edilmiftir. 

KWttlr pbeal: 

ibtiyaçlarmdan biri olan demircilik, 
burada fenni surette ve ehilleri ta• 
rafmdan öğretilmektedir. Demirci· 
lik ıubeaiııi bitirenler köyde yalnız 
orak, balta, sapan ağzı gibi demir 
Metleri yapmakla kalmıyacak, ay
ni zamanda ziraatlerini fenni veaa• 
itle yapanların makinelerini tamir 
illerini de görebileceklerdir. 

Bunlarm motör ve makine hak· 
kında da mtıcmel malftmatlan ola
ca.Jr, bu türlü işler için saatlerce u
zaklardan demirci veya makineci 
getirtilmesine ihtiyaç bıralmuya· 
caklardır. Ayni zaımanda bunlar git 
tikleri köylerde yerleeecekleri, da· 
ha doğrusu elaıeriya almdıklan kö
ye gönderilecekleri için daim\ köy
de bulunacaklardır. 

Koopentlfpuk: 

Mahmudiyedeki mektepte ilk tah 
eillerini bitiren gençlerden bir kıs
mı ela köy kooperatifçiliği şubesine 
devam edeceklerdir. Bu şubeye alı
naca.Jr talebede hesap işlerine isti· 
dat aranacak, bilhassa. teşebbüe ka 
biliyeti gözetilecektir. 

Bunlar alelftmum köy kooperatif 
çiliği hakkında den göreceklerdir. 
Köylerde istihaal ve iatilılak koo
peratiflerinin namı teşkil edilebile
cetı. bütün elde edilecek verimin 

"'--:,.. .... ..,..._~ .......... _ __ .... .......:i 

Bu suretle meslek şubeleri beşin
ci smıftan sonra gelmektedir. Bu 
ilk devre zarfında aekl ve kabiliyet 
bakmımdan nuan dikkati celbeden 
ler kfiltt1r tubeainde orta mektep 
tahsili göreceklerdir. Bunlar daha 
çok zeki.sile birlikte hali vakti ye
rinde olanlardan seçilecektir. 

Meslek mektebinin orta tahsil 
kımnı tlç sene olacaktır. Uç seneyi 
bitirenler ya, diğer orta tahsil mü
esaeselerinde olduğu gibi liseye de
vam edecek veya öğretmen okulu 
kıamına aynlacaklardır. Bütün bu 
mektepler Mahmudiyede bu sene a
çdacaktır. öğretmen okulu mezun
lan, köylere dağıtılarak köy eğit. 
menlerini:ı başına şef öğret :nen l n
yin edileceklerdir. Bunlar köylerin 
biribirine uzaklık veya yakınlığına 
göre 10 • 15 köye birden bakabile
ceklerdir. Lise kıamını ikmal eden
ler ise, :sterlel'Be Unfversite tahsi· 
line gö .. derileceklerdir. 

fet çeker. Ertesi gUn davetliler top 
lanır, merasimle dilğtln evine gider 
ler. Oğlan tarafmm erkim, kız !m
plBIDa vardıklan zaman atlı iseler 
atlan, yaya iseler ~eğnekleri almır. 
Atlar, değnekler toplanır, muhafa
za edilmek UF.ere koD11u evlerine da 
ğıtıhr. Davetliler, dtlğUn evinde bir 
kahve içerler. Bu kahveden sonra 
herkes, atı veya değneği hangi e
ve gönderilmişse oraya gider. Çün
kü, onun konağı orasıdır. Kimin ne
rede konakhyacağı dağılma uma
nma kadar belli olmaz. Fakat top
lantıyı müteakıp, konak sahipleri 
gelirler, değnekleri veya atlan ken 
di evlerinde bulunan misafirleri a
lıp gött1rllrler. Geceyi herkes kodsk 
larmda stıkillıetle geçirir ve dinle
nir. Ertesi sabah, çalgılarla tii.rkti
Jer söyllyerek kız evine gidilir. Oğ
lan evinde olduğu gibi kız e,,;nin 
koD11ulan da celen miaafirlerm at 
ve değneklerlnl alırlar. Böylece tak 
simat yapddıktan IOnr& herk~ ye
ni konaklarda yer ve içer. Gere o · 
lunca, davul zurna çalanlar, l[,, ,.,k
lan gezerler. Bahşiş toplarlar Her 
iki dUğün evi ayni köyde olsa '-=1e. 
dftfUnclllerln mutlaka bir gece im 
tarafında Jralmalan llmndır. 

B,,..anlıii lıöyiin bir köıai 

'f'ap1tıbk lmmı: 

Meslek okulunun lldnci kolu ya
pı işleri şubesidir. Çocuk ilk mek
tebi bitirdikten IOnra isterse bu şu
beye girecek ve istidadını bu saha. 
da inkişaf ettirecektir. 

Bu şubede okuyan talebeye, bir 
evi "kapı çekmece" yapa.bilmek öğ 
retilmektedir. Bunun için duvarcı
lıktan, sıvacılığa, marangozluğa, 
tafçılığa kadv her meslek vardır. 
Bu dersler sanayi mektepleri hoca. 
lan tarafından verilecektir. Yapı 
işleri şubesinden mezun olan bir 
genç, gittiği köyde şehri ustaya 
mUhtaç olmakaIZin bir eVi yapabile 
cektir. 

Demirclllk knlmı: 

Meslek okulunda bir de demirci
u :: ~ubesi vardır. Köyün belli başlı 

O gece kız tarafında -ı 
yapılır. Esasen oğlan evı 

pek Be88izdir. Kız evinde -tav.- 1 

toplanırken 3, 4 ihtiyar kad·:ı dJı 
gelir Bunlar, kına oyna~ırlar, g<'li • 
ni Mlslerler. K·~1!\ o~'Ilatıld!ktan s ,. .. 
ra davul sunıa halay makamı ça· 
lar. Erkekler, gelini stlsliyen, lwuı
ları oynatan Jradmlarla halay tut
maya can atvlar. Halayı bitirince 
kovant denilen rakmlar baflar. 7. 
12 yqmdald erkek ve kız çocukla 
rile 12 - 18 y&1mdaki dellkulı ve 
genç kızlar ayn postalar halinde 
raksederler.18 den btlytlk kadın ve 
erkekler de diğer bir posta yapa
rak eğlenirler. Herkes, yqma gö
re bir et bulur. Çlftler kôl kola gi
rer. Bir daire üzerinde halka olarak 
oynamıya bqlarlar. Evvel& erkek
ler, hep bir aimfan ttırldl tıöyler
ler. Onlar keeer kesmez, kızlarm 

een. pkrak lealert yWaıellr. Hem 
söylerler, hem zlplarlar. Sıca.Jr, IO

fuk, aydınlık, karanlık demezler, 
sabaha kadar açıkta oynarlar. (). 
yun eımumda bazan qka gellrlel'. 
Gflzel bir mçra)'ll numaramndan 
eonra yere ayakla o kadar llalftplu 
vururlar kl.. 

hem bütün mallarmı satabileeek, 
hem de her istediğini bu vastıa ile 
bulabilecek bir unsur haline konul 
masmdan phm ve memleket bakı· 
mmdan doğacak büyük kazançlar 
bir ilk mektep mezununun anla.ya. 
bileceği lisanla öfretilecektlr. Oyle 
ki, bunlar köylerine döndükleri za. 
man devletin de yardımile bir koo
peratif kurabileceklerdir. 

Kl.tlpllk: 

Meslek okulunun bir fllbesl de 
köy katipliğine talıai8 edilmi,tir. 
Köy kltibi, köyünün devlet daire
lerile olan mtlnasebetlerinde ona ko 
laybk gösterecek bilgilerle müceh
hez olacaktır. istida yazmaktan il· 
mühaber doldurmak gibi ktıçWt it
ler için köylUnUn yabancıya yllzlnı· 
yu dökmemesi için köyün içinde 
böyle bir adama ihtiyaç görillmllf
tür. 

Maasraf yan yanya: 

Mahmudıye meslek okuluna alı· 
nacak talebenin J>iltUn maerafmJ 
~ ·•et tekeffW etmemektedir. Dev
let bu mektepte yalnız yiyecek ve 
giyeceği üzerine almıt. diğerlerial 

talebenin yardmıma i>ıralmıJ§tır. 

Tabii muallim, mektep ve ders le
vazımhn da devlete aittir. 

Talebe, bu masrafa diğer leyi! 
mekteplerimizde olduğu gibi para 
ile değil, mal getirmek suretile lf
tirak edecektir. Köyden eeçilen go. 
cuk, mektebe gelirken evinde ne is 
tihaal ediliyorsa ondan 30 lira dele
rinde bir mikdar alıp şimdilik Eski 
tehire getirecektir. Bu suretle ta
lebe buğday, yağ, un, koyun gibi 
köyde tedariki daha kolay eşya mu 
kabilinde tah8il yapabilecektir. 

Bu mal, Tllrkiyede ilk, orta ve ll• 
1e tahsili yapabilecektir. 

Bu hal, TUrkiyede ilk, orta w U. 
ı.e tahsilinin panunzlı~ prensibini. 
ihW etmemektedir. Zira bu...,, 
leyli metkeplere yatınlan takeit kq 
ııbğıdır. 

Çocuk ve köy: 

Bu mektepte okuyan, malOmaf:I. 
m geııifleten talebeyi köyünden a
ymnamak eaab bir prensip olarak 
kabul edilmlttlr. Bu sebeple orta 

(Lltha w.yfayı ptlrWIJ) 
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Ankara Niimune Hastanesi Baştabipli;anden: 
Hastanenin aşağıda yazılı ihtiyaçlan 22, 8, 937 tarihinden 6, 9, 9

37 tı· 
rihine kadar on beş ~ ~üddetle. eksilt~iye konulmuştur. )>edeUeri 

Eksiltme açık cksıltmedır. Temınat mıktarı ve muhammen. ibJ' , .!>') ~ 

/ a Gölünde Faaliyet Durdu Adan ada 
2 Tekerlekli 

hizalarında işaret edilmiştir. Bu Uç kalem malzemenin hepsi bırden bBS" 

le edilecektir. ihale 7, 9, 937 salı günü saat 14 te Ankara Nüınun~eıcr 
tanesinde teşekkül eden hususi komisyonda yapılacaktır. Şa~·ğil' nde 

"d"rlu Ank<:rada Nümune hastanesinde ve Istanbulda Sıhhat mu u 
görillebilir. - . ki e'I· 

a~atova köy 
Sıtma fazlal 

r • de Arabalar 
--O-

iki Ay Daha izin 
Verildi 

DIKKAT: Muvakkat teminat olarak" para ve para mahiyetınde gii· 
rak komisyonca alınamıyacağından bunları vermek istiyenler. ihal~ kS.· 
nünden evvel hastaneye müracaat ederek teminatlarını Malıye 'e 
leli veznesine yatıracaklardır. (2875) (5396) 

Cinsi Beher metresi Muvakkat teminatı 
muhammen bedel Miktan 

Lira Kuruş 

11 
23 
25 

105000 M. 
5000 M. 
2000 M. 

288 Li. 75 Kr. "Gaz hidrofil'' 1Jeti 
93 Li. 75 Kr. Sargılık .Amerikail 
37 Li. 50 Kr. Tarlatan bezi 

Her tarafta Devlet 
zamanda Kinin 

kinini 
sıkıntısı 

aranıyor, kısa 
başgösterdi 

Adana, (TAN) - Umumi Medis, 
Çift tekerlekli arabaların şehir için
den geçmelerini menettiği halde, bu 
seneki mahsul bolluğu karşısında bun 
lann 1 Kanunuevvele kadar işliyebil
melerine izin verilmiştir. Daimi encü
men ayni zamanda şu kararları da 
vermiştir: 

Darütşafaka Direktörlüğünden: t

Talebe elbisesi için, yapılan ilan üzerine Nunıosmaniyede Tür~ _.?~11 
ma kurumuna mliracaat edenlerin verdikleri fiat yüksek görüldU~ peY 
ihale edilmemiş idi. Pazarlıkla yaptırılacak bu elbiseler için 325 ıır~. 
akçesiyle taliplerin 9 Eylül 937 perşembe günü saat 15 de mezkür :ıc 

Biga, (Tan muhabirinden) - Ka
sabamızın ova kısmındaki köylerini 
her yıl sıtma tehdidi altında bırakan 
Ece gölünün denize akıtılması faali
yeti muvakkaten durdurulmuştur. 

Bunun sebebi gölün içinde 2 bin li
ra kıymetinde yılan balığı olması ve 
tuzlamak için bunlara şimdiye kadar 
müşteri bulunamamasıdır. Köylüler, 
bu yüzden nkıtma işini geri bırak

mışlar, balıklara müşteri bulununca
ya kadar•köy sandığı iki bin lira za
rar görmesin diye yarma ameliyesi
ni muvakkaten tatil etmişlerdir. 

