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ları gazetemiz namına takip 

iden arkaJa,ımız "Salahat
tin Güngör,, tarafından ha-

zırlanmıftır. 
Film pek yakında lıtan

bultla ve memleketin her ta· 
ralıntla gösterilecektir. 

Türk • Suriye 
Hudutlarının 

Garantisi 
Paris, 8 ( A.A.) - Resmi gazete, 

Hataym mülki istiklali hakkındaki 

Yeni Çocuk Ansiklopedidl 
ı--:tnnı c-ıt c·· 1 1 IJQQ_I Kup~nu Kup~znu 250 

30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir ı 
cilt (300) kuruştur. cüz 7·112 kuruştur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Başvekilimizin Ege Tetkikleri 

lnönü, lzmirden 
.~Gitti 

Güzel Manisa, Sevinç Gününü Dün, 
Başvekilimizin Huzurile Kutladr 

lzmir, 8 (Tan mruhaıbirinden) • 
Başvekilimiz İsmet İnönü, bugün sa 
at 10 da Afyon yolile ve hususi tren· 
le Ankaraya hareket etmiştir. tzmlı 
valisi B. Güleç, belediye Reisi B. Beh· 
çet Uz ve İzmir komutanı, Başvkili
mizi Karşıyakaya kadar uğurlamış. 
lardır •. 

Manisada bir müddet tevakkuf e• 
den Başvekil, orada halkla temaslar 
yapmış, şehir işleri hakkında validen 
izahat almıştır. 

Maarif Vekili B. Saffet Arıkan da 
tnönüne refakat etmektedir. 

MANlSANIN KURTULUŞU 
Manisa, 8 (Tan muhabirinden)' -

Manisa, bugün kurtuluşunun 15 inci 
(Arkası 10 uncuda) 

811fvelıilimiz, lunir Vali.; 

B. Güleç'ten izahat alıyor 

Balkan Oyunlarına 
Dün Devam Edildi 

• 
Yunan Atletleri 78 Puvanla 

Bıraktllar Romanyahları Geride 

muahede ile Türk - Suriye hudut- .. 
Süngümüz artık Türk kadınının larmın garantisine müteallik muka· D .nkü müıabakalartla 400 metreye giren Faik yühek atlarken .. 

omuzunda da parlayacak veleyi neşretmiştir. (Bükreşten arkada.sanız Burhan Feleğin verdiği tafsil.~ spor kısmımızcla.) 
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Seyyar satıcılık Kalkıyor 

·~~;·;;;~ ........................... ~ ........ ;o~;: ve Liselerin 1:~~;;!~~ 
RiN AKIBETİ Kadroları Tetkikleri 

Muhtelif Semtlerde 
Sabah Pazarları 

Kurulacak 
11 

' 
ahla Gidece.kler 
a Gönderilecek .. 

-o---

Sehrimize 

Dün 
Ait Liste 

Geldi 

Yazan: S. S. J 
Şehrimizdeki orta mekteplerle lise

lerin yeni tedris yılına ait kadroları 
dün Maarif MUdUrliiğilne bildirilmiş· 
tir. Bu kadroya göre, Istanbul içinde
ki muhtelif mekteplerde ders veren 
muallimlerin yeni nakil ve tayin edil
dikleri mektepleri aşağıya aynen ya
zıyoruz: 

Başnkll ismet lnönU, dört gün 
e\"'\'el lzmir \'apurlle Jzmire gitti. 
Enternasyonal fuarda t.etkikler 
yaptı, validen ,.e belediye reisin
den lzmirin muhtelif ihtiyaçları 
etrafında izahat aldı ve dün ele 
l\lanisaya hareket etti. Aşağıda
ki resimlerde Başvekilin lznıfr.j 
deki tetkiklerlni görilyoruz: 

"~~ . ~....., 

Motosikletli Memurlar, Haldeki 
Toptan Fiyat Cetvellerini Her Sa
bah Bu Pazarlara Yetiştirecekler 

Istanbul kız lisesi fen bilgisi mual
limliğine Meliha, Terzilik mektebine 
Ragıp, Selçuk kız sanat terzilik mu
allimliğine Zekiye Ali, Usküdar birin
ci orta türkçe muallimliğine Fuat, , 
Taksim orta okul tarih muallimliğine! 
Ruhsar, Kumkapı orta okulu fen bil-1 

ı gisi muallimliğine Nezihe, Taksim or: 
ta okul fransızca muallimliğine Rıd- 1 

ı van, Istanbul kız orta okulu musiki 1 
. muallimliğine Mediha, Istanbul er 
l kek lisesi tarih muallimliğine Ekrem, 
ı Kumkapı orta mektebi tarih muallim-
i liğine Fatma, Kabataş tarih muallim
i liğine Seniye, Cağaloğlu orta mektebi 

Malta adasındo:n bir görünüş 

türkçe muallimliğine Hikmet, Kaba
taş lisesi tabiiye muallimliğine Ek
rem, Ga7J Osman Paşa orta mektebi 
fen muallimliğine Salahaddin, Süley
m~niye orta mektebi fen muallimli -
ğine Ayşe, Istanbul erkek lisesi fen 

Kovuştan içeri bir lngiliz yUzb:ı
sısı ile iki sivil ecnebi girdi. Ge· 
dikli çavuşu, sert bir bereketle za,. 

bıte yilrUyerck tekmil haberi verdi. 
Z ıbit. sanki harp sonunda bir esir 
kafılesini teftiş ediyormuş gibi; 
büyük bir azametle paşaların, bey 
lerin, efen dil erin, ağaların önünden 
geçti. Tekrar geri dönerek ortada 
durdu: 

-Vel.. 
Dedi.. V c birkaç saniye bekledi. 

• hanet kafilesi, gittikçe ar· 
tan heyecan içindelerdi. 

- Ne oluyoruz, Paşa Hazretle· 
rl. 

- Vallahi bilmem, Efendi Haz-
retleri. 

- Bu isin alt tarafından bir ça,. 
panoğlu çıkmasın. 

- Kısmetimizde ne varsa, karşr
nuzn o çı~nr. 

Bu fısıltılar arasında zabitin se-
si, bir daha yükselmişti 

Tekrar: 
-- Vel.. 
Diye söze bruılıynrak .. Ve arada. 

eırada p:ışaların, beylerin, efendile 
rin ağnlnnn tarafına do. göz atarak 
tercümana uzunca birşeyler söyle
mı ti. 

Tercüman bu sözleri, §Öylece ter 
cUme etmişti: 
- .Zabit Bey, buyurorlnr ki .. Top 
yekun, cUmlenize malum olsun .. Si 
zin padi 3hınız, bu sabah kaçmış
tır .. Amma, kaçmıştır deorsam, ya 
ııi bizim zırhlılnnmızdan birine 
kacmı tır. Artık sizlere de burada 
dur otur olmaz. Şimdi, yUzbaşı bey, 
ı;oı oorlnr .. acaba bu efendiler, ne 
relere gitmeyi isterler, buyuroor· 
lar .. Ve .. sizlere bir saat vakit ve. 
roor.lar... Düşünsünler, t:ışınlar .. 
Nert. ler gitmek isteorlnrsa bir ka 
i:ıda yazıp bana takdim etsin deor-
1 r ... Şimdi saate bakın .. Saat tam 
d kuzu on dört geçiyor. Takkesi 
t kke ine bır saat sonr~ gelece· 
f;ım. O ka ~dı sizden alacağım. 

