
KURUŞ BA ŞMU HARRlRl: AHMET EM l N YALMAN 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

ldôl c·ıt c·· ~ 
~ Kup~nu Kup~znu ~ 
30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 
cilt (300) kuruştur. cüz 7 112 kuruştur. 

,_, --Italya ile Rusya arasındaki---, 

notalar . harp başlangıcı sayılıYor 
f°~dra, 1 (TAN)-UniteJ Pru•'in muhabiri bildiriyor: . lan birlikte hareket edecek ve bu neticeyi temine ~ıfacaklanlır., makta ve bu plan Rmyayı konleratu haricinde bırakmayı iatih-

~:eı-~ ve Frama Ak~eni~e emniyeti he~ ".e pah~ına.olurm Haber alındığına göre, Almanya ile ltalya, lıonleran.a takdim d~ etmekteJir. ~u~ ile ltalya araaı~cl~ bClflıyan müsaclemenin 
\ 1tlıne karar vermı,lerclır. icap eclerae ıkı memleketın filo- edilmek üzere lngili:z -Frann:z planından ayn bir plan haırla- bır harp mukaıldunuı olduğunu da •oylıyenler varclır. 

...... b"5.~....-.....-.ı..-..--,~..........:...~~---#~anJb-• ..... ......_.... .... ......-ı...-.tl 

SOVYET RUSYA • iT ALYA 
~UNASEBA Ti KESll-IYOR! 
~OO)lh .. lndmDhamlar:-;ı ltal an 
Şuurlu · Y 
1-ialkçıhk Siya ha Boyanmış, ispanya 

Ta htelbahirleri 

1-1~::::.:~:.A::n_ için de Gönüllüler 1-tazırlanmış 
~etin açtığı yollll!da yü
,, ? Hayatımızın han,i kı-
lı' hala eaki idarenin enka-

"- llıda kalmıttır? 
~ ~ı aerisinde iptidadan. 
"'sa efimiz, bu suallere ce-

"'~tır. 
~altımdan etrafa göz gezdirince 
' durmak ihtiyacmı duyduğu 
~~ • - --... c.. etle 
._,;"~ L..... ki müna:sebc:L, o ... ":' 
·<~ oqı.p ettirdiği ,ekilde midir? 
~ ~ da eski izler kısmen 

ellraa ---uıJf mıdır 1 
b~Qı 1?a §ilphe yoktur ki, merkezi 
'it ~ın halkı görüşünde, halka 
l'ltı bir. a&~eri düşünüşünde çok de'i ~kılap vardır. Yeni nıh bu sa 
~~ ltJc~ce kök tutmuştur. Atatürk 
~. haı848'lan kadar halka yakın o
~)U1': .~a birlik halinde kalmayı en 
'~bilen şeflere hiçbir mem-
\'elttı Uf edilmez. 

Rusyanın Elinde Italya Aleyhinde Kat'i Deliller 
Varmış, Sovyet Vapurları Karadenize Dönüy·or 

'.Ak~eniz konf eransınm arifesinde 
Rusyanm ltalyaya bir nota göndere
rek korsanlık işlerinden dolayı Ital
yayı açıkça itham etmesi, dünyanın 
her tarafmda tilrlü türlü tefsirlere 

Akdeniz konferansından maksat 
bir meçhulü aramak, meçhule karşı 
tedbirler düşünmekti. Rusyanın: "Bu 
işlerden mesul fillndır.,, diye iptida
dan bir ithamda bulunması üzerine 
tamamile yeni bir vaziyet husule gel
miştir. 

Böylece Londra ademi müdahale 
komitesinin son toplantısında inkişaf 
eden şartlar, Akdeniz konferansının 
arif esinde aynen tahakkuk etmiş de
mektir. Arada şu fark vardır ki, Ak
denizdeki korsanlık milleUerin sabrı
nı tüketmiş ve kati bir faaliyet ihti-

(Arkası 10 uncuda) 
Roma gpzetelerinin itirallanna göre Santancler önüncle 

Franco emrincle ltalyan gönUllüleri 

~~ret ~.dare eden vatandaşlan bi
diı~ b~oıden geçirelim: Hepsi ken 
~ \'aı?Ytik devlet mekanizması i
tu.., 8t ife görmiye memur birer u
'laa, ~r: ve şahst bir üstünlük iddi-

~:an, açık, samimi, 01gun in- Şehir Tiyatrosu Yıkılmış Deiildir ihracat 
Mallarımız 

f:attat büyükten kUçilk memu
~ tiı: doğru gidince eskinin izle-
llt ~çe fazla bir derecede teu

)oı ~ Hele Şark istikametinde 
~ ~k bu izler büsbütün artar. 
't ~1eıcle kurulan güzel ruh m'llbi
bı.ı~~İll ~tır. Tamamile dağılma
-~ d ... . şüphesiz neslin tama -
~ ~ınesı lazımdır. Fakat o ~ 
ı~ett ar da teftiş ve takip yolile, 
teıttl ~ lrıUnaka.şa usulile elden ge • 
~~da 'ltıak ve CUmhuriyetin halk • 
~~la ~nan ruhunu bütün memur 

l',~ l'l arasında imkan derecesin-
~ ak lazımdır. 

c!ıı""- ltıak k .. 
~U """'lıdı ~şelerdcki mem'llr şunu 
'\} tıe l'a r kı, halkın işini günü gü-
lı )~~ınlllnakla, halka kendi san-
~~;~ ın a• . . 
h.:.~a h .. arnetını duyu?"mıya ça-
~: ~~in alk~ rahatsızlığına, ıztıra 
~ 'l'u gerı kalmasına sebep ol
hıt.~!ll rk vatanmm en esaslı pren-
~i'ıı...' v~ ~enfaatıerini çiğnemiş 
lı. ~et v alıne düşer. Halkın işini 
hi lltıqr ın e kolaylık göstermek için 
t: "''tan ~~aat arıyan memura da: 
'ıq ~ canı '1~i ve inkılap haini oldu
tı•tı bit- ta~· hır şekilde duyurulmalı, 
-~)at\'11 •

1P. teftiş ve ceza sistemi
~ a 11Ur~~~ dünlin itiyadını şuur • 

~lın lıyen böyle memurlar u
a..lı, ikaz edilmelidir. 

~ ll rrı 
tıııı.. J>ıı .. errııekette öyle bir millet 
"l "'- ~IYor ki . I'\ ~ -~veı Ô .. , pek kısa bir: sa-

)~ lUıııı ~Uınle karşılaşmW.ir; ı:ıon 
~I 8e . r1u tUrlU ~k ikraJnl' 

l'i halinde k~mıştıı': A
(Arkatı ~cuda) 

. :~ ... 

Yeni Dram ve Komedi 
Eserleri hazırlandı 
Bu Sene Tiyatrodan Sadece 
Oç Artist Çekilmiş Bulunuyor 

- Şehir . tiyatrosu yıkılıyormuş! 
Ne dersiniz? 

Rejisöre vekalet eden sanatkar t. 
Galip sualimi anlamamış görünmeyi 
tercih etti: 

- Tiyatro binasından bahsediyor
sanız, henüz vakit var. Bu makyajla, 
daha elli sene ayakta durabilir! 

- Hayır, dedim, binadan değil, ti
yatronun kendisinden bahsediyo -
rum. 

Ve bir akşam gazete8inde, Şehir 
Tiyatrosunun yıkılmak üzere bulun
duğuna dair çıkan haberi, kendisine 
okudum. 

t Galip omuılarmı silkti: 
- Kuru gürültü ... 
Sanatkarı, uzıun uzadıya söyletcbi

leceğimi umarak sevinmiştim: 
- Evet .. Kuru gürültü .. Yani? 
1. Galip güldü: 

"';-....-· Hayır, canım .. Bizim "Kuru gü
iıi.It~ .. l.ı den bahsediyorum. / Shakes- • 

e'tn meşhur kQmedisi: 'Kuru Gü-

(Arkası 10 uncuda) 
Selair Tiyatro•anun Reji.ör 

Velrili 1. Galio 

. Rağbette 
Şu son günlerde piyasamızda, iJıra.. 

cat mallarımız üzerinde kuvveUi bir 
canlılık müşahade edilmektedir. ihra
cat mallarımızın talipleri arasında 

Sovyetler, Fransızlar, Ingiliz ve Ame
rikalılar görWmektedir. Çekoslovak
ya tacirleri de bizden çokça mal çek
miye başlamışlardır. Bazı mallanmı
zın rakipsiz kalmış olması, fiyatların 
değer derecelerine çıkmasına engel 
teşkil ediyordu. Fakat bu vaziyet son 
günlerde zail olduğu için piyasada ha
raretli ihracat alış verişi kendini gös
termiştir. Bu hususta ekonomi kısmı
mızda mühim tafsilat bulacaJamıız. 

Menemenci oğlu 

B!I~.us!! ~~~~! 
Menemencioğlu 1 teşrinisanide Bey
nıtu ziyaret edecektir. Bu seyahatten 
maksat, Fransa f evkali.de komiseri 
Kont Martelin memleketimize muhte 
lif tarihlerde viki olan ziyareUerini 
iade etmektir. 

Mikadonun Kardeşi 
Berlin, 7 (A.A.) - Mikadonun kar 

deşi Prens Chichibu, bu sabah lsviç
reden Friedrichshafen'e gelmiştir . 

Akdeniz Konferansı 

Hükiımetimiz Resmen 
Davet Edildi 

Yunanistan Derhal Kabul Etti, Almanya 
Cevabını Birkaç Gün Sonra Verecek 

A.kdenir.deki korsanlığa karşı alı· 
nacak tedbirleri konuşmak Uzere top
lanacak konferans için hükQ.metimize 
davet gelmiştir. Bu davet lngiltere 
ve Fransa hilk~metlerinin müşterek 
mealde bir tezkeresi şeklindedir. Hü
kfunetianiz kabul yolunda cevabını 

hazırlamıttır. Cevap ta ayni mealde 
olarak bugün her iki hUkt1.mete teb
liğ edilecektir. 

Akdeniz konferansında hUkiimeti· 
mizi kimin temsil edeceği dün akşa· 
ma kadar resmen taayyün etmemiş
ti, fakat Hariciye Vekili doktor Tev· 

· fik Rüştü Araa zaten Isviçrede oldu
&öre ~la~~ __ ................. ~ 

yılabilir. 

Davet nameler 
Londra, 7 (TAN) - Akdeniz kon

. feranama ait davetna.meler dUn ala
ı kadar devleUere gönderilmiştir. Da· 
vetnamenin metni kısadır ve Uç fık
rada.n mürekkeptir: 

Birinci fıkra, son taarruılann Ak
denizde, vaziyeti devamına mUsaade 
edilmiyecek bir şekle sokmuş olduğu 
nu ve emniyetsizliğe nihayet vermek 

Hariciye Vekilimiz B. · 
Rüıtü Ara 

ve deniz seferlerine müteallik hıt.ıku • ı
ku düvel kaidelerini tarsin etmek 1 Amerikada Bayramda 
m&ksadiyle bir konferansın toplanma 1 

sı l&mn gelm~kte bulunduğunu be - 50() Kişi Öldü 
yan etmektedir. 

İkinci fıkra, davetin formüllerine 
tahsis edilmiştir. 

ÜçUncü fıkra, davet edilmiş devlet 
teri saymaktadır. Salahiyettar maha

(Arkası 10 uncuda) 

Nevyork, 7 (A.A.) - lfglinilnün 
kutlanması esnasında, gerek otomo
bil kazası ve gerek yüzerken boğul· 
ma neticesinde Amerika Birleşik dev 
leUerinde 500 ki'i ölmüştür. 

Garbi Anadolu 
Manevraları 

Cephe Gerisi Teşkilatı da 

llktef~~~=:::~~a-D==~· r~~:CJ~kmanevra 
1

1 
aıncla Ayclın havali•inde bü- hareketine İftiralı etme.idir. 
yiilı maneuralar yapılacakhr. Malzeme tqlıilatı, aıhhi teJ
Bu manevralar orcluna11 talim lıilat, cephe geminin yarclun 

teflıilah vaile görecektir. 
ve terbiyen için bu •ene ipti
claaıncla kabul eclilen progTtı· 
ma dahildir. 

Manevralar Trakya manev
ralarından daha büyük ölçü
de olacakhr. Tayyareler ve 
motörlü kuvvetler Jaha büyiilı 
bir rol oynıyacaklardır. Maneu 
ralara aynlan tahai.at Trakya 
manevralarının iki miali clere
cuindeclir. 

Garbi Anadolu manevra/an-

Trakya manevralan hauri 
blr kuvuetin •ef erber kuvvet 
uazifeaini görmai feklincle ol
cluğa için cukeri lntaların f aa
liyeti bir taraftan :zordu, bir ta- ı 
raf tan ela .ahra vaziyetini ta
mamiyle tem•il etmiyorclu. 

Garbi Anadolu manevralan 
bu bakunclan -.lerber vaziye
te claha :ziyade ben:ziyecektir. 
Manevralarda 8Qfbakan l•met 1 
lnönü ue Bakanlar da httZır 

nın en dikkate cleğer taralı, bulunacaklardır. ......... ._ .... ____________________________________________ ı 
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HAİNLERİN AKIBETİ 

V ahdeftin, Artık Firar 
Hazırlıklarına Girismisti , . 

1.-Yaz-an-: S.-S-.--ı 

Tifo Asısı • 
Olmıyan 

Talebeler 
-o-

Mektep idareleri A§ı 
Şehadetnamesi 

Arıyacak 
Bu yıl mektep idareleri, gerek eski 

talebesinden gerek mekteplerine ye
ni yazılacak talebelerden, tıpkı çiçek 
aşısında olduğu gibi, tifo aşısı şeha
detnamesi de istiyeceklerdir. Mektep 
idarestne tifo aşısı olduğuna dair res
mi bir vesika gösteremtyen talebe ye 
Diden ve idarece qıya tabi tutulacak 

Abidin Ozmen Şehrimizde 

Çalışmaları 
<?enuqta Kaçakçıhk Azaldı, Cizirede Demiryolu 
ınşaatı Hızla ilerliyor. Birçok Vilayetlerde Yeni 

Hayvan lstasyonlar1 Kuru'mak Üzere 

Gurultu 
ile Esaslı 
Mucadele 

-0---

lelecliye, Bu iti 
Ele Alıyor 

Çok gürültülü bir şehir olan tstaıt" 
bulda gürültü ile mücadele edillll 
içüı birçok defalar türlü tedbirler ... 
lmm.ı.ş, fakat netice itibarile §dıir ta' 
mamile gilrWtüsUz bir hale sokUl.-, 
mıştır. Son yapılan tetkkilerde bil" 
hassa tramvaylarla seyyar satıcıl~ 
ve umumiyetle arabaların bu 
tUye sebep o1duğu tesbit ~ 
Tramvayların en ziyade gUrillttl 

. tır 

I . Türkçe okutan ekalliyet 

Imıir fuarını gezmek üzere Izmi
re gitmit olan Birinci Umumi Müfet
tiş Bay Abidin Ozmen, dün Izmir va
purile şehrimize dönmilıtilr. Umumi 
Müf etti§, bugün hususi işlerini gör
mek üzere Bandirmaya gidecek ve ey. 
lWUn 20 sinde vazifesi batma hare
ket edecektir. Dün kendisile vapurda 
görüşen bir muharririmize Bay Abi
din Ozmen ıu beyanatta bulunmut
tur: 

karmaları karşıdan k&l'flYa 
halkı ezmekten çekindikleri için 111 
temadiyen kampana çalmalarındaD 

Y ıltlu .5cmvunn ~ salol)larınJan biri •. 

Ali Rıza Pqa, ciddi, namua- ve zabitanile Istanbuldakı milli tet-
lu bir adam olmakla ve milU kilit tarafı1'dan elde edilmişti. Sa-
e~ellere muhalif oJmamakla dece bölüğün kumandanı olan yüz-
beraber, Ankara.nm itlmadmı celbe bqı Padişa.lı Vahdettin taraftan i· 
dememifti. Onun için, Milli ordu ı. di. 
tanbula girerken onun Dahiliye Ne Fakat bu bölüğiln hamiyetli zabit 
sareti makamında buhmmuı muva leri şöyle bir karar vermişlerdi. 
fık gorülmemittL Şayet; bölük kumandanı; kendileri 

lstanbuldaki milli t~tı idare ne (lmali milliye) ye uygun olnıı-
edenlerden, avukat Vehbl, Bahriye yan bir emir verecek oluna. derhal 
aıe1111up~dan - abdE Uman ıei- onu bağhyacaldar •. Bölüğil alıp çe-
81 • Hamdi Be)1eırll ttlttl!I' "1' .ı.. kiJeeekler .. Milli kuvvetlere iltjhak 
Sadrizam Tevfik PA311ya mUıacaat ede(ıeklerdi. 
emıjıHfı;. Arilk, ~ .JreruU- -\iere.k .18U&ulnd\k~ ~ <l.,aı..=ı.o.L 
!erini bildirmişler~.- -vüf;Yeü izah ve gerek Ankara hükumeti, ~Vah-
ettikten sonra: dettinin firar edip etmemesine, zer 

- Dahiliye Nezaretine, Bizin de re kadar ehemmiyet vermemitler-
bizim de itimat ettiğimiz bir zatm di. Artık bu adaım, milletin nazarın 
getirilmesi lizmı. da bir ta§ parçası, bir avuç çamur 

Dem; .. ıerdi. ur kadar bile ehemmiyeti haiz değildi. 
Tevfik Pqa, birdenbire bu eüt Nitekim birkaç gün sonra, Vah-

arkadaşmı feda edememlfti. dettin paralarını bankadan çekerek 
- Ortada hiç bir sebep yokken, firar hazırlıklarına başladığı bal-

onu kabineden nasıl çıkarabilirim. de, bu bile nazan dikkati celbetme-
lsterseniz siz kendisine müracaat e- mifti .. Elimizdeki kayıtlara nazaran 
din istifa ettirin. Ben katiyen mü- Vahdetünin Osmanlı Bankwda 
dahale etmem. 70 bin Ingiliz lirası bulunmakta idi. 

Diye cevap vermiştl O, evveli bu parayı çekmifti. Son· 
Bu üç zat, istifasmı teklif için ra, Yıldız Sarayının kasalarında 

derhal Rıza Paşaya gitmifler; ımti- mevcut olan kıymetli birtakım el-
J&kata girişmişlerdi. mas ve mücevheratı da bankaya 

Bu mülakat esnasında aralarında terhin ederek bunlara mukabil de 
töyle bir muhavere g~mifti: 50 bin Ingiliz lirası istikraz etmiş. 

Teşkilat mensupları sormuflardı: ti. Böylece eline 120 bin Ingiliz li· 
- Milli ordu Iatanbula girerken, l"aaı geçirmifti. 

Oir mukavemete maruz kalıraa ? •• 
Rıza Paşa cevap vermişti: 
- Böyle birşeyi aklınızdan bile 

geçirmeyiniz. latanbulda, m1lll ordu 
yu fena karşıhyacak hiç bir kuvvet 
kalmamıştır. 

- Ya Padişah? .. 
Rıza Paşa eğilmif.. Mahrem blP 

aır tevdi ediyormUf gibi bu suale 
de şöylece mukabele etmişti: 

- Padişah .. Dünkü cuma seli.m
hğından sonra, General Harington
la gizlice anlaştı. Sizi temin ediyo
rum ki, o da hiç bir mukavem~t 
ptermeden, firar edecek. 

Milli_ teşkilat heyeti, Rıza Pa
şanın bu ifşa.atma bilytik bir 

ehemmiyet vermiflerdi. Çünkü en 
sıyade endiş! edilen cihet, thndiye 
kadar sarayın etrafma toplanarak . 
dort senedenberi memlekete ihanet. 
eden itilifçılarm, Ingiliz muhipleri. 
nin. kuvayi inzibatiyecilerle Nigeh
ban cemiyeti taraftarlarınm cahil 
halkı tahrik ederek bir fenalık zuhu 
ra gelmesinden ibaretti. Yoksa, ar 
tık bütün kudrçt ve salahiyeti, sa
dece Yıldız sarayının duvarları ara 
•ına inhisar etmiş olan Padip.h 
Vahdettinin şahst Jruvveti ile blç 
bir harekete geçemlyeceği zaten 
malum idi. 

Çünkü; Yıldız sarayında, Padifa· 
hm son asker kuvveti, yüz elli ne
ferden mürekkep olan bir (maiyeti 
11eniye) bölüğüne inhisar etmiftl. 
llA1hukf hu hölfJk te. bOttln .efrat 

Tabiidir kt Taşkışladakfler bun
lan bilmiyorlardı. Onun i

çin, daha hail, V-alıdettinden me
det umuyorlar.. ı.tanbulun, itilaf 
devletleri himayesinde bir (Hilafet 
merkezi) olacağım ümit edip duru
yorlardı. 

Onlar, bu hülya içinde ve müstak 

bel memuriyetlerinin hayali zevk 
ve ıürunı içinde (demgüzar) olur
larken; Teşrinisani ayınm 17 inci 

cuma günü öğleye doğru, Gedikli 
lngillz çavuşu, yanında tercümanı 
olduğu halde kovuıtan içeri girmiş, 
şu emri vermişti: 

- Çabuk .. ~yafa kalkm.. Şu
raya toplanın .. Dörder olun. 

Paşalar, beyler, efendiler, ağa
lar; derhal yerlerinden fırlalllUJlar; 
büyük bir hayret ve taaccüp içinde, 
koğUfun ortaama dizllm;,ıerdi .. 

Gedikli Çavu.şıu sordu: 
- Tamam mısınız?. 
ötekiler, kısa bir yoklamadan 

sonra cevap verdiler: 
-Tamam ... 
Koğuşta, (çıt) yok .. Yalnız, bir

kaç dakika evvel, parlak bavaller
Je (demgilzar) olanlann kalplerin
de şiddetli bir helecan. 

Böylece, be• dakika kadar süren 
endi,eli ve vesveseli bir bekleyif .. 
Kapı tarafından sert ayak sesleri. 
Baflar o tarata çevriliyor .. Korkak 
balaflar, heyecanla bekliyor. 

' f Arkaı ftl') 

mektepleri 
Bazı ekalliyet mektepleri Maarif 

idaresince tilrkçe okutturulması mec 
burl olan derslerden başka diğer ba
zı de.raleri de türkçe olarak okuttur
maktadır. 

Maarif idaresi bu gibi mekteplerin 
bir IWtesini yapımı, ve bir ntımune 

olmak Uzere diğer bütün ekalliyet 
mekteplerine göndermiştir . 

ilk tedruat kadroları 
Yeni yıla ait ilk tedrisat kadrolan 

hazırlanmıştır. Bugün Maarif Veka
letine gönderilecektir. 

Bir Çocuk 
Düşerek 
Yaratandı 

DUn Küçükayasofyada feci bir ka
za olmuştur: 

Katip Sinan çıkmazında oturan B. 

Yeni demiryolu infaah ilerliyor 
.. _ Mmtakamız dahilinde yapıl-

makta olan yeni demiryolu Cizreye 
doğru aUratle ilerlemektedir. Nafıa 

Vekileti bunun için dört büyük köp
rü yaptırmaktadır. Vilayetler arasın~ 
daki pe yollan lntaatı da ilerlemiş
tir. Diyarbekirde yeni bir mahalle te
sis etmekteyiZ; Bir kilometre uzunlu
ğunda geniş bir bulvar üzerinde bir 
Umumi Müf ettiflik binası ile birçok 
resmi daireler ve ikametglhlar ye 
pılmaktadır. Buram yepyeni ve asri 
bir mahalle olacaktır. 

Diyarbekir ve Van vilayetleri ile 
Maden, Yavq gibi kazalarda yeni 
köy yab mektepleri yapbnlacaktır. 
Maarif Vekileti buraları için bize köy 
eğitmenleri verecektir. 

Mmtalaumz dahilinde 13 halkevi 
vardır. Diyarbekir, Van, Bitlis ve 
Mardin pek yakında çok modem bi
rer halkevi binası kazanacaklardır. 

Diyarbekirdeki kız enstitüsünü bu yıl 
daha fazla genişleteceğiz. Bu maksat
la yapılmakta olan bina bitmek tıu
redir. 

Mehmedin 10 yaşındaki oğlu Musta
fa, Kadırgada bostan içinde merdi
venle ağaçtan incir koparmak ister
ken birdenbire düşmüş ve zavallı ço-
cuğun hw.yeleri kopmak suretile Bir,ok VilayetlerJe 
tehlikeli surette yaralanDUfbr. Ço • Yeni hayvan idayonlan 
cuk derhal Cerrahpap. haataneeine Mut ve Van villyetleri dahilinde bu 
'kaldınlın1' ve ameliyat japı!mn,ttr. ~ ıı.,. w -aıje! depolan )!Çtınnıya 
:YUddehımuınilik. tahkikabt '6aslamı ;;.~~~~. n .... n..ı ... ··- '-••" ... '-•• 
tıı. ~ u ~1J1rÇOl5 ha)IY&Zl ı.taaYD&lan da 

Dahiliye 
Vekili 

Ankarada 
Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya dfln 

öğle trenile, Dahiliye Vekili ve Par
ti Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya, ei
yast müsteşar B. Muttalip Oker ve 
Emniyeti Umumiye Müdürü B. Şük
rü de aıkşaın trenile Ankaraya gitti
ler. 

Hariciye Vekaleti aiyui müatef& 
n B. Men"emencioğlu, bu akşamki 
trenle Ankaraya dönecektir. Başve • 
kilimiz İnönü lzmirden, lktısat Ve -
kili B. Celil Bayar da Zonguldaktan 
dönünce, Vekiller Heyeti Ankarada 
toplanaca.ktir. Dahiliye Vekili B. ŞUk 
rU Kaya, dört beş güne kadar fstaıı
bula gelecektir. Esasen bütUn vekil
ler 18 Eylillde tarih kurultayı mUna
sebetile lstanbulda bulunacaklardır. 

Piyasaya Zeytin ve 

Zeyti•yağı Çıkıyor 
Bu sene zeytin ve zeytinyağı rekol

tesinin geçen seneden fazla olduğu 
hakkında gelen haberler üzerine elle
rinde stok mal bulunduran tllccarlar 
mallarını piyasaya çıkarmaktadırlar .. 
Bugüne kadar fiyatları hiç değitml

yen zeytinlerin cinslerine göre kiloda 
1 - 1,20 kuruş ve zeytinyağlarınm 

da kiloda 1 - 2 kuruş arasında fiyat
ları dUşmUştür. 

---0-

Fa su l ye Rekoltesi Geçen 
. Yılln Ayni Olacak 

Bu sene kuru fuulye rekoltesinin 
geçen senenin ayni olacağı tahmin e
diliyor. Son günlere kadar Adapazaırı 
ve Samsundan mal gelmektedir. Sam 
ıundan gelen küçük boy fasulyeler· 
den on beş bin kiloluk bir parti kilo
su 8 buçuk k~tan saWllllftlr. Fa
kat Adapaza.rmm sulak yerlerinde 
yetişen fasulyeleri piyasa daha iyi 
tutmakta olduğundan isteklidir. An
cak buradan günde 45, 50 Ç'UVal mal 
gelmektedir. Ekstra ekstra bttytik ta
nelilerin kilosu 18,5-lQ. kW'UI ve orta 
boylar 16, küçük boylar ise 14 kurut 
tan satılmaktadır. 

yapılacaktır. Bunlarm pli.nlarmı Zi
raat Veklletinde gördüm. Van gölü 
sahilindeki Ahllt kazasında bütün 
villyetile mtlfterek olarak btlytlk bir 
meyva fidanlığı kurmaktadırlar. Bir 
heyet te mmtakamız dahilindeki OJ'o 

manim etUt etmektedir. 
Jktmat Vekileti, Van gölilne son 

derece ehemmiyet vermektedir. Bu-

lnCJiliz 
Filosu 

Dün Gitti 
a.. gllndenberl şebrlmizin _,. I 

metli misafiri bulunan lngiliz bahri
yelileri, dUn serbest olarak şehri gez

mişlerdir. Dost Ingiliz filosu, dün 

akşam K~enceye gitmek üzere li
manmu:r.dan aynbnıfbr. 

Ingiliz filosu Romanya limanlarını 

da ziyaret ettikten aonra tekrar Ia
tanbuldan geçerek Akdenize döne

cektir. 

Da.t Amiralin kıymetli •Özleri 
lngilis bahriyelileri eereflne evvel

ki gece 'l'uabyads verilen euvare çok 

eğlencell ve umtml blr bava içinde 

geÇIDletlr. 
Davetıner, uırdide alaçla.rm .U.

ledili PIÜJ taruada unutulmaz 1&· 

atler pçlnnialerdir. 