Gerek bu göl, gerek Kerlengeç gö 
ıu, bu sene fazla sivrisinek yaptığı 
için ova köylerinde sıtma çok fazla
la.şmıştır. Ziraat Bankasında satılan 
devlet kinin.ine mahsus bir rağbet 
vardır. Fakat, mevcudu çarçabuk 
tükendiği için şimdi kinin sıkıntısı 

baş göstermiştir. 

Gölden biçilen .azlar 
Bigada hasırcılıkla meşgul olan a

ileler, bu yıl Ece gölünden son defa 
olarak her zamankinden fazla saz piç 
mişlerdir. Bundan köy sandığı hayli 
istifade etmiştir. Göltin bir kısım saz 
!arı da bir tüccara satılmıştır. 

Bu sene tahminen 5000 demetten 
fazln hnsrr sazı biçilmiştir. Bunlar· 
dan yapılan hasırlar çok sağlam ol
duğu için dokunacak mallara daha 
şimdiden tüccar gelip sürmüş kapa
ro vermiş ve dokunanlan adalara 
sıwkctmeğc başlamıştır. ,__...... ............... , 

Otobüs 
İşieri 

Düzeliyor 
Yüklü kamyonlara yolcu 

alınmaması hakkındaki ka· 
rar üzerine Samsunla Bafra 
arasında işliyen kaptıkaçtı
/arda yapılmak istenilen ih
tikar ve yolsuzluklardan bu 
sütunlarda bahıetmiştik. 

Samsun muhabirimizin 
bildirdiğine göre, neşriyatı· 
mızı nazarı dikkate alan 
Samsun Valisi Fuat T ulual 
bu işleri tetkik etmek üzere 
birkomisyonun toplanması

nı alakadarlara emretmiştir. 
Bu komisyon, bilhasıa Sam
sunla Bafra arasında işliyen 
nakil vasıtalarının seyriıe

ler işlerini ve ücretlerini IPA· 

bit edecektir. 

tahsilde en çok ehemmiyet verilen 
derslerden biri de ziraattir. Köy ço 
cuğu yine toprağının başına, fakat 
ondan daha iyi istifade imkanları
nı kazanmış olarak dönmektedir . . 
Zaten bu vaziyetteki çocuk köyüne 
seve seve dönecektir. Sonra demir
e lik, kooperatifçilik gibi şubelerde 
okuyanlar yine ziraat dersleri göre 
ceklerdir. 

Tesisat için şimdilik 10,000 lira
ya yakın bir para sarfedilmiş, yeni 
Ye büyük bir bina inşasına başlan
mıştır. Burada civar köylerin de 
yardımiyle 30,000 liralrk muazzam 
bir bina yapılabilecektir. 

Bu mektebin tnlcbesi bu sene yal 
nız Ankara, Eskişehir ve Afyondan 

seçilebilmektedir. Gelecek sene da
ha birçok vilayetlere teşmil edile· 
ttktlr. 

1 - Yük taşıyan her çeşit nakil va 
sıtaları gece saat ondan sabahın beşi
ne kadar şehre girip çıkamıyacaklan 
gibi şehir dahilinde bulunanlar da sey 
rUsef er edemiyeceklerdir. 

2 - Köylerden gelip fabrika ve ma 
ğazalara yüklerini boşaltan &rabalar 
derhal şehri terkedecekler ve şehir 
dahilinde araba hayvanlarına yem \'C 

saman veremiyeceklerdir. 

Ece gölünden saz biçerek geçinen köylüler 

Gölde fazla miktarda sülük oldu
ğu için buradan saz biçmek çok müş
küldür. Amele saz biçerken sülük
ten muhafaza için çizme ve meşin el
bise giymektedir. Sivrisinekleri mu
vakkaten uzaklaştırmak için de ku
ru tezek yakmakta ve bu suretle işi
ni görmektedir. 

Bigada bir harman 
makinesi yandı . 

Kasabamıza bağlı Dimetokada, 
Fehim ve kardeşlerine ait Gargı çift 
liğinde çalışmakta olan 5000 lira kıy 
metindeki harnnan makinesinin baca
sından çıkan kıvılcımlar oradaki de
metleri tutuşturmuş, 4000 kile ka
dar arpa rn yulaf yandığı gibi har-

man makinesi de yanıp kUlçe haline 
gelmiştir. 
Yangın her ne kadar bir kaza neti

cesi olarak zuhur etmişse de adliyece 
inceleme yapılmaktadır. Ynngmı sön 
dürmeğe ve makineyi kurtarmağa ça
lışırken şoför Yaslı Mehmedin yüzü 
ve elleri de yanmıştır. 

Biga çayında yıkanmak yasak 
Kasabamızın önünden akmakta o

lnn Biga çayında ve herkesin göre
ceği bir yerde mektep çocuklarının 
anadan doğıma çıplak olarak banyo 
yaptıkları nazarı dikkati celbetmiş, 

adabı umumiyeye aykırı olan bu hal 
belediyece yasak edilmiştir. Yasağın 
hilafına yıkanan çocukların babtııa

rmd811 para cezası ii.lmacalctrr. 

Zon~uldağın Büqük Bayramı 

Atatürk Günü Büyük 
erasiml Kutlandı 

Kozluda, En Son Usullerle Kömür Çıkarma 
lşletmiye Açddı Tesisatı da 

Atatürk günü münaıebetile yapılan merasimde 

Kömüriş tarafından tesis edilen 
"Skip,.in umumi ~örünüsü 

Zonguldak, (TAN) - 26 ağustos 
ta, Atatürkün Zonguldağı şereflen

dirdikleri gilnlin altıncı yıldönümü 

içten tezahüratın kutlanmıştır. Cüm 
huriyet alanında esnaf teşekkülleri, 
maden işçileri ve binlerce halkın iş
tirak ettiği bir toplantı yapılmıştır. 
Burada Leman Ak.soy tarafından bir 
söylev verilmiş ve büyük şefe tazim 
telgrafları yazılmıştır. Halkevi ban
dosu tarafından çalınan Onuncuyıl 

marşile merasime son verilmiştir. 

Kömürif (Skip) teaisatı 
Zonguldak, (TAN) - Kömür hav

zamızda ilk defa olarak en son usul· 
lerle kuyudan kömür çıkarma tesisa
tını (Skip tesisatını) lş Bankasının 

şirkctlerin~en olan Kozlu kömür iş
leri Türk anonim şirketi, vücude ge
tirmiştir. lş Bankasının kuruluşu. 
ııun yıldönümü gününde bu mühim 
tesisatın işletmeye açılış töreni ya
pılmıştır. Davetliler şirketin otobüs-

iki Saylrv Çankırıda 
Çankırı, (TAN) - Mebuslarımı~ 

dan Bayan Hatice ve Bay Mustafa bu 
raya gelmişlerdir. Bir hafta kaldıktan 
sonra mmtakamızda gezerek münte
hipleri ile konuşacaklardır. 

öKOZON Y APTIGI ClNA YET 
Çal (T.Aı'{) - Kuyucak köyünde 

feci bir hadise olmuştur. Ahmet kızı 
Sultan, kuyu başında öküzlerine su ve 
rirken, bir öküzbaşı ila vurarak za
vallıyı kuyuya düşürmüştür. Sultan 
kuyudan çıkarılmışsa da biraz sonra 
ölmüştür. 

Usulsuz 
Arsa Satısı 

' 
Yapılmış! 

-0-

Nazilli Daimi Encümen 
Azası Mahkemede 

Nazilli (TAN) - Belediye daiımi 
enclimeni azası usulsüz arsa satışı yü 
zünden mahkemeye verilmişlerdir. Me 
~le şudur: 

Belediye evmvali metrukeye ait O· 

lup ta vaktile belediye tarafından is
timlak edilmiş olan boş arsaları mü
zayede ve taksitle satıyordu. Beş, altı 
ay evvel de Cümhuriyet meydanı ci· 
varında 1016 ve 633 metrelik iki par
çayı satışa çıkarmıştır. Fakat bu de
faki satış karışık olmuş, arsalar en
cümenden belediye hekimiyle fen me
muruna ihale edilmiştir. Bu satıştan 
sonradan haberdar olabilen şapkacı 

Zeki Dikmen ile terzi Mehımet Yüce
san belediyeye koşarak pey sürmek is 
tem.işlerse de, geç kaldıkları ve ihale
nin biraz evvel yapılmış olduğu ceva
bı verilmiştir. Bunun üzerine Zeki Dik 
men ve Mehmet Yücesan ilçebaylığa, 
ilbaylığa ve nihayet iç işleri bakanlığı 
na müracaat etmişlerdir. 

Bu iş, halen kasabamızda teftişle
rine devam eden mülkiye müfettişiHil 
mi Cerite bildirmiş, Hilmi Ceridin 
kaymakamlıktan tahkiki neticesinde 
"suçun sabit olduğu ve ceza kanunu 
nun 240 ıncı maddesine tevfikan da· 
imi encümen azasının lüzumu muha· 
kemelerlne dair" vilayet idare heye
tince verilen kararın alakadarlara teb 
liğ edilmekte olduğu anlaşılmıştır. 

lerile Kozluya, oradan da tesisatın 
yapıldığı İhsaniye ocağına hususi 
trenle gitm.i§lerdir. Burada, İzmit 
saylavı ve sosyetenin idare meclisi 
azasından İbrahim Süreyyanın söyle
vinden sonra direktör yeni tesisat 
hakkında izahat vermiş ve makine 
işletmeye açılmıştır. 

Bu makine sayesinde, evvelce sa
atte 40 ve günde bin ton kömür çı
karılabilen bir kuyudan şimdi saatte 
yüz ve günde iki bin dört yüz ton 
kömür kuyudan yıkama fabrikaları
na kadar hiçbir insan eli değmeden 
sevk edilecektir. 

da bulunmaları (5807) __,,.,, 

Yapı t,leri İlanı. 

NAFIA VEKALETiNDEN : 
· 'd si n~ 

1. - Eksiltmeye konulan iş: Devlet Mahallesinde Emniyet abı e elliye 
Gümrük ve inhisarlar Vekaleti arasındaki sahaya yapılacak olan A. 
Vekaleti binası inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 450,000 liradır. - • ti~.,. 
2. - Eksiltme 24-9-1937 Cuma günü saat 16 da Nafia Vekale fır 

pı işleri Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zar 
sulile yapılacaktır. kUrtJŞ 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 22 ljra 50 
bedel mukabilinde yapı işleri Umum Müdürlilğilndcn alınabilir. ıııi· 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 21750 lira muvakkat ~ıı!'.I 
nat vermesi ve Nafia Vekaletinden alınmış Yapı Müteahhitliği vesı ıl· 
ibraz etmesi ve yaptığı en büyük işin 200,000 liradan aşağı olmaması 
zımdır. bit 

5. - Isteklilerin teklif mektuplarını ikinci ımaddede yazılı saattell ıerl 
saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde ve~; 
muktezldir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3153) (581~ 

Mimari tubesine müsabaka ile 25 lira maaşlı 

10 Talebe Alınacaktır 
Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğünde": 

il' 
Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümüne bu sene girecekler ~il· 

sından imtahanla seçilecek 10 talebeye okumalarını bitirinceye kadar Jıll' 
susi talimatnamesindeki şartlar dahilinde para yardımı yapılacaktır· dııf 
tihnnda ımuvaffak olan talebeler yardım gördükleri müddetin yarısı itil tııJİ 
mecburi hizmeti ve bu husustaki talhnatna~enin biltüq ~· rtıarını kil 
ettiklerini bildiren bir senet vcrmcğ~ mecburdurlar., 

Yapılacak yardım miktarı peşin olmak üzere ayda 2Ş l!_radır. 
Yardım tatilde dahi devam eder. 'lı ne 
Seçim imtihanı tUrkçe kompozisyondan, riyaziyeden, umumi tart ıııt· 

yabaııcı dilden yapılır ve 27-Eylül-1937 tarihinde saat 10 da l>Sş o,re 
Yardım görmek için m~mari şubesine talebe yazılmak şart oldu~a gıeti 
taliplerin 25-9-1937 de yapılacak olan kabul yoklamasına ıprıne ııel' 
icap eder. Yardım görecek talebelere ait talimatname Akadeınıdell jS' 

zaman alınabilir. Fazla tafsilat almak ve muamelelerini takip etlllek ıı&t 
teyenler her gün saat 10 dan 12 ye kadar Akademi idaresine n1urac 
edebilirler. (5914) ~ 

Devlet Demlryollan ve limanlari işletme U. idaresi ilanları 
•. ··ıa.t6t 

Muhammen bedeli 19224 lira olan muhtelif 14 kalem vagon akuJJlU ~ 
plılk ve teferrüatı 14-10-1937 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. . ıtlJ.llır 

Bu işe girmek isteyenlerin 1441.80 liralık muvakkat teminat ile. ~ 
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve teklifl 
ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. ~· 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hayda 
!iada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (5695) . . . ~ 

Muhammen bedeli 15190 lira olan 155 ton karpit 19, 10, 937 salı ~-· 
saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An karada idare binasında satı~ at uc 
caktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1139,25 liralık muvakkat teın1031tıJ· 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası v~ te dtf• 
!erini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri la~ııd" 
Şartnamede parasız olarak Ankara malzeme dairesinden, HaydarP8" 

teselliim ve sevk şefliğinden dağıWmaktadır. (5882) 

• • • kur~ 
Muhammen bedeli 18.450 lira olan 7 kalem muhtelif kazma ve ı1ld' 

15-10-1937 Cuma günü saat 15,15 de kapalı zarf usulü ile }Jlka 
Idnre binasında satın alınacaktır. ı;~· 

Bu ışe ginmek isteyenlerin 1.383,75 liralık muvakkat teminat il:uflt' 
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia Müteahhitlik vesikası ve .te dıf' 
rini ayni gün saat 14,15 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la~d!ll" 

Şart.nameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 1{3' 
pa§ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılma.ktadır. (5727) . . . ~ 

Muhammen bedelleri i!e muvakkat temin atlan ve isimleri aşağıci3 ~~ Ç 
6 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 21-9-1937 Salı günü sn.a~ ~d 
den itibaren sıra ile ve kapaiı zarf usulil ile Ankarada ldare lJJO 

sntın alınacaktır. t oe 
Bu işe girmek istiyenlerin lıizaların da gösterilen muvakkat teınır.llte~· 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafiat Müteahhitlik wsikası ve ıı· 
liflerini ayni gün saat 14,45 e kadar Komisyon Reisliğine verıneJet'l 
zımdır. aaı?' 
Şartnameler parasız olarak An kar ada Malzeme dairesinden, FiaY. 