Knymakam Fettah Bey büyük 
hır ciırc>t göstermışti: 

- Tcrri.iman Beyefendi!. Mtisa
ııde buyurursanız birşey arzedec~ 
ğim. 

Sn tında lng'liz neferi elbisesi o
lan Mnna.stır~ı tercUmn.n, bu hitap
t n ho~lanmamış, sabık divanıharp 
ez sı kaymakam Fettah Beye yan 
t;'ÖZIC' b:ıkmı. : 

- s·ü dinloorum. 
Diye mırıldanmı tı. 

- Tarafı alinizden tercüme edi
l n zabit bcyın emirleı·i, baş üzeri
ne .. Af buyurunuz .. Tenkit, maksa 
dile d"ğil; va1.ıyetin tenevvür et
mesi.. ve bir yanlışlığa meydan ve· 
rilmcmesi mnksadilc a.rzediyorum .. 
\'crılen emir müphemdir. Zabit bey 
n reyi isterlerse oraya gönderecc. 
ğız. buyuııııyorlar. Bunun için, hiç 
b;r hudut tayin etmiyorlar mı?. Me 
fıclfı bendeniz, doğruca Şama git· 
mrk !!!terim. Acaba, bu mUmklin 
ol b"lir mi?. 

Tercüman, bu sözleri anlıyabildi-

ği kadar zabite terciime etmişti. 
lnsaflı ve ağır başlı İngiliz zabiti, 
verdiği emrin, hakikaten noksan ol 
duğunu anlıyarak, elindeki kısa 
bambo bastonu sol elinin parmak· 
ları üzerinde gezdire gezdire cevap 
vermişti. 

.- Şimdilik kendilerini dört yere 
gönderebiliriz. Padişah, Maltaya 
gidecektir. Onunla gitmek istiyen. 
ler, Maltaya gönderilecektir. Malta 
ya gitmek istemiyenlcr. Mısıra, A
tinaya, Romanyayn gidebilirelr. 

•
1 

ş, şimdi düzelmişti. 
lngilizler çıkıp gittikten sonra, 

kovuşta müthiş bir gürültü ve mü 
na.kaştı. başgöster.mıştı. 

Bu münakaşanın esası şu idi: 
- Memleketten çıkıp, gurbet <li 

yarına gidiyoruz. Gittiğimiz yerler 
de, ne yiyip ne içeceğiz. Ne ile ge 
çineceğiz. Elimizde, birer sanatimiz 
yok. Beyliğimize, paşalığımıza, e
fendiliğimize kimse metelik ver· 
mez. Haydi İngilizler biraz daha in 
saniyet ve cömertlik göstersinler. 
Beş on gün de gittiğimiz yerlerde 
bize be.5 on para versinler .. İşte, o 
kadar .. Artık bu adamlar, ömrümU 
ziln sonuna kadar bizi beslemeyi 
konturat etmediler ya?. Amma Pa 
dişahm arkasına takılır gidersek, 
ne kadar olsa, yanında bol para 
vardır. Hiç şüphe yok ki, bize baka 
caktır. Çoluklarımıza, çocuklannu
za da birer parça birşey yolhyacak 
tır. Onun için hep birden Maltaya 
gidelim. 

Bazıları, bu fikri kabul etmiyor-
lar: 

(Arkasr \'ar) 

\}'eni Halkevi 
için istimlakler 
Bilirilil}OT 

Eminönil Ho.lkevinin yanma yapı
lacak pavyon için yeri müstesna ol
mak üzere 42 bin lira mukabilinde 
pavyonun yapılacağı yere rastlıyan 

bütün binalar istimlô.k edilmiştir. 
Geri kalan bir tanesi 18 bin lira is

temekte ısrar ettiği için belediye is
timlak kanunu mucibince parayı ban-

kaya yntırnrak istimlaki yapacaktır. 
Bu iş te bugünlerde bitirilectık ve is
timlak edilen yerlerin bir an evvel yık 

tırılmasına çalışılacaktır. Pavyon için 
evvelce 45 bin lira tahsis edilmişti. 

bilgisi muallimliğine Kemal, Eminö
nü kız orta mektebi tabiiye muallim
gisi muallimliğine Nezihi, Taksim or 
ta okulu tUrkçe muallimliğine Saba
hat, Gelenbevi orta okulu tarih mu
allimliğine Sami, Kabataş lisesi kim
ya muo.llimliğine Abdi, Taksim orta 
okulu fransızca muallimliğine Suphi, 
Kadıköy orta okulu musiki muallim· 
liğine Nezahat, kız muallim mektebi 
fizik muallimliğine Melahat, Bakır -
köy orta mektebi coğrafya muallim
liğine Muzaffer, fransızcaya Hayret· 
tin, EminönU kız orta okulu tarih mu 
allimliğine Izzet, Galatasaray coğraf
ya muallimliğine Hakkı 

Bundan ba§a idare memurları ve 
1rl\tlt'ı ...... - ...... ~o ~o ;Yfln•hn'\ ~.,.,;,;.,.a .. 

liıklere ait liste de diln Maarif 'MU
dürlüğilne tebliğ edilmi§tir. 

Gerek muallimler, gerek idarecilere 
ait olan bu listeler Maarif idaresi ta
rafından alakadar mektep müdürlük
lerine tebliğ edilmiye başlanılmıştır. 

--0-

Esnaf Birliklerine Kredi 
Tem in Edilecek • 

Bugün saat H te ticaret odasında 
Esnaf Birlikleri reisi ve umumi katip
leri, bir toplantı yapacaklardır. Top
lantıya ticaret odası umumi katibi B. 
Nizami reislik edecektir. Toplantıda. 
esnaf birU.klerine kredi temini ve yar. 
dım teşkilatının genişletilmesi, esna
fın bankalardan kefaletle para alabil
meleri işi görüşülecektir. 

Türk Dil Kurumunun 
Bir Tebliği 

İstanbul, 8 (A.A.) - Türk Dil Ku
rumu Genel Sekreterliğinden: 

Türk Dil Kurumu ve Ankara Hni
versitesi tarih -dil- coğrafya fakültesi 
adlarına basılmış ve basılacak olan dil 
araştırmaları kitaplarından başka o
lara.k dil sorumlanna ve Güneş • Dil 
teorisine dair çıkarılan kitapların ku
rumla bir ilişiği olmadığı görülen lü
zum üzerine ilan olunur. 