Amiral WeU., ubah saat 5 te al· 
kıflar arumda lalonu terkederken, 
General Cemil Cabit ve Amiralleri • 

mise 111 sözleri aöyleıniıtlr: 

''Bialere klU'fl fevkallde m\leflk 
davrandınız. Bunu bayatmım &Onuna 

kadar unutmıyacapn. Dk fırsatta 
tekr&I' aranıza getmele çaııpcafmı. 
Türk ve 1nglliz bayraklarmı Y.*Dyan& 
görerek bt1ytlk blr hu duymakta· 

ymı ... 
Davetliler, Akay ldarellinhl bir va-

purlle Köprüye 
mlelerdir. 

saat 6 da avdet et-

i leri gelmektedir. 
• Halkın karpdan k&l'flY& geçec 
! r1 yerler çivilerle işa.retıendiktell 
, ra bu mahzur ortadan kaldJrdınll 'Ol 
: lacaktır. Çünkü o zaman halkıll I" 
1 çeceği yerler belli ol~ 'Y6t • 
i manlar kampana çalmıya lilzUID ,,,. 
1 miyeceklerdir. 
, Seyyar eenafm vakitli vakitail il• 
İ zumundan fazla bağırmamaları içHI 

belediye esnaf cemiyetlerile ~~ 
girmiye karar vermiftir. Bele<111~ 
bu yoldaki tenbihlerine riayet eııol-
yenler şöyle cezalandınlacaklardıtdl 

Ar&balar• gelince, belediye bU ~ 
arabalara lastik konulma8JllJD ..,.. 

raaı için mevcut vasıtalara ilaveten ruri olduğu neticesine varJllJftır:~ 
daha iki \rapur yapılmaktadır. Tat- nun için bir talimatname h~ 
vanda memur evlerini ve imalatane- maktadır. Bu talimatname ile araDI"'. 
lerini ihtiva eden büyük bir tersane cılara muayyen bir mühlet veril~ 
kurulmasına başlanmif ve ın.aat e- ve bu müddet zarfmda bUtUn ~ 
peyce ilerlemiştir. larm tekerleklerine behemehal ......,. 

Birinci Umumi ltlütettİf 
B. Abidin OZMEN 

Kış aylarının uzun sürmesini göz.. tik geçirtilecektir. 
önüne alan vekilet, küçük sanatlere y 
de çok ehemmiyet vermektedir. Di- ugoslavya 
~:ı~:~: bir Jt dairesi Amirliği ku- Doğum Y ıldönümüacll 

İnhlsarlarm Diyarbeldr fabrikası, Yugoelavya Kralı ikinci Pier'iJI ~ 
verimli çalışmaktadır. Bitlis tütün ğum yıldönümü münasebetiyle 
fabrikası da bu yJl işletilecektir. ıabah Beyoğlundaki katolik ~ 

Yeni •taJyomlar de dini bir Ayin yapılmış ve aQ&lll 
Spor işleri iyi gitmektedir. Bu yıl Yenlköydekf Yugoslav sefaret -.. 

Diyarbekir, Mardin, Muş ve Bitlis vi- ımda bir resmi keb&l tertip 
Uh_. .-........... ı..;~, W• .. "d~- ıfn- tlP. 
pılacaktm Bmmn JıÇm UDHlllH Jnei'te- ~iı.-.i...i._ _ _.. ............. "f; 
zin de yardımda bulWMlcağmı ümit 
ediyoruz. Mmtakanm mahsul vaziy~ 
ti bu yıl çok iyidir. Kaçakçılık gü~ ._ ____ , _____ _. .. #~ 

den güne azalmaktadır. Hudut boyu s M&yi fietkHitmm lhtJ,
çok itinalı 9ekilde muhafaza edilmek fi geleme•Hil ve ~.;-_:: 
tedir. Bu yıl muhafaza teşkili.tını sil- nJtletllmeel icap ettlll 1# 
varilerle takviye ettik. Onilmüzdeld dır. Milli Sanayi Blrllil tetJdl&f'9~ 
yıl içinde bu tetkili.t tamamen mo- itltlrllmesl yohmda bul mtl ....,, 

teeblt ederek lktmat Vekiledlle rr törlegecektir .,, 

48 Saatlik 
Is Müddeti • 
Yeni Nizamname ile 

Tatbikine Geçiliyor 
Yeni iş teşklllb kadrosunun tatbi

kine başlanmak ttzeredir. it umumi 
amiri Enis Behiç, it mmtakalarmda 
tetkikler yapmak Uzere dün mehri· 
mizden aynlmıftır. Enia Behiç, evve 
ıa Zonguldağa giderek yeni kadrola
ra göre teşkilatın geni§letilmesine ne
zaret edecektir. Zonguldaktan sonra 
ıurasile Samsun, Trabzon mmtakala
rını dolaşacak, oradan Egeye geçe -
cektir. 

Iş kanununun tatbikatı için lüzu
mu olan nizamnamelerin çıkanlması 
hazırlıklarına başlanmıştır. Dk çıka
cak 1 ve 2 numaralı nizamnameler 
kanunun çerçevesine giren ve devlet
çe tatbiki kararlaşbnlan haftada 48 
saatlik iş müddetinin kabulüne dair· 
dir. Bir numaralı nizamname, otelci· 
ler, kahveciler, lokanta ve gazinocu-

Yurtta BugünkU Hava 
• 

Yeşilköy Meteoroloji istasyonun -
dan alınan malumata göre, bugün ha
vanın •imali, garbi ve orta Ana.dolu
da, Trakyada bulutlu ve mevzii yar 
ğışlı olması, rüzgarların umumiyetle 
şimal istikametinden garbi Anadolu
dan kuvvetli, diğer yerlerde orta hız
da esmesi muhtemeldir. 

DUNKtl BAVA 

dermlftlr. 

M llddelum...J --~ 
Hikmet Oztet,dtiB .. ....-ft 

klacl aoterUğine giderek ~.........., 
heaap t4'11Hml iflerile IDfJllUI ~ 
tur. 

• 
O ç gtiın evvel TabtmcleD ~ 

kea yere dtl§erek ~ 
pr surette yaralanan hüviyeti 
ihtiyar, dön hastanede ölmtifttlt• 

B ttkret eeı:..m. ~ 
8uphl Tannöver dtill 

yadan tehrlmbe gelmlttlr. 

' • mdrdeld ~:. ~~ 
1 tlnk eden Romen ~-

dlln IZmlrdm tehrlmbe dö~ 
dlr. 

9 uncu ay 
Recep: l 
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Trabzon • lrqn 
Yolunda • : 

!~;;;11 $anghaydakiAmerikan Evleri 
Nızamı Yıkmışlar ; J B b I •1 y k ld 

Gümrük lıleri 

Hakkında Yeni 

Kararlar 

NG,.,.ber h • • L~ • • • " b" ... _., ~ g ıe rı parti 1mngraı açın onannHf ır ncu e •• 
~ ~ laat 12 de, Almuıyamıı Nü renberg §8hrlnde, Bltlerln ku.rmuıt ol
"', lrıı..~ Partts1n1n beşinci, yıllık kongresi açıldı. Alman haberlere gö
" 1ıfr ~ açdışmda bir nutuk söyHym HJtler, Nul kongrelerinin Ju. 
hl "Çeslni yaptıktan sonra, nuyoııal ll08yalbmln ananevi 808-

blt dlıı... - Yiknuıt olduiuııdan bahsederek, A.Jmanya ve belki de bütün S ~in yeni bir sistem kunı lduğundan balı&etmlştlr. B. Bitler 
~ bit göre, nasyonal 808yallmı ; bir milleti refah seviyesine baka-
~ ~ tabakalara ayırmam akta, blWds herkesi bir tutmaktadır. 
~ lata& Ue devam ecleeeık w ba arada Bitler; dört nutuk d&ba 
,~. . 

Şimali lspanyada 
llarp Şiddetle 
Devam Ediyor •• 
~ 7 (TAN) - Şimal cepbeaindeki ton hük4met toprak
~- eda hi.ikQmetçiler, büyük bir cesaretle, faik iai 

ua.1a.11aaaa.n."4 \'t: 1 ad b !lvatlan D&baaoıa 
~· i~B. cephed~i.paıı~ot'T.r.~ıriiDaf -boyunca 

._ ~eti ve Haner tehrini on kilometre kadar ıeçmit oldukla
~btftıt hı.'!_•_rilmektetlir. iL, b.-:'1"tan Astorl cephesinin,-
.... -..~ da uı kuvvetlerinin Bir Alman Tayyaresi 
~ ~ devam etmektedir. 
~ ~. eephes1nae 1se, cümhurl- Nevyorka Vardı 
lh ..,._ ._""&? taarruzıarma devam et-

&sı ınevzUerlnl işgal ederek Berlin, 7 (A.A.) - Şimal Atlantik 
~ına fevkalide yak- denizi üzerinden Avrupa ile Amerika 

arasında muntazam hava aervisleri 
C · tesiei için Lufthansa'nm tertip ettiği 

ctrfti AlıJeniu/e /ngiliz tecrübe uçuşlarını yapan ve pazar gtı 
~ gemileri nil akşamı saat 20 de Atlantik Oky& 
~· ~ktaıı haber verildiğine nusunda yanın bir ada vazifesini gö. 
.. ~iti ~iz muhribi, garbi Ak- ren Friesenland gemisinden hareket 
S l\._lııgııiz kuvvetlerini takviye eden Nordmer tayyaresi pazartesi gU 
~~e Cebelüttanka visıl ol • nU 12 yi 42 geçe Nevyorka v&rnl1'tD'. 
~ l~ B~ ~uretıe garbi Akdeniz Bu 9W'etle huırlanıaıı program tama
-, 0~ cUzütamlarmm adedi 15 e miyle tatbik edilebilmlıttir. 

u,tur, 
~ 

~Gcaristanda 
~ya Aleyhine 

~ Neıriyat 

lngiliz Kabinesinin 

içtimaı 
Londra, 7 (A.A.) - Yarınki kabi

ne içtimama riyaset edecek olan B. 
Neville Chamberlain Londraya gel
miştir. 

apon om a arı e ı ı ı 
:Ankara, 7 (Telefonla) - Gümrilk-

ler Vekileti Trabzon - Iran transit 
yolunda yapılacak nakliyata ait esas
lı hUkUmleri ihtiva eden mühim bir 
talimatname hazırlamıştır. Talimat. 
nameye göre bu yolda seyrüsefer eÇinliler 

1 Dm itli 
{ 

! decek otobüsler gelirken ve giderken l eşya ile doldurulduktan sonra Güm-
1 rilkler idaresi tarafından mühUrlene
l cek, kapalı vagon muamelesine tibi 
f tutulacaktır. Mühürler yalnız Iran 
{ hududunda veya vapurlara naklolun· 

maktu.ere Trabzonda kaldınlacaktır. 
Iran hududuna varan ticaret eşyası 
gtımrUk idarelerine teslim edilecektir, 

· ~evyork, 7 (TAN) - Çin Japon harbi bu-
l ıün Amerikayı da yakından alakadar eden bir 
j mahiyet aldı. Çünkü Şqbaym Şimalinde A
l merikablara ait binalar, mitralyöz atefine ma
' naz kabmt ve bu binalan itıal eden miıyoner-

1 
ler binalan tahliyeye mecbur kalmıtlardır. Ha· 
ara ujnyan binaların bedeli bir milyon dolar. 
dır. Amerika konaoloau, Japonyayı proteato e-
decektir. Bununla beraber Hariciye Nazın Mia
ter Cordell Hull da Çin - Japon harbine kartı 
Amerika aiyuetinin deiitmediğini aöylemittir. 

Nflflliln ıehrinin bombarJunanJan 
Sonraki hali •• 

Boosevelt, Çlııdekl bütün Amerika-IA ____________________ _ :;.:: =-~.! 11-lmangada Başvekilimizin 
=~::=:na t&hllye ıç1n kati e- /damlar lzmirdeki 

Çinliler ümitli T f k.kl • Berlin, 7 (TAN) - Bir haftadan- e 1 eri 
Londra, 7 (TAN) - Şangbayda beri Almanyada idam olunanların sa-

._ _ _..1 kld ti d lzmir, 1 (Tan muhabirinden) 
Çin - ıJapoa -u t e e evam yısı '""Y&DJ dikkat derecede artmıştır. 

•-ua.. n-··-ha ' • Y- Başvekil Inönü, bu sabah saat 8 de etmektedir. Çauun:ır ....,_, n 1 .. apon- Bu arada yalnız Berlinde dört, Mü-
••--• .-....u.ı rinl blldlr' Gazi konağından aynlarak yaya ola-

Jardan Is~ ıı:ıH1a1e ıyor • nihte Ü", ve Cenubu Garbi Alman-
ı rl bu sabah ~ rak çarşıya gitti. Inönü, çargmm gün 

lar. Çin ave1 tayyare e yada da yı·ne dört M .. inin idam edil-_1_... hucluclundakl .._ &&51 lük faaliyetini tetkik etti, esnafın 
Kaangtıı e..,-.,.,. ...,, digı·· haber verilmektedir. O 

t pö dertlerini sordu. Sonra rduevine .lapwı bombaıdmaa tayya.re<J 
5 

• Bugün yın· e orduya hıyanet suçile, 
ı.a-•.•---· bildirmektedir gitti. Kendisini müstahkem mevki ku kilrtmöt o~uu • Herbert Krebls adlı bir O'en,. kafası ----• .a- d .......... ~. " ~ mandanile subaylar lcarşıladtlar. Baş-

Dd ıJapon ta,,..,-...... ~ uguauuuuıı•ua balta ile kesilmek suretile idam edil-... sö öy vekil, bir müddet istirahatten sonra Japon makamaw namına z s • miştir. 
lemeğe Ballbiyettar bir zat, bugün otomobille konağa döndü ve öğle ye-
öğleden sonraki beyantmda Japonla- meğini yedi. 
nn Yangtaepou şarkında büyük bir Bir ltalyan Torpidosu lnönU, saat 17 de Kadifekaleye çık 
mukavemete maruz kalmış oldukları tı. Orada bir müddet meşgul oldu. 
m aöyleımlftir. Denize indirildi Yaya olarak Eşrefpaşaya gitti. Dö-

ltiral nüşte fuara uğradı. Başvekilimiz, Sov 
Gecenin .Ukillıeti saba.hm dördt1ne Napoli, 7 (A.A.) -800 ton hacmin yet, Ingiliz · ve Yunan pavyonlarını 

• • ,. __ ~-- __.....-.. w.. ,..._ dıeki ve 34 mil sUr•tindeki Pleiade tor 2eZdi. Verilen izahattan memnun ol· 
ile ihl&l ~il.mit ve mtlte&Jdben topçu pııoım,--ıııemurm 'Ve At:HlI oır uaı& Clii. .truaııare uzum .Kurumunu gezen 
dtıellosu tekrar başlamI1tD'. kütlesi hazır olduğu halde denize in- lnönU, Uzüm faaliyeini tetkik etti. 

dirilmiştir. Ambalajları gözden geçirdi. 
Bir ıelair bombalandı Başvekilimiz, gece saat 21 de fuar-

lki Japon tayyareaı. du.n de Amoy- Bagv cılık Komisyonunun da tertip edilen Kızılay gecesine de 
yu bombardıman etmiştir. Bu tayya- şeref verdi. 

reler, taarruzlarını ukeri hedefler u- Yenı· Kararları 
zerinde temerküz ettirmi§ler, ,ehlr 
üzerine bomba atmamı§lardır. Hasa· 
rat henüz teapit edilmemif ise de e. 
hemmiyetaiz olduğu tahmin edilmek
tedir • 

Japon tehlifi 
Tokyo, 7 (A.A.) - "Tebliğ" 

Şanghaym ıianalinde karaya çıka
rılmış olan Japon ordusu, 6 eylWde 
sabahleyin saat 6 da umumi bir ta
arruza batlamıttır. 

Şimali Çinde Kalgan'duı gelmek
te olan Japon kıtaatı, dütmanı tar -
detmek suretiyle 6 eylWde Chen - Si 
eyaleti dahilinde ve Kalgan'a 200 ki· 
lometre mesafede ki1n Kov - Chuan 
tien ıtehrine varQlJflardır. Tlen - Çin 
- Nankin gimendifer hattı üzerinde 
ilerlemekte olan Ja.pon kıtaatı, 4 ey
lül tarihinde Tang - Kuan - Tung'u 
l§lal ettikten sonra Tien • Cin -

(Arlalaı 10 mıeada) 

Ankara., 7 (TAN) - lki gilndenbe 
ri Ziraat Veklletinde çal14&n bağcı -
lık komisyonu, bugün son toplantısı
nı yaptı ve dağıldı. Komisyon bu yıl 
yalnız Ankara, Eskişehir ve Çankırı 
villyetlerinde tatbik edilmek ve ge
lecek seneden itibaren diğer, vilayet 
lere de teşmil edilmek üzere bir prog 
ram hazırladı. 

A.toryaJa hülıUmetçilerin 
ileri harelrGh 

Kudüs, 7 (A.A.) - Arap yüksek 
komitesi, geçen hafta vukua gelen 
kanlı hAdieelerden dolayı mandater 
htıkdm:et nezdinde protestoda bulun 
mut ve tahrik hareketlerine karşı e
nerjik tedbirler alınmasını istemiştir. 
Ytlksek komite, yahudi muhacereti
nin devamı dolayısiyle de aynca bir 
protesto yapm1'tD'. 
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Başvekil, Evvela 

Manisaya, 

Ankaraya 

Sonra da 

Gidecek 
hmir, 1 (TAN) - Başvekilimiz is

met Inönü, yarın sabah saat 10 da hu 
susi trenle Manisaya gidecektir. Bq
vekilimiz, Manisada akşama kadar 
kalacak, köylü ile konuşacak, saat 19 
da da Ankaraya müteveccihen hare
ket edecektir. 

Muaaolini 700 lapanyol 
Çocuğunu Kabul Etti 

Roma, 1 (A.A.) - B. Mussolini, 
dün yanında Kont Ciano olduğu hal
de faşist teşekküllerinin misafiri ola
rak on haftadanberi ltalyada bulu
nan 700 İspanyol öksüz çocuğunu ka
bul etmiştir. 

Iranlı bir tüccar icabında malını 

ayni otobtıs veya kamyon içinde nak· 
ledebileceklerdir. 

Ozüm Fiyatlan 

Yoluna Gireli 
.ızmir, 7 (TAN) - Almanya ile 

memleketimiz arasında imzalanan ti• 
caret anlqmuı ü.7.erine UzUm fiyat· 
lan yoluna girmiştir. Fiyatlar çok 
yüksek olduğu için Ingil~er Uzi1m a. 
ıamamaktadır. Ingiliz firma1an, piya 
sadan çekilir gibi blr vaziyet alımflar. 
dır. Almanya çok isteklidir. 

lzmirde Yeni 

Açllacak Mektepler 
Izmir, 7 (Tan muhabirinden) -

Maarif Vekili B. Saffet Arıkan, bu· 
gün yeni açılacak mektepler işile me.t 
gul olmuttur. Vekil, kurulacak kö~ 
muallim mektebi işini tetkik etm.i§tir. 
Bu mektebe, bu yıl 300 talebe alına
caktır. Talebe, köy iktısadiyab, ko • 
operatif çilik ve peynircilik gibi dere
ler üzerinde tahsil yapacaklardır. 

Askerlk Mükellefiyetl 
için 'ickletn Teclbner 

Ankara, 7 (Telefonla} - Askerlik 

muamelelerini zamanında yaptırıp 

tezkerele~ me9ruhat vermeyenler 
hakkında Dahiliye Veki.leti şiddetli 

tedbirler almıştır. 
H&ber aldığıma göre Veki.let, ntl• 

fus tezkerelerinde askerlik vaziyeti 
yazılı bulunmıyan vatanda.şiarın bu 

gibi kimseleri kullanan hususi ticaret 
ve sanayi müeueseleri sahiplerinin ce 
zalandmlması lçin idare lm.irliklerine 
tebliğat yapmıetD". Kontrol için top. 
lu insanların çalıştığı müesseselerde 
ani yoklamalar yapılacak ve kayıtla
rını yaptırmamış t>lanlarla müesseee 
sahipleri hakkında askerlik mtlkelle
fiyet kanununa göre takibat yapıl .. 
caktır. 