şada. Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (5916) Ji1',41 
CiNSi IUUJIAM.MEN MV'V ı\ 1\'~1 

1 - Boyacı spatula ve fırçaları 
2 - Muhtelif üstübeçler 
3 - ,, toz boyaları 
4 - Vernikler 
5 - Beyaz ve arap sabunu 
6 - Hamızata karşı siyah boya 

BEDEU TE'.\11 1ır 
9547 Lira 716,03 ,, 

19635 " 1472,6~ 
758,Z" ,. 

10110 .. g92,92 ,, 
11905,50 .. 346J3 ' 

4615 .. g5,50 
1140 
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Gibidir 
'Ooo il 
l"\, h!. 
~sebu : 

llllştj, 

k' S ~n bir gece idi. Her taraf
llıci "e ij ~es .~ada kesilmişti... 1-
t.~ iç ç .. uncu avlularda devriye 

!a ta agaıa.nnm seyrek fasıla
~ek1~ çarptıklan demirli 
""lYor '"1 :madeni gu"rliltilsil · ·~ .. SalıiJ ış~ 
\' cıı~ de nöbet bekliyen bos-
e geınu~ ka:-ayp. yakl~an kayık 
..... A Aıı ı UZaklliJjtırmak için; bi ·ua ... 

. Ye ha" 
l ~ili kcf111alan yükseliyordu. 
Ilga bir . şk tarafından, soluk so· 
~ ~ç ağa.:'ı geldi.. Kapıcıba
e~k bitşe rııa .~di. Kulağına eği-
leal>lcrb Y soyledi. 

~tr. aşı, hemen yerinden 

ttd 'SııYur l'\ ... 
ecetiı • U\!Ue Sultan ... Huzura 
~ .. 

lar~~rli k 
ık: 'tolcu apıdan, sessizce çıktı-
'ıti:~~rar şu ~diler. Sağa sııptılar. 
t~ U:::: şımşir ve taflanlar di-

11.tı onun Yolu geçtiler. Çinili köş 
\\! ~ul'aaı e geldiler. 
.~eııizı tl da sessizdi. Mermer mer

~1tı altı l3t sahınlzğında, Top kan
~leıne~a, Yalın k1lıç1I nöbetçiler 

. ~l>rcı b elerdi. 
~· .\p~şı aralık duran kapıds.n 
~ ~ıl 1 Dede de onu tak;p et

flıcıb~ arma, bir silahtar çıktı. 
" ld.h._ı 0 nUn kulağına eğildi. 
~iıah;rit-i getirdim. dedi. 

~ded r, .hiç birşey söylemeden, 

11 
~ış bir enın koluna girdi. Evvela 

bJ~•akrrtııSOfa.d~~ geçirdi.. Içinden 
~ "'ıtıı itr arı ışıtılen bir odanın ka 
~eye Yı. lçeri girmesi için Aptal
'"'11 ~kt~l Verdi. Ondan sonra, ka-
~~ta . 

~aıı !dede ı'ç · · d' -· Ilı llıurnı erı gır ıgı zaman, ya. 
~anı. ): arın ışığında gözleri ka· 
h,~ Orgtın gözlerini etrafa do
~ "·0 ltaırrı b'anda kulağına, ağır, tan 

' ~u ır ses çarptı: 
.\~taı:Ur, ?ede Bey. 

~~lltrın ~enın gözleri, köşede al
'a~ ~:rı P.anldayan sedire yas 
~atıdı. an hır adamın çehresine 

(Slllta u adam, Osmanlı hüküm 
b .\ptaıd n Selim Han) dı. 
~QJ~i ed.e, ~erhal yere kapandı. 
11,~e ~ listunde sürüne sürüne 
""l:l'iııde klaştı, Ellerini, omuzları 
t ' lJe Çaprazladı. 
~a~~v~e:ın Sultanım! .. o büyük 
tı ~attıı:ı.da gr~dıktan sonra, artık 
li' lta1l~ hiç bir hükümdar ile kar 
~t, 11~e~rnemiye ahdetmiştim. 
.\.,_, ~errn ıradenize dayanama
h~luYu anınız mucibince, bütün 
ht\...~U "olaştım. işte şimdi de 
~~aYitn Za. geldim. Emrinize mü-
vıy • 