---o-
Parti Ocak ve Nahiye 
Kongreleri Toplanacak 
Halk Partisi ocak kongrelerine l~ 

Birinciteşrinde ve nahiye kongreleri
ne 15 Birinciteşrinde başlanacaktır. 
Kaza ve vilayet kongreleri her ıki yıl
da bir toplanması nizamname iktıza
sı olduğundan bu sene yalqız ocrık ve 
nahiye kongreleri toplanacal<tır. Par
ti, bu hususta hazırlıklara ba§iamış
tır. 

Fakat bu para istimlake yetmediğin
den yeniden 60 bin lira tahşis olun- Geceyarısından Sonra 

Radyolar Çahnmıyacak 
Mahalle aralarında bulunan bahçe

lercleki saz heyetlerinin saat 23 ten 
'"l' binalardaki radyoların saat !!4 ten 
sonra çalınmasını belediye yasa.k et
miye karar vermiştir. Civar halkın şi 
kfi.yeti üzerine halkın istirahati mak-

muştur. 

Inşae.t ve istimlakle beraber pav-
yon 115 bin liraya mal olacaktır. 

---o---
Borsa Fiyatından Fazlaya 

Mal Satmıt 
Borsa fiyatlarından fazlaya mal sadile bu karar verilmiştir. Daimi en· 

sattığı anlaşılan bir zahireci, 100 lira 1 cümen bu hususta bir talimotnP.me 
para cezasına çarptırılmıştır. hazırlıyacaktır. 

ismet lnönü, vapurda Vali 
ile görüşüyor 

Belediye Reiıi, Fuar hakkında 
izalıat veriyor 

Fuardaki paviyonlarda 
tetkikler yaparken ""™..,... __ _ 

Sırtta, başta ve omuzda gıda mad
deleri satışı menedilmek üzere oldu
ğu için belediye, bu kararın tatbika
tına ait mühim tedbirler almaktadır. 
Vali ve belediye reisi Muhittin Ustün 
dağ, dün ıkendisile görüşen bir mu
harririmlze bu hususta §U beyanııtta 

bulunmuştur: 

gördüm. Bu pazarları, müessese ç1 
lara nisbeten uzak ve muhtelif seı: 
ve mahallelerin biribirine bağıaııd@ 
yerlerde kurmak muvafık olacaictır· 
Kaymakamların başkanlığında. b.aŞ 

hekim, baı;ımilhendis, temizlik arnifill· 
den mürekkep bir heyet, parti k3 Z3 
başkanlarının yardımile parti t~lti· 
!atından istifade ederek bu pazar yet' 
lerini tesbit edecektir .. 

Toptan fiyat cetvelleri 

"- Teşrinievvelden itibaren Be. 
yoğlu, Eminönü, Beşiktaş ve Fatihte 
sırtta, başta ve omuzda gıda madde
leri taşınması yasaktır. Bu yasak, j. 
kinciteşrinden itibaren diğer belediye yapılacak 
mıntakalanndo. da tatbik edilecektir. Belediyenin motosikletli ınenıurtat1 

Bu karardan sonra seyyar satıcılık her sabah erkenden halde ta' 
muhtelif şekiller alacaktır. Esasen ya karrilr eden toptan fiyattan pazsı' 
sak tarihi gelmediği halde a:rabalarla gıda maddeleri satılmasına başlan • mahallerine yetiştirecekler ve bU toP 
mıştır. Bununla beraber senelerden- tan fiyat cetvelleri halkm görebUeeo' 
beri cari olan bu usulUn yeni şekle ği yerlere asılacaktır. 
inkılabını kolaylaştırmak belediyenin Bu tedbirler, müstahsil mınta~e. .~b 
vazifesidir. lan Jzmit vilayetine bildirildiğı gı 

Sabah paz.arlan kurulacak aynca lstanbula yapılan sebze ve '!ll: 
Halkımız yıllardanberi yaş odcbze va sevkiyatmm kUçtik ambalajla! ; 

ı ve meyvayı kapısmm önünde bulmı- yapılması ve kolaylıkla kabili se~ 
ya alışmıştır. Alınan yeni karar sey- bir halde yola çlitarılması da 1<<:11. 
yar satıcılığı menetmemekle beraber, menfaatleri iktizasmdan olacağı ıçitl 
sıhhi ve insani dilşilncelerle bu nevi nazarı dikkatleri celbedilmiştif .,, 
ticaret, medeni bir şekle konulmuş-
tur. Ilk zamanlar seyyar satıcıların, Seyyar esnal için 
eski göreneklerine uymıyan bu yeni •eçilecek el arabaları 
tarzı yadırgamaları, tamamen buna Diğer taraftan, belediye, seyY~ ~ 
alışmak istememeleri yüzünden belki naf için kabul edilecek araba tıp 
eskisi kadar seyyar satıcı evlerimiz tesbit etmek üzere muhtelif nUJılllll~ 
önlerinden geçemiyecektir. Bu ihti • leri tetkik edecektir. Seyyo.r satıcılııU 
mal ayni zamanda istihsalli.tı da azal- kendi emekleri ile ha.zırlıyacaklarf ıı 

1 
tarak mUstahsili de mutazarrır ede· muneleri bu ayın yirmi sekizine Jt~ 
cektir. Bunun jçin gal'bin her medeni dar belediyeye göndereceklerdir·~:" 
! ~abah p;~;;J;rı 0 kurmayı münasip Tıra ·ikram-iye ·verilecektir. • , .... 

!================================~ 
i . 

1 Almanya ile Hukukla 
Sözlü lmtihatı' !yenianiaşmaiar 

Almanya ile aramızda imzalanan lar Başlıyor 
kljring ve ticaret anlaşmasının fran- Hukuk fakültesi eylUl devreSl e!~ 
sızca metni, lktısat Vekaletine gön- me imtihanları bitmiştir. E!enı~ f.Pl~ 
derilmiştir. Yeni anlaşma, 30 ağustos hanlarında kazananların listesı ı&r' 
tan itibaren meriyete girmi~ bulunu- kında asılacak ve sözlU imtihfl.tl 0,. 

yor. Kliring hesaplarının halline ait 
{ anlaşma şekli, bir ahitname halinde 

formille edilmiştir . .Metin Vekalet ta· 
~ rafından tetkik olunacak, sonra ala-
1 ka.darlara bildirilecektir. 

Verilen malumata göre. yeni anlaş 
1ma.935 anlaşması esaslarının çoğımu 
değiştiı'miştir. 