--o-

Polis Enstitüsü 

T eırinde Açılıy~r 

~~ 7 
<A.A.) - Völkischer Be

,~ ~~i, bazı Macar gue
' )\ ll 11 ~erde şiddetlenen Al 
'~indeki neşriyatını mev
~~~ rek diyor ki: "Yahudi 
~ bıı ~ ~u taşkınlığı münasebe
~~ iÇln_ bi ne,riyatın tekerrür et
~: ~bi 

1 
:t.t:.acar hilkfunetince icap 

r1tıd.. -~r: erın alınacağını Umit et
'-a ~ >'a • Yahudi matbuatı tara
bı. C\ı- Pılınakta ı ·· · ·ıtul · -~ ltıiu . o an guru enn 

ltalya lle Sovyet Rusya Araszndiı 

:Ankara, 7 (TAN) - Polis Enstl
tUstl 15 te§riııievvelde açılacaktır. U. 
mum müdürlük, enstitüye alınacaJrJa
nn evrakım tetkik etmektedir. B11 
yıl yalnız enstittıntın orta kısmı tecl
risat yapacaktır. 

Sıhhat VekCiletinde 

Yeni Terfiler 

~th.~e_!:iılin hissiyatına tercü
!\n~t h. gı. Yolundaki teminat ve 
~i~ :;:Yetine istinaden ileri 
hı.. ' ~ . retlerle uzun müddet ''e}t Yiz. Ne de olsa matbuat 
~t efkarı umumiyesinin . ,, 

'"gi~ 1,~ 12 Manevraları 
lı:ı.~~ 7 

<A.A.) - Ingiltere ve 
~ ~~'fy~:k sahillerinde deniz fi. 
l\)~'l'e kuvvetlerinin iştiraki 
~""'Ilı hecten Yapılmış ve bu manev
\tı ~~eti ' ~~ sahilde bulunan tay 
~ 'llzııı etinın bir düşman filosu 
~~)~~ kadar durdurabile
~. ın ntÜ§ahadesi teşkil 

A kclealsde tekerrür eden kor. 
sanlık bi.d.lselerl it.Uya De 

Sovyet Rusya arumda diplomatik 
bir çarplŞlllJ)'& sebep oldta. Sovyet 
Basya, AkdmJzde Od gemJslnla 
"meçhul" tabtelbablrler tarafm -
dan batınlmuı dolaymlle ltalyaya 
bir protesto notası gillldermiJ, bu 
notada bidleelerln meeollyetbd ı. 
talyaya ytUdlyerek tumlat ve ge
mileri batına tahtelbahlrdeld me
aullerin cezaya çarpıJmumı iste • 
mittir. 

Buna mukabil ltalya, derhal ee
vap vererek mesullyetl kabul et -
medlğlnl ve 8o'V)'et Buyanın me
tallblnt toptan reddettlğlnl bildir • 
mlfUr. 

Akdeniz sulbü De yakllldan al&
kadar Od devlet arumda, Akdmlz 
konferansmm toplumak here ol
duğu bir mada ba dlplomatll pr
pllDUMI• vulmbulmw, hiç ftlpbe 
yok ki, konfenum AkclallRı em • 

, ...................................................... ~ 
YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL i 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Diyetllll sallamlama yolundaki me
salalne engel olur. 7M.ea bu siyaal 
çarpıtma fbndldm teelrbıl göstıer
mlt ve ltalya, Akdeals konfenmaı
na vukubulaa daveti kabul busu • 
sanda tereddüt ga.termlt, bu dave
te daha IOlll'a cevap vereeejlal bll
dlrmlttlr . 

Akdeat.de emniyet, gtbdlıD m 
mtuıqn llMJlelflllldJr. Konanbk ba
nketleriaba bu denizde eeyrilaeferl 
t.ehllıell bir bale getlrmesl, büttba 
Akdenls devletlerlnln emniyet iti
ni awnl h••ulyetle taldp etmele
rine saik oluyor. Nlteldlm bütUn 
Akdeals devletlerlahı ba baseulye
ttne tahlt olmaktaym. Fakat tini
diye kadar bafmlu gmlllerden (19-

lmıan eol lapuyaya enek.....,..._ 
...... olmalan, tabiidir ki, fatlst 

mulıltlerbı ayni lıusulyetl göster
melerine ve eınlyet meselesini ayni 
derecede alAka De ~ 
mial olmaetur. Bu meçhul taht.el

balılrler, meeeli Franco'ya erzak 
t.apyan gemllerl batmmt olsalardı, 
fqlst mulıltlerln telikklsl bugün

ldblden bqka olur, beUd bu defa 

bmılar, muılyet itini eajlamlamak 
lıuauaunda önayak olurlardı. 

H aldkatt.e emniyet meeeleel
aln böyle ideoloji teWddle

re batlı eayılmuı yanlıttır. Emni
yet kayıtaq, f&riluz bir surett.e ve 
tam tömullle waw okuuruya li
yıldır. ÇtlıDktl ancak bu ~ em
niyet, bir tarata buromaur, ve 
batka taraf bakkmda ihmal edl • 

. 
lirse, emniyet olmaktaıl çıkar ve 
emnlyetslzltkten farksız kalır. 

Bu böyle olduğuna göre, Akde
niz gibi bütün dünyamn geçidi o
lan bir denbde eOIDiyetln kalkma
sı, azami haMMlyet De karplan -
mıya gerektir. 

Bu yttzden Sovyet Rusya ile 1-
talya arasmdakl siyasi-çarpışma -
nm da buna mini olmamur limn-
geldlğl mubakkakıtr. Bunun için 
emniyet düşüneeslnJ kleolojlk içti
hatlardan ayırmak Jizımcbr. 

Abt takdirde bu aynhk emnl -
yeti temelinden yıkar ve devletleri 
ergeç bir harbe sürükler. Emniyet
sizlik kaclar harp doğuran bir &mO 
yoktur. Onun için, Akdeniz konfe
nnsnım munbasıran emniyet dü -
pcesl Ue hareket etmesini, her 
!J('ye rağmen ümit etmek istiyoruz. 
Gerçi, deWI bunun aksini göster
mektedir. Fakat henüz ümidi kes
mek SD'UI gelmmılttlr. 

Ankara, 7 (TAN) - Sıhhat Vekt,. 
leti, yeniden terfi edecek memurların 
listesini hazırlamıştır. Lloıte, birkat 
güne kadar alikalılara tebliğ edilecek 
ve memurlar, 1 teşrinievvelden itiba
ren yeni vazifeleri bagında buluna • 
caktır. 

Yeni Bir Maden 

Meslek Mektebi 
Zonguldak, 7 (A.A.) - Madenleri

mizin en çok muhtaç olduğu çavue. 
b&§çavut gibi meslek sahibi işçi ya -
tiftirmek llzere Zonguldakta bir mek 
tep açıldı. Umumiyetle köylU maden 
işçilerinden az çok okur yazar işçiler 
alındı. Bu mektebin açıhfl madencil"r 
arumda büyük blr memnuniyet u
yandırdı. 



============================ 'l A N 8 - 9 - 937 ~ 

Suçu: Kapı Zorlamak Davutpaşa 

Fakat Sorulan Suallere Caddesinde 

~-------~------------------------~----~· Bütün şarkın 

4'111 
10 Eylul Cuma günü 

en 
Bütün 

büyük 
dünyanın 

SATIN 
. 

olan • 
sı neması 

en büyük filmlerini 

ALMIŞTIR 
. 

akşamı yeni sınema senesıne 

Cevap Vermiyor Geçen Kaza ~alo-nu:ubaştanbaşayenilemiş,güze11;,ıirmiş,v~üyü-,mu-··,o-ıa~ 
lhtiya Kadının Istanbuhm oo şık ,.e 

başlıyor. _, 

.. Aqzından Dökülen Tek Cümle Şu: "Hastayım, 

GurebaHastanes ine Gidecektim ... Ölümüne Sebep Olan 

Dün polis meşhut ıuçlar müddeiumumiliğine Oıküda.rda lnadi- Şoför Mahkemede 
yede 29 numarada oturan Mustafa oğlu Musa İbrahim adlı bir suç- DUn asliye dördilncü ceza mahke-
Ju vermiştir. İddia fUdur: Muıa İbrahim, evvelki gün gece saat mesinde bir ölilme sebebiyet davası-
23 de Mercanda Semaver sokağında 45 numarada oturan Hasa- na. başlanmıştır. Suçlu Ahmet oğlu 

en liibar halkımın MELEK Sineması 

BU AKŞAM saat 9 da YENi S ! N E M A BAŞLIYOR 
MEVS1M1NE 

ilk programda dayanılmaz derecede eğlenceli - NeşeU - Kahka
halı, nefis bir fransız komedisi 

AZGIN SEVDALILAR Baş rollerde : 

Günün programı - tstanbul 

OGLE NEŞRİYATI: si~ 
Saat .12,30, Plakla tilrk mUfu pl$ 

12,0, Havadis. 13,5, Muhte 
neşriyatı. 14, Son. 

nm bahçe kapısını karıştırırken yakalanmıttır. Hasan a.dlı genç bir şofördür. Hasan, GABY MORLEY - MARIE GLORY-ANDRE LUGUET 

1 

Suçu eve girmek ve kapı zorlamak- cumartesi günü saat 21 de Davutpa- Ayrıca: 1 - ŞANLI ORDUMUZUN Trakya Manevraları 

Akşam Neşriyatı: si~ 

Saat 18,30, Plakla .da~s nıue.ı~e 
19,30, Konferans: Beyo~lu ~en\' 
namına (Muzik). 20, Bımen usi~ 

arkadaşları tarafından türk ~ er fJ 
Paltoyu tır. Musa lbrahim .müddeiumuminin Şadan geçerken önünde giden araba· Sesli ve TÜRKÇE SÖZLÜ BÜYÜK FİLM 

muhtelif suallerine cevap vermiyor, ya çarpmış ve sadımenin şiddetile o-
yalruz dalgın ve füturlu bakışlarla J tomobil geriye fırlamıştır. O sırada 2 - Yeni J>ARA IOU1'""T DU1''Y A ha\'8.disleri gazetesi epe t •ı n e milddeiumwniyi süzüyordu. Zaten yaya kaldırımında bulunan Hacı kı· Numaralı biletler bu sabahtan it ibaren MELEK Gi esinde sablmak-
gözlerini de iki taraftan çapaklar kil· zı Gülsüm adlı iki gözü görmiyen bir ~·~~;;;;;;;;;;;;~----~~~~ tadır. Telefon: 40868 _. ___ _ 
çilltmUş ve büzmüştü. ihtiyarı da yere devirerek öldürmüş-

1 
ve halk şarkıları. 20,30 Bay ~ 4 r
za tarafından Arapça söylev. 2 '.~ 
zihe ve arkadaşları (Saat a~ 

'At m 1 C Suçlu poliste de ayni vaziyeti mu- tür. Hadiseden sonra müddeiumumi-
~ hafnza "ettiği için doktora muayene lik keşif yaptırmışıt.r 

-o-
ettirilmiş ve sarhoşluğu tespit edile- Gülsümün ailesi ihtiyar kadının 
memiştir. evin kapısının içinde bulunduğunu ve 

Kaçarken Yakayı Musa lbrahim, 18 saat içinde an- otomobilin kapıdan içeri girerek Gül-

Ele Verdi 
cak dört kelime söylemiştir: sümü öldürdüğünü söylemişlerdir. 
"- Hastaynn, Gureba hastanesine Suçlunun avukatı hadise yerinde 

Çekmecenin Kemalova köyünden 
Hasan, dün arabasına üzüm yüklemiş 
ve Aksaraya getirmiştir. Burada 
bakkal Mustafaya tizümlerini sattık
tan sonra müşterisinin teklifi üzeri -
ne dükkanın önünde kahve içmeye 
başlamışlar, bu sıra elinde sepet tu
tun Muharrem adlı bir delikanlı ya
vaşça arabanın arkasına gelmiş ve 
Mustafanm küfelerin UstUnde bulu
nan paltosunu yavaşça sepetin içine 
indirerek kaçmaya hazırlanırken ya

gidecektim.,, yeniden keşif yapılmasını istemiştir. 
Suçlu, asliye dördüncü ceza mah- Muhakeme keşif için talik edilmiştir. 

kemesine gönderilmiştir. 

kalanmıştır. 

Muharrem diln suçlu olra:k Sultan-

Reisin bütün sualleri cevapsız kal
dığı için tabibi adillere gönderilerek 
muayenesi istenilmiştir. Tabibi adil 
Enver Karan suçlunun Tıbbı Adli mü 
esscsesinde müşahede altına alınması 
na karar vermiştir .Suçlu da esrar 
humarı ve dalgası bulunduğu da talı 
min edilmektedir. Müşahedehanenin 
vereceği rapora göre hakkında taki
bata devam edilecektir. 

nhmet üçüncü sulh ceza hakiıminin Çorlu yolundaki 
önüne çıkanlmış, ve kendisini şöyle 
müdafaa etmistir: Otobüs Kazası 

- Bay hak-im ben seyyar yumur- 1 
ta satıcısıyım. Dün de Aksarayda yu-1 Çorlu civarındaki otobils kazasına 
murta satıyordum. Unvan tezkerem ait tahkikatla Tekirdağ müddeiumu
olmadığı için Mbıtai belPdiye memu. miliği meşgul olmaktadır. Çar1uşma 
rundan kaçtım ve arabanın arkasına sırasında yaralanan yedı yolcunun 
saklandım. Yoksa palto çalmadım. yaralan h~if ol_du~~için .. Y~llan~a 
Bunlar, beni hırsız sandılar, yakala· devam etmışle_rdır. Dıge~ ıkısı Tekır
dılar. Bu arada sepetimin içindeki dağ hastanemnde tedavı altına alın
yüz yumurta da ortada kaynadı. A- mıştır. 
sıl davacı ben olmrum lazımken talih 
beni suçlu iskemlesine oturttu. 

Hakim bu müdafaayı varit görme
miş, Muharreme üç ay hapis cezası 
vermiştir. Suç teşebbüs halinde kal-
1ığı için ceza 20 güne indirilmiştir. 

Manisa da Konferans 
Manisa, (TAN) - Balıkesir mual

ıimlerin.den Mükerrem Kamil Su ta
rafından Manisa Halkevi salonunda 
"Türk ailesinde kadının rolü" adlı bir 
konferans verilmi§tir. · 

Ceza Kongresinin 

Kararları için Rapor 
Pariste toplanan Beynelmilel Dör· 

dilncü Ceza Kongresine iştirak eden 
lstanbul mUddeiu.mumi muavinlerin
den Feridun, kongrenin kararları ve 
bu karar1ann bizim mevzuatımızla 
mukayesesi hakkında hazırladığı u -
zun bir tetkik raporunu dün müddei
umumilik vasıtasile Adliye Vekaleti
ne göndermiştir. 

Gittikçe düzeldiği halde belki yine eski halini a
lırdı. Tam o sırada Hafız Hanım geldi. Hemşiresi me 
:rakla omuzlarına sanlıp sordu. Hafız Hanım kayıt
sız ve bambaşka idi. Gülerek: 

- A, ne oluyorsunuz öyle. Ben ne bileyim Erdeni. 
Kimbilir nerede. Bayram değil mi? Mutlak Ali, Er
meninin oraya götürmilştilr. Ziftlenip aururlar. 

Fakat yüzü gülüyor, gözleri gülüyor, her halinden, 
her hareketinden bir neşe, bir şevk fışkırıyordu. Hem 
şiresi biI"§ey anlamadı: 

Kızı Vermiyeceklerini 
Anlayınca Ka~ırmı§ 

Yalovanın Gacık köyünden Ali kı
zı Hanife ile nişanlanmış olan ayni 
köyden Garip oğlu Hasan, evlenme 
şartları hususunda iki aile anlaşa

madığı için kızın kendisine verilmi
yeceğini anlayınca Hanif eyi kaçır
mıştır. Hanif enin ailesi tarafından 
yapılan şikaye üzerine Hasanla bu 
işte kendisine yardım eden arkadaş
ları Fehmi ve Emrullah yakalanmış
lardır. 

--el-

Ondüle Yaptırırken 
f'arası Kaybolmuş 

Şükufe adlı bir Bayan dün sabah -Sirkecide bir berber dUkkanına gel-
miş, çantasını masanın üsttine koya
rak saçlarını kıvırtmıştır. Sonra ber
bere dört lira vererek oradan ayrıl
mıştır. Eve döndüğU zaman çanta
sındaki 25 liradan 11 lira kaldığım 
görünce polise mUracaat etmiştir. Po 
lis dükkanda çalışan Araksi ile Mu
zafferi suçlu olarak, müddciumumili 
ğc vermiştir. Bayan da dünkü trenle 
Kayseriye gidecekken bu hadise do
layısile treni de kaçırdığı için zara
rının katlandığını ileri sürmüştür. 
:Müddeiumumilik tahkikatın derinleş 
tirilmesi için kağıtları polise iade et
miştir. 

- Ah, ah, başıma gelenler! Mutbahuı .ıuı.pnırnuan gorunen ançı kadın: 
Diye kendi kendine söylendikten sonra: 
- Kardeş, misafir sırası mı va? Daha da e-elme· 

diler. 
- Misafirleriniz mi var? 
- Bari bayramlarda yaptığı olsa. Yemeğe adam-

lar gelecekmiş. Belki on dakika mutfağa gitti. Belki 
yirmi dakika sofraya baktı. Ah ne kadar da keyifli. 
Bari bu çocuk gelse de, adamcağızlara yemek zehir 
olmasa: 
\ Tak tak tak tak tak! .. 
Kapının tokmağı hırçın çocukların elinde gibi Ö• 

• üyordu: 
- Gı! Git bak, galiba Güzeldir. Bu ne patırdı. 

Söyle sussun! 
I - Karnı acıkmıştır. 

Kapı açıldı, misafirler, bliyUk, neşeli bir gürültü 
ile içeriye daldılar. En önde bir ses haykırıyordu: 

- Vallahi! Billahi baklava var! Kokusu burnuma 
geldi. Hem içinde bademı yoksa ceviz gibi havanda. 
dövüleyim! 

Bu, Vergicinin sesiydi: 
- Bacı! diye ahçı kadına sesleniyordu. Başka ne 

var? Sen söylemeden bilivereyjm mi? Tavuk dolma
sı! Böbrekli puf böreği, terbiyeli kabak dolması bak 
ltıvak baklava! hepsinin kokusunu aldım 

- Ay oğul, sen sihirbazcı mısın, ne biliyorsun? 
- Ben daha neler bilirim neler! 
Vergici henüz içmiye meydan bulmadan sarhoş ol· 

muştu. Arkasından Binbakşı, Yüzbaşı, San Bey, Ta
hir Efendi, .MalmUdürü, eski Müftü, Erden geliyor· 
lardı. 

Hizmetçi kız hepsini aşağıdaki büyük sofaya aldı. 
Yukarıda kadınlar hayretle karır;ıık bir telaş içinde, 
·-:ıacıya: 

- Aşağıya insene ayol. 
Diyorlardı. Hafız Hanım Hacıya göz kırpa"l"ak 

hemşiresine çıkıştı: 

• - Geldilerse otursunlar. Dur gı! iki 18.fım kaldı. 
Vergici aşağıdan seslendi: 
- Hanım anne! Orada ımısıruz? El öpmiye gelece· 

ğiz. Hadi Yüzbaşım, hadi Erden? 
Hafız Hanım zaten örtülü idi. Hemşiresi: 
- Durun çekileyim. 
Diye giderken, Hacı: 
- Sen de başına birşey al. Onlar da senin evlfıdın ! 
En ziyade Erdenin görünmesinden keyfi yerine ge 

len kadıncağız telaşla başına birşcy örttü. Hacı bü
yük odada sedire oturdu. Hii.fız Hanım da bir tarafa 
ilişti, hemşiresi vergiciye zaten çıkıyordu. Fakat R&
fik Tekinle ilk defa karsılasacaktı. Sol tarafa kurul-

Yarınki Pertembe ak,amı 
Kapılarını sayın müşterilerine açan 

21,15 Orkestra. 22,lfr, Ajans ve~ 

SARAY Sineması 

haberleri ve ertesi gilnUn pro .Ji't 
22,30, Plakla sololar, opera. ve OF 

parçaları. 23, Son. 

• Günün Prograın Ozil 
Mevsime kendine layık güzel bir filmle başlıyor. RESITALLl~R: (fİ 

Musiki .... , Aşk .... Facia .... Lüks 18 Varşova: Senfonik konse~·,-s· 
telberg'in idaresinde). 20.~~ '\ 1~ 'J' 
na: Senfonik konser. 22 :Mıl nprsJ 
rino: Senfonik konser. 22.?5 
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kısa dalgası: Kemnn ve vıyo 
senfonik konser. (Mozart) · 

CASUS AŞKI 
(Fransızca sözlü) 

GITT A ALPAR - JULES BERRY - Jean Galland 
Bu gala açılıt gecesi ıiçin biletler gi,eden satılmaktadır. 

llaveten: BOYOK TRAKYA MANEVRALARI ve FOKS 

Dünya Havadisleri 

HAFiF KONSJ<~RJ~ER: ,,,, 
E"lell~· 

7,10 Berlin kısa dalgası: fo rıı· 
li popuri (8,15: Devamı). 9. serl
ris kısa dalgası: Orkestra .kO~usi· 
9,45 Paris kısa dalgası: Plak ı3 
kisi: 10,30: Kezn. 11.50: J{cza~~ı 
Paris kısa dalgası: Lille'den k14,ı~ 
nakli. 13.10 Bükreş: Kon~er. usiıcl 
Berlin kısa dalgası: Hafıf ~od~ Noterlikte Yolsuzluk 

Dütı ağır ceza mahkemesinde sui
istiımal ettiği iddia edilen Fatih note
ri Şükrü ile başkatibi Fevzi ve dak
tilosu Münevverin muhakemelerine 

devam edildi. Noter Şükrü müdafaa· 
sını yazılı olarak verdi. Diğer suçlu
lar müdafıuılstnnt nııho .. ,"' .. ' """" 
mışlardı. Dün suçlu Şüki1l muhake-
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TOPLANTILAR 

DAVETLER • 
14,15 Paris kısa dalgası: Bor 91: 
konser nakli. 15 Paris kısa daifo'j~ 
Marsilyadan konser nakli. 15 ) fi· 
da. kısa dalgast (19.71 metre rol!' 
Jips stüdyosundan karışık PJ'İ'-s 
ram. 16,30 Paris kısa dahrası: ~~ 
no ile orkestra konseri.16 35 ll ı~ 
kısa dalgası: Orkestra. Pi)rııD0~t-1· 

Darünafaka Mezunları 
Gezintisi 

12 Eylill 1937 cumartesi günü aza 35 Roma kısa dalgası: Cetrıı o~lt" 
t;:."'~ı:'2ôikypzig: -Banao ~~ndllıı 
20 Paris kısa dalgası: -~farsı!),gıı".1' 
konser nakli. 20.35 Bukreş·~ rpıl~ 
şık plak musikisi. 21.10. J.Jl.)bıııet 
"Die Puprıenfec" adı verııen . Jtıı' 
süiti. 21.40 Prag kısa d~lga~~rışı~ 
fif musiki. 22.05: Laypzıg: :r;ül<' 
hafif musiki ( PUi.kln). 22.4

0
5 ?Ji~' 

reş: Radyo orkestrası. 23_.l 

ye suçlu Münevverin 932 yılı teşrini
evvelindenberi noterlikte çalıştığı 

hakkında bir vesika verdi. Ve bu slı.
retle Münevverin ve yjne daha evvel 
daktilo olarak çaşılan diğer Münev
verin çalışma yıllarını tespit etti. Mu 
hakeme kararın tefhimi için talik e
dildi. 

zintisi tertip edilmiştir. Davetiyeler 
pazartesi ve perşembe günleri saat 
18-19 arası Çemberlitaş Osman Bey 
Matbaasındaki kurum merkezinden 

alınacaktır. 

-o-

Tevk*anede Geçen 

Cinayetin Şahitleri 

Ertuğrul Sadi Tek 
Bu gece 

(BOYOKADA) da 

nuR BABA 
Vodvil 3 perde 

no - Torino: Koro konserı. 
RESIT ALJ,ER . \ri1°' 

15,30: Berlin kısa dalgası· r } lg 
lonsel solo ( Ştnyner çall~'05~Jlıı.t· 
Berlin kısa dalgası: Piyano . ~-· 
lan (Beethoven). 19,45 Peş~~kıtP' 
car halk şarkıları (Çigan 1{saı-s!~ 
le). 21 Varşova: Şarkıl_ar 21.Soı 
fon ve piyano refaka~le)Ô5" o~ 
Bükreş, keman konsen. 2~· Ba'tl\~ 
kı!a dalgası: Opera artisti 22:o~İ Tauberova şarkı söylilY0~· deil t~ 
Varşova: Chopin 'in es~:1erın. JıO" 
yan o resitali. 22.10: Bukre§ · 

Dört gün evvel tevkifanede Unka
panlı Fe\"Ziyi öldürdükleri için Laz 
Mustafa Bayrak, Maksut ve Yusuf 
haklarında mükerrer tevkif müzek
kresi kesilmişti. Tahkikatı idare eden 

dördüncü istintak hakimi uün de tev
kifancden 9 mevkuf şahit getirterek 
dinlemiştir. Mangal ayağının Yusu
fa ait olduğu ve Laz Mustafa Bay
rakla Maksudun da Yusufu teşvik 
ettikleri anl~ılmaktadır. men şarkıları. 

du. Derken önde Vergici, arkada Yüzbaşı ile Erden 
paldır güldUr çıktılar. Once Vergici Hacının elini 
öptü, sonra iki kadına gitti. Uç dua birden kazandı. 
:Yüzbaşı da böyle yaptı. Erden en sona kaldı. Enişte
sinin, yengesinin, sonra ikinci defa annesinifı elini ö
püp çekilirken, Hacı sedirde doğruldu: 

- Dur, çekilme! 
Dedi Yüzbaşı ile Vergici iskemleleri üzerinde biri· 

birini dürttüler. Hafız Hanım güldüğünü belli etme
mek için elini r. itna kapadr. Hemşiresi şaşkın şaş
kın bu bayram çocuğu olmuş koca adamlara bakıyor 
ve birşey anlamıyordu. Hacı koynundan bir zarf çıka 
rıp Erdene uzatırken : 

- Sana el öpmelik bir bayram hediyesi venmeyi 
düşilndüm. Sonra Güner aklıma geldi. O da istiyecek. 
Halbuki vakitler dar. Bir el öpmek için iki hediye a
lacak zamanda değiliz. Bundan ötürü bunu aldım 
geldim, ikiniz pay edersiniz. • 

Erden elini uzattı. Bu alelade büyük bir zarftı. 
Parmaklan arasında içinde birşey yok gibiydi. Geri 
çekilirken Vergici: 

- Biz de isteriz! 
Diye gürültü ile ayagn kalktı. Yüzbarıı 
- Bari ne olduğunu görelim! 
Diye söze karıştı. Erden hala hayretliydi. iki ar

kadaşının bu isteğini vesile ederek kapanmamış zar-

fın içine elini soktu ve Ali ile alay etti. _ ,.ef. 
- Nafile sana göre birşey yok. Senin aradıgın; 

olsa olsa Ermeninin çardaklı kahvesinde bulunu • 
Diyerek zarftan bir kağıt çıkardı. 
- Bakalım! 

- Bakalım ! ıil'l ~ 
Derlerken, bir 'll.dım geri çekilerek açtı, yn~dırd•· 

sericedit kağıdı meydana çıktı. Taaccüple ka. deıti 
Göz gezdirdi ve iki elleri yanına düştü. Sağ ebn cı).ş 
kağıt, bir kuş kanadı gibi titriyordu. o~ce. 8~111'· 
baktı. Sonra bir annesine bir teyzesine dondU. ndl' 
laşmıştı. V crgici ile Yüzbaşı bu sefer ses çıkar~l şı:ı 
lar. Erden titrek, heyecanı göğsünden belli~ ~ır "/f.' 
daha ayakta durdu, sonra başını göğsüne egdı. n 6· 
nakları kıpkırmızı, yavaş yavaş ilerled~,. Bacı~ı ewıl 
nüne geldi, Hacı da titriyordu. Eniştesının sag tut11' 
aldı bir daha öptü. Hacı, Erdeni iki omuzıundall 
rak: 

- Berhurdar ol. . i ol" 
Diyebildi. Erden soluna döndü, teyzesinin elı:ıyot'" 

tü. Kadıncağız hayran hayran geçen şeylere ba c::ııış 
du. Erdene elini verirken gözü bemşiresile kO;rdeJJ 
ilişti, ikisi de mendillerile gözlerini siliyorlardı .. 
elini öperken eğildi, yavaşça sordu: 

- Bu ne oğul! 
- Günerin nikah izinnamesi ! _ flll).g 

Dedi ve başını teyzesinin dizine koyarak agln 
başladı. ı ou· 

Evet bu kağıt, en güzel bir sürprizdi: Erden e sıııitl 
nerin resmi nikah izinnameleri idi. Erden teyza cı· 
dizinde sevinçle ağlarken aklına geldi. Den_ıek iıııi1 
nın, Vergici ile, yüzbaşı ile fis kos etmeleıı .buki·" 
Oyle bir bayram hediyesi hazırlamak ic;.inmış yıe# 

Fakat ayni zamanda bu hediyenin saadeti, te )",~· 
ne de açık bir tarzive oluvordu. Verırlci yine yı\ ıı"' 

I il 1taC11 
rayı bastı: .. 
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1.AN1
111 hte Errıi~ YALMAN 

kirde h defı: Haberde fi-
r·· ' er ' llat, 'artı. ~eyde temiz! dü· 
e~eteai of· olmak, kariin 

lllıya çalışmaktır. 1 

CONo 
N MESELELER! 

Uıııaarn
G ı Hayat içinde 
Qıete •• 

nuıuı tının Mevkii 
"% :ı dUıı 
İli r: GIQet la S~ sualin cevabını a-
rı l' llıerıııe]{ ecı denilPm adam kimdir? 
ectlr? ctfn hayatı içindeki yeri 
G~ 

dığı ;e,nıel'{}e 1 ~et 'il s !~lya, lngilterr.3 e kız-
li 

~llerı~· efırıni gerj ~Pkmedi ı•a-
oıı.I\ "il geri ' ~ 

Ja lııglJt çekti. Ilir miiddct 
J\ı!:!orıat t:t~· (Nazi) prop!lgandası 
lı .rı g~ H. _IA>ndr.ulaki seksem 
ılı~~ etti teeı ınden iiçünü huılut 
t '" ~tUn J\Jrn_anJar da boş clurma
~iııdeıı bi dekı on beş lııgiliz gnze
~b~1 :ı olan, Times ı;:uetesinin 
g~ ts de n:dut harfoinp çıkardılar. 
~lldtrıııtdi Une yeni bir muhabir 

tesı lltas · A.Inıanya He Times ga
ltılı kaıdı ltldaki münasebetler kesil-

l 4te bii~" 
:~ OJ'lıa~ bu hiidiselercle gazeteci
lıtı liıeriııe h l:,'1 roı. ,.e gazefod kelime· 

.;.•r. erke · ııı dikkatini topla-

t\, ~ede g • • • .. 
~ eı •ıını azetecılcnn lıırkaç gıın 
a~l'dİil<lel'} r f~mniyet Miidüründen 

hatıra muamele karsısında su su
%·... gefh·or· G t ~ · k' d~ ' d' --~ lr;fııd " • aze ecı mı ır, ce-
!t~ e tolü, hakkı, vazifesi ne-
G 

!'a lQetecir 
t tfe lrııc~ ik cemiyet içincle ~.ok sü-
le~llı ağı af etmiş, keneli kendine bir 
, l'i liıerı r mesuliyetleri ve vazife. 
dır. ile alm15 lıir faaliyet saha-
liir 

~ lıft ~:ınıeketin hayatı içinde, iide-
3 °t. ltad~ karakoltı vazifesini görü-
or 1 ele..t t .. • . 

ı.. ' Şekıı • • araş ırıyor, ogrenı-"'le"' ,. . 
ttıı o,qleker eı-ıyor, mensup olduğu 
• e l{ilte •: \eya zümrenin mc.nfııa

Cıı%; ~ .. .;:•di düJiınce~ini de ilave 
~ ., "'·•-ln- nlr .. unrın.•I\ SU· 

~ bur ~·e dUşünce yayma husmmn
lıt &e~'dir Udr~t çok mühim ve nazik 
tı: ltk re' ~ır avukata, bir doktora 
t~ t ttıne]{tdııı ha.k \'e sağlığını ema
t:tt~i~keıı t~ bu kadar tereddiit gös
)o,. gı liül·U~ ayma ,·azifesinim delalet 

...,. dıt ı>,., içtimai km·,·et nasıl olu
~tı " .. ~ete i tt , .... 1 c ~ e emanet ediliyor? 
IQJ .... \'et· · 

ht l·e iııık~ 1 mantık yardımile tahlil 
~h 1~bı<le kan J:oatur. Gazeteci cemi
~il.lı ll.1İlllııı endıne mahsus bir ihtısas 
~~~tı. ~a::hibi .. diye yer alnu~tır. 
cı le • .' .• C:abu)\ ~ gormek, ~abuk .kavra
C<ı~ fa . l azınaJdır. O~·nadı~ roJ 
\.. ~,.,·r· 3 dalıdır J\i, cemh·etlrr bir-
" fi 'il ltı k • 
G t\e'kab 0 san ve mahzurlarını se. 

lııe~lQeteJ1 uı et~işlerdir. tıt \·eh re mı bir bültene ~evir
t~ hare\( susturmak yolunda nerede 

lrıı~ et baş "st ı...~~lll<}.. go r.rmlo.;se; cemive-..._ ... tn"ı ~ • 
~tl d u ıim bir uzvun muattal 
\e l't Sal~~· fı ıltı yoJu il~ yanlış ha-
~eını t' nıasından başl<a netice 

ı~ .. llııı. ır. 
~ak lfla ıw lllıı tlıak aknsı olan haberleri top-
let~ll Rıtıet sa~lile mzife başıında bu
dt~ en bitt ecııeri işinden alıkoymak; 
~k ılegı~;m gazetecileri incitmek 
~ lı..._ ba, t ır, Sadece memlcl<etin u· 

... q,.._ "a ınu 't lJ "'\teıı aı çok faal hir çarkı 
h ~it I!() lllenetnıek demektir. 
tı 

1 
e~1 erJ.ı lci hu vesile ile Dahili

ı... llır"" .... ~~ Ve Umumi l~:nnivet Ge-
' ıl ~"lOtli' ~ ·· . ~ 
~et e u ha ~gu, .ıdnre mekanizması 
l~et'ereeeıdkık~tı ~·ay:ınıya ehemmi
t'.ı 

1 
dltı ,.,. tı erdı~ ki, gazeteci mem

~il.~ e~ıı111 tllumı hayatın bir yaban
~11' tılQİJ( ~· nu hayat içinde çok has
~l!t~IQlfenı e ~c:ele bir vazifesi vardır. 
tq ı>"· n ıyı \'e mükemmel bir su-

IQı "oru1 . · 
l~ı ~~ete a· nıesı kolayln.5tırılınca 
~~ lellılş ıt faydalı bir çark daha 
qll b~tlll:ırs olur. Çark, fuzuli olarak 
'ilır ır i~t· a ~ ıl alıibi memleket o-