~U~~~l?andı. 
da' llak gUJUmsedi: 
l'/lar, a~ v~r.' Dede Bey, hüküm 
~~~mı ş gıbıdir. Onlara fazla 
de . dat' :a gelmez. Fakat her hü
tö ~dit-.. ~.senin şahın gibi nankör 
~t1~i ızmetıerini mükafatını 

di ... n. Otur da konuşalım. 

1 A l>taıaecıe Sel' • .. t d' -· e '-' et](· • ımın gos er ıgı 
'tt berin an tninderlerine (1) yer 

2'ılu ~uıta derm içini çekti. 
bi~fat nunı., Artık hayatta, 
lıe111 ~ be~ılar~ .hiç kimseden, hiç 
~~ ~ iti ~rnıyorum. Malumu şaha 
lıı~ ~İit-du' §u uzun ömrüm.de, her 
'i 1 .lıil- dile~· geçirdim .. Şimdi yal
aıu~1Irıgel~rn kaldı. Beni öldürme
~ ~en d~~ken öldürmiyen, fakat 
"a~ ?tıemı a beter bi;: ceza ile ko 

~en ş ~ket halkına rezilü rüs 
(~.-arı lsmailden intikam al-

tUJt~. ıtu;u--
~~ otq kıerin karşısında ktt-

~e l'1ı l'nıasına mahsus gayet 
V&rlak, kUçür minder 

maa: ... 
Selim; başını sallıyarak cevap 

verdi: 
- Senden beklediğim bir yar

dım, daha var. Eğer onu da yapar. 
san intikammı fazlasile alırsın. 

Aptaldede bu sözleri işitmemiş 
gibi sözüne devam etti: . 

- Işte benim mükB..fatım, ancak 
bu olacak .. Ben, alelade bir casus 
değilim ki, hizmetimden mükarat 
bekliyeyim. Onun için: rica ederim, 
hiç bir vaitle benim kalbimi renci
de etıneyin. Yalnız, beni buraya da 
vetten maksadınız ne ise, onu söyle 
yin. 

Selim, bu tok sözler karşısında, 

birdenbire irkildi. intikam için yaşı 
yan bu pervasız adamın sözleri, ho 
şuna gitti. Zaten böyle olacağını ev 
velce tahmin etmiş.. bunca hizmet 
ve fedakarlıklarına mukabil Şah 
Ismail tarafından dünyanın en acı 
hakaretine uğramış olan bu adamı 
elde etmek için Irana sureti rnahsu
sada a.damlı:ı.r eöndermisti .. Bu a
damlar Iranda bir hayli dolaşmış
lar, epeyce müşkülat ile onun çekil
diği hücra köşeyi bulmuşlar .. Seli
min tekliflerini güçlükle kabul et
tirmiye muvaffak olmuşlardı. 

S elim, Aptaldedeyi gizlice Is. 
tanbula davet etmişti. Fa

kat; Aptaldede, sadece oradan kal 
kıp, doğruca lstanbula gelmiyecek .. 
Gelirken de bazı mühim işler göre
cekti... Nitekim şimdi Selim; her
şeyden evvel, bunları öğrenmek .is
tedi: 

- Zannederim ki, bütün Anado
luyu dolaşarak gelmek, seni bir hay 
li yordu?. 

- Ne zararı var, Sultanım. Elve
rir ki; iş görülmüş olsun. 

- Bari bu yorgunluğa mukabil 
faydalı işler görülebildi mi?. 

- Ne ferman buyuruyorsam?., 
so1'unuz da, söyliyeyim, Sultanım. 

- Şu halde söze, Irandan başlı
yahm. Şah Ismail ne halde?. 

ı _ Bana gönderdiğiniz adamlara, 
kafi derecede malumat vermiştim. 
Şahın vaziyeti, yine o merkezde. 

- Pekala .. Uç aydanberi, Anado 
luda şüler arasında dolaşıyorsun. 
Ne fikir hasıl edebildin? .. 

- Sultanım! .. Yedi yaşından yet 
miş yaşına kadar bütün şiiler, de
rin bir gaflet içinde... (Medet, ya 
Şah Merdan). (Hu. Şah Ismail) de
yip gezerler. (Ya, Şah Ismaıl ile Se
lim Han arasında bir harp olursa, 
hangi tarafta kahrsmız ?) diye sor 
duklarım: (şii güruhu, bunca yüz 
yıldır, ensesine satur yer. Kırıla kı 
nla bir avuç kaldık. Bizlere. harp 
gerekmez. Ancak, rahat ve huzur 
isteriz .. Lakin, bu hükfımetin de za 
Iim ve mürtekip memurlarından 
dad ile feryat.) derler, Sultanım .. 

- Demek ki, Şah tsmail ile bir 
harp olursa, Ana.doluda şiı1er onun 
tarafına geçmiyecekler, öyle mi?. 

- Gösteriş, böyle Sultanım .. Am 
ma olur ki, beş on mutas.ssıp, mez
hep gayretine kapılır 

(2) Sarayda, Padtşahlarm od~ 
lannda daima hol su akan çeşmP· 
ler bulunurdu. O odada gizli bir.;ey 
konuşulacağı zaman bu çeşmelerin 
sulan ~ılır .. Hasıl olan şakırtıdan 
konuşulan şe: terin dışardan duyul
masına mani olunurdu. 

!kisi de susmuştu.. Karşıki du
varda bulunan çeşmenin sulan, şa • 
kır şakır akıyordu. (2) Selim, de
rin derin düşünüyordu. Aptaldede, 
niı.fiz gözlerile Selimi tetkik ediyor 
du. 

Selim, sırtına, büyük dallı ipekli 
bir kumaştan, güvez rengi bir kaf
tan giymişti. Bu kaftanın önleri, al

tın sırma harçlar ve iri taneli ine I· 
lerle işlenmişti. Başında, (Iran Şa

hı, Keyhüsrev}in tacına benziyen 
bir kavuk vardı. Uzerine, ince lahu
ri şal sarılmış olan bu serpuş, Ap. 
taldedeye hayret verdi.. Osmanlı 
Padişahının, bir Iran hüküm.darı
nın tacını taklit etmesi ona pek 
garip, hatta biraz da manasız gel
di. Sonra .. hükümdarın, ve bilhassa 
islam hükUm.danmn s:ıkal koyver
meleri, adetti. Selim; bunda da bir 
garabet göstermiş sakalını tıraş et
mişti. Keskin, siyah gözlü; enli ve 
geniş kemikli çehresine, heybet ve 
ron lcA lm VP. rliisii'k hi.,. hıJalda ildi.. 
fa eylemişti. 

(Arkası var) 

Bursadaki 
Ninni söyliyettğim, zannetmeyi

niz. Zaten yazılanıwn kifi derece
de uyku \.'erdiğine kanaatim vardır. 
Hayır, Bursadaki t..'mir Sultan ma
hallesinde !48.~,n okuyucumuz Ba
yan Zebranın ba.~ında her glllı bir 
ağn varmış t:a onu anlatmak istiyo. 
rum. 

insan Bursada, Emir Sultan ma
hallesinde oturur da, her gUn kar
şısında o güzel yeşil Bursa ovasını, 
o yeşil ovanın bü)·ük bir artiı;t e
linden çıkmış timsali olan Yeşil Ca
mi ile Yeşil Türbeyi seyreder de, ya 
but yeşilliklerden hoı!lanmıyorsa, 

ta.5 ta.'1 Uzerine konularak yapılnu., 
değil, pkpare bir ka}·a içerlıııinde 

oyulmuş gibi bir hiırt verm Yıldınm 
camisini hayretle seyreder de her 
gün ba.51 nasıl ıığnyabilir. Buna el· 
bette siz de şaşarsınız. 

Fakat, bizim lstanbuJumuzun gü.· 
zel Boğaziçinin hiçbir yerde eşi bu
lunmıyan, paaıoramasını hergün 
se}Tı>dip te yine her gün ba.o;ağrısı 
çeken lstanbuJ kızlan da vardır. O
nun için, Bursa kızı zaten nazlı o
lur, diye bu say1n okuyucumuzun 
yazdığı ba.,ağnsınm nazlıhktan ile
ri gelmiş olmadığına inanmalısmrz. 
Bayan Zehra bu ağndan M>n dt>.re
cede ıstırap çektiğini bildirdikten 
sonra: 

- Bu ağn neden geliyor ve teda
\.iı:ıt nedir? 

Diye ıııonıyor. Başağnsmın ne
de..n geldiğini daha önre de yazmış. 
tun ama, hayli zaman oluyor, O va 
kit okumuş olsanız bile belki unut
muşsunuzdur. Sonra da, o kadar ıs 
tırap çektiğini bildiren saym bir !>· 

kuyu<"llnun arzusunu yerine getir
memek kabil midir? Onceki yazıyı 
unutmamış ola.nlann canlan sıkıla-

" Kuşkonmaz,, Dediğimiz 
Sebze Nasıl Yetişir? 

K uşkonınaz, üzerine kuş kona 
mıyacak kadar ince dallı, 

narin yapraklı nebatlardır. Sovanı 
olmadığı halde zambak fasilesine 
giren bu nebatların kökleri pençe 
adı verilen tabla biçiminde yaygın 
ve beyazımsı renktedir. Her pençe
nin yuvarlakça bir tablası ve tab
lanın etrafında 10 • 30 santimetre 
kadar uzayan 10 • 60 milimetre kut 
runda kalınlığa kadar büyüyen kök 
leri vardır. Tablanın üzerinde 2 - 5 
tane sürgün göz tomurcuğu gizlen
miştir. Pençeler toprağa dikildiği 

zaman gizli tomurcuklar yavaş ya
vaş kabarmıya ve topraktan hava
ya doğru uzamıya başlarlar. Pençe 
şeklinde olan köklerin de üzerinde 
ince kökçükler ve bunların da üs
tünde çok ince kıl gibi emici kıllar 
husule gelir. Kuşkonmaz nebatları
nın gövdesi toprak içinden topra
ğın dışına doğru uzar. Uzadığı müd 
detçe de bu karanlık muhitte göv
de beyaz kalır. Eğer uzayan göv
denin üzerine toprak yığılacak o
lursa, gövde ayni beyazlıkla u:ı:a

mıya devaım eder. 

N aaıl ekilir? 

G övdenin beyaz kalması top
rak altında ışık bulaınıyan 

gövde höcrelerinde klorofil denilen 
yeşil rengin teşekkül edememesin
dendir. Bu suretle gövde gevrek ve 
°hAVAz.hir aplc hpHndo,mi~ir~ ~ 
kın ucu havaya çıkar çıkmaz mo· 
rumtrak ve yavaş yavaş yeşilim-

Emir Sultan 
cağını bile bile, ba.~'rısının sebep 
lerinl kısaca tekrar etmek zaruri. 
Başağnsı hemen her tiirlü has

talrkta \.'ardır. Hatta hiç hasta ol
madan sadece büyüym çocuklarda, 
genç kızlann muayyen wmanlann. 
da •"inirli bayanlar - ba~·Jarda - öf
kelendikleri veyahut bir şeye me
ra.klaııdıklan vakitte başağrısı olur 
Çok )iyenler, yahut kansık yiypn. 
ler, hele fa.zJaca et se\·enler sık .;ık 
ba.,ağnsına tutulurlar. Peklik ~k· 
mek başağr.sma bir sebeptir. Uy
kusuz geçen gUolerin de ba.5ağrısı 
\.'erdiğini elbette te.-..rübe etmişsiniz. 
dir. 
Ba§ağn!n, göz hastalığından, bu-

run ha.1Jtalığmdan da gelebilir. Ku
lak akıntısı bile başağrısı \.'erir. 

insanın kam herhangi bir sebep· 
ten azaldığı vakit, ona toksinler, ya 
hut iire fazla kanştrğı vakit, idrnr
da albümin olunısa, şeker bulunur. 
sa yine başagrısı olur .. Bunlardan 

başka sebeplerin de hepsini burada 
saymak kabil değildir. 

Sebepleri bu kadar ba§ka ba.5k2ı 
olan başağnsını böyle mektupla, 
gazete ya.zısile g0!:irmenin de • ·~'·il 
olamıyacağmı sayın okuyucumuz el 
bette tahmin eder. Hekimini göriiıı 
başağnsmın sebebini anlaması \'C 

ona göre teda\.i ettirmesi zanıridlr. 
Ancak, o vakte kadar Ç-ekirgenin 

kaphcalan, başağnlannm birçok 
türlüsüne i)i gelir. ÇPkirgede ban. 
yo yap..-.kta.n sonra otobü.cde Emir 
Sultan rnahaJlesine, yahut Y~ile dö 
nen Bursa kızlan Bursanın en can
lı güzelliğidir. Bu güzelliğe kanş· 
ınak ve her gün iki de.fa o yolcu
luğu yapmak, hiç olmazsa sinirlilik 
ten gelen başağnsma ba.5 iliıçhr. 

trak renkler alır. Yani klorofil te
şekkül etmiye başlamıştır. O zaman 
havada kalan kısımlar sertleş.miye 
ve azar azar odunlaşmıya koyulur, 
dallar yapraklanır. Beyz çiçekler ev 
vela yeşil ve sonra kırmızılaşan to
humlar verir. Kırmızı tohumlar ke 
amale gelince kabuğu siyahlaşır ve 
içinden yuvarlak siyah tohumlar çı 
kar. Bu tohumlar kumlu killi bir 
toprağa ekilirse 20 - 30 günde çim
lenerek yeşil iplik gibi ince kuşkon 
maz fidancıklan verirler. Bu fidan 
cıkların iki sene içinde pençeleri 
kuvvetlenerek büyür. lşte 2 • 3 ya-

=BJDWkola.ıı ~~le~~J'-A 
tiştirilir. 

K uşkonınazın iki cinsi ve her 
cinsin birkaç çeşidi vardır. 

Bir cinsine sils kuşkonmazı derler. 
Bunlar salonlarda saksı içinde süs 

, nebatı olarak kullanılan kıl gibi in
c.e ve sık bir oya gibi sıralanmış 
yaprakları olan nebatlardır. Süs 
cinsinin nevileri: bodur olarak 50 • 
60 santim kadar büyüyen Nanüs 
çeşitleri, sarılıcı olarak 1,5 . 4 met 
re kadar uzanan Robüstüs çeşitleri, 
yapraklan daha kalın, rengi açık 

yeşil ve dalının üzerinde siyahımtı
rak lekeler bulunan kaba Aspara
güs denilen Spiranjeri çeşitleri, se
neba.şında Kıptilerin ormanlardan 
koparıp üzerine kırmızı Mersin to· 
humları bağladıkları sarılıcı, 2 - 3 
metre uzayan yabani ko§konm~. 

Çeşitlerin hepsi de tohumlar yetiş
rilir. Ve bunların pençeleri küçük
tür. Süs kuşkonmazları gölgeli yer 
leri sever. Güneşten, hava cereva
nından, sigara dwnanından, tozİar
dan korkar. Salonlarda sararmala
ı:nın sebebi budur. lkinci cinsi ye
nilen, Yani sebzelik kuşkonmazdır. 
Bu cinsin de üç dört çeşidi vardır. 
Fakat en makbulü kalın gevrek ve 
uzun gövde veren Fransız çeşitle· 
rinden Arjantöy çeşididir. Bu ce
şit diinyanm her tarafında geniş öl 
çilde yetiştirilmiş ve son seneler i· 

çinde kalitesi de ıslah edilmiştir. Me 
raklılar için ıslah edilmiş kaliteli 
pençeleri Fransadan getirtmek en 
doğru yoldur. lyi tohumlardan da 
İ)i pençe yetiştirilebilir ve iki se
nelik pençeler memleketimizd~ malı 
sul vermiye başlarsa da bittabi mik 
darı az olur. 

Y eti1tirilmesi: 

K uşkonmaz yetiştirmek için 
kumlu, killi bir toprak la

znndır. Çok killi, yapışkan toprak
lar buna müsait değildir. Killi ve ki 
reci az veya kuımlu gübresi çok top
raklarda kuşkonmaz İ)i yetişir. Kil 
li topraklara ince derekumu karış
tırmak ve eski koyun veya beygir 
gübresi ilave etmek F' • ., ınışkon 