Kayalıklara Oturan 

başlanacaktır. Bu yıl sözlil itll 
11

~,1 
lara kalanların sayısı çok kabe.rılt blıı 
Yapılan programa göre, sözIU'.~~ ııı· 
rinci sınıfta 16-17 eylUide, ikincı ı• 
nıfta 16 eylillde, UçUncU sınıfttl . .,,1• 

eylUlde başlıyacaktır. Yalnız UçU·ıut• 
sınıfın icra ve iflas imtihanı 11 e~ ~ 
de tahriri olarak yapılacaktn'· BU 
tihan elemeye dahil değildi~ 

BiRKAÇ SATIRLA :'"I 
Vapur Kurtarlldı ;:.-

Yunan bandıralı Salnmis vapuru, ' Milli Müdafaa Vekili Kfı.Z~.._';!: 
:Köstenceden Pireye giderken Bozca· alp dün akşam trenlle ~ 

tsizlil le 
A~ka şı V rdu 

_Dun Kızıltopralita foci bir kaza ol
muş, avlanmakta olan oir g."nç dik
kr.tsizlikle arkadaşını ;aralamıştr. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 

adanın şimalinde Mavı··) adası ile ya gitml~tlr. 
Trafo adası arasındaki kayalıklara e şo~ 
kara sularımızda oturmuştur. • stanbul - J<:::dime asfalt ~f 

Yapılan müracaat üzerine Türk 1 sinin 90 kilometresi .~ıtirl~? 
Gemi Kurtarma şiııkctinin Alemdar tir. Diğer 150 kilometre de surııtl 

Kadıköyünde Kurba~alıderede Ye
ni sokakta 13 numaralı evde oturan 
slıiıhçı Omcrin oğlu S"tbtt, sabahın 
çok erken saatinde arknde!}ı Mem . 
duhla birlikte avlanmak ~lzere Kızıl. 
toprağa gitmiştir. Iki arkadaş avla
na av!ana Muradiye tepclerıne çık
mışlar ve biraz dinlendikten sonra 
tekrar avlanmıya başlamıslardır. 

Bir aralık Memduh, gjrdüğü kuş
lara ateş etmiş, fakat çıka(: saçmr~
Iar Sabitin yüzilnden ağır surette ya. 
ralanmasına sebep olmuştur. S ıbit, 
hastaneye kaldırılmı§tır. Memduh 
yakalanarak tahkikata başlaumı~tır. 

KEZZAPLA YANDILAR 
Balat vapur iskelesindeki galvaniz 

fabrikasında çalışan ustabaşı Hida " 
yetle ameleden Osıtıan ve Feyzinin a· 
yaklanna kezzap dökülmüş, üçü de 
yaralanmışlardır. 

vupuru, Çanakkaleden derhal hadise mamlanaca.kbr. 
yerine hareket etmiş, evvelki akşam e ~11· 
kurtarma ameliyesine başlamıştrr. Ka oost Irak hilkumetl Miizeter ~-
zazede gemi, dün öğleye doğru yüz. man Şerif Yusuf, t.arib Jıl~ 
durtilebilmiş ve Bozcaada. limanın3. rulta~-mda bulullDlak üzere r:ehr 

getirilmiştir. gelmiştir. ~ 

lTAkVi~il~HAviJ 
Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşil.atöy meteoroloji istasyonun· 
dan alınan malumata göre, bugün 
havanın umumiyetle bulutlu geçme
si, rUzgli.rla.rın şimal istikametinden 
Trakya, Kocaeli, Eğe, orta Anadolu. 
Akdeniz memleketlerinde kuvvetli, 
diğer yerlerde orta kuvvette esmesi 
muhtemeldir. 

D01''KV HAVA 
Dün, hava hafif bulutlu geçmiştir. 

Rüzgar şimalden saatte 20 kilometre 

1
9 uncu ay GUn: 30 ııızır: 1~ 
Recep: 2 .ı Ağustos: 5S 
Arabt 1356 Ruıni 13! 

Güneş: 5,54-Öğle: 12·
1
{ 

!kindi: 15.47 - Akşam: ıs.351 Yatsı: 20,06 - lmsfı.k: 3, ,. ___ ,____ uı· 

hızla esmiştir. Barometre 763 J11 J" 
metre, hararet en çok 29, en nı 
santigrat olarak kaydedilmiştir· 
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Japon Ordularının Bütün 
. Uğraşmaları Boşa Gidiyor 

Maamafih Japonlar BolJuna 
Zafer Haberleri Veriyorlar 
Londra, 8 (TAN) - Uzak Şarkta muharebe devam etmekte

dir. Japonlar, beynelmilel mıntakada Çinlilere kartı galebe çal
mak için yaptıkları bütün hareketlerde huarana uğramıtlardır. 
Japonlar, taarruzlarının bütün kuvvetile devam ettiğini haber ve
riyor ve askeri Japon tayyarelerile donanma tayyarelerinin birlik
te hareket ederek muvaffakıyetler kazandığım iddia ediyorlar. 

Romen manevralarında bulunacak olan Polonya Mare,alı Smigly 
( •oldaki) ve Fransız Generali Garnelin (•ağda) 

! Şanghaydaki Çin kuvvetleri !erini bu civarda .kullanmaktadır. Bütün A vrupada 
Manevralar 

; 350 bin kifi Çinlilere göre, Japonlar, mültecilerle 
Bu haberlere göre, 8 Çin tayyaresi dolu gemilere tecavüz etmekte ve 

;düşürülmüş ve bir tanesi de karaya Japon tayyareleri, bu gemilerin birini 
tnmlye mecbur edilmiştir. Karada. da batırmış bulwımakt~dır. Bu yüzden 
iki taraf arasında. ~iddetu nroJıarebe- 40 kişi boğulmuş, 60 kişi yaralanmış 
ler olmuş, Japonların ateşi bir çok tır. Mitralyöz ateşine tutulmuş ikin
.binaJan hasara uğratnu. ıtr. Japon- ci bir gem.ide de ölenler ve yarala
_lar, Çlnlilerlri yenide.n 10 fırkayı Şang nanlar vardır lngiliz Manevralarını FraMıılarınki Takip Ediyor. 
haya göndermiş olduklal'DU söylüyor- Diğer taraftan Japon tayyareleri, 
lar. Bu suretle bu mrntakadakl Çin mültecileri taşıyan bir treni de bom
'.kuwetlerlnln yekônu 850 bin kişiye bardıman etmiş, 300 kişi ölmüş, 400 
baliğ olmuı;tur. \kişi yaralamıştır. Şimali Çine Japon 

Ondan Sonra da Almanya, Büyük Harptenberi 
En Büyük Manevralarını Yapacak 

'" il r tere • 
/(. 1tı11 Uzak Şark orduları S ·ı "h•ı:z: in•anlar"' t ,ıar, 20 tank ve 4 tayyareden mürek-

ı a ... aarruz k k tl · · ç h · · d 
Ş h civarındaki h b 1 ep uvve erını . a arm şımalm e 

Londra, 8 (TAN) - Bir haftadanberi Avnıpanm bazı mem· 
leketlerinde devam eden manevralar, önümüzdeki haftadan itiba
ren bütün A vrupaya sirayet etmit olacak ve kıtamız göklerinde 
tayyare motörleri homurdanırken, Avrupa ordularının son ıiıtem 
topları gürliyecektir. 

tımanJanı General 

~ Bartholomev 

ang ay mu are e er, k.. Ç ., .. d . 1 d" 
bilhassa Pautung etrafında vukubuı.. aın angı ye gon ermış er ır. 
maktadır. lki taraf ta bütün kuvvet- Bir lngiliz vapuru bo,altılc:h 