• llllaj 1. • .t\U\'vet \ıızifetleın Iie· 

KEMAL ZEKi !\ ,, 
li.iQh • • 

~ll l]aya ıyı 
~~~Utah f(etiri.liqor 

ıtııtrı ~a. ('l' ~ , ta ~ aı1 içi AN) - Şehre sıhhi sıı 
t1' ıı. arc.-tıe n depo ve yollarda inşa:ı
' b tl'rıeııbal devanı ediliyor. Kunduk
~l tı~ş 'le ~daki kaptaj ameliye-

, ru ferşiyatına başlan-

1 

1 

1 

Yeni Türkiyede de eski köyden yeni köye geçiliyor: Şu birkaç sene içinde yapılan nümune köylerinden biri .. 

Bu sayfada bundan evvelki ilci yazısiyle Amerikadalci 

köy ve köylü vaziyetini tetkik eden Bayan Nezahet Ege· 

nin bugün de üçüncü yazısını veriyoruz. Mevzu yine A· 

merikadaki köy meselesi olup bundan evvelki yazılarm 

son kısmıdır. 

• 

Kanadanın calibi dikkat bir meto
dunu da gUnU gününe öğrenmiye, 
her gün bir hatve daha yükselmiye 
bütün kuvvetlerile çalışmaktadır-
lar. · 

G eçenlerde görüştüğüm mü
tevazi bir ilkmektep mual

limi anlatıyordu: Bizim memleke
timiz nihayetsiz hazineler memle
ketidir. Bu koskoca ülkede neler 
neler yapamazsınız! .. Son zaman
larda yeni mektepten çıkmış bir 

. çok gençlerimiz bu beş milyon kilo 
( metrelik Amerika topraklarile ka-

ve 
l 

I naa~ etmediler de bize yeni iltihak 

1 etmış olan Alaska~a gittiler .. Ev
velce biraz hayret etmiştim. Fa-

e h I• r eı· rı· bı· rı· n' e ~~~t~~~~e~tt::::i·m~~~;u!.la:~~ demki Norveçte o kadar medeni 
bir hayat var. Niçin Alaskada ol
masın? .. Doğrusu bu genç kafileyi 
çok takdir ettim ... " diyordu. İşte 

Nasıl bağlanır? 
Amerikanın jstihsal sınıfları bu 
zihniyette insanlardan mürekkep!. 
Hergün yeni bir imkan peşinde ko 
şan!. Yeni ufüklar açmak iç.in çır
pınan gençler!.. Bunlar gittikleri 
memleketin hakiki iş sahipleri. Ve 
iş sahasında da bir nevi muallimle-

A 
merıkada çırtçı unsuru- t•••••••• •••• • • • • • • • • • • ••-ı mil mesafeden gelen muzları, yea. ri oluyorlar. Böylece adım adım 
nun !efil ve basit bir ha- : y : bin mil mesafeden gelen ananaslari kendi vatanlarını istihsal ve imar 

VRt· C7e<:.irm~si icjn p(tad, ~ir t a z a n : : büyük bir sühuletle bulabilirsiniz. kabiliyetlerile fethediyorlar. Ne za 
sebep te yoku .• ylİnklİ yetıttır- • ı u:·'-:"':lli..Ao hih"1"' ., ... ı..u.1,...; ... h.<u;.- rruın bizim memleketlerimizde de 
dikleri mahsul hergün ıçın Ne z a h e t 1· dönauren sermayeleri de oluk gibi şehirli, münevver gençlerimiz is-

yüzlerce, binlerce mil mesafeye da- tihsal mesleklerine ragwbet eder, bil 
müşterisi hazır bir metaii .. Bir • l · 

M it 
, E gı ıp gıtmekteC:ir. yük şehirlerden cennet gibi vatan 

fabrika tasavvur ediniz ki pi- ure l g i n e •. gtc bu muazzam istihsal köşelerine doğru sessiz, sakin, fa. 
yasaya ihraç edeceği malın k d · · projesini hazırlıyan, hazır- • at aımı bir akın başlarsa o za-
mü,terisini yüzde yüz temin -••••••••••••••••••••••••• ladrktan sonra da şayanı hayret man köy meselesi çok calibi şük-
etmi~ bulunsunu .• Artık o fab- savvur edebiliyor ınu:;unuz? bir itina ile işleten genç, faal A-

1 
ran bir tarzda halledilmi§ olacak-

rikanın kazancından şüphe e- Aziz okuyuculanw ! .. Amerikada merikan çiftçileri, Amerikan müs- tır. 
debilir misiniz. sebze, meyve bahçelerinden rnilyo- tahsil kütleleridir. Eminim ki bu T ürkiyenin Avrupa jstihsal a-

Amerikada çütçinin vaziyeti de ner olmuş mUteşr l:>bis simalar sa- satırları benimle beraber takip !ut- leminde fevkalade müstes-
böyledir. Yetiştirdiği mal, et, süt, yılamıyacak karlar çoktur. Bunla- funda bulunan her okuyucu Ameri na bir mevkii vardır. Yeter ki bu 
yumurta, sebze, meyve, hububat, rın hepsi mallarını bir fabrika ma- kada basit bir köy ve köylü unsuru müstesna varlığı idrak edebilecek 
herhangi şekilde olursa olsun gıda taı gibi yeknPcmk, temiz bir şekilde olmadığına kani olacaktır. kabiliyette münevver bir sınıf ye-
maddeleri tıpkı bir fabrika mataı yetiştirmey~ ve o şekilde ihraç et- Binaenaleyh Amerikan çiftçileri tiştirclim... Faraza yukarıda ar-
gibi standardize edilerek en uzak meyi en e:mslı bir prensip telakki şarktan garbe, şimalden cenuba zettiğim misali Amerikanın büyük 
piyasalardaki müşterilere kadar ~n etmisler:lir. Bu sayede de Amerika kadar koskoca Birleşik Amerika şehirlerine binlerce mil mesafeden 
temiz, en nefis ambalajlar içinde nın hc-.·hangi bir küçük köyünden Hükumetlerinin yüzlerce ziraat üni getirilen yiyecek maddelerini düşü 
ulaştırılmıya çalışılır. Mesela en ba NevyMk gibi en kalabalık şehrine vcrsitelerinin ilmi tetkikatını, ge- nelim. Eğer bizim aziz vatanımız-
sit bir madde: Yulaf! .. Her gün mil kadr,r her nevi sebze ve meyveyi, rek mekteplerde, gerek mektepten da istihsal meslekleri şerefli bir 
yonlarca ailenin sabah kahvaltısı- senenin her mevsiminde müşteri- çıktıktan sonra mesleki mecmuala meslek telakki edilse gençlerimiz 

lc>tmin emrine amade bulundurmak rmda, radyo konfcranslarile exten- mühendislig·e, doktorlugwa karşı 
dır. Bizim memleketimizde sadece tuJırlar. Amerika piyasasında tur- sion tabir edilen bir nevi seyyar gösterdı.g··ıcri arzuyu bu sahava da 
bir yaşına kadar bebeklere mama J . b fanda sebze, meyve yoktur. Yakın muallim gruplarının verdiği tatbi- atfetseler, Türkive ı~vrupanın bı"r 
olarak verilen, mi.ite akisi ancak J ·~ . veyahut uzak çiftliklerden gelen kat dcrslerile takip etmekle iktifa Kalifornivası olabilı'r. Tasa• ,rvur 
hayvan yemi olarak ytiz paraya sa- J • "k d meyve ve sebze vardır. Kışın bütün etmezlc.r. Avustralya çiftliklerinde buyurunuz ki bütu"n Şimal A\,,...•pa-
tılan yulaf, Amen a a rengarenk · ·~ u şımal eycı.letlerinin dokuz ay kış yapılan son tecrübeleri, Yeni Zeland sında, hatta tsvi,..rede bile taze 
kutular içinde, birçok hıfzıssıhha k 1 · · d hs " l d b. b' · :. ar ar ıçın e ma ur geçen gun e- a tat ık edilen son sistem ır zı- meyve ve sebze kışın adeta kibar 
mütehassıslarının takdirkar bir li- · d · · al d u b. • · . . .. . rm e yıne pıyas arm a ç ın mil raat planını, Cenubi Amerıkanın sofralarının bir zinetidir. Bütün 
sanla tavsıyelerı kutul.ann UZ<!r~n~ mesafeden gelen havuçları, altı bin şayanı takdir bir muvaffakıyetini, yaz mevsimince aileler kışlık seb-

Alikarnaslı (bugünkü ızmire yakın 
Bodrum limanı) Erodot, Tarihin Ba
bası denilen, kitabının başında diyor 
ki: "Tarihten maksat insanların yap

ı mış olduğu işlerin zamanla silinmesi-

1 
ni menetmektir. Ayni zamanda hay
ret verici iıiJeı·in şerefsiz kalmaması

! dır. Insanlar ve milletlerin başlıca ruh 
I gıdası geçınise ait hatıralardır.,, 

Tarih, milli vicdanı doğurur. Milli 
vicdan da geçmişin üzerine kuvvetle 
dayanarak hazın temin eder ve yarı
nı hazırlar. 

: Büyük Atatilrk, bunu ta ilk saatte 
1 an'ladı. Türk milletine geçmişin meş-

1 

ru gururunu vermek istedi ve bunu 
yaparken bUtün tarih ilmi için yeni 
ufuklar açtı. 

Türk ve Şark tarihine ve diline ait 
bilgilerle uğraşanları, iki asırdanberi 
takip ettikleri yollardan ayrılmıya ha 
kikaten mecbur etti. Araştırmalarını 
daha esaslı bir şekilde yapabilmeleri 
için dikkat,lerini Orta Asyaya çekti. 

Büyük Onderin dikmiş olduğu ağa
cın meyvalan şimdiden alınmaktadır. 

Türk ırkının, menşei ve ilk hicret
lerinin insanlığın ilk medeniyeti üzeri 
ne yapmış olduğu tesiri hakkında ve
rilmiş olan eski neticeleri tadil etmek 
lazım gelmiştir. 

Mesela şurası anlaşılmıştır ki, Türk 
ırkı beyaz ırka mensuptur. Mongol 
ırkı beyaz ırka mensuptur. Mogol
tur. Varsa da bu da Tilrkeli ile Mo
ğolistan arasında zaruri hudut tema
sından ileri gelmiş olabilir. 

Meşe, köklerini ne kadar toprağa 
saiarsa o kadar kuvvetlenir. Atatürk, 
Türk milletine hakiki mazisini tanrt
mıya bu kadar ehemmiyeti vermekle 
hem milli varlığın daha derinden kök· 
leşmesini temin ediyor, hem de yan. 
nın inkişaflarını en esaslı bir surette 
hazırlıyor. 

Françoü Psalty 

(Bu satırların muharriri, memJeke. 
timize yerleşmiş bir Yooan gazeteci· 
ı:;idir. Tarihi araştırmalarla meş~u 

olmakta \·e blJhassa tarihten e\'\'elk' 
devirlere ait tetkiklere vaktlnhı bü· 

\ yük bir kısmını hasreylemektedir.) 

zelerini, me>'Yelerini şişeler içinde 
konserve olarak saklam.ıya mecbur 
durlar. Nitekim on beş yirmi sene 
evveline kadar Amerikada bile öyle 
imiş. Fakat taze sebzenin hayati 
kıymetini bir taraftan doktorlar, 
sağlık mütehassısları mütemadiyen 
bin bir türlü neşir vasıtalarile hal 
ka öğretmiye çalışırken, diğer ta.
raftan da müteşebbis mUstahsiller 
en uzak piyasalara kadar taze seb
ze ve meyve yetiştirmekte çok şe- . 

refli bir rekabete giri§lllişler.. 1 

B izim sevgili vatanımızda da , 
kabiliyetli gençler hayatla

rını bu gayeye vakf ederlerse yakın 
bir istikbalde İsviçre piyasalarında 
Türk meyveleri lsveç, Norveç pa
zarlarında Türk mahsull$?ri büyük 
bir rağbetle satılabilir. Bugün İn
giliz ailelerinin gıdalarını temin &

den çiftlikler Avustralya ve Tas
man ya adaları çiftlikleridir. Tasav 
vur ediniz ki bu faal insanlar tam 
on Uç bin mil mesafeden İngiltere 
müstehliklerini tatmin etmekte şa 
yanı hayret bir kudretle çalışıyor
lar. İngiliz sermayedarları Türkiye 
topraklarında sınai müesseseler 
kurmaya, bizimle iş birliği yapmı-

basılmış olarak, paketı, on, on ıkı 
kuruşa satılır. Her şehrin biltün 1 ı I .1 .1 .1 .1 I .1 1 I I I .1 _....,, #'I .1 1"'-"I ~-";"" """'-",,...,...,. 

nakil vasıtalarında yulaf l\ırması ~ ~'""'.,,...~"" 
için reklamlar yapılır. Büyük cad- ~ N d d • M f ~ 

ya gelirken Türkiyenin müstahsil 
simaları da İngiliz istihlak pazarla
rına büyük bir sühuletle birçok ta
ze gıda maddeleri sevkedcbilirler ..• 

de_lerin renk~erle, ziyalarla süslen- ~ u re 1 n us ta a 1n1 n ~ mış çok cazıp levhalarında muaz- ~ ~ 
zam ilanlar gösterilir. Her mecmu- ~ ~ 
anın bir sayfası bu nefis sabah ~ E 1 • K• t e ~ 
kahvaltısının ilanına hasredilir. Bu ~ ser e rı ve 1 a pev 1 \ 
na mukabil de yulaf kırması satan ~ ~ 
şirketlc.r milyonlar kazanır. ~ ~ 

D 
iğer maddeleri alalım ... Mey ~ Evoelki gün Mısırda Türk E- kolog uzun yıllar oe uzun zor- lendiren eserlerile Büyük Ka- ~ 
ve, sebze, kavun, karpuz, ~ debiyatı Profesörü Azzam Bey- luklarla çalıştıktan sonra musunun ve çok değer verilen ~ 

portakal... Nevyorka takriben iki ~ le yaptığımız bir mülakatı neş- Türkler ve Türklük hakkında Kit ., · h ·· ld "' · ~ 
bin kilometre mesafede vasi mey- ~ retmiştik. Sayın Profesör bize apevı nın enuz 

0 
ugu gı- ~ 

if l
.kl . . . ~ birtakım eserler telil etmı"şti. bi durdug"'unu hab ld k ııı. 

ve ç t ı ennde yetışmış meyveleri ~ kardeş Mısırda Türk diline ve- er a ı . "" 
büyük şhirlerin her köşesindeki seb ııı. rilen ehemmiyeti ve bu uğurda Bunların en mühimmi büyük Maarif Vekôletimiz bu mev- ~ 
zeci dükkanlarında muntazam san "" T·· k D"l' K d" y h ~ 

~ sarlolunan emekleri büyük bir ur 1 ı amusu i ı. ine a· zua tekrar dönmÜf müdür? ' 
dıklnr içinde, muntazam markalı "" kağıtlar arasında, gayet büyük bir , bilgi ve nezaketle anlatırken tırlıyabildiğimize göre, bu Ka- Nureddin Mustalanın Kamus ~ 
itina ile yerleştirilmiş olarak görilr ~ kendilerinden evvel Mısırda musun birinci cildi Maarif Ve- ve Kitapevi hakkında bugün ~ 
süniiz. Yine bütün mncmualarda, , yaşıyan başka bir bilgini ha- kili merhum Mustafa Necati d J ' 
(Mavi kaz markalı) armutları yı·yi- - ne üşünüyor? şin hakikaten .ıı tırladık: Nureddin Mustafa zamanında ya alınmıştı, ya a- k l d ,. 
niz. Yahut. şu çiftlii'Yin sebzelerini - B urca anmıya eğeri varsa ha- ' 

c· ey lınmak üzere idi. l k ~ arayınız, gibi, ilanlar gimirsünüz. ' • tır atma vazilesini yapmış ol- ' 
Bu iki bin mil mesafeyi hiÇ ezilme- ' Çocukluğundanberi Mısır Değerli bilgin Nureddin duk, demektir. ~ 
den, bozulmadan katedı::n bu mey· ' diyarını vatan edinen bu Tür- Mustafa öldü. Onun bizi ilgi- • • • ' 

velerin yetiştikleri bahçe sahipleri- ' -
ne ne servetler bırakt•ğmı acaba ta '"'""' 1 

""'"'""",,""' ,.,~,,,,..,..., ''~'"'-""-"'- """'" ""'"'~""'"'"",,,.,.,."'"",,....,,..... '"' ' ' 

Niçin Londra pazarlarında bir Türlı 
tavuk çiftliğinin yumurtaları, bir 
Türk süt çiftliğinin peynirleri, bir 
Türi< sebze bahçelerinin emsalsiz 
sebzeleri İngiliz halkının nazan dik 
katini cclbetmcsin ?. 

Fakat bu muazzam istihsal sar 
balarını işletecek, beynelmilel i~ 
tihliık pazarlarında bir mevcudiyet 
izhar edecek olan simalar, köyünfü 
dört duvarının içinde mahsur kal
mış .. ve bütün bilgisini bir ilk mek 
tep sırasında kazanmış insanlar o
lamaz. Bu muazzam planı başara
cak genç Türkler böyle istihsal 
maddelerini en güzel yetiştirmesi
ni bizzat öğrenmiş, bunu gaye it
tihaz etmiş münevver evlatlarımız 
olacaktır. Bütün kalbimizle temen. 
ni edelim ki sevgili yurdumuzda ya 
km bir atide böyle feyyaz bir mil!: 
tahsil sınıf yükselsin ... Ve mamu· 
relerini kurdukları muhitlerdek 
köylerimize de hakiki bir rehbeı 
ve hakiki bir iş muallimi rolünü ifa 
• 1a muvaffak olsunlar .. 
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(_s_P_C>_R__,) 
BAŞPEHLİVANLIK GÜREŞLERi: 

Dinarlı 
Ortalarda 

,., 

ehmet Yine 
Görünmez Oldu 

Bu Musabakalara 
Kendine Güvenen 
Herkes Girmeli 

Türkiye Ba.tpehlivanhğı güretleri bu Cu
martesi baflıyor. Bafpehlivanlık müsabakaları 
mn ayın on bir ve on ikisinde yapılacağı bir ay

danberi ilan edilmi,tir. Kendine güvenen her 'jı 
Türk pehlivanı bir aydır hazırlanmaktadır. 

1 

Bizde serbest güreş yeni başladığı halde, çok rağ-
bet görmüştür. Anadolunun birçok düğünlerinde ar
tık yağlı güreş yerine serbest kuru güreşler yapıldı
ğını memnuniyetle haber almaktayız. 

Bu umumi rağbetin daha artması ve genişlemesi\ 

için bilhassa pehlivanlarımız da hisselerine düşen 
şeyleri yapmalıdırlar. Çünkü serbest güreşin taam
mümü onların da menfaatlerine ve şereflerine yarar. ~ 

Eminönü Halkevi her sene Türkiye Başpehlivan. 
lığı müsabakalarını tertip etmek sureti.le hayırlı 

teşebbüsünü devam ettirmektedir. Pehlivanlarımız 

da her sene hangi pehlivanın daha üstün olduğunu 
halka gösterecek şekilde bu güreşlere en iyi id-

YANIK OMER 
ımanlı hallerinde girmeye , çalışmalıdırlar ki, mev
cudiyetleri belli olsun. 

Dinarlı ile Mülayimin e•kiden yaptıkları 
güreşte alınmı, bir fotoğraf 

Mücadele sporlarında şampiyonların derecelerinin 
oelli olması kadar lazım olan bir şey yoktur. 

Türkiye Başpehlivanlığı müsabakaları dolayısile 

------------------------ l ahalinin mühim bir merakı halledile-

u• • stu•. nde Du·. nya cektir. o merak ta Tekirdağlı Hüse-
yinle Mülayimin bu sıralardaki dere-

celeridir. Tekirdağlı geçen senenin 

Su .. rat Rekoru başpehlivanıdır. Fakat Mülayim de 
bu sene ecne~ilerle yapılan temas -

larda Tekirdağlıdan daha iyi netice-

2 
ler almıştır. Halk iki pehlivanın son 

O 3 K ·ı ı om zamanlarda ecnebilere karşı aldıkla-
rı neticelere bakarak bu aylar Müla-

Dünya otomobil sürat rekortmeni 
Sir Malcolm Campbell birkaç günden 

beri Majeur gölü üzerinde tecrlibele· 
rini yapmakta olduğu "Mavikuş,, ad
lı motorbotla, bu ayın birinde Socar
no gölünde, dünya motorbot sürat re
korunu kırmıştır. 

:Mavilruş, bir millik bir saha üze· 
rinde gidip gelme yol almış ve saatte 
vasati 203 kilometre, 300 metrelik 
bir hız yapmıştır. Beş senedenberi 
dünya motörbot sürat rekorunu elin
de tutan Amerikalı Garwood'un re· 
koru 203 metre 302 kilometre idi. Fa 
kat Garwood, 7800 beygir kuvvetinde 
4 motörlii, motorbotla bu E ıra.ti temin 
etmişti. Halbuki Campbell'in motörbo 
tu tek makinelidir ve kuvveti de 
2 bin beygirdir. 

vimin Hiiı::Pyi ... rı., ... t'lohıı iilmsınh r.1-'·· 

ğunu zannetmektedirler. Cumartesi 
ve pazar günkü güreşler bize iki peh-

1 

livanın biribirlerine karşı vaziyetleri-
ni gösterme itibarile de kıymetlidir. 

lDINARLINERELERDE? 
l Ağır cüsseli her pehlivanın hazır-

;,~~~~~~=ı;i~ : !andığı bu müsabakalara her fırsat-! ta birinci sınıf pehlivanlarımıza mey-

-.~~~fj.. ~ dan okuyan Dinarlının girip girmiye-
~ 1 ceği henüz malum değildir. 

;:,;:;:.;j~i;,-3~ 1 Yağ güreşinde öğrendikleri birkaç 
J oyunla bütün pehlivanlar kırata kı
l rata iştirak ettikleri halde, serbest 
j güreş oyunlarını en fazla bildiğini id
[ dia eden Dinarlının seçmelere girme
i mesi hayli gariptir. 

1 
Geçen sene Tekirdağlıyı ı:nüsaba -

kalara çağıran Dinarlı Mehmet, baş
; pehlivanlık müsabakalarından habe

Bir kano otomo!ıilin sürat 
tecrübesi 

ri olmadığını söylüyordu. Bu seneki 
müsabakalar için öyle bir mazeret i
leri sürerse kimsenin inanmıyacağını 

1 pek ala bilir. 

Yu9oslavya 
Romanyayı da 
Mağlup Etti ı Bi9ada Lig Maçları 

Belgrad. (TAN) - Pazar günü 1 

Belg:atta yapılan Romanya - Yugos-1 

Javya milli takımlar karşılaşması ü- ı 
midin fevkinde heyecanlı olmuş ve 
1-2 Yugoslav takımı galip gelmiştir. 

Bu galibiyet kolay olmamış ve Yu

goslav oyuncular, Romenlerin kar
şısında büyük güçlükler çekmiş ve 
maç çok sert olmuş ve asabi bir ha· 
va içinde oynanmıştır. 

Stadı dolduran 15 bin kişi oyuncu

larını çılgınca teşyi etmiştir. Yugos

lav milli takımının gelecek ay içinde 

Alman milli takımı ile karşılaşmak ih 

timali vardır Alakadar federasyon bu 
iş için Almanlarla muhabereye gi
rişmiştir. 

-<>

Eski ve meşhur bir 

pehlivanımız öldü 
Nr.mlı Tiirk pehlivanlarından Kep-

sütlü Çakİr Ismail pehlivan vefat et-

ıniştir. 

Çakır lsmail pehlivan, Kurtdereli 
Mehmet pehlivanla birçok defalar gü
reş tutmuştu. Boyu bir metre seksen 
beş santimetre gelen merhumun ağır
lığı 120 kilo idi. 

Trakya şampiyonluğuna namzet olan 8Üla 
İdmanyurclu birinci takımı. 

Biga, (TAN) - Şehrimizde cu -~ 
martesi günü Bigaspor takımı ile Ça-1 TOKATTA LiG MAÇLAR( 
nakkale arasında lig maçı yapılmış-
trr ve Bigaspor 3-1 galip gelmiştir. 

Pazar günü yapılan Bigaspor - Lap-

seki maçını baştanbaşa hakim oynı. 

yan Bigalılar 1-10 kazanmışlardır. Ge 
lecek pazar günü Biga takımı Bayra

miç sporcularile karşılaşacak ve ga

lip gelen takım Çanakkale mmtaka-

sı şampiyonu olacaktrr. 

Tokat (TAN) - Mmtaka lig maç 
ları, Tokat, Niksar, Zile ve Erbaa 
spor klüplerinin iştirakile yapıl -
mıştır. Neticede Tokatspor birliği 
bu sene de futbol şampiyonluğunu 

muhafa?..a etmiştir. 

Ayrıca yapılan atletizm müsaba. 

l<ala.nnda Zile, Erbaa ve Tokat at

letleri temayüz etmişlerdir. 

S pikerin sesi: 
- Burası İstanbul radyosu, 

muhterem dinleyiciler! Safiye ve 
arkadaşları tarafından Yanık ö-
mer. 

"Yawk Omer, her savaştan bir 
yara. .. " 

Onun şimdi on dört yaşında bir 
kızı var. Oturmuş babasının anlat 
tığı hikayeleri dinliyor. 

- "Sonra birden karşıki sırtta 
düşmanın toplandığım haber aldık 
ve Üzerlerine açtık bir yaylım ate
şi.. Deme gitsin keyfimize. Ne gü
zel günlerdi. 

Ve tüylü göğsün ti a~arak yara
larını birer birer gösteriyor. 

- "Şu, birinci rütbeden elmaslı 
UJ.J. lU!)>a.llOu-. .H.J.yvua gll'W .h.t~ll ~l:i.-

zandım. 

Yanık Omer, her savaştan bir yan 
ta~ıyor 

Yanık Omer, yiğit Omer, övünme
den yaşıyor. 

Kurtuluş savaşında, tam yirmi 
sekizini bitiriyordu. Gençliğinin en 
acar, en kabına sığmıyan, çoşkun 
günleriydi. 

S abah, yeni ve taptaze rüz
garla uyandılar. Matralan

ru, mavzerlerini yerleştirdiler ve ye 
ni bir savaşa doğru yürüdüler. 

''Dağ . başım duman almış, gitmüş 
dere durmaz akar. 

Güneş ufuktan ~imdi doğar, yürü
yelim arkada1lnr.'" 

Mangasının başında siperleri a
şarken onun köyüne sapasağlam 
döneceğini kim tahmin edebilirdi 
ki "Pembe gül" de hiç durmadan 
iki gözü iki çeşme ağlamamış ol-

ı························ ... 
t Yazan: 

F 1 LE ı .... ,,.,, ................. : 
retin hızr ile atını mahmuzluyor. 
Nişanlısının köylüsü, en önde Pem 
begül, Yanık Ömeri karşılıyorlar. 

Heyyy .. Yaruk Omer, attan iner 
Pembe güle bağlar kemer 
Köylülere gider haber .. düğüne, 

Ve Pembegül o gün 
Eline kına yakar 
.başına teuel' tahat.r. 
Belinde altın kemer 
Böyle ala.na gider. 
Ileyyy allanır 

pullamr. 
Yanık Omerin köyüne 
Düğün alayı yollanır. 

düğüne .• 

sun. l 
Herkes gibi o da "dönmiyecek, 

gelmiyecek" diyordu, ağlıyordu. Na 
sıl ağlamasın ki, mütarekenin acı ı' 
günlerinde onlar birer halka ile bi
ribirlerine bağlandıktan sonra O- İ 

mer, içi memleket ve sevgili aşkiy- 1 

le dolu. Adına "Yanık Ömer" dedi
ler. Ömer, öyle atılgan, öyle cesur 
ve kahramandı ki "dönmiyecek, 
gelmiyecek,, diye ağlaşanlara nasıl 
hak vermemeli. Fakat. 

"Savaş biter 
Yanık Omer 
Kö~·e döner 
Köylü bütii41 bayram eder." 

Z aferin ilk günleri. Pencere· 
lerdcn bayraklar sallanı

yor. Askerlik şubesinin önünde tez 
kereler dağıtılıyor. 

- Rap rap rap! 
- Mangalarla sağa çark! 
- Yerinde rahat! 
Ömeri kucaklıyorlar. Elbisesmm 

tozlarını kokluyorlar. Terli alnın
dan öpüyorlar. Ömer, bu çoşkun is 
tikbalin gururile gülümsüyor. 
Yanık Omer mutlulamr 
Nişanlısı kutlulamr. 

Dört nala nişanlısının köyüne 
. doğru yollanıyor. Yaruk Ömer, te
pesinde sanki zaferini takdis için
miş gibi parıldıyan öğle güneşinin 
altında biraz daha yanıyor ve has-

avrupaaa ve Amerikada ağaçları 

kesmek için balta kullanmak usulü 
yavaş yavaş terkediliyor. Balta yeri
ne, şu resimde gördüğünüz testereler 
icat edilmiştir. 

Çocuğu Dövdü 

Diye Öldürmüşler 
İzmit, (TAN) - Suadiye köyünde 

çocuk kavgası yüzünden bir cinayet 
işlenmiştir. Köyden Mustafa Çavuşun 
karısı Sultan, Ahmedin çocuğu "balı 
çeden meyve çalıyor" diye dövmüş, 

çocuğun babası Ahmet ile kardeşi 
Hüseyin buna muğber olmuşlar, ka
dını bıçakla yaralıyarak öldürmüş

lerdir. 

Yedi gün, yedi gece düğün. Ot!' 
lar ermiş muradına biz ... Biz de ge
lin hikayesini dinliyeliı:n : bir 

Onun şimdi on dört yaşında. •e 
·10 kızı var. Babasının anlattığı hl 

3 

leri dinler. 8,. 

- Birden karşıki sırtta dilşr:Jl 
t]ıet' 

nın toplandığını haber aldık. idi 
lerine açtık yaylım ateşi. ffeY g ıı 
günler... O zaman ananla njşııD 
idik. ~ 

- 1zmire girerlerken sen de 

mıydın baba?. . . ~ 

- Yanık Ömer, içinin a~~Şl~1 l1' 
ge den izinin suları ile söndurdU .... tf 
- -- teY Mektep Iınları oaşlarına 9'• 
ütülü kordelelerini bağlanıı~g~ 
Sıra olmuşlar. Şarkı söyliyere~ 
çiyorlar: ~ 

"On , ·Jlda on be!'! mil'-'OD geııÇ ·,. 
J • J tş~· 

rattrk bey 

----o-

llis Köyünde 

l{öyliiler Arasırıcl: 
vi )<Ö. 

Inebolu, (TAN) - Hal~C. k0,,·J 
1 

ler kolu azası bu hafta tıısı tc. ı:t 
sebJ J'I gitmişler. Kurulu pazar ha rıııı • 

balık olan köyde halkın ıu-zuln .. veJl 
z :ntl.1"'· ... 

lemişlerdir. Doktor parası t1l ~~ 
lerde bulunmuş, ziraat nıenıı.ı 1 ~!"'-': 
ve bahçelerde tetkikler ya~rnı~JıJ· } 

Halkevi Başkanı Adil Tıgııodisid ' 
t t .. k" "k.. 1" -•iletin cfell a ur un oy u, •a.u ·şttr 

vecizesini köylülere izah et~'·ıe 11' 

Köyltiye Atat.ürkün bii~tU ~ıııl' 
sandık ecza ve kinin hedıyc 
tir. 

----10 - ~ 

Merzifonda iki Cocuk y,.r~~,ı; 
Merzifon, (TANl an~teıcte' 

mahallesindeki elektrik dı~tfı 
den biri devrilmiş. oynarun. 8~< 
ik. k lt •• ·- "- tiı l . ı çocu n ınua ıuuai en tıı"· 

ğeri hafif surette yaralanmış 



.c::::========="~============ ., & !I 

• -=--- --------------

Diyarının Hermis Petrol 
Eski Devirlerde 
Geçirdiği Günler 

ttıoı kampından aynlaca
~ &k§amdı. Mütehassıss köyünde bir ihtiyar ol· 

~tanımadan kamptan 
ta... 8ir söylediler. Merak et· 
._ ay kadar evvel kampta te 
~ ~ilt. ölUmlerden kurtul
~ -uguııu işittiğim ihtiyan 

llhben tanıttılar: 
~ Segven. .. " 
~ rtlnahkin, bugün civar 
~ halçin bir otorite olan Ali Seg
~ her gönderdik. Akşam ka
~ her tarafı aanyordu. O ge
.... "'-kadar Ali Segvenin macera 

- .._,_tnu anlattılar: 

' Yazan: 

t. ... m~~~ .. ~.~enel 

~ Secven, imparatorluk za
~ llaıdı tut 40 eene eşkiyallk et
~ ualanml§ bir ihtiyardır. S köyünde onun sözünü din
~ A...ıı Yoktur. O, iıe söylerse öyle 
lik n:::pılır. Hatta bu 40 sene
tlllr r itinin tesirile olacak, 
htı.r köy~erde de Ali Segveni sa
llae ~genç evlenecekse, evlen 
-.a h ı Ali Segven verir. Ev 
111ı.:.. -~llacak, pazara mal mı götü-
~ bir defa Ali Segvenin fik- ~o.ıapta 'allfmalar 

k llz}mdır." söyliyen Ali Segven, yava, yavaşa-
li çıldı. 13 çocuk babası olduğunu söy 
., erıttz akşam oluyordu. thti- ledikten sonra sordum: 

...; Ya.r Ali Segven· ko,a koşa, "-Neden herkes senden korku-
~: ic;ınde geldi. Kampa girer- yor? Neden buraya fena diişiinen 
~ kÇeyt az bilen ihtiyara be- bir adam giremez?" 
~ '::1duğum yeri tarif ettiler. Gözlerini süzdü. Durakladı: 
~ . •beni Ahmet Arifle yan- "-Ben 40 sene buralarda jan-
lo~rdU. Korka korka yannnıza darma ile beraber çalıftım. Beni bu 
' ": Uzerine siyah, kaim bir · civarm bütün köylerinde sayarlar. 
~Ynıiş, sakallan aklaşmış, Hiç unutmam, bir sabah evimdey-
-~: n bıyıklan sararmış .. Göz- dim. Nahiye müdürümüz Ahmet 
~~ gülüyor. Dudaklarında Bey isminde iyi bir adaım.dı. Dersa-
-~-, titreyi• var. Etı'afma en· lip köyünde bazı kanf!klıklar oldu 

~!'tii1<ıyorı,. sonra yalvarır gı- ğlınu soyıem. 15frçolt ~wcwarın 
lteıİı~l A'iımet Arife çeviriyor. köyleri basıp basıp burada gizlen-
)\~ benden çekiniyor, beni bir diklerini haber verdi. Bunlan işitin 

._lııde 18.yıyor. ce duramadım. Nahiye müdlrile be 
~ ki kaim sopayı bir kenara raber yola çıktım. Gt1neş henüz doğ 
~kaim kemerinden tütün ta mamıştı. Köyü seBBizce bastım. Şa-
ti ~çıkardı. Baemdaki kaske- kiler benim köye girdiğimi duyun-
~ lmydu. Diz çöktü. SUley- ca çetenin üzerine atıldılar. Köy al· 
~rcUınanlığiyle konuşmıya lak bullak oldu. Hük(llnet emirleri-

" · O, anlatıyordu: ni dinlemiyen, milletin "ınalm.ı so-
')';..~la beraber tarlada buğ yan, camna kasteden 100 kişi ce-
~ leııYnatıyorduk. Acele Ahmet zasnu buldu. Ayni sene içinde i-
~l çağırıyor deyince hemen dl. BUyük harp patladı. Beni de 
~. h • kottwn, geldim. Amma muhtar yaptılar Muhtar olunca, et 
~hancı varmış .. Misafir de ol kiyalığı bıraktım. F.sasen herkes sö 
~haber verseydiniz, '11 uzun &tmıü dinliyor, bana uyuyordu. Bu 

bir tıraş ettirirdim.,, ınıretle 7 eene muhtarlık yaptım. 