maza elverişli bir hale getirmek 
mümkündür. Toprağı intihap ettik-

ten sonrn tarlnyı 60 - 70 santimet. · 
re derinlikte kirizme etınelidir. Tar 
la eylfılden itibaren kirizme yapılır 
ve şubata kadar olduğu gibi bırakı
lır. Şubat veya martta müsait ha. 
valarda, tarlaya, biribirinden 50 • 
80 santim aralıkla baştan başa ve 
yekdiğerine müvazi olarak 20 - 25 
santim derinlikte ve 25 • 35 santiım 
genişliğinde - çizgi biçiminde • hen
dekler açılır. Bu hendeklerin için· 
den çıkan toprak her hendeğin y9.
nma ve uzunluğuna yığılll'. Bu su· 
retle hazırlanan her hendeğin içine 
70 - 80 santimetre aralıklı olarak 
2 • 3 a:vuc kıı.dar zübreli harçtan 
kümeler yapılır. Her küme üzerine 
birer kuşkonmaz pençesinin tablası 
oturtulur ve kökleri yaygın bir §e

kilde harca dayatılır. 

Gövde: 

•• şte bu işler de yapıldzktan 
sonra yanına uzunca bir lra 

zık dikilir, sonra da evvelce hen· 
dekten çıkarılan toprak ile pençe
ler örtülür. Her çizgi şeklindeki 

hendeğin biçimi dikimden sonra bir 
sırt şeklini almış olur. Kazığın ya
nmdn bulunan pençelerden iki ay 
içinde gövdeler sürmiye başlar. Bun 
larm morumtrak uçları toprağın il
zerine çıkmadan - nisan sonuna doö-o 

ru - toprağı açıp tablanın üzennden 
süren kuşkonmazı hususi bıçağı ile 
kesmeli ve toprağı tekrar örtmeli
dir. Her pençeden kuvvetint> göre 
2 • 7 gövde sürer. Bunların hepsi 
de kesilebilir veya birer tanesi to
humluk için bırakılır. Bırakılan dal 
büyür ve çiçeklenerck tohum ve!"İr. 
Kesilen kuşkonmazlar ayni boyda 
olarak birer kiloluk paket yspılır 
piyasaya çıkarılır. Ayni boyda pa
ket yapilmak için hususi ve tahta
dan yapılmış bir alet kullanılır. Pen 
çeler için kullanılacak gübreli harç 
yarısı eskimiş koyun gübresi. bir 
kısmı ince dere kumu ve bir kısmı 
da elenmiş iyi topraktır. 

Kuşkonmazın layd ası: 

K uşkonmaz evvelce bir lüks 
veya moda sebzesi sayılabi

lirdi. Fakat en meşhur kimyagerle
rin yaptıkları tahlillere göre kuş
konmazın böbrekleri temizliyen ve 
kanı tasfiye eden hassaları olduğu 
keşfedilmiştir. Bu hassaları \•.ı:.ren 

terkibindeki Asparajinin maddt?3i
dir. Dünyanın her tarafında kuş
konmaz yetiştirilmesi çoğnlmı~ ve 
gitgide istihlaki de artmıştır. Kuş
konmazın terkibinde yüzde 92,80 su 
0,67 azotlu maddeler, 0,11 yağlı 
maddeler, 6,05 faal ve besleyıci 

maddeler ile 0,87 madeni terkipte 
maddeler bulunmaktadır. Kuşkon
maz çok müdrirdir, hazmi kolaylaş 
tırır. Kartlaşmış olanları makbul 
değildir. Haşlanarak zeytinyağı i
çinde yapılan salatası en ziyade kul 
lanılır. 
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Edirneden Va"a 
Kadar Demirvolu 

kardeş Mısır ve Türkiye Dünkü Kürek Y anşl 
Mısırda Türk Diline 
Ehemmiyet Veriliyor 

<Batı 1 incide) 1 matı aldıktan sonra Profesör Azza
yılnuya l&Y*tzr. Çünkü Türk dilini mm İstanbul kütüpanelerindekl m~ 
de mükemmel biliyor ve Tnrk edebi- sa.isine geçtik ve sorduğum'llZ suale 
yatını daima tetkik ediyor. fU cevabı aldık: 

MgırJa türlıçeye uerilen "-Şark ve taılm medeniyeti mtt-
elaemmiyet tehualllan, meegul olduldan tetJdiD. 

nkönce Profesör Azzam Beyden leıin mehazlerini görmek için lstan
Mmır 'Oniveraiteeinin Fan ve Türk bul kiltUpanelerinden mtıataiıü ka
edeblyatı tetkiklerine verdiği ehem- tamazlar. Billkia bu kütUpaeleri 11ık 
miyeti izah etmesini rica ettik. An- aık ziyaret mecburiyetindedirler. Ben 
ıattılar; de 1928 de latanbul kUtttpanelerinde 
"- !ıfıaır V'niveraiteafnin Edebiyat uzun t!tkikler yaptığım halde ilk fır

Faldlltealndeki arapça kmmma de- saattan istifade ederek bugUıı yine 
Demiryola laaliyetintlen mesut bir ltahra: Er.aniye vam edenler ya sair dttler grupuna bu idltUpanelere bafvurmuf bulunu-

trenin ilk Wİrİfİ intisap ederek arapçanın köklerini a,. yorum. taı&m medeniyetinin.. en belli-
• v • • • ramak imklnlanru elde ederler ve o- l>allı vaaıflarmdan biri hemen her 

(Başı 1 incıde) rastlryan bırçok bogazlar ıçmde bil- da tbrant Silry 1 il A Babil camiin yanma bir medrese ve bir kU-
fedilmiştir. h8888. Pingin bo v 22 kil tre ra ' an e sur, ' B edent 

Bugün inpat faaliyetinin hararet- ..... ı.. • .ı..... gazı ome u- Habeş dillerini öğrenirler yahut fara tüpane kurmaktır. u m vaaıf, 
........ _.~ .. Fıra~ kollarm~ ça ve tUrkçe grupuna intisap edereiı: gördtlğtlm btltilıı yurtlar içinde, btl

le devam ettiği mmtakalarda btltüıi Karuu vadia~ı. ~fkil etmektedir. bu dillerin edebi atını tetebbu eder- tün güzelliği ve bflyUklUğU ile fstan
memleket demiryollanmızm en ln • Çalb suyu vadiaını meydana getiren ~ bulda tecelli etmektedir. İstanbul ktl-
.ıı geçitleri sayılabilecek mühim bo- dört kilometre uzunluğund ki ctırek ler. Talebenin çogu farsça ve türkçe- tsıAml ul h 
ğazlar, uçurumlar, derin sular vardır. aynca Atura boğazları daa bazı yer: Y~ rağbet gö.steriyor. Yakınorduda bdilu 1kt !~=deŞark ve;e~ ":e~~ 
M mı k tin k~1 · · k . . dile Hintlilenn konp,tuğu ve ' 

e e e garp ~ennı f8l' a lerde 4: metreye kadar .cfarlqtığı ıçın ed bi tı d ili. edil ktir TUrk ketlerlnln hiçbirinde tesadilf edile-
bağ~cak olan Sıvaa - Enııurum tüneller açtınlmumı icap ettirmittir. dil~ ya ed ~ ı:n "S~ hat. piri miyecek derecede zengin eserler var-
demıryolu 30 eyltll 1939 da açılacü.. Bu aarp boğazlar, uçurumlu geçitler, 1 ve e ya a "k i dır 
tir. Yalnız bu hatta çalıfall amele büyük köprülerin kurulmUJDI da :r.a m::~ =me~:kifi:ı yUks:.Cagız~ • Meseli Istanbul kütt1panelerinde 
sayısmm günde 10 binden fazla ol- rwi kılmıfbr. Bu itibarla, demiryolu- m a rme e an · Hicretin dördüncü aanna ait eserler 
duğunu. söylemek, infaat faaliyeti nu toprak tesviyeeile beraber d<Sfeye- :um 

1929
k:;n ~aşl~k tıgi: bulunduğu ıgibi bu çeşit kıymetli e

baı~rinin dereceaini anlatmıya kl- bilmek için yekdiğerini takip ederek . _s:>nuna birar k utal be sa ...+ı..+ı- serler içinde müelliflerinin yaz1sile 
ftdir ----•---- demir k"" rtll . d tesi . rıne a.&Illlf ve ço e y ... ....., .. u-- . kı 

• IU..nWAU&I& op erın e aı- mi.ştir. Merhumun bıraktığı boşluk onlar tetlrlkler içın en ymeW kay· 
~~ollan, kara yollarmm yar- ni beklemek llmndır. Sıvas - Erzu- henUz doldunılmamı tır Fakat tUrk- nakları teşkil ediyorlar. Ba.şka mem
~e dotenebilmektedir. Köprtlle- rum hattında Sıvastan itibaren ~ tedri t d 'tm · ktedir Fara leketlerde eşi bulunmıyan eserlerln 
nn, tünellerin trenler dolusu malze- zurum iatikametinde 150 kilometre- çe . sa e~am e e eruh müteaddit nüsbalarmı lstanbul kiltü-

(Bqı 6 mcıcfa) 
4 ltlk kllalk: I Gilnet, ll Galata

saray. 

Kıdemaizler araamdald ~ 
göre Günet ve Galatasaray klilple
ri 11 milaavi puvanla birinci oldu
lar. S puvanla Altmordu üçüncü 
old11. 
KIDE!ılLILER: 

Günün en mtlhim Yarıtlan latan· 
bul blrlnciliğinl tayin edecek olan 
kıdemli mU.,.bakalan idi. Çok he
yecanh bir çeJdpıeden ııonra Ud 
birlnctlik alan Galatasaray 10 pu
vanla htanbul l&Jllpiyonu oldu. 6 
puvanla Beykoz ikinci, G puvaola 

~ENMABAAT 

Posta 
Tasarruf 
Teskilatı · 

mesi, ~e kara yollarile temiıı edil- den fazla bir yol dötenmiftir. neriye ~ebıyatı :drisa::u bent d nte:. panelerinde gördüm. lstanbul kUtü -
mekte_<flı'. Bu itibarla her demiryolun- geçileceıktir. Ancak, bu geçiş, yeni ~o~=d .~0 a yap . 1ğmı ara::.. panelerinin bu eşsiz zenginliğini bir <Batı 1 incide) 
dan yüksek bir kıymeti bulunan biz. kurulmakta olan köprUlerle müvazi ia U.ç em:ı :~Ü ~ "Şehna-, kat daha zenginleştiren bir &mil, ta· Bu noktada Nafıa Vekilimir.e bir 
met yollarmm ehemmiyeti, tarka yürüyecektir. Bu büyük köprtllerin ere l b" tı ttl : ednm .. bir t tarihi h:- alandır. insan çalııtığı tavsiyemiz vardır; en muvaffa
doğru uzanan demiryollannda da- faaliyetine tekrar hızla devam edile- ::bu. :..= dır ~ ç e1rni,ilhU: yerde tarıhi de t 'r yatıyor ve bu kryeW Posta ve tasarruf hareketi bu
ha çok fazladır. Dar boğazların uç~ - cektir. Yol, bugün 170 inci kilomet- rifi'nln ı tı · ~l~ a Şehname yaşayııp genişletı... ve enginıe,tir- gün dost ve kardeş Yugoslavyada ku
rumlu yamaçlarmda araba ve oto - reyi geçmiftir. Bu ayın sonunda Sı- tŞe ü esi ya!_! körl çe 1 rı"nin u mek istedikçe bu genşliği ve enginliği rulmuştur. Yugoalav Posta Tasarruf 

' 

mobil _;,ı.i +........ -~-'-- ·· 1 ---- itiba.re 177 kil tr 1- ere m ' .m.mu· emene - S dıkl Ge l n· kt""rU b · e.., ~ Vam~& fOY e Vcr.oı.a.u n ome e uza&- . ti edeb" ta bilhassa Türk temin edecek eserlerin hepsini bulu- an arınm ne ıre o , u ı-
dunnın, bir piyadenin rahatça geçebi- ta bulunan Divrik istaayomına giri- m~ye e ı~a '. _ . tin dilllyanm her yerinde en ziyade 
leceği bir patika yolu bile yoktur. lec~ktir. Poz, Divrik'e girdikten son- edebıyatma verdiklen değen teba- yor.,, tanınmıı mU.tehassıslamıdan biridir. 
Bugün şarka doğru usanmakta olan ra stiratini kesmeden ilerliyecek ve ~z ettirmek bakımmdan çok ~tlhim- Çok kıymetli oerl~r Posta ve tasarruf hareketine büyük 
demiryolunun malzemesi: bazı yerler- 208 inci kilometreye rastlıyan 60 dır. ~mumiyetle taılm tetkikatını Istanbul kUtUpanelerinin umumi bir sevgi ve imanla bağlıdır. Posta 
de iki metre genitliğlnde bir piyade metrelik btlyt1k köprünün bqmda l)o ve bilhaaaa Türk v~ Fars ede,,.,.atı· değeri hakkında tıatadın dilinden he- Tasarruf Sandığım, yapma ,artıarı 
yolu açılarak ileriye götUrillmekte - fak bir tevakkuf devrelli geçirecektir. tetkikatını ilerletmiye büyük ehem- yecanla ve bir tiir ahengile dökWen az, çok memleketimiH benziyen bir 
dir. Bu zorluklar içinde dahi elem~ Bu auretle Sıvu - Erzurum demir- miyet veriyoruz. JılJm Univeralteei bu sözlerden aonra onun bu sene la- muhitte kurmak suretile de bizim işl
yollan çalı§malarma fennin, •imin yolumu 938 eylll.lUnden 338 ldlometr bu tetldlderi kol.l.pD;IQlk ~1- al'ılJıial ·~rtnıle • 9->k teteb- mbe yarar tecrübeler kazanqbr. 
ve imlrBnm takat yetiştirebildiği şe- rede bulunan Erzincana, 939 eylülün- T?rıf ve l"ars ıfeşr:!ya .top~ bıı etliği eserferln 1iangllerf ôfduİunu Memleketimizde bu ip kurarken böy
ıaıae aürat verilmittir. Sıvaa - Er- de de M8 inci kilometredeki Erzu- küttlpane vttcude getirmif ve bu kU· sordum. Cevap verdi: le bir tecrübe ve ihbaaatan istifade 
surum demiryolunun gi1zergihma ruma V&rmlf olacaktır. t~paneyl senp.ıeş~ek Jçin f~ - Bu sene bilhaua iki eserle al&- etmemek,ihmal edilemlyecek bir men 

karlıktan çekinmemiştir.,, kadar oldum. Biri dördüncü hicret faattir. Müttefik Yugoalavyanın, pro-
1.tanbul lıütiiphanelmnde asrının en büyük Arap muharrirle- jenin hazırlanması hususunda yardım 

Korsan Gemiler Balırılacak Mısır V'niversiteeinin bu yoldati rinden Ebu Hayyam Tevhide'nin etmek tızere bu kıymeW mtttehasaıaı
mesaiai hakkında bu kıymetli malik- El • lmta vel M:uaneee adlı eseridir. nı bize memnuniyetle göndereceğine 

(Bqı 1 incldP.) ı Kaptanların vapurlan Ital - !ıledinei !ılünevverede bunun bir nUa- ve mütehassısm da bu iti btıyUk bir 
dUğUnu iddia et.e derhal herkea her yan muhriplerinin bombaladıkları- Tevkifanede haamı bulup getirttik ıse de yazıaı sevgi ue göreceğine tttphemiz yoktur. 
yerde cin, peri ıÖrmtye b&tlar. Bu m eöylemeleri üzerine Rusyanın belli çok çirkindi. Burada bulduğumuz nUa Posta tasarruf sandığı hareketinde 
denir.altı işi de böyle yanlif görtlt aal· batlı tabirlerinde fqiat hilkfimetlen- Eroincilik ha ile çok iyidir. ve Eyüp otunarm- çok geç kaldığımız için böyle kestir-