Japonlar, Tayşang adlı İngiliz va
purunu Kon-Kong yolunda tevkif et-

~kdenizde Şiddetli Bir 
Deniz Harbi Oldu 

Beş Cümhuriyetçi lspanyol Harp Gemisi 

~ Bir Asi Kruvazörünü Kıstırdılar 
h h,~.._, 8 (TAN) - Cezayirden haber verildiğine göre, lıpan
~l"tt Utııetçilerine ait iki vapur, dün ıabah, Valenıiyaya gitmek 
l'\j ~-' ~~l- çrkmı• ve saat 14 te <'ercel vakımnda kara.va oturmuş':' llu11 ,_ __ --· ;;1 • ............... ""..,.,. .. ~ .Qucıt ıct'ıuucıu '-'ananraı Knıvazo.; 

~ aUıııı~bi.ne maruz kaldıklarım haber vermitlerdir. 
~ ait 7 Uzerıne İspanya Cümhuriye 

1 

. 
~ §? bar harp gemisinin Canariras'a B / • f d 
~~ tııtuşteket ettikleri ve muharebe- u gar ıs an a-
~eberı· Uklan anla§tlmış ise de mu- k • M d 
~elllişr1n neticesi henüz tespit edil- l a en 
ı.ıeıı- ır B fl '· ırı ııa • ununla beraber muhare - jf I 
~u ha-0e at 18 den 20 ye kadar sürdü- . a asının 
~ltj ~ r Verilmektedir. İfijeni adın- 'T' f •t ""'f 

1to, b anııız karakol gemisile iki tor .l Q Sl a l 
eltııuy ~. havalideki bitaraf gemilerin Sof ya, 8 (Tan muhabirinden) -
~1 aı;~ıne nıUteallik her türlü tedbi Bulgaristanda (Pirin) maden kömü
tQqişı-~ Üzere Cezayirden hareket rü ocaklarında çıkan büyük yangında 

tr duman ve zeliirli gazlerden boğula _ 

ta ~lle ~ir muharebe daha rak ölenlerin 9unWl cesedi çıkarılmış. 
tıı bliqu~ B~leares harp gemisi, Cen tır. Bunların arasında bir maden mü
t etçi lı Sahillerinde dün beş hükü- hendisi de ölmüştür. Yeraltı galerile
~r· liu~~ gemisi ile harbe tutuşmuş rinin çakılmış olan duvar ve tavan
U ~ t'ah nıetçi "Libertad,, gemisi va larındnki çam tahtalan kirişleri ninda 
b:ıe bitli1t~eler alarak diğer dört gemi tutuşmasından dolayı yangın ve in-
~lur e gez; çekilmiye mecbur ol- filak çok dehşetli olmuştur. 2-3 daki-
~l ka sonra itfaiye kuvvetleri imdada ça 

\> l'lrı . . . 
tııa~tırıırı gılız vapuru ile iki İspanyol ğırılmıştır. 
bir~~ k: geçen gece bir tecavüze Olenlcrin ve kurtarma ameliyesin-

•ati tnış olduklarına dair ortada de bulunanlann aileleri, kesif duman-
a dolaşmaktadır. lar çıkmakta olan maden ocağmuı 

mişler ve 35 dakika devam eden tev- lngili:z: manevraları • 1 
kiften sonra vapuru boşaltmışlardır. Büyük Britanya maneHalan 14 I Büyük Arap 

Kongresi 
Toplandı 

Japon donanması, Honk-Kong'a 180 ağustostn.nberi başlamış bulunmakta-ı 
mil mesafede bulunan Pratas adında dır ve 15 eylüle kadar devam edecek-
ki Çin adalarını işgal etmiştir. terdir. Manevralar en hararetli ~ğa 

Bugün İngiltereye akseden neşri- yarm girmiş olacaklardır. lld eyalet 
yata göre, Japonların h-€defi, yalnız ba.-;tan a§ağıya manevra sahası da
Çin arazisini işgal etmei< değil, bun- hiline girecek ve Britan:ra ordusu bü
dan ba§ka vakti gelince Filipin ada- tün kudretini bu e;yaletlerde göstere
larmı, Avustralyayı zaptetımektir. cektir. Fransız ordusu baı;kuma.nda.
Bu neşriyat, İngiltere ve Amerikada nı General Gamelin, lngiliz mtlllevra-
fena bir tesir yapmışttr lannda müşahit olarak bulunmakta-

Japon diyetinin kararları dır. 

Japon diyeti, Çin harbi dolay~ile Fransız manevraları 
ihtiyar ediJ.ecek masarifi mutazam- Ingiliz manevralarından birkaç 
ınin 3 üncU bütçe kanunu layihasını zün sonra da Fransız manevraları 
b • -~ ' -~· ..,,.,_ • Da§lıyaı..an.wı . uu ::.ı::m:r.ı .ı: • cuı~IZ ma-
er etmek salahiyetlerini veren di- nevraları uzun zaınandanberi yapı-

ğer 11 kanun layihasını kabu. etmiş 1 1 d d h b"" ··k 'k , ta ı 
f kl.d 'ti . . anaran aa uyu mı)as oa-

ve ev a a e ıç ma devresıne nihayet kt F 1 d 18 . t" ca ır. ransız manevra arı a ey-
verm~ ır. ı··ld b' k · F l M r · tatil' d u e ıtece tır. ransız manevra a-

ec ısın ın en evvel aza, l:>ir nna üç fırka jştirak edecek ve nyrı-
karar suretile milli vahdeti muhafa- ca bütün asri vasıtalar da kullanıla
za etmeyi ve Çini şimdiki vaziyetin-
den vaz geçirriıek ve Uzak Şarkta de 
vamlı bir sulhli temin etmek maksa
dile imparatorun 4 eylül nutkunda 
ileri sürdüğü prensiplere riayeti ta
ahhüt etmişlerdir. 

İngiltere Har.biye Nazın, bugün 
Uzak Şarktaki İngiliz krtalarmı tak
viye için hareket eden 197 zabit ve 
1150 askeri taşıyan Dunera nakliye 
gemisini teftiş etmiştir. 

28 Japon gemiıi 
Sheishin, 8 (A.A.) - "Kore., Do

mei Ajansından: 
Sovyetler, 7 eylül sabahı, açık d~ 

nizde VJadivostok'un cenubunda Pas 
siet körfezinde sekiz Japon balıkçı 

gemisini za.ptetmişlerdir. Sovyetler 
tarafından zaptedilmiş olan Japon ge 
milerinin miktarı 28 e baliğ olmuş-
tur. 

caktır. Manevralarda elli bin asker 
iş görecek ve Fransanın Normandie 
sahillerine çıkmış olan bir düşman 

kuvveti denize dökülmek istenecek
tir. Polonya Mareşali Ridz Smig
ly de müşahit olarak manevralarda 
bulunaeaktır. 

Alman manevralarında 

Mussolini de bulunacak 
Fransız ananevralarının hemen ar

kasından şimali Almanyamn Pome
ranya ve Meklenburg eyaletlerinde 
Umumi Harptenberi en büyük Al
man manevrası başhyacaktır. Alman 
manevrasında, Mussolini ve general 
Badoglio da bulunacaklardır. Ayrıca 
Bulgaristan erkanıharbiyesi de mi
safir olarak davet edilmişlerdir. 