Kimsenin burnu kanamadı. Sözümü A hJbet Arife bu kadar bağlı dinliyen köylere birfey olmadı." 

~•smm sebebini llOrdwn. A ll Segvenle IÖrlittilğtıuıüzden 
~ llltl ki, mUtelı&UUI, Ali Seg. bir hafta evvel, Hermis kam 
'- lb tlıı, bir haatalıktan kurtar pmda bir pyia çıkm1.9: Giiya e§ki-
~ar, hayatım mütehassısa ya türemif, bu eşkiya iki jandarma 
' ~Uf.. Bunun için Ali Seg- yı öldUrmilf ... 
-- ıu iddiadadır: Petrol kampında da tedbirler alın 

'-t ~iken, petrol kampına hiç mıı, hatıl Ali Segven bu hayali eş-
~ 1ıb- giremez. Fena makaatla kiyayı tutmak için ı50 - 60 kiti ile 
~&danı buraya yanaşamaz. kamp aalıumı çevirmf9 ve köylü, 
~ heaabma göre 70,. nüfus nöbetle birkaç gt1n dar vadilerde 

Cöre 60 yaşında olduğunu bu mevhwn eşkiyayı beklemit. 

()İYarbekirde Bir Müsamerfl' 

HA.diseyf Ali Segvenden sordum. 
"-Evet, öyle bir haber dolaştı 

burada. Ne kadar eli sopa tutan 
genç varsa buraya getirdim. 10 ki
fiyi kampm içine yerleştirdim. Di-

. ğer 30 - 40 kitfyi de dağlara, vadi
lere dağıttım." 

Ali Segvene başından geçen en 
korkulu bir macerayı aordum. Bir 
an dillUndU. Sonra IUlllan anlattı: 
"- 15 sene kadar oluyor. Bu ci

varda adı her taraf~ titreten Ali Ra 
mo adlı bir ala vardı. Zorlu, dişli 
bir adamdı. Çelik köyünde oturu
yordu. Bir gece Hermistekl evim
de uyuyordwn. Ramo köyü bastı de 
diler .. 400 11ilihlı evimin etrafmı çe 
virmifti. ~öylWer, böyle bir baskm 
karşısında ne yapacaklarım biliyor 
lardı. Ben evimde uğraşırken bizim 
köyün beş yüz kadar slllhlı genci, 
baskmCJlann üzerine Baldırdılar." 

Ali Segven, elile karşıdaki tepe
leri gösterdi : 

"-Biz, dedi, şu gördüğiln tepe
lere gemiştik. Onlar da vadiye doğ 
ru akmıya başladılar .. Kaçtılar, git 
tiler. O gece, hayatunı zor kurtara 
bilmiştim. Ramo, çelik gibi, tığ gibi 
avenesile beni öldürmiye gelmişti. 

H arbe girip girmediğini aor
dum: 

"-Eski zamanda Redif askeri o
larak HamidJye alayında çallfDllt
tım. Askerliğimi Midyat yanındaki 
istil köyünde yaptım. iki ay kadar 
çalıştım. Çok çocuğum olduğu için 
beni köyüme gönderdiler." 

Segven, bir hafta evvel atlattığı 
milthiı hastalığı da anlattı: 

"- 35 gün atef}er içinde yan
dım. Karnım şifmişti. Öksürüyor
dum. Doktor yoktu, illç yoktu. Ah 
met Beyi tanıyordum. Kıvrana krv-
1"" na çaresizlik i~nde kendisine baş 
,.. lum. Bilmem bir toz verdi. Onu 

aldım. Perhize de dikkat ettim. 15 
gUn sonra turp gibi kalktmı. 

Ali Segven, bütün bu Jrohufina
lardan çok memnun olmuştu. Sevi
niyordu. içinden geldi, dedi ki: 

"- Sbe millt oyunlanmızı da göa 

tertirdim. Fakat kızların hepsi yay 
lada. Buğday biçiyorlar. Beş gt1n 

sonra işlerin arkası almır. Hepsini 
toplarını. Oyanlarmım görtırsU. 
nilz." 

Akşam olmuştu. Her taraf kara
nyordu. Ihtiyar Ali Segven, elimi 

mktı. Allaha ısmarladık derken, Ah 

met Arife meftun meftun bakıyor
du. Bir anda akşam namazını ha
tırladı. Elindeki eopaamı aallıya
rak, kop kop köyün yolunu tuttu. 

Kampta, müteh88818lann ara • 
smda geçirdiğim birkaç günlük 
misafirlik, bana bir buçuk aylık 
Şark seyahatimin en unutulmaz 
arkadaşlanm tanrttırdı. Keıke bi
raz daha vaktlın olsaydı da bu sa
mimi muhitin havaamı daha derin 
teneffüse imki.n bulsaydım... Pet
rol kampmdaki tetkiklerim ma
smda yardımlanm eairgemiyen 
petrolcUlere tegekkUr etmek, be
nim için vazifedir. 

Malatycrda lnıaat 
FaaDyeti Hmlancll 

Malatya, (TAN) - Burada canlı 
bir bayındırlık hareketi vardır. tstu 
yonu ve istasyon mahalleaini tehre 
bağlıyan büyük caddenin fııtaatma ha 
C"aretle devam edilmektedir. 

latasyon caddesi üzerindeki İplik 
fabrikasmm inşaatı da ilerlemiftir. 

HADiSELER 
KARŞISINDA 

ÇiZGiLER 
• AMERiKAN KARJIKATORlJ 

Japonya - Ne gllsel toprak! 

• AMERlKAN KARllKATORU 

Japonya - Parça, parça.. 

• • 
lNGllJZ KARJJKATORO 

- Çllllll ~ - ....... BMaana!. 
Ba adam )'ille 16rtladtL 

• 1TALYAN KAR!KATOR{) 

ıo.ter &len - JmMhk na:n:na 
yalnnyor.un .• Kardet muharebeaha
dea vugeç"o. Demlrlerbdzl bbe ve
rini. 

• AMERiKAN KARIKATORO 

~.KAHA.~! 
ANLAYIŞ! HAYVANAT BAHÇESiNDE 

Çine aeyahate giden bir Bayan, 
orada insanlar tarafmdan çekilen 
çift tekerlekli el arabalarını görünce 
90k hayret etmi§ti. Memleketine dön · 
dUğtl zaman: 

- Çini n&BII buldunuz? diye IOI' .. 

dular, seyyah Bayan: 
- Hayret! dedi, o kadar garip bir 

memleket ki beygirleri bile insana 
benziyor. 

• FOTOORAFTAKI KEBAMET! 
Bay Emcet fotoğraf çektirmeye si

nirlenirdi. Fakat kansı ODU o kadar 
r.orlardı ki Bay Emcet, nihayet fo
toğraf çıya giderek ream.ini çektirme
ye mecbur oldu. Fotofraflar üç dört 
gUn aonra geldi. Bay Emcedin kan-
m: 

- Aa ! dedi, bu da ne? .. ceketinde 
tek bir düğme yok. Bu nuıl fotoğ • 
raf? .• 

Bay Emcet gilldü: 
- Altı aydanberidir ceketin dilğ

meeiz olduğunu nihayet fotoğrafta 
görebildin ha? 

• MiKROP! 
Ofretmen sağlık biıpi deral veri· 

yordu: 
- Çocuklar, dedi, köpekleri, kedi

leri ve bilhaua kutlan aakm öpme
yin.. çok fenadır! 

yedi y&fmda bir cırcır kalktı: 
- Bay öğretmen dedi, halam kö

peilni her zaman öperdi! 
Öjretmen sevindi. Sınıfa canlı bir 

miaal gösterecekti: 
- Peki, dedi, aonra ne oldu? 
Ayaktaki yavru büyük bir sami

miyetle: 
- Sonra Bay öğretmen! dedi, kö

pek hutalanarak öldt1, gittl 
- ?! •• 

.-:.. 
, ... A 
K~ :?:, . -~ ~ 

~"·-- ·cio· -~ ------· . . - Bayan.. l~tfen f(Syle bir tarafa 
çekilin de filmi biz de görelim. 

IŞJNIÇYUZU 
Küçük Doğan odadan ağlıyarak dJ 

p.nya .fırladı. Annesi kartıladı: 
- Ne var? diye sordu, neden ağlı· 

yol'BUD? 
- Babam içeride duvara çivi ga. 

karken çekici paiınağma vurdu. 
- Ee .. inaan buna ağlar mı yav

rum? güler! 
- Ben de öyle yaptım da babam 

beni fena halde dövdü. 

• EN KUVVEl'LI SILUI! 
Kan koca karanlık bir ormandaa 

geçiyorlardı. Karım: 

- Bana bak, dedi, pmdi kal'ŞDDIS& 
bir haydut çıkana ne yaparsm r 

Kocam gülümsedi: 
- Sen yammda olduktan aoma, 

dedi, hayduttan mayduttan kork· 
• mam ki.. 

ÇOK GUZELMlş! e 
Bayanlar bir araya toplanmıf, el· NEDEN KAÇDIAR! 

b&leye ve erkeklere dair konU§Uyor- DilÇf birdenbire sokağa fırladı. (). 
lardı. Bayan Şefika Swmwı yUk8ek rada gördilğU birisine: 
sesle: - Bayım, dedi, kapmm zilini ça-

- Benim kocam! dedi, çok mUs- larak kaçan gocuklan gördüıriiz mi! 
riftir. Ona bir kutu kurabiye yaptım. - Kapmızı çalıp kaçanlar çocü 
içinden bir tanesini yedi. Otekileri delildi. ___ ,J ___ _ 

- Ytlzleri sarılı ild Bayan! .. 
- Haaa!.? 

Mahalleye yeni tqmdılar. Eve yer- --~----------
lefirlerken, Bayan kocuma: 1 f:/MAL KUTBUNDA 

- Dikkat ettin mi?. K<•qularm -~-------
ne otomobilleri, ne radyolan, ne elek 
trtkll dptlrplerl, ne de piyanolan 
var ... 
Kocuı boynunu büktU: 
- Evet amma, dedi, onlarm da 

mutlaka paralan vardır. 

• 
TABANSIZlllŞ 

- Difçi namldı? Canını yaktı mı? 
--' Canımı yakmadı amma parma-

ğım wrdığmı zaman çok fena bağır
dı, tabanaıs adaı:rımif doğrusu! •• .. 

BENNEYDlf 
30 yqmda olmakla beraber kafa

sını lfletmesini bilmudl. Bir gt1n bir 
fişe rakmm baflll& çökmilf, derin de
rin dtt,unüyordu. Katları da çatıl
mıttı. Bir arkadqı aokuldu: 

- Yahu, dedi, nedir böyle dalmıt-
3m? 

- Sus be birader! Kız kardetfnıin 
bir çocuğu OlmUf. 

- iyi ya Allah bağıflum oğlan 
mı, kız mı? 

- itte ben de onu dtı.Unüyordum. 
Oflan mı, kız mı? Ben d ~ yı mı ol
dunı, hala mı?.. F~n neyim.? 

• BABAlmI'LE llUCA.DELE 
- Bir kalıp buzu ne yapaeakam .. 

Bir kilo getinıem klfi detll mi? 
- Hayır, hayır bir kalıp bwı ge

tir. 
- Tuhaf f8y? .. 

Yürüyen 
Buzlar 

Üstünde 
Şimal Kutbunda sabih buz pal'tQI 

üzerinde kurulu Sovyet istasyonun
da kıelıyan heyet tarafından son gOn. 
lerde Moakovaya §Öyle bir rapor g6a 
derilmiştir: 

"Son on bet gUn içinde,. üzerinde 
bulunduğumuz buz parçası, ortjırıal 
bir devir yaptı. Bugün halen, bundaa 
on bet gt1n evvel yani 30 Temmuzda 
bulunduğumuz noktaya döndük. 

Buz parçasının bir tarafı, buraya 
yerleştiğimiz gUndenberi açıktır. Bas 
yerlerde burasmm genifliği 50 met
reyi geçmektedir. Papanin ve Ş\rtOV, 
kauçuktan mamul sandalnnızla bu a
çıklıkta uzun bir gezinti yaptılar ,,. 
bankizin enteresan ve sarp ~en. 
nin fotoğraflarım aldılar. 

Bu yıl Malatya lisesinden 21 genç 
mezun olmuştur. Talebe sayım gün
den güne artmaktadır. Lisemizin, mo 
dem bir binaya ihtiyacı vardır. 

l'Ulıltla meeeleel: - Neden tuhaf olsun? Yası ma
Blr 6\eftl U.tllncle ~ yolea: ıwpu., Wlllll gözllne koyarak aertn 1erin 

Arap, YahaclL.. çal1f8cağım. - .,, 

Uç defa, büyük bir memnuniyetle, 
büyük deniz foklarmm gözllldltUnl 
mll§ahede ettik. Evvelce de düttln
düğilmtlz gibi, bu husustaki büttm 
nazariyelerin akaine olarak, kutba, 
yakın fimal mmtakalannda bankiz. 
ler havalisindeki hayat, çok mtlte
nevvi ve faaliyetli bir surette tecelli 
etmif bulunmaktadır. Son amanlar
da, denizin derinliklerinde biolojik ilk 
baharm betJangtcmı kaydettik. 3000 
metre derinlikte ufak bir deniz yıldm 
yakaladık. :Etrafmmıda çok defa mar. 
tilerin uçtuklarmı göıilyorua. ~ 
ımu da bilhaua kaydetmek isterls k( 
IOD :r.amanlarda ufak yavruları De 
bmm bulunduğumuz buz parçuı be
rine gelen bir dili ayının ziyaretini 
kabul ettik. BUtUn bunlardan da anla 

~(Tan muhabirinden)
);~ hp Vedat Ürfi, cenup il
~~ btı bir seyahatte bura
'it"""" 4- • iki gUn kadar kalmılbr. 

'"' ........ _ _, "et üzerine B. Vedat Orfi, 
"Melb,, adlı eserde 

rol alnuttır. TelDllile "Bir millet uya
myor,, filmi bqmUmessillerinden A
tıf ta iftiralr etmiftir. Müsamere, a
llka ile karplanmıf ve alkıf topla -
Dllfbr. 

ANTEP PARTiSiNDE 
Gaziantep, (TAN) - C. H. P. ve 

Halkevi itlerini teftiee memur Mar
din saylavı Dr. Rıza Lev~t gelmiş ve 
Partide teftitlere bqlamıttJr. Burar 
dan aonra saylav ispektör ilçelere gi
decektir. 

MERZIFONDA BiR KURS 
Merzifon, (TAN) - Burada mual· 

limlere mahaua olarak yam, müzik ve 
terbiye tedris kursu &Çllım.ftır. 

. . ... 
AVUSTURYA KARlKATORO • W BAYAN 

- Sizin bi.-incl !tOC&DIZ hakikaten 
çok güzel ve kibar bir adamdı. Erken 
öldtığtlne yazık oldu. 

- Evet haklıam. Dördüncü kocam 
da leDiıı fikrinde idi. 

• placaft veçhlle, merkezi Arktik, ~ 
BAYANLA JWaÇU yat balmnmdan oldukça enterean-

Bayan - Bu kilrkü yağmurda da dır ve hiç te tamamiyle haU ve 
giyenem bozı:lmu ya?.. değildir. Istuyon 18fl, fok balııklaırT, 

KUrkçtl - Tabii bnznlmas baya. rörflp yakahyabilmek lgln 
mm. 'ruki de dağdayken 191D8iye De buzun ortumda açtıtmm 
gemniyordu ya. Nıtmda beklemektedir.,, 
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PATI 
"''"'"'''''' '-""' "'' ~ 

Çalışmalardan Sonra ~ FAREDEN ~ 

Cankırı da Temiz Ve! ıN~~~~:Nı ! 
Uzun 

Vi~OZA 
Antivirüsle Tedavi 

k t l r dola-Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki aşın ı a • 

Bol Suya Kavuştu i Kandıra, (TAN Muhabi- ~ 
~ ~~::~1m!~~~~::==~: ; 

ma, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaraları. 
ergenlikler, koltuk altı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

1şark ispanciyari llbrotuvarı 

Yeni Bulunan Membalar Sayesinde Su Çoğaldı, 
Şimdi de Bir Kısmı Boşa Akıyor 

Çankın, (Tan muhabirinden) 
Şehrimizin su derdi nihayet tamami
le halledilmiş ve halk tem;- bir içme 

~ lağını iare yemiftir. T al•ilti- ~ 
t tı fudur: ~ 
·~ Ballar köyünden Salim ~ 
- oğlu Ahmet, Salaklar köyü- ~ 
~ ne gitmi,, orada gecelemif- ~ 
- tir. Fakat, sabahleyin kalk- ~ 

: ~ tığı zaman bir kulağının dıf ~ 
; ~ kıvrımı ile orta•ının yenildi- ~ 
~ iini görmü,tür. Fare, zaval- ~ 

, ____________________________ .., 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Edirne Nafıa Müdürlüğünden : na· 
Edirnede karma orta okul binasının arkasındaki bahçede b~lu~an ·tll 

tamam binanın bir kısım işleriyle Marsilay benzerinde ye~lı kır~ re 
çatı inşaatı 20 Eylül Pazartesi günü saat on be~te ihal~ edılmek. uze14 kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşıf bedelı 16018 Iıra 

' suyuna kavuşmuştur. Çankırınm su 
işi senelerdenberi durulmuş bir me
seledir ve birçok safhalar geçirmiş· 

tir. . - lınrn burnunda da iki iz bı- ~ 
- rakmııtır. ~ 

kuruştur. . ... r·ğü-
Keşif kağıtları, proje resmi ve şartnameleri Edirne Nafia Mudur u ı 

ne müracaatla görülebilir. Ve istiy~nle~e p~a.sız. gönd.eril.ir. Muvak«~ 
teminat 1202 liradır. Eksiltmeye gırebılmek ıçın ısteklıleru! 1 tenını 
1937 tarih ve 3645 sayılı resmi ceridede yazılı talimatname ahk~: 
tevfikan Nafia Vekaletin~en ~mı§ ~ulunduklan 19~! senesine .. ait nı~ıe
ahhitllk vesikalarile seneı halrye Tıcaret Odası kagıtlannı gosternı 

Sekiz sene evveline kadar iptidai 
tesisatla getirilmiş §ehir suyunun sı
zıp kaybolmaması ve pislenmemesi 
için ilk defa o zaman demir borular 
döşenmiş ve yeni bir tesisat işiı:_ıe gi
.fişilmiştir. 

Bu sayede hemen herkes evine su 
aldığı gibi, bahçelere havuzlar yap
tırılmış, caddelerde yeni çeşmeler ve 
yangın muslukları açılmıştır. 

Fakat geçen sene belediyece bir 
çeşmeden alınarak tahlil ettirilen su-
yun raporu herkesi korkutmuştur. Şehir ıuyunun 15 kilometre uzaktaki manıabıncla 
Çünkij, bu suyun içmeye katiyyen el- hararetli çalı,malar var .• 
Yerişli olmadığı anlaşılmıştır. f 

Yapılan araştırmalar, membaa ya- durmak kabil olamamıştır. Günlerce 
kın bir yerdt. 160 metrelik kısmın süren çalışmalardan sonra araştırma 
toprak borulardan ibaret bulunduğu- nın yapıldığı yerin bir hayli ilerisin· 
nu göstermiş burası da süratle demir de hakiki memba bulunmuş, suyun 
boruya çevrilmiştir. Fakat, suyun kapkara çamurlardan ve yosun
iyiliğini bu tedbir de teminden uzalç lar arasından çıktığı görülmüştUr. 
kalmıştır. Burası, derhal ayıklanmış, suyun te-

Bclcdiye reisi B. Ömer, bunun üze- mizliği temin edildikten başka iki ye
rine aslı membaı aratmış, fakat bul- ni meımba daha bulunmuştur. Memba 

ların etrafına duvar çekildiği gibi Ü· 
zerleri de kapatılmıştır. 

Yeni membalar sayesinde su faz -
lalaşmıştır. O kadar ki, suyun yansı 
çıktığı yerlerde boşa akmaktadır. 

Şayet bunların da şehre getirilmesi 
te.min edilirse, Çankırı, iki üç misli 
büyüdüğü zaman bile susuzluk sıkın
tısı çekmiyecektir. 

Kandırada 12 - 14 Sene içinde 
•• • 
Uç Cınayet 

-0--

Bir Köylü de Yıldırım 

Çarparak Öldü 
Kandıra, (TAN) - Son bir hafta 

içinde kasabamızda üç cinayet işlen
miş, bir de kaza öltimü olmuştuı:. 
Bunları sırasile bildiriyorum: 

Rize, Memleketin Çay 
ihtiyacını Karşılıyacak 
Yetiştirilen Fidanlar, Halka ve 

Köylüye Bedava Dağ&tı'ıyor 

İ b .. · / ~ - Ahmet, u mu~~avız a: ~ 
- reyi yakalamak ıçın erte•ı ~ 
- ak,am ayni yerJ e yatmı' ve ~ 
- rece yarısına Joğru ya.atığın ~ 
; kenarlarında Jol'lfmıya bQf- ~ 

' laJığı nraJa baft ile ezerek ~ 
~ ölJürmiye muvallak olmu1- ; 
~ tur. 
~ '"-"1'~ """"' ~ 

Reşadiye ile. 
Tokat Yolu 

-<>--

Taı Döıenmediği için 

Çok Bozuk 
Reşadiye, (TAN) - Vilayet mer

kezine 105 kilometre uzakta bulunan 
kasabamız küçük olmakla beraber şi
rin bir kaza merkezidir. Tokattan bu
raya kadar Kelkiti takiben uzatılan 
yolL taı döşenmemiJJ olduğµ, ,için, yağ

rlu 'havalarda çok fena bir hal al
makta ve geçilmesi mUmkiln olma
maktadır. Bunun önüne geçmek için 
süratle tedbir alınacağı zannediliyor. 

Bir Ev Yıklldı, 

5 Kişi Öldü 
Çanakkale (TAN) ...ı.. Erenköy ka

mununa bağlı Çıplak köyünde bir fa
cia olmuştur. Çavuşun Ahmedin evi 
çökmüş, altında kalan Ahmet, iki ka 1 

rısı ve iki çocuğu ölmüşlerdir. 
---o 

d··rde ka• ri lazımdır. Teklif mektuplan yukarıda yazılı günde saat on o 
dar Edirne Nafia Müdürlüğü odasındaki eksiltme komisyonu ba,şkaJl" 
lığına vermeleri. (5818) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 
Muhammen bedeli Teminat a.kçt" 

si muvgj{kat 

--------Kitabın adı: Baskı sayısı 

Ortaokul: 

Hesap I 36,000 1650 Lira 55o 00 
Hesap II 25,000 1100 ,, 366 66 
Hendese lI 25.000 960 ." 320 : 
Fizik II 23.000 1100 ,, 366 
Hendese III 18,000 1000 333 33 

Yukarda adı, miktar ve tahmini bedellerile ~~minatları yazılı <~ .. 
nevi kitabın baskı işleri her biri ayn bir iş olarak açık eksiltmiye ~~; rt 
muştur. !hale 16, 9, 1937 perşembe günü saat 15 te Devlet .Basıme;ı 10:.ıı 
komisyonunda yapılacaktır. !stc~lilerin bu kita.pl~r nevınden. bır i eri 
kitabını muvaffakıyetle neşretmış olduklarını bıldire~ belgel.eı:ı ve :!ııo 
göstermeleri ve 2259 sayılı kanunun ikinci madd:sı . mucıbınce 1 aO 
gelen teknik ehliyetini haiz bulunduklarını mahallı tıcaret odasınd 
alınmış bir mektupla isbat etmeleri lazımdır. ~ 

!=l.a..+nl\m~ ye ,diğer tafsilat Devlet Baeımcvi lllrt!kt011Ug111ıaen--a1 
~ ~ tl 

bilir. (57l>O) --"" 

--------------------------------------
~ .. SONBAHAR GELDİ ... , , ...... A S A B i ~ 

Elbiseye dair ihtiyaçlarınızı Baş ağrıları, bayılmalar 
timdiden Galatada methur b"I" · · ·· b tlerİ 

ı umum sınır no e 

[ K S [ l S Y O 8 KARDOL ile zail olıı~ 
Büyük elbise 

mağazasında 

~I 
~ 1 - Kaypalıdan Mustafa oğlu Ah

met. ayni köyden Mehmet Emini es
ki bir sınır ihtilafından dolayı Safali 
köy kenarında bekliyerek çifte ile öl 
durmuştur. 

2 - Taş ambardan Nazif oğlu 

Must~fa. değirmenden geç geldi diye 
karısı Zorlu Fatmayı, şakağı üstüne 
vurarak cansız yere sermiştir. 

1 Kandırada Telefon 
Her yerden UCUZ ve ı E.

MINA TLI alabilirsiniz. 

Şu cetvelden bir fikir edi
nebilirsiniz. 

ı '-,B-u -sı-rrı-h-iç-bi-r -v~krt 
zevcime ifşa etmedım,, 

3 - Tokmaklar köyünden Osman 
oğlu Recep dağda sığır beklerken bir 
den bire hava kararmış, düşen bir 
yıldırımla kömür gibi olmuştur. Ya
pılan tahkikat bıçağının da erimiş 

bulunduğunu meydana çıkarmıştır. 
4 - Gerecleliden Mehmet Emin oğ 

lu Sadettin tarlasında ölü olarak bu
lunmuş ve yapılan otopsi neticesin
de, kendiliğinden öldüğü meydana çık 
mı tır. 1 

5 - Çiftlik köyünaen Hüseyin oğ
lu Mehmet Ali ve muhtar Şevket Meh 
met oğlu Ahmet, ayni köyden Osman 
oğlu İsmail ustayı domuz kurşunile 
ve otuz kişi içinde vurarak öldürmüş 
!erdir. 

Antebin Yeni Plcinı 

Tamamlandı 
Antep, (TAN) - Şehircilik müte

hassısı mimar Yansen, Antebln yeni 
,ehir planını bitirmiş ve geçen hafta 
Berlinden göndermiştir. Vali Ali Rı
za Çeviğın başkanlığındaki imar ko
mısyonu azalan, plıina dair yerlerin
de stütler yapmışlarJ.ır. 

Antep Mekteplerine 

Fazla Tehacüm Var 
Antep, (TANI - Bu yıl mektep

lere bilyük bir talebe tehacümü var
dır. Kültür Direktörlilğü, bütün mU
racaatlan karşılayabilmek için y~ni 
tedbirler almıva lüzum e-örmü~tUr. 

! TesisatıTamamlanıyor 
Liradan 
itibaren 

cizenin Salıilden Görünüfü .. 

Rize (TAN) - Karadenizin bol 1 fidanlığı olmak üzere iki fidanlık var 
yağmurlu, mutedil iklimli, daimi ye- dır. Meyvf! fidanlığı, muhitte yetişen 
şilliğile tanınmış bir vilayeti olan Ri- her nevi narenciye ve meyve cinsle
zede nüfus fazla olmakla beraber, er rini tecrübeden geçirdikten sonra ye 
keklerin· yüzde kırkı geçimlerini tc· tiştirir ve halka bedava olarak h~r 
min maksadile Türkiyenin muhtelif sene binlerce fidan dağıtır. 
semtlerine giderler. Kadınlar bütün Çay fidanlığı ise, birçok deneme
bahçe işlerinde bir erkek kadar ç;a- ler yapar ve fidan yetiştirerek halka 
lışırlar. yine bedava dağıtır. Rizenin 12 - 14, 

Rize bir sanayi memleketi değil- sene zarfında Türkiyenin çay ihtiya 
dir, vasi ziraat mıntaksı.sı da değil- cını temin edeceği tahmin edilmekte 

Liıeye ihtiyaç var 
dir, başta çay, portakal, mandarin, dir. 
limon. fındık. elma olmak üzere ağaç 
larile bol meyve yetiştiren bir mınta
kadır. Rizenin portakal, mandarin, 
elma ve meyvelerinin hususi rayiha

Rizenin ktiltür yuvalan ihtiyaca 
kafi gelmemektedir. Merkezde yal
nız bir orta mektep vardır. Mezun o
lan talebe, ailesinin iktidarsızlığı yü
zünden yüksek tahsile devam edemi
yor, bunun için Rizcde en mühim ihti 
ya.çlardan birisi de bir lise açılması
dır. 

ları ve şekilleri her tarafta tanın

mıştır. Meyveler, fazla sulu ve az şe 
kerlidir. Çünkü meyveler kemal dev
resinde kafi hararet bulfı.mamaktadır 

En verimli mtıhsul: Çay 
Bu mıntaka için en iyi ve b~

reketli mahsul, çaydır. Bu sebeple 
Ziraat Vekaleti burada bir çay fidan
lığı ve deneme enstitüsü kurmuştur. 
Halen Rizede biri mevve. diğeri çay 

Yollar iyi J eğil 
Rizenin Hopa - Trabzon saııll yo

lunda bazı köprüler tamir edildikten 
sonra otomobiller işler vaziyete gel
miştir. Dahilde yol yoktur, birkaç se-

Kandıra, (TAN) - Bilhassa kay
makam Salıi.hattin Selçuk ve jandar- ı 
ma kumandanı yüzbaşı Mehmet Eri değin çahşmalarile Ağacık, Koyuna-

1 

ğılı, Kızılca Alni, Seyfler, Fındıklı, 
Abdürrezzak, ve ziraat divanları le-

' lefon hatları çekilerek merkeze bağ- ' 
l ıanmıştır. Bu suretle, kazanın mevcut 
104 divanından 78 divanı telefon ile 
merkeze bağlanmış bulunuyor. 

--o---

Kandırada Ruam 

Mücadelesi Başladı 
Kandıra (TAN) - Kazamız dahi

linde ruam hastalığiyle mücadele yo
lunda kaza baytarı Kenanla beraber ' 
çalışmak üzere, Ankara Etlik Bakte- l 
riyoloji Enstitüsü asistanlarından 

Sıtkı ile İzmir Burnova Sıhhiye me
muru Halil ve yeni mezunlardan Ali
den müteşekkil bir heyet gelmiştir. 

ERKEKLERE 

PARDESOLER~~~e 13 
?ARDESUI~ER Empe~eabl 18 ır 

Gabardın 

MUŞAMBALAR~~kte 11 
TRENÇKOTLAR ~atıı 15 
KADINLARA 

~~ 
~ 

"Şimdi, eskisinden daha fazla se ıJ' 
şiyoruz. Halbuki bir müddet, ~~ 
aabbcti ve sevgisi azalmıştı. Sebe be' 

1 
de biliyordum. Buruşııklukları~~lJ" 

ANTOLAR Yünlü 10t/' ni 50 yaşlarında ve adeta ih~Y sO 

O 
1 mış gibi gösteriyordu. Bugiln ıse ciJ1J 

.'AR o Es LE R Gabardin 151 /' dan noksan görün il yorum. zev t<-' 
~UŞAMBALAR:!~~te 101 bunun sırrına vakıf değildir.uFaol,_ 
•USANBALARtpekli her 23 bunu da yegane cild unsur gul' 
11 , renkte Tokalon kremine medyununı.. ~ 

lanmağa başladığım günden bır 6'/ 
ÇOCUKLARA sonra ne kadar genç ve ne~ 

O taze görünüyorum.,, Tokalo~ ~ 
PARDES LER Gabardin7 ni, cildin bUceyrelerini gençlik f dit" 
WUŞAMBALAR ~~kte 611~ yetine icra için yegane vası:~ 

Terkibinde Viyanada yapılan t 1" 
Erkeklere ısmarlama hayret fenni keşfin cevheri ~ 
KOSTOMLERI en iyi "Biocel,, mevcuttur. Ve cevher,~ 

Yeni bir •u köprüm 1 kumatlardan iki prova ve sağlam cilt hUceyrelerini 
Edirne, (TAN) - Geçen yıldanbe- I 28 yerek ikaz ve ihya eder. 

ri kasabamız iyi suya kavuşmuştur.

1 
ile • Siz de bu kadmm yaptığllll 

Bu suyun Kelkit ırmağından geçiril- Haf talık ve aylık tediyatla yapablllnlnlz. tft1 
diği ahşap köprü değiştirilerek yeri- Siz de yeglne cild unsuru otan il' 

d · ·· · ed'lm k dahi muamele vardır. Akşad' ne beton an su köpnisu ınşa ı e ı kalon kremini kullanınız. 11',. 
üzeredir. Keşif yapılmış ve inşaat i- G A L A T A D A rı yatmazdan evvel (pemb~ re~ 

hale olunmuştur. ! EKSELSYQR deki) Tokalan kremini ve saba, 
(beyaz rengindeki) Tokalan ıcre 1' 

nedenberi Rize - İspir yolunun açılma , kullanınız. Mukavvi, besleyici ~e 
sı için çalışılmaktadır. MACAZASINDA : yazlatıcıdır. ~ 

Rizede elektrik yok denebilecek bir Telefon: 43503 ---
vaziyettedir. Bu yüzden sinema işle- Hilalin Kongresi tef'İ 
mez bir haldedir. Belediye birkaç KAYIP: Eminönü malmüdürlü - HilaI Spor Klübü Genel Se~re ""-
defa elektrik işin eteşebbüs etmiş- ğünden almakta olduğum 3683 numar ğinden: Kulübün senelik alelad~ Ol 
ıe de henüz kati bir neticeye varıla- ralı yetim maaşıma ait clizdanı zayi gresinin 19 eylül 937 pazar guo 
mamıştır. ettim hükmü yoktur. - ÜLFET bırakıldıJb savın Uvelere bildirilir· 
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:ı•ım•mı•mı•ım•ıııı•ıııı•c 
1 1 Berlin Anlaşmasından Sonra 

DEDEYE HABERr5Ai 
i Hamhurgta i 
i lzmir •Piyasada Büyük Bir 
i Kavunları ~ ! ı-mı. H ... -.. •• ö,.. ! Faaliyet Başladı · --o-

Ne Varsa Bu 
Adamlarda 

Yari 
llıı !'at S Bey, meseleyi derhal Şah 

laıt,,.... lrr.etznie.. Ertesi gUn kw 
., ..... retlrtmifti. 
~ tllıie, keskin zekası, emsal

li~ 11":' hUanu, ve dayanılmaz ca 
hıit.; ~ Murat Beyin kalbini btta 
~ ~ e~işti. Artık, bu <>a
da, :~nin muzlim hayatm 
'l4itu, ~ bir ıunet gibi parl&yıver 
bt ~· laı-a.ydaki diğer kızlar gi
llllQ ~ •e iptidai ruhlu değildi. o. 
l'iııe lıtaııı Nnız Murat Beyin zevkle 

..... - et etmekle kalmamış: 
' 'derdin, ne dtişüncen vana 
'~ .. Seni, elimden geldiği 
~ili edeyim. 

~ S <>11dan sonra Murat Bey, 
~. ~endieine dert ortağı et
"b ı..... •:- liyaat işlerini.. Hatti, 
~ -...U ile görüttüklerini bile, 
~~kten çekinmemişti. 
~ 1a-._ linıdi de, Zilhrenin ver-

..... ."~.~Çtikten sonra; 
~~!. Artık, saadet gün
~ ~Iyor ... Bugün. Şalı ile 
S ...:.~· Yarm Uç adaanunızı: 
>l aa.a;:_nreıuıe sokarak, Amasya 
~ceceğiz.. Bir ay sonra, gö
~ • But.Un Amasya havaliai 
S ~isyan edecek .. Şahın or S her taraftan ytırUyecek .. · 

~ ... ;::da da tayan çıka 
~ ~ltatıoluna~~: =~ 
lllıaa ~ Claınanh taç ve tahtı be-

.:::. 8ey, bu sözlerle heyecana 

S.. ~bir şarap daha ver, sev 
.:.:"it, 0 den içtiğim şarabın ne
~ ı.ae.ut günleri da.ha yakm 

St t ~kadehi takip etmı,tl. Tat 
~ 'fil. \,~lak hülyalar, coşkun 

• -va.ı Beyi sermest etmiş 
\P, ... 

ll'e~ ~ ~ zevkini itmam et 
~ kaıkmı,ıar, saraya geç-

~ ~ ';: etin, Zilbrenin oduııım 
~ ltet cere.tnden, ~renk 
'1a ~ kunı&§Ul • sanki oraya 

k:. ... ~ gibi - sallandığm 
lıl..~~ haberdar değildi. 
~.°'11 bahçıvan yamaklarından 
~~ Cönnu,, (Cennet misal) 

""'~ 'ilk ağaçlan araama gi· 
~ beklemişti. 
~ ~ '°'1ra Zühre, bahçeye in-
~ ~~ç~ kimseye görünmeden, 
,,~ ilerlemifti. 

~ ~ otJann &raama UZanmJf O 

~~ Y&mağı onu görünce 
t\.1't ~~ k&f!DUftU. 
"l)e •. 

~' ~ıanU§tu. 
4..~ ~il. Dedeye haber ver. 
~'h Y1f kıyafetinde Uç kişi, 

b...... ~ . Citnıek için yola çıka
-.ı.,, "araa, bu adamlarda var. 
lbl...~ •• 'tine ağaçların arasında 
~ latıaııa saraya avdet et-

~~ la.raya giderken, hah
'-._~ da bahçenin tenha 
th...~ do18§mı§, bahçıvanlara 
~~~ye gelerek bah· 
)\ ~. it• n almı9 •• Kapıdan çı 
~ ~uttın kuvvetile k<MJDU 