gmmı uyandırmıftır. n~ karp n~ayifler yap~ ve fa - dan bir hükUn'ıdar namına ya.zılmLJ· me bir yoldan gitmek ve iti u za-

Hiç ıüpheaiz Karadenizde maskeli fiatler katillikle, gUnahaız insanlan Dün, İstanbul tevldfanesinde onun br. Fakat en çok ali.kadar olduğum manda olgunlaştırmak elbette çok 
korsanlar var. Bozcaadaya kadar yak boğmakla itham edilmittir. Rusya ıe- cu kovuşta hırsızlıktan su~u Ama- esere Türk p.lri Şerifinin yaptığı bydalı olur. 
lqtiklannı da biliyoruz. Fakat buna birlerinde mitingler ve nt1mayifler hl wt K&zım oğlu Refiğin tızerinde bir tehname tercUımeaidir. Şair bu man- Alamet Emin YALMAN 
k&l'll mtlfterek ve açJk bir mücadele il devam etmekte, halk telgraflaı-la; paket eroin bulunmUftur. Eroinin ne zum tercllmeyi, Yavuz Sultan Selimin 9!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e 

cephesi huırlanmlfbr. Mukeli kor- Rusya feflerinden koraanlıklara kar- suretle içeriye sokulduğu arattml - Mısın fethinden evvel !ılJ8Irda hüktlm 8 k·ı· • 
88Dlarm ömrü her halde çok kısa 0 • 11 tedbirler almmumı rica etmekte- maktadır. süren Sultan El - Gavri namma yap- 8ŞVe ) IIDJZ 
1acaktır dir. mıştır. Bu eserden. Britanya mUze- ( • F 

• Akdenlzde son haftalarda mal ve hususu dtttilntlldüğtlnü yazmaktadır. sinde btr ntlaha bulunduğu gibi Mı· ZIDJf U8fJDJ 
Rm uapurlanna talimat can emniyeti kalmamlf oLmaaı, birçok Fakat bu nokta üzerinde kati olarak sırda dr eksik bir ntıaııa mevcuttur. Gezdı· fer 

veriliyor milletlerin ali.kadar bulunduğu hu durulmailllfbr. Toplantmın esas ga· Burada Stlleymaniye ktltUpanesinde 
Akdenizde iki Rus vapurunun kor- yerde asayişsizlik hWdim sürmesi tl- yesi. bitaraflann ve bJlham allka- ayni eaerden bir nüshaya tesadüf et

l&ll tahtelbahir tarafından batınıma- zerine Ingllterenin teaebbtlsiyle top- darlarm Akdenizdeki münakaı&tlan· t1m. Fakat pirin kendi el yazısile 
aı ttzerine Sovyet Ruaya, Akdenize lanacak olan Akdeniz konferansn•a nı temin hususundaki gayreUerini bir yazılan ve Sultan El - Gavri'ye tak
çlkacak vapurlarına, mtlteyaklm dav çağnlacak devletlere gönderilecek d,_ araya getirmektir. dim edilen nt1ahası, hiç ıüphe yok ki, 
ranmalan hakkmda talimat vermelrr vetin metni hazırtallJIUltlr. Bu metin, Akit devletlerin harp gemileri, kor bütün bu nUshalan unutturacak kıy
tedir. çağrılacak devletlenn listeal hazırlan aanlarm taarruzlarm& mukavemet et mettedir. Bu nüsha Topkapı sarayı 

Dün Çanakkaleden limanımıza p- diktan aonra ne,rediJecektir. mek, tahtelba.hirleri kovmak ve bun- ktltüpaneaindedir. Istanbulda bu et-
len vapurlardan bazılarmm kaptan!a- Franaa ile Ingilterenin çağınlacak lardan hukuku dtlv~l ahk&mma uy- siz eaerle karşüap.cağmıı katiyyen 
rile görilftilk. Bunlar Çanakkalede bu devletler, davet metni ve konuşulacak gun hareket etmemıe olan veyahut ümit etmiyordum. Onunla k&rfllat
lundukları bir sırada, Sovyet bayra- meaeleler berinde mutabık kaldıklaı1 akdi mutasavver mukavele ahklm•· maktan duyduğum sevinç, tmıidiDıi 
ğım tqıyan T-.kent adlı bir geminin anlqılmaktadır. Bu gece Parill ve m ihW edenleri denizin dibine gön- kesınit bir adamın, btltilıı ümidinin 
:lataiıbul istikametinden gelerek Ça- Londrada bir tebliğ neeredilecektir. dermek huausunda mtttekabllen yar· bir anda tahakkuku karşısında duy-
nakkale boğazından geçtiğini ve Bo- Li.te haır dımda bulunacaklardır. duğu aevingtir. Bu eser, Türk dili ve 
iazdan çıktıktan u bir müddet 10n- Parla, 5 (TAN) _Hariciye Neza- l•pan~ 'alaili luabe edebiyatı bakımından çok mtlhim bir 
ra gerisin geriye dönerek Çanakkale- reti ,Akdeniz konferansına iştirake Beline&.. vesikadır.,, 
de demirlediğini ve Akdenize çık· davet edilecek devletle ın st Londra 5 (TAN) - ispanya har- Mwrh tıstat ile daha sonra Mısır· 
maktan vazgeçtiğini IÖylemişlerdir. retmektedir. Bu

0 

liatede, konferansın bi hakkında son haberler, Aragon daki telif ve tercüme hareketinden 

• (Bqı 1 incide) 
gazeteciler maalesef buna imkin bu· 
lamadılar. Manisa pavyonunun kapı
larmı gazetecilerin yüzlerine bizzat 
kapıyan emniyet mtıdUrll, gazeteci
lerin it görmek hususundaki ricala-· 
rma aldın§ etmediği gibi, hep11inin 
susturulup uzaklqtmlması için e
mir verdi. 

Guetecller, p.hıalarma karfI ya
pdan bu muameleye tahammtll ede
mediler. Fuan bırakarak çıkmaya 

mecbur oldular. Biraz sonra Anado
lu Ajansı muhabiri de Ticaret Oda· 
sı pavyonunda Bafvekilimizin tet· 
kiklerini takip ederken ayni mua
meleye maruz kaldı ve serJiden u· 
zaklaştı. 

Fenerbahçe üçüncü oldu. JI 
Bir Çifte: I Fenerbahçe, 

koz, m Altınordu. 
lki çifte: I Galatasa1'81• 

De§, ffi Altmordu. 
4 LUK KLASiK: 
Bu yanı günün en aıaırak 

sabakası idi. Y arışm 
cihetten ehemmiyeti h&is 
yordu. Birisi Istanbul pırı 
nu tayin etmesi, diğeri 
pılacak Türkiye kürek b · 
de bu yanf galibinin Iatal1 
sil etmesi idi. 

Çok sıkı bir mücadeledell 
Galatasaray birine( BeykOS 
Güne, U.çtıncll oldular. 

Pire Muhtelit 
Yenildik 

(~6 
nıtla sola aktardılar. Sol iG 
de yetişen ve önü bombof 
nan sol açığı vole vurmak 
le sayı fıraab kaçırdı· 

Yirmi ikinci dakika -
merkez muhacimine vercllil 
leme bir pasla kaleye dotJ'll 
Yunanlıya yetişemediler. 1' 
ve yerden çektiği bir filtle 
lerini yaptılar. 

Yirmi sekizinci dakik& _. 
açıklarile indiler. Sai&Çık 
verdi. O yine merkez m 
çirdi. Merkez muhacim ytae 
p.rak ikinci golil de ka 

Yunanlılarm ceuretıeri 
retleri daha arttı. Sekiz 
dar hücumda oynadılar· 

Galatasaray - Beeiktal 
nln faeılaJr- blr-tld -ııı1rım-.r.i 
müdafaam teBtL 

BBlmpl: 
Otuz dördüncll dakika _ı 

bil sıla bir htlcum açan 
Yunan kalesine doğru 
yanından topu çelmek 
nan mttdafü yüzünden 
penaltı cezası verildi. ,.._,_.., 
golü böylece kar.anmJI 

Birinci devre 2 - 1 y1JJll9 
telitinln lehine nihayeuendi-

kilde eereyan etmediilJll. 
Direkt6rUnilıı gazetecilel'8 
buJunmadıpu aöyledl. ~ 
&te relatnin davetlerine 
kaç gazetecinin hakaret g6 
iddia ederek fuarı terket Blr taraftan Sovyet -fapurunun E- akdinde mtltetebbia vaziyetinde bulu· cephesindeki htikfunet faaliyeti ve a- bahsettik. Ve Mısır Universitesinin 

ge denizinde bir taııteı~ görerek nan Fransa ve Inglltereden başka, 1- silerin birkaç yerde mağlikp olmalan bu hareketi teşvik ettiğini, kıymetli 
Ça.n.akkaleye mğmdığı. diğer taraftan talya, Almanya, Yunaniatan, TUrkiyP., üzerine, general Franco, fimalde bu- eserleri kendi hesabına bastığım, U
da gembı~, h6"metinden ~ bir Romanya, Yugoslavya, !ılım, SoV';et- ıunan ltalyan ve Faslı kuvvetlerden niveraltelilerin ilim neşriyatını iler • 
telsiz tlzerme geriye döndilğii aöy • ler Birliği, Bulgaristan ve Arnavutluk mühim bir knmımı tayyare ve harp letmek için çalıttıklannı ve bu yolda 
lenme~. mevcuttur. Konferansın önttmlizdeld malzemeaile birlikte çekmıit, Aragon kayde dejer muvaffakıyetler kazan· 

'

-LL!L-.a.-•• ttf CllUCIRCIUIR- ve e .,, 
Ridiseyi gece lzmir muhabirimizin Bizim öğrendiğimize gare. 

telgrafile haber alınca, İzmir valisi arkadafalrmm karpl•~ 
B. Fazlı GWeci telefonla aradık, bul- ameleyi gece Batve)dlillıls 

Dün limanımıza yalnız bir Sovyet cuma günü Cenevreye yakın bir kaaa cephesindeki ordularma takviye gön· dıklarmı bilhassa telif ve tercüme 
gemiai gelmit ve Çanakkaleye doiru bada toplanması teklif olunmaktadır. dermiftir. Bu itibarla, timal cephe • heyetinin gUzlde eserler nevrettijini 
&c;ılmıtbr· Zirian1n adını ~ bu FttınaS Baeteleri ıinde, faaliyet durmqtur. anladık. .. 
gemi oo.tur ~e Amerikaya gıtmekte- Parla, 5 (TAN)_ BugUnktı Fran- Madrit etrafında, harp ufak bazı Ustat Aaam Beye bize verdiği bu 
dir. Bu geminin de diğeri gibi Ege de- sız gazeteleri Akdeniz.deki aaayifaizlt- ateş teatiaine mhi•r etmekte, Ara· çok kıymeW malftmattan dolayı te -
~e çıJmııyarak Çanakkalede de- ğe ve Akdeniz konfenmama sütunlar gonda iae hilkfimetçi latalar, her gün şekkUrlerimizi sunarken kendiaiııe 
mirlemesi muhtemel görtlltlyor. ıa vttoın tahlis etmektedirler. Petit Pa biraz daha toprak kıuııınaktadır. ilim uğrundaJd meaaiainde dalına mu 
R•yatla galeyan 4f1Dtım ediyor rıare;·gazeteei, konferansın Milletler Yaralı ltol7Gfllar vaffakıyet dilemeyi bir vazife bildik. 

Londra, 4 (TAN) - !ıloakovadan Cemiyeti içtimaiyle ayni :r.amanda, fa Roma, 5 (A.A.) - Kırkı zabit ol- Yakmda Mısır Univeraitesi edebiyat 
gelen haberlere göre, Tlmlryuef ve kat bu içtimadan ayn olarak yapıla- mak üzere Bilbaoda yara}anmlf olan faktllteainin Türk edebiyab üzerinde 
Blagoef adlı iki Sovyet vapunmun cağını yazmaktadır. 700 den fula Italyan gönWlU.U Gra- yaptığı tetkiklere ait değerli verim
Akdenizde batınlmasmm Sovyet Rua Davet edilen milletler meaeleslnl disca haatane gemlaile Napollye gel- lerle karfılatmak tüı>be yok ki, bize 
~ uyandırdığı genif heyecan ve p mevzuubaJuıeden guete konferauta miftir. Fqiat erklnıharblye relai derin bir hb verecektir. 

hazır bubmmılan kendilerine "Hot geldiniz,, demlttlr Omer Rısa DOGRU L 

dlık. B. Fuh GWeç, h&disenin bu şe- nüne de telefonla arze•-1...,.~ 

SATILIK DUB 
Akay ltletmeai Miidürl&lflnden : ' 
Haliçte Pirlpqa ile Cami altında idaremlsin malı bulun&D -

aiminden 30 1&I1tm yukanama kadar bakır kaplı muhtelif dört d1J 
artbrma ile sablacaktır. Bu dubalarm bir taneeine veya bir ka 
aUrillebmr. 
Arttırma 10 Eyltll 1937 Cuma gUntı Akay şefler encUnıeniDcle 

15,00 de bqlıyarak 1~ da lbalesl yapılacalJndan taliplerin 
görmek üzere ifletme ,efliiine ve % 7 J5 güvenme ve arttırma 
le o gün encUmene gelmeleri. (:5912) 



======================-TA M -=======================-=========================n 
Bahçe
kapıda 

SALiH NECATI den abmz. Reçeteleriniz bUyUk bir 
dikkat,ciddf bir istikametle hazırlanır FOSFATIN NECATI 

Çok kıymeW bir bebek gıdasıdır. 

Bununla beslenen yavrular ~ 
bul ve kuvvetli neteU olur. 

üksek Ziraat Enistitüsü 
ektörlüğünden : 
~ YUkıek Ziraat EnstittlsUntln Ziraat, Baytar ll'akUlte

erkek ve Orman Fakültesıne yalnız erkek p&l'UIZ yatılı, pa
•• ~ Yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yuılabilmek için aşa
~ra uymak gereklidir. S,:: tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanım vererek 

, tBakJapmış veya lise olgunluk diplomaamı almıt bulunmak la
' tlllti oryasmı yapmallll§ veya Olgunluk diplomasını almamış 
t ._,,, tUye alınamaz.) 
~ ~lltaııbuı Universitesinin Fen FakUlt!eslnden naklen gelecek olan
~ a.:,UdukJan sömestrlerden muvaffak olmUflarla, Udai kabul edi
~ .l .. __ .' Ziraat ve Orman Fakültesinin tıçtlnctl eömeatrlerine alı
el IOo.....~ Baytar Fakültesine girenlerin bu Faktlltenin birinci ve ikin
~ ~~e okunan Anatomi dersine de aynca devam etmeleri ve 

\ -.... "--· ~ıne girenlerin Ziraat stajım yapmalan gereklidir. 
'-. -~tüye girecek talebenin yaşı 17 den aeatı ve 25 den yukan 

t. ~ talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir • 
.,_.- ... -~yatılı taleb~den ertiklerinin lUzum göeterdiğt beden kabi
~~ .:!1anılıklan hakkında tam tepkktllltl bir huta evi kurulunun 
"-nq( ~ cbr. Bu raporlarda talebenin her türltl ukerl hizmete kabi
.._ 1. ..... "-~ ayrıca tasrih edilecektir. 
~~~~üye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden Ağlık ve sağlam
~ ~~n geçirilerek ertiklerinJn lUzum gösterdiği beden kabi
t. -... •_-"a'lnlyenl ·rin enstitüden ilişiği keaıllr. 