Almanyada yakında bnşlıyacak o
lan manevralar dolayısile daha şim-

Adana, S (Tan muhabirinden) 
Suriyeden alınan haberlere göre, Ce
belidüruzda karışıklıklar devam edi
yor. Bu yüzden intihabat yapılını

yacaktır. 

Meşhur Fransız muharriri Claude 
Farrere bugün karısile birlikte Şa
ma gitmiştir. 
Büyük Arap kongresi, bugün Şamda 

Beludan yaylasında bir otelde top
ıa ...... 'i'". n\1,.6 , c, 11cg 1.:~nse yapacaK 
tır. Ibnissuut, Emir Abdullahın Fi
listin tahtına getirilmesini protesto 
etmek için Cenevreye bir heyet gön
derecektir. 

diden tezahürat yapılmaktadır. 
Alman manevraları General Fritch 

ve Mareşal Von Blomberg tarafla -
rından idare edileceklerdir. 

Romen manevraları 
Bir yandan Baltık memleketlerin

de manevralar devam ederken, diğer 
taraftan da Avrupa manevralarının 
sonuncularından olarak Romanya 
manevraları başlıyacak ve motörleş
tirllmiş Romen ordusunun ilk bUyük 
manevrası da Sibiu eyaletinde yapı
lacakbr. Romen manevralarında biz-
zat Kral Carol kumanda edecek ve 
General Gamelin ile Mareşal Ridz 
Smigly müşahit olarak bulunacaklar
dır. 

Romen manevralarının hitamından 
sonra Fransız Cümhu?Teisi Lebrun 
ve hariciye nazırı Delbos Romanyaya 
gelerek Krala iadei ziyarette buluna
caklardır. ti ~~tıs F rarnanın tebliği başında ağlamışlardır. 

,,ııeşre~ lia~iciye Nezareti şu tebli- ------------------------------------------------

~1~~1::r r~::Ef~~ Korsanlığa Karşı Alznacak 1 edbirler 
~·;~ ~7g~:.:::: :::k ~= s ·::~:. ~::.. 0::'~y: r· .. ·y;.;:N:··öME~ .. R;V.. ... öö~RüL .... -i i h!~~ ~.!:'~;7:~:~::::~ 
dtıtıı~ 01 ngııız torpitosuna taarruz ba.5göstemuı:sifle Mebep olan kor - t "' had.ise sayarak mesaisiıni onunla a-

~ıııı ~n deni?.altinm bu gemi ol- sanlık meselesi, bütün Avrupa mu- f•••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••••••••••••-••-! ili.kadar ~aynuyacaktır. Bu da ltal-
lç-~~ ha~b~ta çalışma;~tadırlar. hitlerinde mühim müt.alealar yiirü- ve bu yollar devriyeler ve zırhhlnr ta- alakadar bütün devletJ('rilTl bu esas- yanın hissiyatını teskin edecektir. 
c~ lıı~,li? l'in kıymetini takdir etmek tülmesine saik olduğu gibi Ak.l,., - rafından kootrol edilecektir. Jarı kabul etmeleri ic.ap ediyor. Esast>.ın konferansın Cenevreden 
~"1 laarıı.ı gemisinin 31 Ağustos ge- niz konferansıru topbya.rak cirldi ba~ka bir yerde içtima etmesinlo 
~ ~~oı g ~ uğramış olduğunu İs- tedbirlerle korsanlığın önünü al • B u sayede korsanlan yaka- Bugün zihinleri meşgul eden kabulü de ltalyan hissiyatını tat-
lq l"i. Ve~:'si~in ise 28 Ağustostan- mak faaliyeti de ht>r şt>ye ra~nen lamanın kola~·la.,acağı \'e en mühim nokta Italyanm, min içindi. 

1ırıatllı. n lımamnda bulunduğunu ilerlemektedir. Bilhassa lngiJtere i- müteaddit devletlere ait docnanma- bilha..c.ısa Rusya tarafından karşı . Fakat konft>ran~rn toplanma.ıı;m-
ak kafidir... le fi'ransanın bu mesele üzerinde lann elele vererek ça.lı!jmaları ile, la.5tığı ithamlardan soora, bu pli- dan enel de birtakım gü~lükler kt>n 

l ~ tam bir ahmk dahilinde ~ahı;hkla- 1 i . dini göstennJ!" bulunu~or. 

h 
mil yet farkı gözetmeksizin biitün nı kabul edip etmiye<'ebidir. ~ ,, 

e Dış Bakanı n ve tedbir ha.zırladrklan Bllla..51- ticaret gemilerinin himaye görme- So\~·et Rusya mahafili ve mat- Bir kere Sovyet Rusya, Akdertlz 
lıyor. Alman malumata göre, iki devleti olan ispanya cümhuriyeti-p • de•·l .. t tarafından ~~rıa.nan nıa·n si ve enuıiyett, ka\'UŞma.'4t bf'.klen- buab, ltalyayı korsanlık hadlsele- in h • 

l\.~- Qrıse G·ı++·ı · ' mw.. •• n , em de mukadderatile ala.ka-
tırı ~'ll, 8 (A dört noktaya istinat etmektedir. Ru mektedir. Londra kaynaklan t~ rinden suçlu saymak hususunda ıs- dar bir meselenin miiza.kereleri !JI· 

t'ıt, ~· ~(!Ck .A.) _Leh Hariciye Na plana göre evvela lspanya.nın hü- frnda.n verilen malfımata göre, t•h- rar ediyor ve kf'.ndi f'llerlndeki de- ra~nnda. davet olunmamasoım se-
tir. • saat 10,45 te Pnrise gel kfımet tarafı elinde bulunan tahtel- telbahlrlerin u7ALk kalacaklan de- fi.ili kati mahiyette sayıyor. ltalya bebinl sormuş bulunuyor. Diğer ta-

!> -0-
oJi, E t 0 t'' .. I(· ns ı usune 

t .\ıılca.ra 'inler Alınacak? 
~ırt·rıe aı1' 8 (TAN) - Polis Enstl
~ltı ittttrı,.,tnacak talebelerin listesi ha-

t'lıltıer~· l..iste yakında emniyet 
ıne bildirilecektir. 

bahirlnle asllenn elindeki tahtel - niz yollan taayyün ettikten 80llr& i!1te Sovyet Rusyanm kendisine a.t- raftan Italya ve Alman~·amn, Ge-
bahirler teftiş edilecek, t- '1n 

ba.5ka blitiin Akdeniz devletlerine 
bütün tahtelbahirlerini Uman • 

lanna ~.ağırmalan, yahut bunlan 
muayyen bir takım deniz yollann

dan uzak tutmalan blldirlle<'..t"ktir. De 
nlz st>yrüsef eri bu yollarda yapılacak 

bu sahada. görülen herhBllgi tahtel- fettiği bütün mesuliyeti toptan roo- neral Franco hükumetinin ne i~jn 
bahir muhafız gemiler tarafRt - detmekte ve bu toptan red ile me- konferansa dant edilmiş olmadı-

dan hemen batmlacak ve bu husus seleyi de kapanını~ saymaktadır. ğını sonnalan trnn·etle muhtemel-
alakadar devletlerce pe~inden ka- ltalyan matbuatı ise ltalyanın Ak- dir. Bütün bu gü~Iüklerin yeoilmesi 
bul edilmiş olacağı için bu yüzden deniz konferansma hiçbir \"eçhile üzerine konferansın toplanmnsm'lan 
hiçbir ~ikiyete yer kalmıyacaktır. maznun vaziyetinde i~tirak etmi- ve emniyeti sa~lamlıya.cak tedhir-