~ Q ...-., zİıı.renı,, ve tıerelı: 1ıo1ı 
~~~~bütün dik
-..L \tı ilk arına rağmen, on
,~ 11"1 &taçlar altmtt.. birlet
'-._~ kalttıamıftı. Uzakta, 
~ Oları tlattınde qı yapmakla 
~ bir bahçıvan, bu gizli 

~ '16r.derı kac;ırmamıttı. 
~ '- kıaa bir dU,ünce geçir 
~ Qk~atta, aiyaat ·bir 
•.. ~~ ~u aklından geçirmi 

leVifmeide itham et-

mifti. Bu mutausıp adam, bu me- Bahçıvan b&fı, bu iaticvaptan 
Beleyi bir türlü hazmedememifti. hayretler içinde kalarak, dairesine 
Hem bu ahlA.ktuzlığı cemmz bırak avdet etmifti. 
mamak; hem de bu dikkat ve sa- Ve o avdet ederken, Şalı derhal 
dakMıinden dolayı mUkitat almak bq mabeyinclaini çağutnue: 
ümidiyle Şalı lamallin da.ireeine - Şimdi, Murat Beyin dairesine 
koırııııf: git. Murat Beyi gör. "Şah, gölde 

- Ali Hazreti Şaha, çok mühim tOy avına gidiyor. Kendi8l yola çık-
bit- ihbarda bulunacağnn. Beni, hu- tı. Avda, lizin bulumnaıım istedi .. 
zuruna kabul etatn. Derhal Ada Kaanna buyurmanız 

Diye, haber göndennifti. için haber gönderdi" de... Kendisi 
O sırada, en kUçtıt eeylere bile ata binip hareket edinciye kadar o 

ehemmiyet veren Şalı tsman. bah- rada bekle. 
çıvanı derhal huzuruna kabul et- Demifti. 
mi§ti. Bqmabeyinci, Şah famailin bu 

Şalı lamail bu adamın söyledik- emrini alır almaz, gidip tatbik et-
lerini tamamile dinledikten sonra, mek için geri çekilmifti. Fakat Şalı 
f(Sylece isticvaptan geçinnitti: fsmail, bir el ifaretile onu tevkif e-

- Bu kw tanıdın mı?. derek : 
_ Beti, Şahım .. MlBBfir Murat Dur Dah bi -.u 

gözdesi - •• a tmıı:ıuı. 
Beyin yeni · Demifti. Ve sonra aeslni biraz ya 

- Pekllf. .. Kızla oğlan, tama.mlr vqlatarak : 
le birleftiler mi ? • 

Ha a .. h - Murat Bey gittikten sonra, - yır, 'Jr'W&ım. 

öpn-+tn ·-, Harem daireainhı kllıya. kadmmı - ~ .. .uer mı .• 
_Hayır, Şahmı. gör. Benim tarafımdan söyle. Mu-
- Y•, ne yaptılar?. rat Beyin gözdesi Şirvanlı km al-
- Sadeee, beJ on ~t?'t 1ll'1-R11-ko...,.- -· .... Buaa ~ia. 

nUJtular. Sonra, derhal aynldılar. Emrini vermifti. 
- Ali .. Kız ne tarafa gitti? (Arkam var) 
- Saraya avdet ettl. 

i ılerilen lıaınmlaruna sdlı i 
S raf6et •örmiiftiir. Vsüm S 
1 Karamanan üiim ilar"' et- 1 lngiltereye 70 Bin Kilo TI~ik Satıldı, Sovyetler 

ve Fransızlar Yapağı Topluyorlar j md üere lıiraloıllfı •falı- j 
= ltaJJa llepola bir oapara yilı- = 
İ lenen lzmir lıaoanlan Ham- İ Tiftik, yapağı, deri ve zahire ithal F~ lltı Cenaptan yapalı 
1 barwta llerlaal aatılmlf 11e lıi- § ~e~ Alınan mü~eriııden fehri· topluyorlar •• = l 32 lnı eril • • 1 mız ihracatçılarma dün de telgraflar Bu hafta 900 balyada 90000 kilo 
İ oar • "'f'I 

11 mıftir. :: gelmiştir. Alınan tüccarları vaziyetin Anadolu ve 350 balyada 35 bin kilo 
= Kauan ılaracatının •elecelı i dt1zelmi9 olduğunu ve if yapmak im- Trakya malı ğı satılmıftır. Ana· 
İ Nne ilaha aalı bir ,elrilıle :: k&nlannm elde edildiğini memnuni- dolu ma11armf:vyetlerle Fransızlar 
:: 7GJ111,,... İgin teJ6irler alı- § yetle ~aydetmektedirler. kiloau M kurutt&n ve Çekoslovakya 
i namlıtır. lmair lıal1anlannın i Yenı anlaşmanın metni henüz belli heeabma toplanan mallarda 60 k1lrUf 
:: ilmıcı rare/eri tmımrlıen /ıa. :: değildir. TUrkotia, müracaat eden ih tan satumı,tır. Sovyetler mal almıya 
•- • • • il l til • -. racatçdara sarih bir malOmat vere- devam ettikleri gibi Fransızlar da oan aıraattnın er e maı wni..+ho • 
: • • :: me~"" · . . cenup hudutlanmızdan ve pıyasa:mız i 11e YtlVGf 7"IHlf cın.Ien 6o- i Diger taraftan, Almanya gıbi piya- dan yapağı toplamaktadırlar. 
:: zalrmya baflıyan lıarnmlan- :: eamızdan fazla mal kaldıran bir me~ Trakya yapağılarııu yerli fabrika· 
s mmn ulalu imlıônlan tla i leketle aram~ .Wtefe~Umlerm 1anmız1a Sovyetler toplatmakta ve 
i •öz öniintle tutulacalıhr. 1 kaldınlm~ pıyaaadan rakıpsiz ola.. kilosu 69 kuruftan satılmaktadır. Al· 
;'l•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııfı•ı; rak mt.l alan alıcıları faaliyete sev- man~ piyaeamızdan istekleri b8f 
iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii ketını,tir · lana ftyatlan derhal canlandın.cak

Fındık 

Satııları 

Baıladı 

Rakip alıcılar 6irllen piyaaaya br. 

llölıiilt/ül.,. Fi7atlann yüaeleceii 
Bu hafta İngiltereye kilosu 130 • zannediliyor 

135 klll"Uf arasında 850 balyada 70 Dün f}ehrimize yalnız ild vagon buğ 
bin kilo tiftik satıımıştır. Bradford day gelmi§tir. Bunun sebebi ihracat 
fabrikaları için alman bu malların sa için hububat piyaaalarmm canlılık 
tlfI Sovyetlerin de plyasamıalan mal göstermesidir. Gerçi dünkü fiyatlar
almak için yaptık!~ tetkikleri artır- da ytlkseklik olmamllbr fakat arpa. 
DW} ve onların da kil08U 138 kuru§tan yulaf çavdar gibi yemlik ve.yiy~k-
600 balyada elli bin kiloluk bir parti lik m~lar alivre olarak sablımya 

Fındık piyaaaemm açılması üzeri- mal a.I_malarına imk!n vermiftir. ~o.v- bqlamqtır. Almanyadan gelen ha,.. 

n fe)ırimi1Jd A ile iş gören ti- yetlenn daha büyük birkaç parti ti!- berlerin piyasada uyandırdığı t1mitle 
e e vrupa . . tik almak için kilosu H2-145 kllrU§ rin artmumdan dolayı fiyatların da 

carethaneler faaliyete geçmi.şlerdır. arasında pazarlıkta bulundukları ha- yllbeleceği tahmin olunuyor. Silo}a,. 
Piyasa limdilik kabuklu tombul fın- ber verUmektedir. darlığı tüccarlarm aldıklan maı.. 
dık ile kabuksuz ve iç denilen tombul lngilizler hesabına mal toplıyanl&r :mı yerinde bekletmiye sevketmek 
fmdık üzerinde muamele yapmakta- da büyük partilere bağlanmak için tedir. Alivre sabflarda fiyat 5-7 para 
dır. Sivri ve badem fındık denilen cins piyasada görü~m~lerse de satıcılar kadar yükaeklik göstermektedir. 
leri daha ziyade Rusya ve Mısır çek- alıcdarın verdikten fiyatlara yan8f-

mamaktadırlar. Almanyanm da bu- U kta p 
mekte olduğundan butalardan henüz günlerde mal almıya başlıyacağı h~ ıa ancar 
talepler gelmeml§tir. tç fındıklar fa- berleri tiftik tüccarlanm temkinli dav la ramı Yapddı 
-t.anbıd pbnee....te 'O o ku-...-ar.ıı~h~~;;.;~---~"1ım1ırm.,'1!..r~t-11~~~-:J~P9Dca.;~~ 
smdadır. Kabullu fmdJJdarm kilosu- seleceği kuvvetle tahmin olunmakta- IUnün l!IÖldllUp toplanmam mUnuebe 
na 19-20 kuruştan talip çıkmıştır tile, şeker fabrikasının çayırında tem 

• ~. ~e-· birli ve köylti yüzlerce vatan......,- lf 
- Ya, oğlan ..• 
- o da, kop kop bahçıvan ba-

fJJlın daireeine gitti. 
Şah İsmail, acı acı gUltlmaemft

ti. 
- G1t .. Baztnedan gör. Sana, el 

li dinar versin. Bu, sadakat ve hiz 
metinin mUklfatI ... Fakat, eğer bu 
bana söylediklerini bir kimseye tek 
rar edersen, derhal kafanı keeerim. 

LOkMAN
t.:·.~M&KIMIN 
<!?>Gl!!JTLER i~-.~~ 

BORSA 
7 EylUl SALI 

PARALAR 

tirakile bir bayram yapıllDifbr. 
tık aökWen panc.;arlar b\iyük törenle 
fabrika.ya getirilmit ve kanallara dö 
külmilştUr. 

Davetlilere öğle yemeği verildikten 
eonra eğlencelere başlanmıştır. Bal .. 
kevimU.e mensup köycWUk şubesi ü
yeleri, ilçebay, kurum ve m\ieaese • 
ler mümessilleri köylümüzün bu 1& 

vinçli gününe katılmılJ}ardır. 

Demifti. 

B alıçıvan çıkar çllmıaz, Şah derhal bahçıvan bqJyı ça-
ğırtmıftı. Şimdi de onu iBticvaba 
bqlamıftı: 

- BUtün bahçıvanlar, ve bahçı
van yamaltlan, fU ande san.yda 
mevcut mu? .. 

- Hayır suıtamm. Birkaç Jdtıi, 
izinli gitti. 

- İzinli gidenler, kimler 
- Haaba.hçeye memur, Rtlatan. 
- Başka?. 
- Kaan ndvlnm gölcU.U. Gu-

llm Hüseyin. 
- 88fka?. 
- Cennet Misal bahçeatnin ya.. 

maklarmdan AH Kulu. 
- Bu adamm teklini iarıt et. 
- Genç.. Etine dolgun. Ter bı-

yıklı. Acar, bir delikanlı. 
_ Bl.h, Ben de ondan bahset

mek istiyorum. Bu delikanlı, sara
ya ne zaman alındı. 

- Bir ay kadar oluyor. Hizme
tinden, çok memnunum.. Mipfir 
Murat Beyin daireelnin etrafım ha 
kikaten cennete çevirdi. 

- All .. Bu delikanlı, kimin V• 

sıtaaile saraya almdı. 
- Biç kimse tavueut etmedi, 

Şahmı •.. Kendisi geldi. İl istedi. Ma 
haretinden bahsetti. ftine baktım, 
beğendim. İhtiyaç ta vardı. Maiye 
time aldım. 

- Bu da lll .. Şimdi bu delikanlı 
eenden ne diye isin ı.tedi. 

- Anamdan haber geldi.. Can 
Ustünde hut:a imif .. Kendisine ba
kıp geleyim.. diye; ilİD istedi Şa
hmı ... İki saat sonra gelecek. 

- Kendisini, bekliyeceksin. Gel 
diği zaman, biç ldm8e De kon1191D& 
ama meydan vermf9C!en, bula getl· 
rece1alln • 

- Fennan buyurunun, Şahnn 

Limon Biraz Ucuzlamıı ••• 
Buma da )'lae btıdm ...... ., 

aoml ..UW...- ........, ... , p-

• gUn, mtlJdelemllfL Elbette sör 
Ddltvememm-......mdv.U 
mon, hemen hemen ekmek gibi, a
rarl lh~ ohl11Padma 
onan da ekmek gibi ucm o1muı Hl 
mmladar. 

Dojrmaaa Wel'Mllls, flmdl blse 
Hmoau buı 1U1W1larda pek pah&b 
l&faa ltaiyua ODU TUrldere dal
- .,... ftllDMl lılr tulla boıea gl 
bldlr. Çllnldl ...... lome1I ltal
,...... • OD ._..,.. Mll'da • bWea 
~. llOIU'& ............ öt· 
rebniıllerdlr. Limonata ~ llfJWI 
ba bdu' plllt ol&nk ,.,..... ol 
mua)'dı da, limon lıil& udeae DAç 
..... ... ....... ,... ftalJulara 
herhalde epeyae kir getlna limon 
tlcaret.I ele ba ..... p11ftlemesdl.. 
Jlalbuld bu 1U Jlmoaata W..bul
da ....... blle pmhalı • Adeta ltlk8 
91yadaa &tbl olmatfıa. 

J..lmopmtayı Avrapaya tuıtaa 
~ olagp clbl limona ll&ç o
larak ta tlllutmlt .. "- btlyü 
'l'lhtl hekimi lbal ...... Ondaa &a 
ae llmonua ucak gtbrıel ~rl ye 

.. mm• ~ yalapr, bekar
lık alllDetl dlfe blllalr, bir ele 1anD 
olaJlan ....... bayıumada o.det 
yerbıe glderkaa eDerlllde bir ..._ 
tldarlardl. 

BIJlk Ttlılı hekimi llmon ilk 
defa blbe ...... verir bir llA9 ... 
ye t.aadlmltı. 8old'lldu buı hekim 
ler llmoama im tlrll telbtııll oaaa 
ytlnk lfJldlae bfmecUllae atfetmlt
lene de o s1lsel temi llmoaa ko-

ın.uda ............ daha dol 
ıudar. Gebe ..,........ ~eri 
.. yerme ft balutl salunetleJlae 
..,.. ..... taftlJe edfa ele ytae 

.... ....... OlllaralJI.....- -

rtblee gebe olnwdu mideli boza. 
IMJara da llmo• tavsiye etmittL 

Daha llOllla ... heklmler he
llHJll her llutaJıta karii Umona sat 
lık ~. Sıtmalan kartı, 
hatt& Veba hut.abğma kartı. llOla 
eaD dtltörtmek için, idrar arttırmak 
için, b&ygmlıktaa ayıltmak için da. 
ima llmoD llUJ'll 191rir1erdl. Bir ltal
yan Mdm• ~ o.....,_ bir 
preme llmoll ll1IJ1I lolrmlt ft pren
... bir ... evl&dı dtlnyaya lfll· 
mitti... .beak ~ llmollla 1-
~Do ay IOUa dojdaP• ta
rih kltaplan by~··· 

Fal laeldmlerla llmoDa atfeUlk
lerl lıa kadar ocJk hHHhn Umonma 
..... hiç bir vakfı IDk&r etmedl
jlndell aeeant alan yeni Jle1d91Ler 
ele JlmoM ıomatJwmaya brp OAç 
olarak göet.ermltler ve bir hutaya 
sinde ota limon yecllrmlye kadar 
'ftl'IDll)anbr. Fakat, bir taraftan U
monan pmhalıea olmau, bir taraf
tan da limonun kam kalevi yapmak 

h•··· daha .. oıma.. eebeb8e .. 
dmle tedavi Umonla tedaviden daha 
..,_ raiW balmuttar. 

l..lmmlm clotradaa dojnıya OAç 
olarak hiç bir temi ........ bile, 

sllsel kolrmdle ve ..._~en 
fenhhk ft Mrlnllk vel'lllMlle .... 
u hwtaldderda dalma iyi t.eelrll bir 

lold oldaPnda hiç töpbe yoktur. 
Şebrle de, herte7• daha iyi im 
tlD!) ...... butalara teker iotnnl 
Je v..ate oldap lçba aynea ve btl
ytik bir fullettlr. 

Yemelderdeld lömmaaa pllnee, 
bmar töpheals, belldfJD öğrmecek 
degllelnls. Bagtlnlerde çokoa lıtlUJ· 
llmls ......... cJedlibıe niJnea, •1 ...,..... olahDlr ele, bir f!V U_ ........ 

Sterlin 627,- 632,-
127,-
100,-
115,-

Dolar 123,ro 
Fransız Fr. 90,-
Liret 110,-
Belc;ika tranıı 80,-
Drahmi 18,-

84,-
23,-

İsviçre Fr. 570,- 580,-
23.-
70,-
84,-
23,50 
31,-
23,-
25,-

Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 7~-
Şilin Avusturya 21,-
Mark 21:ı.-
Zlotl 20,-
Pengo 21,-
Ley 
Dinar 48,- 52,-
Kron tav99 30,- 32.-

Altm 1048,- 1049,-
Banknot 257,- 258,-

Ç E & LE B 

Londra 
New-York 
Paria 
MUAno 
Brilkael 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viy,na 
Madrid 
Berlin 
V8l'fova 
Budapefte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

629,75 629,75 
O, 7873 O, 78M 

21,1125 21,11 
H ,9694 14,SM>M 

4,6685 4,6650 
86,78 86,78 

3,4275 3,4266 
63,5175 63,51 i5 

1,4275 1,4271 
22,5486 22,5486 

4.1920 4,1920 
12,0682 12,0682 

1,9618 1,9614 
4,1875 4,1875 
3,9888 3,9888 

106,7090 106,7090 
34,4580 34,4580 
2,7280 2,7280 

20,3925 20,3925 
3,08 3,08 

Yeni Mahsul Buidaylar 
Ziraat Bankuı bu senenin yeni 

mahsul buğdaylarından satm almıya 
baflanu,tır. Banka Polatlının ekstra 
ve ekstra ekstra yumuşak buğdayla
rmı kilosu beş buçuk kunlftan top
lanmakta olduğu haber veriilyor. 

ZAHiRE 
BORSASI 

7-9-1937 
llfAILA~ 

~ 
K. I' K. P. 

Buğday yum\1'1.k 5,331,2 6, 7% 
Buğday sert • 5,20 5,30 
Arpa 3,37% 4, 1 
Çavdar 4,27 
Mısır 88.l'I 9,-
K~yemi 6,10 
Nohut kaba. 11,-
Alyon ince MO 
Fmdlk kabuklu 20 
Yapak Anadol 55 
Tiftik Anadol 129 

GELI.~ 

Buğday 126 Ton 
Tiftik 19 Ton 
Z. yaiı 50~ Ton 
Un 102 Ton 

BORSADAKi MUAMELELER Ket.mı tohumu 25 Ton 
Dün bonamrr.da Unitürk biraz dar Yulaf 25 Ton 

Nohut 2% Ton 
ha yilkselmiftir. 14,55 lil'&ya kadar Pamuk 24% Ton 
di1fen Unittırk son günlerde azar a.- Mmır 11 % Ton 

yti'·--I · 14 85 lirada durmılA. DIŞ 11'11' ATIAB 
zar Alll'lC Dlif ve ' ..,. Bufday Liverpul 
tur. Merkez Bankaamm hlleeleri de Buğday Şikago 
biraz yilklt\1erek 91 liraya çıkmJttır. Buğday Vinipek 
Aslan çimentosu 10,20 liradır. lngi- Arpa Anvers 

Uz lirumda biraz düfllkltlk kaydedil = ~n~dra 
mı, ve Merkez Bankaamca bir eter- Fmdık G. Bamburg 
lin 629,75 kunıt tespit edilmiftir. FmddE L. Bamburg 

l,8T 

1,01 
1.81 
8.0:S 

54,83 
M,SS 
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a 1 
(Başı 1 incide) 

tatürkiin, tasavvur haricinde sevk ve 
idare dehası sayesinde yeni ve yük
sek bir varlığa kavuıımuş, dünya yü
zUnde alni açık yürümek ve herkes
ten hürmet görmek hakkını elde et
miştir. 

Yine bu memlekette öyle bir hü
klımet var ki, mevkiine miras yolile 
de, fırkacılık yolile de varmamıştır. 
Doğrudan doğruya milli varlık müca 
delesinden doğmuştur. Ve en ağır 
imtihanları geçirmiştir. (Milli hüku
met) adına tamamile layıktır. Ruh 
ve gaye itibarile de tam bir halk hü
kumetidir . 
Eğer böyle bir memleketin halkile 

hükumeti arasında pürüzsüz bir sev
giden, ahenkten, emniyetten başka 
bir duygu yaşarsa bunu tabii görme
mek lazımdır. Gayritabii sebeplerini 
mutlaka aramak. bulmak, ortadan 
kaldırmak icap eder. 

Bunu yaparken her şeyden evvel 
kırtasi makinenin yavaşlığının uyan
dırdığı ıztiraplar ve şuursuz bir kı
sım memurlarla Cümhuriyet hüku
metini halka karşı yanlış bir surette 
tc;:nsıl etmesi yüzünden uyanan duy
gular üzerinde durmak lazım olduğu
nu yukarıda anlattık. 

dur? 

akat bundan başka acaba dü
§Üllülecek noktalar yok mu-

Şurasını kabul etmek lazımdır ki 
halkın daima akliyle hüküm verme
sini beklememeliyiz. Göz yoliyle al
dığı intibalar, çok derin bir tesir bı
rakır. Bu bakımdan her günkü ha
yata taalluku olan ve insana tabii 
gibi gelen hareketleri inkılap ruhuna 
ait ölçülerle ölçmek ve ölçüye uyn11-
yanları büyük bir hassasiyetle ıslah 
etmek laznndır. 

Ehemmiyetsiz gibi görünen iki mi
sal üzerinde biraz duralım. 

Eski idarede teşrifatın, huliıskar
lığın büyük bir yeri vardı. Rejim de
ğişti. İş başına öyle insanlar geldi 
ki teşrifattan, huluskarlıktan nefret 
ederler. 

Atatürkün en büyük zevki, halkın 
bulunduğu yerlerde, halk arasına ka
rışmak ve herkes gibi olmaktır. Bu
lunduğu bir yerde kendisi için bir 
hususiyet gösterilirse eza duyar. 

Vekillerimizin de hiçbiri teşrifat
tan hoşlanmaz. Böyle olduğu halde 
eski itiyatlarm sevkile memlekette 
bir istikbal ve teşyi ananesi kurul
muştur ki halka karşı yeni rejimin 
ruhunu yanlış tanıtmağa başlıbaşma 
bir amil olmakta ve bir hulfıskarlık 
havası yarat.ınaktadır. 

erasimin bir milletin hayatın-
da çok mühım bir yeri vardır. 

Vekiller bir yere vazife dolayısile 
gidince merasimle uğurlanmaları ve 
karşılanmaları çok tabii ve çok lü
zumludur. Bazı vaziyetlerde bu me
rasim, milli bir tezahür halini de ala
bilir. 

Fakat Istanbul, Ankaranın bir yaz
lık mahallesi halini almıştır. Anka
rı:ıdan Istanbula gitmekle Kadıkö
yünden karşıya geçmek arasında bir 
fark aranmaması lazımdır. 

Bir vekil veya bir dairenin amiri 
hususi şekilde Istanbula her gelip 
gittikçe valinin ve daire ile alakası 
olan memurların Ankara ve Istan
bulda istasyona gitmeleri çok fuzuli 
bir şeydir. Memlekette yapacak iş 
çok, zanıan mahduttur. lşinin vaktin
de görülmediğinden eza.duyan vatan
daşlar, her gün tekerrür eden Anka
ra - Istanbul seyahatlerinde birçok 
menurların istasyonlara gidip geldi
ğini görünce yanlış bir tesir altında 
kalmaktadırlar. Hele Tstanbul Vali
sinin niçin daha çok iş görmediği a· 
ı aştınlacak olursa valimiz teşrifatçı
lık vazifesinin bellibaşlı bir engel ol
duğunu hakkile iddia edebilir. 

Oyle zannediyoruz ki Ankara ile 
Istanbul arasında her gün zaruri o
larak tekerrür edip giden seyahat
lerde teşrifatı ortadnn kaldırmak ve 
memurların vaktine ait bir israfın 
önüne geçmek halk tarafından çok 
iyi karşılanacaktır. 

iğer misal, trenlerde me-
buslarnnıza ayrılan kompar

tımanlardır. Düşünülmeden yapılan, 
sonra itiyat şeklinde devam eden bu 
küçücük ayrılığın mebuslarla halkın 
arasını açmaya ve idare hakkında 
yanlış fikirler uyandırmaya .p.e dere
ceye kadar saik olduğu tetkike de-

Akdeniz 
Konferansı 

(Başı 1 incide) 
fil, Fransa ile İngilterenin seri bir ne 
tice istihsal etmek maksadiyle müza 
keratın teknik sahada cereyan etme
sini temine çalışmak tasavvurunda ol 
duklarını be~an etmektedirler. 

ilk cevaplar 