it '> Ziraat FakWtesine girecek talebe Ankarada Orman Çiftliğinde 
~ ~ Cörmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 lira 
.... te 

1 
• ~atacak çiftlikte parasız sağlanır. (Stajyer talebenin ye'S) çıne&i de enstitilce sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira 

'l. ..... ı::.,_. 
··"""-· ~~yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne 
~ ---~ olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan 
~-.JQ. ~karılanlardan HükO.metçe yapılan muraflan ödeyecekleri 
-....;. •emecek nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname t .;;._, l!:oıoıitUye girmek ilteyenler yukanda yaz:lı rapordan 1ıq1ıa ııll
.;~ &fi klğıdım, poU. veya uraylardan alacaklan özgidim kl
~~ ve liselerde görmtlf olduklan süel dersler hakkındaki ehli
't ~ iliotirilerek el yazılariyle yazacaldan pullu bir dilekçe ile 
,,.... ~fotoğrafile birlikte doğruca Ankarada YUksek Ziraat Ensti
~ ~ tltUne bqvunırlar. Talipler dilekçelerinde hangi fakWteye 
~... ak istediklerini bildirmelidirler. Aksi takdirde dilekçeler hak
l; lllU&mele yapılmaz. 
~ wya usuli dalreabıde pullanmaııllf olan ve 8 inci maddede 

arın ilişik olmadığı dilekçeler gelmemit ıayılır. Ve bunlar 
lO. biçbir muamele yapılmaz. 

iş Bankası asgari 26 lira mevduatı bulunan bütün kumbara sahiplerine 
senede kura ile 20,000 lira mükafat daCJıtmaktadır. 
1937 sonuna kadar keşide tarihleri: Birinci Teşrin ve Birinci KAnun 
aylarının ilk günleri. ~:..,~ ve sekizinci maddede yazılı veeikalarla vaktinde bafvu· 

ilt~~dan pek iyi ve iyi dereceli olanlar tercih edilir. 
~ tdllecek talebe diploma dere .. ~~1 -·e ve bqvunna tarihlerine .. ~ #·!!!!!i!!!!!!!i!l!!iii!!ii!!-!!!!!ii!!!ml!!!!!i!ii!!i!!!!~!!!!!!!B!!l-l!l!!!!i!!!!!!!!!!i!i!!!!!!!!!l!i!il!l!!!!!!!!!!i!!!i!!!!l!l!I!!!!!-• 

~· Kadro dolmadığı takdirde orta dereceWer de bqvurma 11- • • k H K il 
Beyoğlu Akşam Kız San' at Okulu 

:'1'!11.{illl,ıııi.ı.:~"'"'!ı':;: AJlll aeratt .-a - fen "-mdaıı 111· ur av muı 
-.... ap ist~~er aynca pul göndermeUdfrler; 

.._~rm• zamanı Ağustosun birinci gtlnUnden Eyl6ltın 30 uncu BUYUK PiYANGOSU ~a kadardır. Bundan sonraki bal\'1ll"Dlalar kabul edilmez. 
(4643) (2298) 

~seyyar Jandarma Alayı sabnalma 
•»onundan; 

)ti~~~kid~ki Seyyar J. Alayı ihtiyacı için iki yüz elli dört bin Uç 
.l~~rt kılo yedi yüz gram an satm almacaktır. 
-....c&k unun evsafı ile mahalli teslim ve p.rtlan f&l'bwneeinde 
• 

~· "'11tıtne kapalı zarf usulile. 
~ ~~lW 937 Pe!'lembe günü saat dokuzda llamekide Sy. J. A
~~ Komisyon binası içinde yapılacaktır. 
'-aJbin edilen bedel otuz sekiz bin yüz kırk Bekiz lira yetmif ku-

~~ler M'.amekideki Sy. J. Alayı Satmalma Komlayonundan 
'1 ~Uir ntlmuneıli de görülebilir. 

tııı..J*h zarflar 23-9-937 saat sekize kadar Satm•lma K~ 
1 ~ mukabili verilmlş olacaktır. 

~menin 4. üncü maddesinde istenilen vuikalar muvakkat te
~'·1ı VU!Ulldufu zarf içeriaiııe konulacaktır. 
l:-.:llVakkat teminatı iki bin eekiz yUs altmıt bir lira on bet 
~5774) 

• l>ilaiz .;e Körler Müeıweıi Müdiirlüiünden : 

~ Demirci ve Mob~ya UstaSL 
~ ~ Sağır Dilaiz ve Körler mtıeuesesinde 715 lira tıcretll 

llı:t •telyesi şefliği ile 75 lira tıcreW mobilya ve tahta itlerı f8fliği 
~ya ihtiyaç vardır. 
'.:!~~l~th sanat mekteplerinden iyi derecede mezun olmak. 

-.. ~ yaplDlf. bulunmak, ve çabfbil yerlerden lyl hlamet 
,., .... b-~·· 

'tt .... -..nçte müstakil atölye ltletmiş, yahut resmi, husuat btıytık..,. 
1' ,,:e1erinde teflik, usta bqılık yapll)If olanlar tercihan Alımrlar. 

\t ~ Pler çok olduğu takdirde teknik ve genel bilgi Uzeriııden bir 
~'!ate lçılacaktır. S1' 4-k killerin 20 eylUle kadar m t1abet veaikalan, diploma, ntıfus, bon 
~eri Vesika veya ıuretlerile mllweH müdllrltlğtlne mllracaat-

l))fl İye t Sandığına Borçlu olanların 
~ dikkat nazarlarına 

't ~tam bulan ipotekli gayri menkuller ile menkul mallarm pa
~ l&Wılyett 3202 numarıW Ziraat Bankuı kanununun .e mS lllucibince 12, 6, 937 tarihinden itibaren MUeuetembe tntt

........... ~ek yakında kanuni takibe bqlıyacağmuzdan ali.kadarla.. 
~ ~-- Hukuk İşleri Servisine müracaatla borçlarım ödeme hu
~ -~kamızm göstereceği kolaylıklardan iltifade etmelerini pnı. 

., ... lnUfterilerimize bildiririz. (5735) 
~ Emniyet Sandılt Mtldtırltığtl 

~ l'.mlll i' ALILUI. Umumi Neert,atı 1dant Eden: 8. aaı .iM 
Ye Neıtrtyat TUrlr Llmltet Sirlretl. Budchtl ,_ TAN matbaası 

5. el keflcle 11 EylOI 937 eledir. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır_ 
Bundan bafb: ıs.ooo, 12.000, 10.000 liralık ikrami1eler

le (20.000 •• 10.000) liralık iki adet miiklfat yardır ... 
DiKKAT: 

Bilet alan herkes 7 /EylGl,1937 ıGnG akpmma kadar bi
letini de,qtirmit bal11DmalıdJr. 

Ba tarihten 10nra bilet berindeki hakkı ..Jcıt olur ... 

Hozat ••war Jandarma Alayı •atınalma 
komisyonundan; 

1 - M'.amekideki Seyyar J. Alayı ihtiyacı için Uç yUs yirmi bet bin ye
di yUs altm11 kilo arpa satın aJm•caktlr. 

2 - Arpanm evsafı ile mahalli teslim ve prtlan prtııameainde :ra-
zılıdır. • 

3 - Eksiltme kapalı zarf UBulile. 
4 - 23-9-937 Pereembe güııtl saat on birde Mameldde Sy. J. Ala

yı Satmalma Komi9yon blnuı içinde yapılacaktır. 
5 - Tahmin edilen bedel on dokuz bin bet yüz kırk beı Ura altmıe 

kuruftur. 
6 - Sartnameler llamelddekl Sy. J. Alayı Satmalma Komlayonundan 

~uız alınabilir. Ntmıunelll de görlllebilir. 
'7 - Kapalı zarflar 23-8-937 aat ona kadar Satınalma komisyonu- ı 

na makbuz muk&bili verllmit olacaktır. 1 
8 - Şartnamenin 4. tıncU maddesinde istenilen vesikalar muvakkat 

teminatm bulunduğu zarf içerisine Jronulacaktlr. 
9 - Muvakkat teminatı bin dört yUs altmıf bet lira dokun iki 

kuruotur. (5773) 

· Gedıkpaşa lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan : 

Tahmbı bedeli 
Ura Kr. 

nk teminatı 
Lira Kr. 

2750 Adet Anballj NDdılı 3182,50 237,19 
1 - Cinai, miktan. t&bmtn ve ilk teminat bedelleri yukarda yazılı beş 

boyda 2750 anballj sandıiJ aç* ebiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Ekailtme 8 eylW 937 çarea.mba günü saat 15 te Gedikpaşadaki 

jandarma satmalma komisyon blnasmda yapılacaktır. 
8 - Şartname ebat ve evaaf pWlulalan her ciln GedikpafadaJd ko

misyonumuzda ~rllleblUr. 
f - lateldllertn belli glln w uatte ilk temlnıtıan ve prtnamede ya

mb evralr ile komlqona mUracaatlan. (8113) 

1 - Elam ve Maniuda açılan A.Jrpm Km Sanat Okulları için muhall! 
beden numarasmda (132) adet manken ka.pah zarf uauliyle ekailtmeye 
konulm\l§tur. 

2 - Kati ihalesi 1937 EylillUnUn 16 ncı Pereembe gtlntl alqamı saat 
16 da Yllklek mektepler muhuipliğt odamnda toplanan Komisyon husu· 
riyle yapdacaktJI'. 

3 - Muhammen bedel 1580 muvakkat teminat 119 liradır. 
f - Eksiltmeye girecekler bu baptaki teklif mektuplanm ihale ifhı 

tayin kılman saatten bir -.at evvel KomÜlyona tevdi etmeleri ve poeta 
ile gönderilecek mektuplarm nihayet bu 11&1.te kadar gelmlt olmaları ve 
dıı zarfının mühtlr mumu ile iyice kapatılım' olmam lbmıdır. 

5 - Mankenlerin evsafı ve teelim terattini anlamak isteyenler BeJQI· 
lu Akp.m Kız Sanat okulu Idareelne milracaat edebilirler. (5731) 

Kcmyserl Vilayetl Daimi Encümen laıkan
lığlnclan: 

Vlllyet merkezindeki anada yaptmlacak 99M7 lira 42 kurut ke,if 
bedelli Memleket hutanesi inpatı kapalı sarf uultl ile eksiltmiye çı
ka.nlmıftır. 

Bu ınşaata ait evrak tunlaniır: 
Mukavele projesi, eklliltme prtnamesi, hususi prtname, metraj def· 

teri, ketif hulbuı, temel, bodrum, zemin kat, birinci kat pllnlan ön ve 
arka ve yan poliklinik cepheleri ve pkuli makta ve baymdırhk iflerl 
genel p.rtnameet ve pe ve klgir infaata ait feDnl tart.name. 

Eksiltme 13, 9, 937 tarihine mil8adif puartsi gtıntl saat l6 te VUA
yet Daimi ır.ıcUmende yapılacaktJr. 

İstekliler bu ite ait evrakı her gt1n Daimi Encümen kaleminde görebl· 
lirler. Ekailtmiye iftirak etmek lstfyenlerin 6228 liralık muvakkat te
mhıat belgesi Ulndan IOnr& almlllli ticaret odam vesikuı, Nafıa Vek&
tetinden almmlf müteahhitlik vesikam, vil&yet nafıa müdürltlğtlnden .. 
lınDllf ehliyetname, inp.atm bqlangıcmdan sonuna kadar diplomalı bir 
mUh~ndla ve bir mimar tatlhdam edeceğine dair noterlikten tudlkll bel
geyi vermeleri p.rttır. Eksiltme 2490 numaralı kanuna tevfikan yapııaA 
cağından kanunda turih edllmlt vesikaların da verilmem lbmıdır. 