Bu pli.om muvaffak olması içln yeceğiııi temin ediyorlar. ler almasından ümit kesilmemitttir. 

iS 

lnönü tle Yunan 
Krah ve Emir 

Abdullah Arasında 

Izmir, 8 (A.A.) - Ha§meUu Yu
nan Kralı ile, şarki Erden emiri Al
tes Abdüllah tarafından gönderilip 
Başvekil Ismet lnönüne lzmirde vasıl 
olan telgraflar ile bunlardan pek mü
tehassis olan Başvekilin kendilerine 
verdiği cevapların suretlerini ~ağıda 

neşrediyoruz: 

Ekseli.ns ismet lnönü Ba.§\'l'!kil 
A1'1iARA 

Ekselansmızm biraderinin vefatı 

dolayısile Aamimi taziyetlerimin ka
bulünü rica ederim. 

Joj 
Majeste Yunan Kralı 

ATJNA 
Majestelerinin göndermek nezake • 

tinde bulunduğu taziyet telgrafını aJ. 
dım. Gösterilen ala.kaya derin ~ükran 
lannu sunar saygıları.mm kabulünü 
rica ederim. 

lnönü 
Türkiye Başvekili ismet .l.nönü 

Hazretlerine 
Biraderi fililerinin vefatmda!l dola. 

yı taziyetlerimin kabulünü rica ede-
rim. 

'Abdullah 
Emir Abddllah Hazretlerine 

AMMAN 
Fehametpenahm lüttifkar taziyetle 

rine şU.kranlanmı sunar, yüksek var
lıklarına saadetle uzun ömürler dile· 

rim. 
lnönü . 

Saylavlar Tarih 
Kurultayına Davetli 
Ankara, 8 (A.A.) - Cümhuriyet 

Halk Partisi Sekreterliğinden: 
20 EylUl 1937 tarihinde Dolma.ban 

çe sarayında açılacak olan ikinci 
Türk tarih kurultayı ve sergisine bU
t ün mebus arkadaşlar davetlidir. Gir 
mek için hüviyet varakalarını göster 
mek kafidir. 

Yeni Mülkiye 
Mezunları 
Vazifede 

Ankara 8 (Tan muhabirinden) -
Bu yıl Mülkiye .mektebinden 59 genı: 
mezun olmuştur. Mezunlardan Rıfkı 
Erzurum maiyet memurluğuna, Ta
lat hariciyeye, Fahri, Bedri, Halit, 
Hasan, Nihat, Aziz, Salithaddin, Sa
bahattin, Enver, Akif, Muhsin, Feh· 
mi, Şerif, Kemal, Ismail, Ekrem, Sad. 
ri, Şevket, Nazif, Şahap, Hüseyin, Ke 
mal Maliyeye, Namık, Raşit, Musta.. 
fa, Hilmi Başvekalete, Namık, Cemil, 
Ibrahim Dahiliyeye, Muammer, Ziya, 
Fahri Emniyet Umum Müdürlüğüne, 
Saim demiryollarma tayin edildiler. 
lki kız mezun henüz vazife almadı· 
lar. Diğer 24 mezun da askerlik hiz
metlerini gördükten sonra tayin olu
nacaklardır. 

lstanbulu Ziyaret 
Eden lngiliz Filosu 

Roman yada 
Bükreş, 8 (A.A.) - Amiral Welle

si ham.il bulunan Dispatech kruvazö
rü Köstenceye, diğer Uç Ingiliz tor
pito muhiribi de Galatze gelmiştir. 

Vekillerimiz 
An karada 

Ankara, 8(Tan muhabirinden) 
B. ŞükrU Kaya, Nafıa Vekili B. Ali 
Çetinkaya, Dahiliye Siyasi Müstcşan 
B. Abdülmuttalip öker ve Emniyet 
Genel direktörü B. Şükrü SökmensU
er bu sabahki ekspresle Ankaraya 
geldiler, istasyonda karşılandılar. 

Türkkuşu Filosu 
Ankarada 

Ankara, 8 (A.A.) - Havacılık 

haftasını kutlamak için Zeki'nin ku
mandası altında eylülün birinde An· 
karadan Eskişehir, lstanbul. Bursa 
ve Izmire uçan Türkkuşunun altı mo 
törlii tayyaresi bugün saat 12 de bin
beş yüz kilometrelik seyahati m11vaf
fakıyetle başararak lnönUnden 4\n
karaya dönmüştür. 



Florya Treninde 

Kadını Yarahyan 
ihtiyar Ceza Yedi A.lllye birinci eeu nwhluıme.. 

.... db bir böytl yapma, bir 
de lalalık davuma baktlm11tır. 

Yetmiş Y aşında~i Suçlu, Bir 
Sene 2 Ay Hapis Yatacak 

. i\ıliye Dördünc:ü Ceza mahkemesi, dün 70 Y&fmda Aziz adlı 
bı~ euçluya bir sene iki ay hapiı, 100 lira para ,,:- 50 liralık taz
mmat cezası vermit ve derhal tevkif etmiftir. Davacı Fatihte 
~uhbey aokağmda 23 numaralı evde oturan Mııammer adlı ıenç 
bır kadındır. Aziz de Küçükçekmece kartıımda komiayoncu Mua
taf anın atçıııdır. iddiaya göre hi.diıe tudur 

Falabk ~ r.blm Be
kir IOkapada 1J ll1llDal'ada O

tur.. Madam 8ttrplktlr. iddiaya 
göre, Madam, 25 kuruş mukabl
Hnde kahve falına bakarken sl
vU poU. memurlanndaıı Bayan 
Mihriiınolsa, kendislnJ cürmü 
methut halinde yakalamıştır. 

Suçlu, mahkemede her teyf in· 
lir etmiştir. 

Vazifede 
Hakaret 

1 
Bayan Muammer, Küçükçekmece

de oturan Raifle evlidir. Raif, Muam
mer aleyhine bir boşanma davası aç-

Bu dava şahitlerin celbi için 
talik edlldlkten soma mahke -
meye Hatice adlı bir kadın a.lın
mıştır. Bu da büyücülük yap -
maktan suçludur. İddiaya göre, 
Hatice, evWeri blrlblrlndeın ayır
mak için kaprlanna ve duvarla
rına domuzyağı sürilyormut. 