Yunanistan hükumeti daveti he -

men kabul etmiştir. Fransız ve !ngi -
Iiz elçileri tarafından Romanya hari
ciye nazırına verilen davetname, Bay 
Antonesko tarafından kabul olun -
mıuştur. Berlin siyasi ma.hafiline gö
re, Almanya, vuku bulan davete bir 
iki gün zarfında cevap verecektir. 

Bir tekzip 
Salahiyetli lngiliz mahafiline göre, 

Italyanın Cenevre toplantısına işti

raki ve hariciye nazırı Kont Ciano 
tarafından temsili mukabilinde Ha
beşistan meselesinin tasfiye edilece
ğine dair lngiliz cnaslahatgüzarının 

Italyaya teminat verdiğine ait haber 
tekzip edilmekte ve maslahatgüzarın 
yalnız Akdeniz da vetnamesini tebliğ 
etmek üzere Kont Cianoyu ziyaret 
ettiği bildirilmektedir. 

Fransız Konsolosu 

Vize Vermiyor 
Kudüs, 7 (A.A.) - Fransız konso

losanesi, Arap kongresine iştirak için 
Suriyeye gitmek istiyen Filistin yük
sek eşhasından birçok kişiye vize ver 
mekten imtina etmiştir. Bu tedbirin 
alınmasına sebep olarak, bu eşhasın 
kongreye iştirakinin Arap ahali ara
sında heyecanı f azlalaştıracağı keyfi
yeti gösterilmektedir. 

ğer bir meseledir. 
Dünyanın hiçbir yerinin trenlerin· 

de anebuslara ait ayn bir kompartı
man yoktur ve olması tasavvur da 
edilemez. Burada eski günlere ait 
ruh, pek yanlış bir iş yaptırmıştır. 

Bazan kalabalık trenler oluyor ki 
halk koridorlarda ayakta kalıyor. 
Halbuki mebus kompartımanı boş ve 
kapalıdır. Tren memuru, kcmpartı
manı açmaya mezuniyeti olmadığı
nı, belki de istasyonun birinden bir 
mebus gelebileceğini söyler. Böyle 
bir manzara bir halk hükumeti için 
çok çirkindir. Lüzuımsuz yere dedi
kodulara yol açıyor. Halk arasında 
ağızdan ağıza dolaşan fıkralardan 

biri şudur: 
Vatandaşın biri, mebus kompartı

manına geçmiş, oturmuş. Memur gel
miş: 

- Kalk, sen mebus değilsin. de-
miş. 

Vatandaş ta şu cevabı vermiş: 
- Mebus vekildir. Ben asıl müek

kilim. Asıl, vekilden evvel gelir. 

M 
ebuslanmız millet işlerile meş 

gul oldukları için kendilerine 
trenlerde yer ayırmak muvafık bir 
fiareket olur. Fakat bunun da. yolu 
vardır. Devlet Demiryolları dünyanın 
her yerinde yapıldığı gibi, trenlerde 
oturulacak yerleri küçük bir Ucret 
mukabilinde iptidadan ayırmak ve 
numaralı bir yer bileti vermek usu
lünü kurar. Bu arada yataklı va
gonlarda bir, iki ihtiyat yeri ayırdığı 
gibi, mebusların seyahati için de bir
kaç yeri son dakikaya kadar ihtiyat 
tutabilir. 

Fakat bugün yapıldığı gibi, tren
de bir, iki kompartımanın üzerine 
(Mebuslara Mahsus) diye bir levha 
asıp mebusları halktan a)Tı tutmak, 
inkılap ölçüsliyle yanlış bir hareket
tir. Mebusların bu sayede temin ede
bileceği fazla istirahat için halkın 
hoşnutsuzluğu şeklinde ödenen bedel 
çok ağırdır. 

Memleketimizde her şeyden üs· 
1 tün tutulması lazım gelen bir 

hedef vardır ki o da halkın hükume· 
ti candan sevmesi ve sonsuz bir bağ
lılık ve emniyet duymasıdır. Bu he
def için ne kadar fedakarlıklar ya
pılsa, ne kadar hassasiyet ve titizlik 
gösterilse azdır. 

Türk vatandaşlarile hüklıanetin 
teşkil ettiği kütlenin etrafında sev
giden, hoşnutluktan, emniyetten mü
rekkep öyle bir çember bulunmalıdır 
ki hiçbir harici telkin, hiçbir menfi 
propaganda buna nüfuz edememeli
dir. Memleketin müdafaası bakımın
dan tayyareden de, toptan da mü
him silahımız, halkın tam bir hoş
nutkığa ve emniyete dayanan birli
ğidir. Milli inkişafımızm en verimli 
kaynağı da yine budur. 

Ahmet Emin YALMAN 

Şehir tiyatrosu 
~ ıkılmış değil .. Sovyet Rusya İtalya 

(Başı 1 incide) t t b K e 1 • 
Anladım ki, dedikoduya karışmak unase atı esı ıyor 

~~:;:::,or. Sözü uzat.ınayı doğru bul-

Benim kulağıma gelen haberlere, (B 1 · "d ) .. . "di . 
1 

1 

aşı ıncı e 
g.ore, v~zıye: .ş~ ı : Operet artıst e- yacı uyandırmıştır. Bu bakımdan Ak-
nndcn uç kışının, kadrodan muvak- · deniz konferansının çok meraklı ve 
kat bir zamnn için çekilmiş olmaları, heyecanlı safhalar geçirmesini • bek
şehir tiyatrosunun ne yıkılmasına, !emek lazımd r 
hatta ne de sarsılmasına sebep ola- I ı · • • 
mazdı. Hatta, bilakis benim orada ta/yanın Rusyaya verdığı cevap 

"rd" W•• .. • t · Roma, 7 (Radyo) - Sovyet Rus-
go ugume gore yenı emaşa mevsı- . 
mi için, kulis aralarında, hlimmalı ro:n ile. Ital~a arasın~a .. başlıyan .. d~p-
bir hazırlık vardı. Marangozlar, de - atık. ~ucadele gunun en muhım 
korların çerçevelerini eklemek, si- meselesı.~ı.r. ltalxa.nın Sovyet notası· 
natkarlar, yeni eserlerden parçalar ez na .. verdıgı ~.evap ş~dur: .. 
berlemekle meşguldüler. f .ıtalya h~kum~tı, S~vyet hu~ume· 

İnsan, dünyanın en bedbin adamı m~n A:k?enızdekı torpillemelerm me
da olsa, şu dakikada, içinde bulundu ~ulıyeti~~ Italyaya atfe~mekte oldu· 
ğu bu kadar hararetli bir muhitte, ya gun~. ~uşa~ade ve teb~ın .eder. Ital· 
kın bir inhidam sezemezdi. ya hukumetı, bu mesulıyetı tamam(.'IJ 

Şimdilik benim anlıyabildiğim şu üzerind~n. atar ve Sovyet ~u~ya~m 
idi: Operet kısmı elemanlarından Se· taleplen~ı kabul et~ekten ım:ma ıle 
miha. Avrupada, tahsildedir. Sanat - bunları hır blok halınd·e· redde<!er.,, 
kfı.r Melek, hastalığı devam ettiği için Roma siyasi mahafılı, Sovyederin 
sahneden kati surette çekilmiştir. Fe bu hareketi yüzünden Akr.'.!enız kon
riha Tevfik, istirahate mühtaç bir feransının adeta akametF· uğramış ol· 
haldedir. duğuna kanidir. Italya bu konfe· 

Zaten adedi çok mahdut olan kadın ransa da mahdut bir itımat ile hare. 
elemanlarından üç kişinin kadrodan ket etmektedir. 
çekilmelerinin kolaylıkla telafi edile- Italya konfera'Jsa bir suçlu ve 
miyecek bir boşluk yapacağı tabii idi. bir maznun olarak gitmek istemiyor. 
Önümüzde, zaman olsa, yeniden bir- Bunun için ltP.1yanm diğer devletler. 
kaç unsur yetiştirmek imkanları yok le müsavi olaca~a dair teminat is-
dcğildi. temesi beklenmektedir. 

Fakat, mevsime girmek üzereyiz. Konferans torpillenmiş mi?. 
Önümüzdeki sayılı günler içinde. ne Bununla beraber umumi kanaat 
bir Feriha Tevfik, ne bir Melek, ne şöyledi::- kı, Italya, Sovyet notasına 
de bir Semiha yetişemez. Bu vaziyet rağmPn. konferansa. gitmekten imti· 
karşısında iki ihtimal akla gelir: na etmiyecektir. Ayni kanaate göre, 

1 - Elde bulunan kadın sanatkar- ltalya, Sovyet notasını toptan red
lann kavrayışlarına göre, yeni ope- detme;;.Je meseleyi tasfiye etmiş bu· 
ret eserleri hazırlamak... lunuyor. 

2 - ahut, şimdilik operet temsil Havas muhabiri, Sovyet notası ile 
!erini kesmek. tta1yanın cevabını. Akdeniz konferan 

Bu ikinci ihtimal, daha pratik gö- !=:IDID torpillenmesi mahiyetinde sa • 

rülerek kabul ediliyor. yıyor. 
Siyasi münasebetler 

kesiliyor mu? 
Ancak şu da var ki: operetin yeri 

biisbütün boş kalacak değildir. Koıne 
di kısmı için zengin bir repertuvar 
hazırlanmaktadır. Bazı komedilere 
müzik te ilave -etmek suretile, operet 
ihtiyacı, yarı yarıya tatmin edilmiş 
olacaktır. Dram kısmında da bu se
ne çok zengin eserler oynanacağı an
lrujılıyor. 

Shakespeare'in meşhur Jül Se
r;ar'ı bu aradadır. 

Bilhassa yerli olarak Vedat Nedim 
Tör (Matbuat Umum Müdürü) çok 
orijinal bir telif eseri ile sahnemizde 
yıllardanberi boşluğu hissedilen yeri 
ni doldurmaktadır. Eserin adı bile 
alaka uyandırıcıdır: İmralının insan
ları ... 

Bu sene oynanacak komedi eser
lerden birini de Miisahip zade Celil 
yazmıştır: Selma. Bulardan ba.,ka, 
dram ve komedi repertuvarları seçil
miş birçok tercüme ve adapte eserler 
le doludur. 

Şehir Tiyatrosunun çocuklara mah 
sus kısmı da, önümüzdeki İlkteşrinin 
ikinci Cumartesi ak§amı, "Lif on ten 
baba,, ile, kapılarını küçük dinleyici
lerine açıyor! 

Salôhattin Güngör 
---o---

ETEKLERI TUTUŞMUŞ 
Kazlıç~mede oturan Ahmedin ka· 

rısı Nazmiye, yemek pişirirken etek
leri mangaldaki ateşten tutuşmuştur. 
Kadının feryadı üzerine etraftan ye
tişenler, Nazmiyeyi yanmaktan kur
tarmışlardır. Kadın, bacağından ha
fif yaralıdır. 

Yine Havasa göre, Roma mah':lfi· 
tinde İtalya ile Sovyet Rusya arasın· 
da diplomatik münasebetlerin kesil· 
mesi ihtimali hakkında haberler ya
yılmaktadır. Fakat salahiyettar ma
hafil vaziyeti sükun içinde mütalea 
ediyor. Romadaki Sovyet maslahat -
gUzarı yaz mevsimini Roma civarın· 
daki sayfiyesinde geçirmek üzere bu· 
raya dönmüştür. Sovyet elçiliğinin 
kapısında daimi muhafızlar bulundu
rulmaktadır. Bununla beraber İtalya 
her ihtimale karşı hazırdır. İtalyan 
denizaltı gemilerinden birçoğu son za 
manlarda siyaha boyanmış ve her ih
timale karşı hazırlanmıştır. Aynca 
mesele Pirene hudutlarının açılması 
gibi yeni bir unsur meydana çıkarır
sa yeni gönüllü taburlarının lspanyn 
ya sevkedilmek üzere hazır oldukları 
umumiyetle kabul olunmaktadır. Bu
nunla beraber 1talyarun beynelmilel 
vaziyetini vahimleştirmek mesuliye
tini hiçbir suretle üzerine almak istı:
mediği de açıkça söyleniyor. 

Roma gazeteleri Sovyet hükumet; 
ne şiddetle hücum etmekte ve ltal· 
yanın hiçbir vakit konferansa suçh' 
olarak i§tirak etmiyeceğini yazmak 
tadırlar. 

Ru•yanın elinde kati 
deliller varmı1 

Moskova, 7 (Radyo) - Tas Ajan· 
sı, Sovyet notasının metnini vermek 
tedir. Notada, Sovyet gemilerine kar 
şı yapılan torpillenme hareketlerinin 
İtalyan Harp gemileri tarafından vu 

T K S 1 
BELEDiYE BAHÇESiNDE 
K MA i NECATİ TOKYA 'ın 
18 inci san'at yıldönümü lstanbulun sayılı ve maruf san'at 

Arkada~larının i~tirakile kutlulanacaktır. 

Programı çok zengin olan bu gece için 
masalarınızın tem;ni rica olunur. 

ku bulduğuna dair kati deliller bulun 
duğu anlaşıldıktan sonra tecavüze 
maruz olan gemiler hakkında mahi
mat verilmekte ve bu gemilerin uğra
dığı tecavüzün ne insanlık prensiple. 
ri, ne de beynelmilel, hukuk kaidele
ri ile kabili telif olmadığı, bu hadise
nin 2-9-933 tarihli Sovyet -1talya pak 
tını ihlal ettiği izah olunmaktadır. 

Nota daha sonra, vuku bulan teca
vüzleri protesto ederek maddi ve fii
yasi mesuliyetini İtalyaya yüklemek 
te ve zararların tazmini ile faillerin 
cezalandırılmaları istenmektedir. 

Gazetelere göre 
İzvestiya gazetesi, Sovyet tayf ala 

nn kendi vapurlarını kendi ellerile ba 
tırdıklarına dair İtalyan gazeteleri . 
nin iddialarını gUiünç buluyor ve ~u 
sözleri söylüyor: 

"İtalyan faşistleri bu mesuliyetten 
kurtulamıyacakları gibi içtinap edile
miyecek cezadan da kurtulamıyacak 
lardır. 11 

Pravda gazetesi de şöyle yazıyor: 
"Eğer İtalyan noktai nazarı kabul 

edilecek olursa Akdenizde seyrüse -
fer eden ge?nilcrin bliyük bir kısmına 
mensup mürettebatın kendi kendile
rini batırmak hastalığına tutuldukla
rını kabul etmek icabeder. Diğer bir
çok gemilerin batması başka türlü na 
sıl izah olunabilir. Bu manasız nÔk
tai nazar ltalyan faşistlerinin mesu
liyetlerini ispat etmiye kafi bir delil 
teşkil eder.,, 
Korsanlık aleyhinde nümayişler 

Sovyetler Birliğinin bir çok şehir
lerinde muazzam gençlik tezahüratı 
vuku bulmuş ve parti ile hükümete 
t<ıım sadakat ve şef Staline de ateşli 
bir muhabbet izhar olunmuştur. 

Sovyet işçileri ayni zamanda Ak -
denizde faşist korsanlığına karşı son 
suz hiddet ve nefretlerini ve sosya -
list vatanı müdafaaya her an koşma
ya amade bulunduklarını beyan et -
mişlerdir. 

Fransa, Almanya 
'.Fransa mahafili Sovyet notasının 

Ak eniz onfcransmın toplanacağı 
sırada verilmesi yüzünden hayret gös 
termekte, ve ltalyanm buna rağmen 
konferansa iştirak etmesi ümidini iz
har etmektedir . 

Berlin mahafili de Sovyetlerin Ak· 
deniz konferansını bozmağa teşebbüs 
ettiklerini söylüyorlar. 

Sovyet vapurları Karad enize 
dönüyor 

Odesadan Akdeniz limanlarına yük 
götürmekte olan Sovyet bandıralı 
"Taşkent., vapurunun Çanakkaleden 
çıktıktan bir müddet sonra henüz an 
la§ıltrmıyan bir sebepten dolayı geri
ye döndüğünü ve Çanakkalede demir 
lcdiğini haber vermiştik. 

"Ta.'ikent,.' vapuru dün Moskova
dan telsizle Karadenize dönmek için 
emir almış ve gemi dün gece limanı
mıza gelmiştir. Vaktin geç olmasına 
rağmen gemi kaptanı karaya çıkarak 
Sovyet konsolosanesine gitmiş ve a
lakadar memurlarla görüşmüştür. 

Dün "Taşkent" vapurundan başka 
yine Sovyet bandıralı Franz Mering 
yolcu vapuru da Akdenizden limanı:. 
mıza gelmiştir. 

Bize verilen malumata göre, "Taş
kent" vapurunun Akdenize gönderil
mesinden vaz geçilmiş olması halen 
oralarda ce'velan etmekte olan korsan 
tahtelbahirlerin tecavüzünden sakın
dığı içindir. "Taşkent" batırılan di -
ğer iki Sovyet vapurunun akıbetine 
uğramamak için tekrar Karadenize 
dönmektedir. 

B. Aras Venedikte 
Venedik, 7 (A.A.) - Türkiye Ha

riciye Vekili Dr. Rüştü Aras, pavur
la bu akşam buraya gelmiştir. 

Maden Kazasında 

9 Kişi Öldü 
Telefon: 43703 ~~~~~m;;;;;;;.._iiiiim!,_ Sofyn, 7 (A.A.) - Dün Pirine 

2 madeninde vukun gelmiş olan infi-

:Jl• 111111• ı ıı ı ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııımıııı•ıımıııı•ıııı•ı•L! lakta ölenlerin miktarı 9 a baliğ bul lunmaktadır. Bunların arasında ma-

i Zurnacı Eminin Gecesi~ denin müdürü de :ardır. 
I Bu ak,am Sirkeci Ankara Lokantasında meşhur Zurnacı E-~ Parlamentolar Kongresi 

minin sanat hayatının 27 inci yıldönümü münasebetiyle bir j Paris, 7 (A.A.) - Otuz uçuncü 
1 müsamere verilecek ve bu müsamereye memleketimizin en ~ parlamentolar konferansı, B. Carton 
= kıymetli sanatkarları iştirak edeceklerdir: 1 de Wiart "Belçika" yı parlamentolar 
1 1 konseyi reisliğine intihap ettikten son 
::-ı•ııııı•ıııı•ııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııı•r. ra mesaisine hitam vermistir. 

8.9-937 ~ 

Çinliler ümitli 
8 

.. cUdt) 
(Bnşı un 

Nankin hattı üzerinde Tien · Çin\ . 
kilometre mesafede bir noktaya 
sıl olmuşlardır. . 

Cenubi Çinde Japon tayyareJefl· 

eylül tarihinde öğle vakti swat 
istihkfi.mlarmı bombardıman edeffr 

·.ıe 

büyük hasarlara sebebiyet verJlll;ı-
dir. , 

• lB} 
Japon donancrıası, Japon denız . 

yarelerinin yardımı ile, 6 eylülde rs. 
an istihkamını ve Humen askeri~. 
himmat depolarını bombardı!llall ~ 
miştir. Gerek bu istihkam ve ~ 
bu depolar, Canton körfezi sab 

riinde olup Canton'a mUtekabileil 

ve 50 kilometre mesafededir·__...../ 

Siz de bu kremden 

şaşmayınız ! 

ar 
Bütün cihanda elli senedir d:.ıfı111 
tün ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN tli~ 
Biiyük bir bilbri \'e uzun b\f t~ 
mahsulü olarak \'Ücmle get 
yegiine sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMlN d~~ 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkln ı;et· 
sıhhi evsafının Paris, LondrB·~ 
llıı, Nev 'ork ·· lb ,.tP tıırll> 
den yüzlerce kre arasındtı ~ 
cilik nıiikafatım kazanınış 0 

ispat etmiştir. 

DiKKAT: 
KREM BALSAMIN fit' 

Gündüz için ynğsız, gece içi.J1 İ:ıtf' 
ve halis acı badem krcnıJeri 0 

dört nevi vardır. 
KHEM BALSAMl~.,ıetr 

Ötetlenberi tanınmış 1ıususı ııt'' 
nnda sat1ldığı gibi soın defa ~,.,.ı 
mahsu .adn. imal ettirdiğitlltı ,;;ll ~ti' 
şık ve beraher taşınuyn eh·er\ıı'~ 
susi tüpler derunundn dnhi sntl 
tadır. _ ı..şM' 

Fiyatç-.a dalıa eh\·en olduğtl 
pek kullanı 1ı ,.e zarif olan 11ı.t 

KREM BALSAMlı, ı; ! 
Tüpleri biitün nc,·ilerile tanın!ll ~~ 

• - _ ... nlfl 
za, ıtrıyat ve tuhafiye ınng~ 
bulunur. ~ 

lNGti.tz KANZUK ECZAl' 
BEYOGLU - tSTAN~ 

.. -· 1 • 1 O Eylül Cuma güııtl 

PANORAMA 
Bahçesinde El 

BÜYÜK süNN 
•• ooCONO TEi: 41~ 
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liirk Hava Kurumul 

BUYUK PIY ANGOSU 
S. ci keşide 11 Eylul 937 dedir, 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O liradır ... 
le ~Undan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeler-

i) 
20

·000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .. 
llU(J\l': 

~il:t alan herkes 7 /Eylul/937 günü aktamma kadar bi
etınj d ~-
8 egıştirmiş bulunmalıdır. 

~tarihten aonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .•• 

~ -- ~ 

lstanbul Yüksek iktısat 

Ticaret Mektebi 
ve 

l' D· 1caret Lisesı ve Orta Ticaret Mektebi 
~:ektörlüğürıde n: 

•ııı:ı d;saeserniz yüksek, lise ve orta olmak üzere üç kısımdır. Ve her la
~ıısUsi ;ce derece devlete bağlı bilumum iktısadi ve ticari faaliyetlerle 
ltııı.rvetı·ş ve ticaret hayatına; bankacılık, sigortacılık ve maliyecilik gibi 

\'UJt8 
1 ?lıUbasebe bilgisi ve iktısadi kültür istiyen işlere hazırlar. 

11ttısadi e}{ kısımda aynca dış ticaret ve konsolosluk gibi ımemleket harici 
l _ :~aliyetlere hazırhyan bir şube de vardır. 
Ol Uksek kısım üç senedir. Kaydolunmak için: 

b gunıuk~.------------
erhan . ırntihanında muvaffak olmuş lise mezunu olmak ve yahut 
lı _ g~ bir ticaret lisesinden mezun olftlak. . 
~biti ihzari olmak üzere dört senedır. Kabul şartları: 
01ınalt Ortamektep ımezunu yahut orta ticaret mekteolerinden mnzun 

~ ..:.1 
bôrt 8 Yaşım geçkin olmamak. 

at1ı~~e~el.ik orta tıcaret mekteplerinden mezun olanlar ihzari sınıfı 
l)l _ bırınci sınıfa kaydohı.nurlar. 
"- Orta ticaret mektebi dört senedir. Kabul şartları: 
-ı1k - ' ~ ....... 

1 
ınektep mezunu olmak. 

ııekte ~ Yaşını geçldn olmamak. 
\lo!·.ınıır hın heı üç kısmına 15 eylülden, 5 birinciteşrine kadar talebe kay
<lakı ,,. · .l<ayit için müracaat bir istida ile olur. Kayit istidasına aşağı
ları, 11~1k!lların bağlanması lazımdır. "Diploma, veya tasdikname asıl
i0t')ğı.af Us ciizdaru, sıhhat raporu, aşı kağıdı, iyi hal varakası ve dört 
111.eıiier '' Başka ıneJı:teplcrden iki sene ayni sınıfta kaldığı için kaydi sı-

?lıektebin lise ve orta ticaret kısmına kabul olunmazlar. (5392) 

°'•ltı Damlryollırı ve limanları işletme U. idaresi Hintar1 