İstekliler kapalı zarf1armı yukarda yazılı saatten bir saat evveline U. 
dar makbuz mukabilinde Encümen Bl.lkanlılnı& vermelidirler. Zarflarm 
yukarda yazılı saate kadar yetiftirilmek üzere iadeli taahhütlü mektup 
şeklinde cönderilmem caizdir. Poetada olacak gecikmeler kabul edilmes. 
İfbu ketifnamede Nafıa Vekiletince icra edilecek tadili.tın bili kayıt ve 
şart mllteahhit tarafmdan kabul edileceğinin teklif mektuplarına detıd 
tizıındır. İfbu infa,ata toptan talip bulunmadığı takdirde ilk lntaattaa 
itibaren onar bin liralık kmmı mllteahhide ihale edilecektir. (5864) 

Askeri Liseler Müfattiıliiin~ın: 
Sivil Lllelerde lkmal1 olup ta IJmiı•de mUftffak olacak Okurlardan bir 

miktar talebe lmHhenla Askeri lllelete •lmacaktır. YtlbeiE llJUfta olasa
lar tercih edilirler. Talip olanlarm pndldeıı müracaat ederek evrakları-

• m tamamlamalan lbmıdJr. (327) (M58) 
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ASAN IRAŞ IÇAG 
Türkiyenin ve bütün dünyanın en yU ksek traş bıçağıdır. En güzel evsafa 
malik olup !sveç çeliğinden yapılmıştır. Dört tarafında birer numero var
dır ve her bir numero ile laakal 5 clefa yapmak mümkündür. Bir adedi 5, 
10 adedi 30 kuruştur. 

PASLANMAZ -< 

<1 
OooOooO ~· · 

Ş• 
'"S: ANKARA <,; 

l!>TANBUL· BE"l'OOLU 

PASLA 
Hasantra 

z 
Bir harlkai sanattir. Senelerce suda bırakılsa bile katiyyen paslanmaz. 
Her gün ~ olduktan sonra silmiye ve kurulamıya hacet bırakmaz. 
iYüksek evsafa ve meziyetlere maliktir. Bununla bir kere tıraş olanlar ha
yatlarmm müddet ve devamınca başka bıçak istimal edertıezler. 
l adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. 

Beyan Ediyorum! 

"BU BiOCEL 
Şayanı hayret bir 
cild unsurudur.,, 

Sabit olmuştur 

ki cild 
Ur. 

miştir ki; bu 
hususi cild 
unsurunda bulunan 
Biocel, kemali itina 
ile seçilmiş genç hay
vanlardan istihsal edilmiştir. Cildin 
derinliklerine nüfuz eder. Ve genç 
ve taze görünmesi için muktezi gıda
yı vererek besler. Büyük bir Viya
na üniversitesi Profesörü tarafın
dan keşfedilen bu cevher, şimdi (be. 

yaz rengindeki) Tokalon kremi ter
kibine höceyreleri beslemek için tam 
matlup nisbet dairesinde kanştınl

mıştır. Bu kremi gece yatmazdan ev

vel sabahlan beyaz rengindeki To
kalon kremini kullanınız. Uç gün zar 
fında teninizi gayri saf maddelerin

den ve zayıflamış yUz adalelerinden 
kurtarmağa başlar. Doktor Stejskal 
tarafından bir Viyana hastanesinde 
55-72 yaşlarındaki kadınlar Uzerin. 
de yaptığı tecrübelerde buruşukluk
ların altı hafta zarfında zail olduk-
lan görülmüştür. 

HASAN TIRAŞ BIÇAGI, fır-!fa5ı, tıraş sabunu ,_ L • • 1 ""' 
ve kremi, tıraş pudra ve olonyası uzum u 

zevkin tamamını ikmal eden vasrtıalardır. 

da 66 No. ASRI MOBILYA mağazasını ziyaret ediniz. 

ve her evin demir~ ilacı 
olan K A R D O L bayıl

malara, asabi öksürüklere, I 
sinir buhranlarına, merak
lanmaJara ve asabi titreme-

lere karşı yegane devadır. 

.. 
Çektiği Istırabla

rın mes'ulü 
kendisidir 
v z 

Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı 
ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannid baş ağrısından 
eser kalmıyacaktı. 

VROZiN 
Bütün ıstırapları dindirir, baş ve 
diş ağnlarile üşütmekten müte
vellid ağrı, sızı ve sancılara karşı 

bilhassa müessirdir. 

NE o İN 

- ' •... · ... ' . ·. v .. :. ~·~. • .- .• .. 

• 
1 RADYO 

Dit macunile 
sonra 

Mideyi bozmaz, ka!bi 
ve böbrekleri yormaz 

...11Dm!mli5911!!1?IDllllZ:!B'.l .. !11Sam! ~------------------------------------~ , ................... 1-. ________ ~ .............. -..... 
Zührevi ve cilt hastalıklan 

or Hayri Ömer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
karşısında No. 133 Telefon :43585 

Kanzuk 
Saç Eksiri 

KOM OJE~ 
Saçların köklerini kuvvetıerıdi · 
rir. Dökülmesini keser. KeP'"' o. 1ş~c!'!~!

1!! .!~k ~.~~.-}!şa y~u~u~ ~ 
AHMET FEYZİ Tel. 23407 ~~~~~~~iııiiiimm"""""'"'"~:r·~-::-;:::~ teri tamamen giderir ve\:> 

__ ...._ ___ yUme kabiliyetini artırarak sB9' 

Uzunköprü iskan Memurluğ ndan : 

l - Kaza dahilinde yapılacak göçmen evleri inşaatı için şartnamesine 
uygun 824690 adet yerli kiremit açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2 - Bunların muhammen bedeli 9483 lira 93 buçuk kuruştur. 
3 - Eksiltme 8, 9, 937 tarihinde Uzunköprü 1slii.h dairesinde müte

şekkil komisyon huzurunda ve saat 14 te yapılacaktır. 
4 - Şartnameyi görmek istiyenler İstanbul, Edirne İskan Müdürlük

lerine ve Uzunköprü, KeŞan lskfuı me murJu&larma müracaat etmelidirler. 
5 - Taliplerin yilzde 7,5 teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya 

banka mektuplarile muayyen günde gelmeleri. (5863) 

Mekteplere tahsile gelecek talebelerin 
Yatak, yorgan, çarşaf, battaniye, örtü, 

havlu, bumuz, çamatır ve her türlü 
mektep efyaları mağazalarımızda mev
cuttur. 

Sultanhamam 4 - Beyoğlu 316 
Tel: 20625 

BURSA PAZARI: HASAN HOSNU 

Haşiyeli --------··~ 
CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU 

VE TATBIKA Ti 
Umumi ve Hususi kanun ve nizamlardaki ceza hükümleri, CUM

HURiYET KANUNLARI fihristi ve ha.şiycli Türk Ceza Kanunu gi
bi eserleri 

C 1 H A N K 1 T A P H A N E S 1 tarafından bastırılan 
lstanbul Cümhuriyet·Müddeiumumiliği muavinlerinden ve kıymetli 

Adtiyecilerimizden Yusuf Cemal Köseoğlu tarafından bu kere ha
zırlanan 

HAŞIYELI CEZA MUHAKEMELERi USULU KANUNU 
ve TA TBlKA Ti 

adlı eserde adı geçen kitaphane tarafından temiz ve muntazam bir şe
kilde bastırılmıştır. Esere, kanunun esbabı ımuclbe layiha ve mazba
taları, en son tadilatile birlikte kanunun metni, her maddeye ait tem
yiz mahkemesinin yerleşmiş eski ve yeni içtihad ve kararları, Ad· 
lıye Vekaletinin mUhim mütalea ve tamimleri, ceza usulüne ait hu
susi hükümleri ihtiva eden 3005 sayılı Meşhud Suçlar Kanunu ile 
esbabı mucibe layiha ve mazbatası ve talimatnamesi, Tunceli vila
yetinin daresi hakkındaki kanun alınmış, tatbikatta faydalı olacak 
bazı yazılar anaddelere not edilmiş ve tatbikatı kolaylaştıracak Ge
nel ve Alfabetik fihristler de kitaba eklenmiştir. Kitabın ciltlisi pos
ta ücreti hariç olmak üzere 125 ve ciltsizi 100 kuruşa satılmaktadır. 

Ceza hukuku ile alakalı hukukçularımıza, Adliyecilerimize, A vu
katlara ve Hukuk Fakülteleri talebelerine bu mühim eserden birer 
tane edinmelerini tavsiye ederiz. Satış yeri : Istanbul Ankara cad-

desı 64 No. CiHAN KlTAPHANESI ____ .. 

Galatasaray Lisesi D!rektörlüğünden : 
Lisemizin ilk kısım 1 ilô. 5 inci sınıflarile yetiştirici smıflann ve yeni· 

den alınacak talebenin sınav gilnleri okul kapılarında asılıdır. Eski ta
lebenin kayıt yenileme işleri devam etmektedir. (5858) 

Hatırlatırız ki: 

Şehir ve spor koıtumıert 
pardesüler ve mantolar 

için mevsimin en son moda 

1 ngiliz kumaşları _. 
gelmiştir. 

1 T K I N 
Tüccar - Terzi 

40:> istiklal Cad. Tel: 40!50 

TABiİ GÜZELLiK ••• 

Tabii güzel görUnmeğe muvaffak ol
mak için en tabii ~kilde; cild he
kimlerinin UZUJ!l zaman çalı5arak 

bulduğu formtile göre hazırlanan 
Yağlı, yağsız ve ncıbadcm 

kullanınız. 

lara yeniden hayat verir. Kol<t.l: 
• 5Ş1 

su IAtif, kullanışı kolay bır 

eksiridir. 

lNGtt.lZ KANZUK E<JZAl\~t 
BEYOGLU - 1STANB~ ,ı 

~ . ~ 
~~~-. ~ SARAÇHANEBAŞINDA HORHOR CADDESiNDE ~--

erkekler kısmı: Münirpaşakonağında - Kızlar kısmı ile ilk kısmı: Yeni yapılan binada 

K•Z AvR·vE L·sELER. YAT•L• ERKEK 1 1 1 Yatısıt. 
. li' 

Ana - ilk • orta - lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. llk sınıflarda~ i7i~ren ec:ıebl O' 

sanı mecburidir. Münirpaşa konağı erkekler kısmına, Münirpaşa konağı karşısında leylı ?ır lı~ey~ ı~nı ıı· 
lan bUtün müştemilatı havi büyük bahçeli yeni yapılan bina da kız lisesile ilk _kısma tahsıs c?,ı~ıştır. ~lll' 
lar kısmında tedrisat tamamile ayrıdır. Nehari atlebeden arzu edenler mektebın hususi otobusıle na.ld bili 
nurlar. Kayıt muamelesine başlan ınışttr. Her gün sabah, saat 10 dan akşam 5 e kadar müracaat ltfl 

olunur. Telefon: 20530 __ ............... 
.. ~ ... ,. . ~-. "" ,' ...... . -· _._mm:ı __ _. _____ GECEL - GONSELiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııiiiiiiiiiiiil-.....-

Kız. Erkek Y UCA ÜLKÜ LiSELERi orta -~ıse 
<Eski I N K 1 LA Pl 

Kuranı, Direktörü: NEBIOCLU HAMDI Olkümen 5• 

Resmi okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere rnujf' 
sal tarifname gönderilir. 

"ill••mı ________ Çarfıkapı, Tiyatro caddesi -Telefon: 20019 sJV t 
1 • ~;·· ·.•· \-~··. ::. , . '1 0 

• 
Is -K:ıaı Lises 

Direktörlüğünden : 
1- llk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - HergUn saat 10 dan 16 ya kadar mektebe müracaat edilebilir. . . Jet'· 
3 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenler biran evvel müracaat etmeııdır pi· 
4 - Eski talebe Eylülün onuncu gününe kadar gerek mektupla gerek mektebe başvurarak kaydını ye 

!etmelidir. Eski talebenin EylUlün onundan sonra müracaalleri kabul edilmiyecektir. Ji;f 
5 - Sekizinci ve on birinci sınıf !arın biltünleme ve engel sınavları EylUlün birinde, diğer sınıfların 

lwün yedisinde başlıyacaktır. 

6 - lstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Şehzadebaşı Polis kım•kolu arka~ı. TPlf'fnn· ~?~~4 

t ~._:.~ tr· fi' •. - • ·'··~·-,1':.,,._ •• ı ....... ~. -:..., • •• ~.,_ , ~> ~· - ·g "" -..r 1 ~•· . • • 
,ıf_ qıt.~·:ı. '* ':. ; fi.~ tr ..A ..... • .1,. 1 .. !"' .. -.. \·n r ·.} ~ . • 

Kız ve 
Erkek 

ES Ki 

IŞIK LiSESi 
lST ANBUL • NIŞANT AŞI 

Geceli 
Gündüz~ii 

rd 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, ilk, orta ve lise kısımlan, fen ve edebiyat k?.11~~ ::ırıd 

!stanbulun en havadar ve sakin bir muhitinde Teşvikiye karakolu karşısında ve Teşvikiye canuı ıt175 ı;rıd 
dir. Kayit için her gün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. tstiyenlere mektep tarifnnmesı g 

ri!ir. Telefon: 44039 