~~~inen bedeli 18.450 lira olan 7 kalem muhtelif kazma ve kürek 
"ilte bi 1937 Cuma günü saat 15,15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
~ıı ~~nda satın alınacaktır. 

llıılltın t girznck isteyenlerin 1.383,75 liralık muvakkat teminat ile ka
~ aYn~Yİ?1 ettiği vesikaları ve Nafia Müteahhitlik vesikası ve teklifle
tıı.~al'tn 1 

gUn saat 14,15 e ka.dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
'"tada ;meler parasız olarak Anknrada Malzeme dairesinden, Haydnr-

eseııum ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (5727) 
~% • • • 

~b ~~inen bedeli 4000 lira olan 1000 Kg. vermiyon toz boya 21. 9. 1937 
%~tırıuu saat 10 da Haydarpaşada Gar binası dahilinaeki satınalma ko
~ ~il i~ ~afından çık eksiltme ile satın alıncaktır. 
~\ıaltk &'irınek iseycnlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 300 liralık 

lllU~t teıninatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyo
llu i~e c~atları lazımdır. 

aıt §artnameler parasız olarak komisyondan dağıtılmaktadır. 5824 
~llh • • • 

':tt 15~tnen bedeli 15190 lira olan 155 ton karpit 19, 10, 937 salı gtinil 
~ a~ltr. ~ d~ kapalı zarf usulü ile An karada idare binasında satın alına
le~ll4ıtıı u ~e girmek istiyenlerin 1139,25 liralık muvakk~t teminat ile 
§ l'i.ııı a~a~~ ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesıkası ve teklif
~tıaı:ıı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
"tUuln ede Parasız olarak Ankara malzeme dairesinden, Haydarpaşad& 

'l. "e sevk §efliğindcn dağıtılmaktadır. (5882) 
e "llha • • • 
d~ lll~en .bedelleri ile muvakkat teminatları ve isimle~ ~şağlda yazılı 
'a ıtiba tevıyatı muhtelif .malzeme 21-9-1937 Salı gunU saat 15,45 
~ aı1 ren sıra ile ve kapaiı zarf usulü ile Ankarada. Idare lJinasında. 

t c:ıu · nacaktır 
11a ışe · · 
~ıı?llıt gır~ek istiyenleıin Jıizalarm da gösterilen muvakkat. temınat ile 
~ l'lıı1 ta~ın ettiği vesikaları ve Nafiat Müteahhitlik vesıkası ve tek-
~ dır. aynı gün saat 14,45 e kadar Komisyon Reisliğine vermelerı la-

''da lrtna1n 
'l'es 1 ~~er parasız olarak Ankar ada Malzeme dairesinden, Haydarpa-

e lurn ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (5916) 

l 
2'~ 

CINSJ ~IUllAM.MEN .IUUVAKKAT 

-..... ıt Yacı spatula ve fırçaları a... UhteJif' .. t"b l ~ ,.,. usu eç er 

3' Ve ''. toz boyalan 
8 ...... ne tnikJer 
'li Yaz ve arap sabunu 
~ta kar§ı siyah boya 

BEDELi TEMiNAT 
9547 Lira 716,03 lira 

19635 ,, 1472,63 " 
10110 " 758,25 " 
11905,50 " 892,92 " 

4615 " 346,13 " 
1140 " 8!>,50 " 

~ 
ıı:: ~Q VekGletinden: 
"eıı 1tllle 1{

937. Salı gUnU saat 11 de Ankarada Nafia _Yekaleti ~alzemc 
~~ lld~ l 0tnısyonunda 21000 lira muhammen bedellı 100 beygır kuv
~11trııe 'l'urbo etektrik grubunun paznrlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

d~ §artn ~ •t"d'' l" 't tı Pa aınesi ve tefcrrüatı Ankarada Vekalet Malzeme ı' u uru-
~aklta?'tı.aız o!arak alınabilir. 

l'llu~ ltıi!e~ teınınat 1575 liradır. 
lıu il.lthitu ~. Vekaletten talimatnamesine göre alınmış olan Malzeme 
'~7 g~ Vesikası ve teminat mektubu veya makbuzile birlikte 14 ey-

dır. (29 ah günü saat 11 de l{omisyonda bulunmaları 
81> (5577) 

TAN --=========================~==============================ll 

• 

~Urki!Je /J '-~~ 

•• 
iş Bankası asgari 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbara sahıplerine 
senede kura ile 20,000 lira mükafat dağıtmaktadır. 
1937 sonuna kadar keşide tarihleri: Birinci Teşrin ve Birinci Kanun 
aylarının ilk günleri. ... 

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

nunda ihalesi yapılmak üzere 37561 lira 38 kuruş keşif bedelli Çorum 
merkezinde yapılmakta olan orta okulun zemin katında noksan kalan be
tonarme işlerile birinci kat kagir, betonarme işleri, çatı, doğrama ve di
ğer bazı aksamı kapalı zarf usulü ile eksiltmiye konmuştur. 

Şaıtname, plan, keşif ve buna müteferri evrak nafıa dairesinde görüle
bilir. Muvakkat teminat miktarı .2718,10 lir.adır~ 

İsteklilerin teklif mektuplarile milteahhitlik vesikalarını ihale günü 
saat (14) e kadar komisyona vermeleri gerektir. (5890) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan : 

Fare itlftfı ameliyesinde kullanılmak üzere 50 ton çulruk kükürt kapalı 
zarf usulü ile satın alınacaktır. 

A - Kükürtün tahmin bedeli kilosu 20 kuruştan on bin liradır. 
B - Kükürtün şartnamesi İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi le

vazımınd-ın parasız alınır. 
C - Fksiltme 21 Eylül 937 salı günU saat on beşte Galatada Kara 

Mustafapaşa sokağında mezkftr merkez satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. 
D - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacağından isteklilerin mühi.irlü 
teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat evvel komisyona vermeleri 
şarttır. 

E - Muvakkat teminat parası yedi yüz elli liradır. 
F - Eksiltmeye girecek olanlar 937 senesi Ticaret odası vesikalarını 

ibraza mecburdurlar. 
G - Eksiltmiyc girecek olanların saat on dörde kadar teminat para

~arını merkezimiz veznesine yatırıp maklruzlarını almaları lazımdır. Aksi 
takdirde eksiltmiyc giremezler. (5860) 

Kayseri VilcSyeti Daimi Encümen Başkan
hğından: 

Vilayet merkezindeki arsada yaptırılacak 99557 lira 42 kuruş keşif 
bedelli Memleket hastanesi inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmiye çı

ka!"Ilmıştrr. 

Bu ınşanta ait evrak şunla.rdır: 
Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, hususi şartname, metraj def

teri, keşif hulasası, temel, bodrum, zemin kat, birinci kat pllı.nları ön ve 
arka ve yan poliklinik cepheleri ve şakuli makta ve bayındırlık işleri 

genel şartnamesi ve şose ve kagir inşaata ait fenni şartname. 
Eksiltme 13, 9, 937 tarihine müsadif pazartesi günti saat 15 te Vila

yet Daimi Encümende yapılacaktır. 
İstekliler 1ru işe ait e\TaJn her gün Daimi Encümen kaleminde görebi

lirler. Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin 6228 liralık muvakkat te
m.inat belgesi ilandan sonra alınmış ticaret odası vesikası, Nafıa Veka
letinden alınmış miiteahhitlik vesikası, vilayet nafıa müdürlüğünden a
lınmış ehliyetname, inşaatın başlangıcından sonuna kadar diplomalı bir 
mühendis ve bir mimar istihdam edeceğine dair noterlikten tasdikli bel
geyi vermeleri şarttır. Eksiltme 2490 numaralı kanuna tevfikan yapıla
cağından kanunda tasrih edilmiş vesikaların da verilmesi lazımdır. 

lstekliler kapalı zarflarını yukarda yazılı saatten bir saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde Encümen Başkanlığına vermelidirler. Zarfların 
yukarda yazılı saate kadar yetiştirilmek üzere iadeli taahhütlü mçktup 
ı;eklinde gönderilmesi caizdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
tşbu iteşifnamcde Nafıa Vekaletince icra edilecek tadilatm bila kayıt ve 
şart müteahhit tarafından kabul edileceğinin teklif mektuplarına derci 
lazımdır. İşbu inşaata toptan talip bulunmadığı takdirde ilk inşaattan 
itibaren onar bin liralık kısmı müteahhide ihale edilecektir. (5864) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - Şarbıamesi mucibince bir adet buhar kazanı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. • 

Il- Muhammen bedeli 19500 lira ve muvakkat teminat 1462.5 liradır. 

III Eksiltme ll/X/ 937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de Ka· 
bata,ta lnhiaarlar Levaaun ve Mübayaat Şubeeindoıci alim l{C>lll.İ•yo.nı.uı

da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olara\c hergün yukarıda adı geçen Şubeden 
alınabilir. 

V - Münakasaya "Sulzer, Skoda, Grimma, Vercinigte Kesselvverke, 
Kruppe Kdenschel, Steimmüller, Erste Brtinnner, M. A. N. Wolff, Stranch 
Und Schmidt ve Stork" gibi yalnız birinci sınıf Fabrikalar iştirak edebilir
ler. Bu fabrikalardan maada Firmalar münakasaya iştirak etmek istedik
leri takdirde bulunduklrı Şehir Sanayi ve Ticaret odalarından birinci sı
nıf Fabrika olduklarına dair Ti.irk Konsolosluğunca musaddak bir tas
dikname ibraz ve it-asiyle mükelleftirler. Bu yolda tasdikname ibraz ede
miyen "lsmi yukarıda yazılı olmayan" Firmalar münakasaya iştirak et
tirilmez. 

VI - Teklif veren firmalar, münkasa tarihinden bir hafta evvel fiatsız 
t eklifleriyle planlarını ve sair bilumum lüzumlu evrakın Galatada Inhi
sarlar Umum Müdürüğü Müskirat Fabrikalar Şubesine tevdi edeceklerdir. 
Şube Teklifleri tetkik edecek ve bunları şartnameye ve matluba uygun 
bulduğu takdirde münakasadan bir gün evvel "Münakasaya iştirak vesi
kası,, verecektir. Bu vesikayı haiz olmıyanlar münakasaya İ§tirak ede
mezler. 

Vll - Mi,ihürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iştirak 
vesikasiyle % 7,5 teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar ek
siltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Baş
kanlığına makbuz mukabilinde veıilmiş olmalıdır. (5533) 

• • • 1 - Şartname ve numunesine tevfikan tütün denkleri i~n "125000" 
adet beyaz ~l "başı bağlı,, pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 20-IX-937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 16 
da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her yün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte cc 7,5 güven

me paralariyle birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilfı.n olunur. (5703) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 

Kitabın adı: 

Lise: 

Hendese 
Biyoloji 
Cebir 
Hendese 
Cebir 

.Muhammen bedeli Teminat akçe-
Baskı sayısı si muvakkat 

I 15,000 1250 Lira 416 66 
11 10,000 750 il 250,00 
11 10,000 1300 

" 433 33 
II 10,000 750 

" 250 00 
1 15,000 1700 il 366 66 

Yukarda adı, miktar ve tahmini be dellerile teminatları yazılı (5) ne\i 
kitabın baskı işleri her biri ayn bir iş olarak açık eksiltmiye konulmuş
tur. lhale 16, 9, 1937 perşembe günü saat 15 te Devlet Basımevi idare 
komisyonunda yapılacaktır. Isteklil erin bu kitaplar nevinden bir okul 
kitabını muvaffakıyetle neşretmiş ol duklnrım bildiren belgeleri ve işleri 

göstermeleri ve 2259 sayılı kanunun ikinci maddesi mucibince 18.zımge.len 
teknik ehliyetini haiz bulunduklarını mahalli ticaret odasından alınmış 
bir mektupla isbat etmeleri lazımdır . 
Şartname ve diğer tafsilat: Devlet Basımevi direktörlUğUnden alına-

bilir. (5761) 
Beyoğlu Aktam Kız Sanat Okulu Direktörlüğünden: 

ikmal imtihanları 15, 9, 1937 den itibaren başlıyacağından 
talebenin okula baevurmaları (5961) 

alakadar Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı idare Eden: s. SALl!\1 
, Gazetecilik ve Neşrivat Tiirk Lfmitet Sirketi. B:ıRıldı2ı v"' T ~" ~ 
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YERLi MALLAR PAZARLARI 

Emniyet Sandığına Borçlu olanların 
dikkat nazarlarına 

Vadeleri hitam bulan ipotekli gayri menkuller ile menkul malların pa
raya çevrilme salahiyeti 3202 numaralı Ziraat Bankası kanununun 46 ın
cı maddesi mucibince 12, 6, 937 tarihinden itibaren Müessesemize inti· 
kal etmiştir. Pek yakmda kanuni takibe başlıyacağınuzdan alakadarla
rın Bankamız Hukuk İşleri Servisine müracaatla borçlarını ödeme hu
susunda Bankamızın göstereceği kolaylıklardan istifade etmelerini şiın
diden sayın müşterilerimize bildiririz. (5735) 

Emniyet Sandığı Müdürlüğü 

Tarsus Amerfcan College 
Amerikan Erkek Lisesi 

Deraler 28 EylUlde Batlar 

Tam devreli lise olduğu KilltUr Bakanlığınca tasdik edilmiştir. 
Türkçe, İngilizce, Fransu.ca oku nur. Ticaret dersim vardır. 
Leyli ücret 230 lira, Nehari Ucret 50 liradır. Kayıt muamelesi yapıl

maktadır. 

Kütahya Villyetinden: 
, Vilayet Nafia Dairesi için 1717 lira muhammen bedelli 1500 kilo Va
kum yağı, 400 teneke benzin, 300 kilo Gıraa yağı ve 80 kilo arap sabwıu 
19-9-937 Cuma günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Şart.name ve numuneleri her gün Daimi Encümen kaleminde görüle
bildiği gibi 3artnamesi Vilayet Nafia MUdürlUğünden istenebilir. istekli
leri mezkur gün ve saatte Vilayet Daimi Encümenine müracaatlan ilan 
olunur. (5548) 

latanbul Nafia Müdürlüğünden: 
3, 9, 937 cuma günü saat 15 te açık eksiltme suretile ihalesi takarrür 

eden (5037,45) lira keşif bedelli Istanbul Tevkifhanesi tamirat ve inşa
at işini.o muayyen olan gün ve saatte talip çıkmamış olduğundan 2490 
sayılı kanunun 43 UncU maddesi mucibince ihalesi 14, 9, 937 salı günü sa
at 15 te Nafıa Müdürlüğünde tekrar yapılacaktır. 

A - Bu işe ait keşif ve şarbıa meleri dairesinde görülecektir. 
B - Muvakkat teminat (378) liradır. 
isteklilerin en az bir kalemde (5000) liralık bu işe benzer i§ yap

tığına dair göstereceği vesika üzeri ne Nafıa Müdürlüğünden almış ol
duğu müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarile 14, 9, 937 günü saat 15 

te gelmeleri. (5970) 

7 == -;;::. 8 - 9 • 93 -Niçin Her Yemekten Sonra 
REAclye>llrı 

ÇUnkU mUtemadlyen ve muntazaman temlzlenmlyen 
dltler .;UrUme§e mahkOmdur. 

Dişler mikroplann ve hastalıklarm 
vücude ilk hücum hattıdır. Bizzat ağ
zın ifııazatı ve yemek artıkları da. di!r 
len aşmdirır, çürütür. 

Çürük, dişlerin, di' etlerindeki il
tihapların çıkardığı irinlerle ve mü
teaffin ha.valann ise, mide kanseri
nin de dahil olduğu birçok hastalık
lara yol açtığı sabit olmuştur. 

Bu sebeplerle medeni cemiyet için 
de yaşıyan herkes çocukluğundan i
tibaren dişlerine azamt itina göster.. 
meğe ve hergün en az 3 defa diş ma
cunile fırçalamağa mecburdur. 

Slhhatlnlzl garanti eden en mue .. ir, en aaf 
ve en ucuz dlf macunudur. 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

-- . 
- Ne gülüyorsun Allah aşkına? ı 
- HASAn Gazoz özünden içirdim Fransı 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Edin~z. 

Şampanyası Zannetti. 
Hasan Gazoz Ozü şekerli ve meyvalı olup en leziz gazoz ve en neti' 

bir şampanya hulasası gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa In~~~ 
ve Italyada şerbet ve içki yerine kullanılan en sıhhi bir mayic. •-·· ~ 
GAZOZU midevi ve hazmıdır. Yemeklerden sonra l veya 2 çorba ltaıtJ 
içilebilir. Yazın sıcakta dondurma ve şerbet yerine HASAN GAZO~ ~ 5IJ, 
alınız. Çok ucuzdur: Kavanoz içinde küçük 25, iki misli 35, dört ınısli 
sekiz misli 00 kuruştur. 

•• 
Hasan Meyva Ozü 

Ekşilik, şişkinlik, ağn, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dol~ 
ve gazli midelere yeımeeten sonra, küçüklere ı, büyüklere 2 tatlı lt~ 
midevi ve hizımdır. İnkıbaz ve barsaklarda atalet halinde sabah aç Jı~ 
nına 1-2 tatlı kaşığı mUleyyin ve çorba kaşığı ile mUshildir. MeY"al':~ 
özilnden yapılmı§tn-. Şekersizdir. Şişesi 25, orta 40, büyük 60, dört rJJ1' 
100 kuruştur. 

ANKARAO~ 
Bu ilk tehlike alametlerini ıörür görmez derhal 

Türk Maarif Cemiyeti Lisesi 

NEVAOZiN 1937-38 Denı yılı tedrisata yeni yaptırılan Kolej binasJDda 
başlanacaktır. Dk, Om ve Lise kısımlan vardır. Yıllık ücret 
ilk 60, Orta 80, Lise 100 liradır. Kayıt ve fazla tafsilat için 
''Ankarada Türk Maarif Cemiyeti Lisesi,, Müdürlüğüne ın~ 
racaat edilmesi. (4996) 

aımak lizımdır 

NEVROZIN soğuk algmlıfınm fena akıbetler doiurmaıma 
mini olmakla beraber bütün ızbrapları da dindirir. 

icabında günde 3 kate alınabilir. 

ZUhrevf ve cilt bastalıklan 

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

BfŞİR KEMAL-MAHMUT CEVAT 
ltZANIM 

11a111CI 

İstanbul ikinci üli.s memurluğun
dan: Müflis 1ttihadi Maadin Türk A· 
nonim Şirketi hakkındaki ifli.sın kal 
dırılmasma İstanbul İkinci Ticaret 
Mahkemesince 7-9-937 tarihinden ka 
rar verilmif olduğu bilinmek 
ilin olunur. (34679) 

--
"İştial emniyeti,, hakkında almm~ 

olan 1.7.1929 de tescil edilen 1082 sa
yılı ihtira beratı bu defa mevkü file 
konmak üzere ahere devrüferağ ve
ya icar edileceğinden talip olanların 
Galıatada, İktısat hanında, Robert 
Ferri'ye mUracaatlan ilan olunur. 

• 

.. Eti Banktan Mühendis Aranıyor 41 

Makine ve tesisat şubemizde çalışmak üzere Almanca l~ 
vukufu olan 

Makine veya Elektrik 
·~~ ilhe~cllt!!il~rl 
aranmaktadır. Müracaatlar tahriren (Eti Bank Ankara) ~ 

yapılmalıdır. ~~ 

lstik:IEl.l Lisesi 
Direktörlüğünden : 

1 - llk, Orta ve Lise ktsmılarma gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - HergUn saat 10 dan 16 ya kada.r mektebe müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenler biran evvel müracaat etmelidirl~· 
4 - Eski talebe Eylülün onııncu gününe kadar gerek mektupla gerek mektebe başvurarak kaydnU yenJ· 

letmelidir. Eski talebenin EyHiltin onundan sonra mUracaatieri kabul edilmiyecektir. 
5 - Sekizinci ve on birinci sınıf lann bütünleme ve engel amavlan EylUIUn birinde, diğer sınıfların F;y· 

lillün yedisinde başlıyacak tır. . 
6 - İstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis kıtrı:ıkolu Rrkası. TPIPfon: 2?!l~4 

SARAÇHANEBAŞINDA HORHOR CADDESiNDE 

Erkekler kısmı: Mun ·r }aşakonağmda - Kızfar kısmı ile ilk kısmı: Yeni yapılan binad& 

E:~~K HAYRiYE LiSELERi ~=~!';!, 
Ana - ilk - orta - lise kısımlannı havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. Dk sınıflardan itibaren ec.nebl ~ 

sanı mecburidir. MUnirpaşa konağı erkekler kısınma, Mtinirpaşa konağı karşısında leyli bir lisey~ l~P 
lan bütün mUştemilltı havi büyük bahçeli yeni yapılan bina da kız lisesile ilk kısma tahsis edilmıştil'· oıu· 
tar kısmında tedrisat tama.mile ayrıdır. Nehari atlebeden arzu edenler mektebin hususi otobüsile nakl abd' 
nurlar. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Her gün sabah, saat 10 4an akşam 5 e kadar müracaat Jc 

ol'Unur. Telefon: 20530 ~ 

~ 
--------------------------------------:..----------------------------------------------------~-----------------------------_;_---------------------___::--------------------------------------------

Çok kıymetli bir bebek gıdasıdıt'· 
Bununla beslenen yavrular toııt" 
bul ve kuvvetli neşeli olur. ILACLARINIZI Bahçe

kapıda 
SALİH NECATI den almız. Reçeteleriniz büyük bir 

dikkat,ciddt bir istikametle hazırlanır FOSFATIN NECATI 