Etmisl 
' Dün adliye jandarma nezarethane-

mıştır. Bu dava devam etmektedir. 
Muammer geçen gün Küçükçekmece
deki evinde oturan kiracısından paH 
almıya gitmiş, tren istuyona girdiği 
zaman da Sani isminde bir gençten 
çocuğunu sormWJtur. Aziz bu konut
mayı uzaktan duyınuş ve kocasına 
Muammerin Sani ile münasebette bu
lunduğunu söylemiş ve bundan da es

Mahkeme, bu iddiayı sabit gör 
mMlit için hakkında beraet ka
ran vermiştir. 

\.'llllP>emv- - - - - - -._._ ı --- --- __KU<aw>..a>-SA-4- ,,, sinde bir sövme hadisesi olmuştur. 
Mesele şudur: ki dava hızlanmıştır. Muammer ikin. iiııiii.ıoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.._ 

Bergüzar adlı bir kadm mevkuf -
lardan Ali Osmanla konuemaık iste
:ıni§tir. Karakol kumandanı Kamber, 
Bergüzara burada konutmanın ya. 
Bak olduğunu söylemiştir. 

Bergüzar bundan müteessir olmU§ 
ve onbaşıya kUfür etmişti. Suçlu ka
dm hakkında zabıt tutularak derhal 
meehut suçlar müddeiumumiliğine 
veri1ımiftir. 
1 Bergilzar: 

- Ben, davacıya değil, kocama 
kilf'ür ettim. demiştir. 

Müddeiumumi Beyoğluna gi· 
den bazı şahitleri de getirttikten 
sonra Bergüzarı vazife halinde haka
ret suçu ile &aliye üçtıncil ceza mah
kemesine vermiştir. 

Tevkifanedeki 
Cinayet 

r DardUncU istintak hakimliği, dün de 
altı gün evvel tevkifanede öldürülen 
F zi hakkındaki tahkikatla meşgul 
oımuştur. Tahkikat sırumda yeniden 
11 phit dinlenmiştir. 

~atalca Yolunda Bulunan 
BaJ.ıboı Araba 

Birkaç gtln evvel, Çatalcada Dağ. 
yenice köyt1 civarmda tek atlı bir a
rabanın başıboş gezdiği göriilmUştUr. 

Korucular arabayı durdurmuşlar ve 
içerde birisinin canSIZ bir halde yat
tığını görmüşlerdir. Tahkikat sot.un
da ölü olarak bulunan adamm Aya-

ci bir gidişinde Azize: 
- 70 yaşındasın, ben Saniden ço

cuğumu sordum. Sen bunun fena bir 
maksatla yapıldığını kocama bildir
mişsin, evimizi yıkıyorsun, ayıp de
ğil mi? demiştir. 

Aziz, Muammerin bu aenenişinden 
çQk müteessir olmuş ve hemen koca
man bir saldırma tedarik ederek Mu
ammerin Istanbula dönmesini hekl • 
miştir. Muammer ağustosun 18 inci 
gUnü trene binmiş, kadınlara mahsua 
kompartimanda oturmuştur. Aziz de 
ayni tren için bilet almış ve tren is
tasyondan aynldıktan aonra Muam
merin kompartimanma geçmiştir. Ya 
vaşça kadmm yanına sokularak gırt
lağından yakaladığı gibi yere yatır
mıt ve saldırmasile boğazlamıya bq. 
lanuştir. Kaduı Çil°Jl~ı ~. 
gırtlaimı Dldlrmadan kurtarmıştır. 

Fakat, ihtiyar Aziz, bu aefer saldır
masını tam sekiz defa kadmm rastge
le yerine saplamıştır. Yolculardan 
birisi imdat düdüğünü çekince tren 
durmuş, makinist Isa, hadise yerine 
gelerek Azizi yakalamış ve yaralınm 
ilk tedavisini yaptırdıktan sonra has
taneye göndermiştir. 

Dün mahkemede ilç şahit clinlenmiş 
tir. Mahkeme, suçu 1&bit gördüğü i
çin Azizi mahkftm etmit ve tevkif a
neye göndermittir. 

sofyada Akbıyık mahallesinde Cami 
sokağında 12 numaralı evde oturan 
Ahmet olduğu ve yeni aldığı arabayı 
gebre getirirken ıkalp sektesinden öl
düğü anlqılIDI§tır. 

- Hacı Efendi Dayı! Sen bizi açlıktan öldürmiye 
mi davet ettin, yoksa hık mık diye ağlamanızı gös
temriye mi? 

Meserret yaşlarının ucunda kahkahalar vardır. 
Hepsi gülmiye başladılar. Vergici baktı, Erdenin 
teyzesi kalkmış, odadan çıkıyor. Hemen sıçra.dı: 

- Vallahi olmaz. Yağma yok! Ben müjde edece-
ihıı! 
Kapıdan fırladı. Ve sofadaki oda kapılarım fiske· 

Fatura mı, 
Bono mu? 

---0--

Bir Sahtekarhk 
Davasına Bakılıyor 

Dün ağır ceza mahkemesinde bir 
sahtekarlık davasına başlanmıştır. 

Davacı Onofurye adlı bir çanta tüe
can idi. Suçlu yerinde de Anesti, Yor 
go, Katina ve Perikli vardı. 

lddiaya göre suçlulardan Anesti, 
davacıdan Uç yt1z kuruşluk bir fatu
ra alımttır. Sonra bu fatura klğlc.tı. 
~ ~--d""'I.: __ ......_ ı.-....... .. 

ve rakamlan da 302!tıtra yapm&i: su
retile bono haline koymuşlar ve icra. 
ya da müracaat etmişlerdir. Onofur
ye kendisine tebligat yapılınca hay
rette kalmış ve hemen müddeiumu
miliğe müracaat ederek bir sahtekar. 
lık karşısında kaldığını bildirmiştir. 

Suçlulardan Katina, hastalığı dola
yısile geçen celse gelemediği
ni söylediği için davacı ve
kili Katinanm muayene ettiril
mesini istemişti. Dün Katina gel
mişti. Suçlulan, avukat Nail Tan ile 
Hayri, davacıyı de Besim Şerif tem
sil ediyorlardı. Suçlular, sahteliği söy 
!enen kağıdın bono olduğunda, davacı 
a\11'katı da faturalığında ısrar etti • 
ler. Muhakeme ıahitlerin çağrılması 
için talik edildi. 

lemiye ba§ladı: 
- Abla! Hanım abla! canım abla! glllimı abla! Hlfız Hanım gülerelt: 

Bir aee ver, bak ne müjdelerim var. 
Yalnız, bunu söylerken sesim kısıyor, ap.fıdakile

re duyurmak istemiyordu. 
Gt1ner odalardan birinde idi. Fakat Bel!I vermedi. 

MUjde hakkı Vergicinln olmak üzere, annesi içeriye 
girdi ve bir saniye sonra orada da kucak kucağa, 
yilzyUze bir ağlaşma oldu. 

Erkekler ,imdi aşağı inmişlerdi. Yüzbaşı aof anm 
ortasına gelince: 
' - Beyler! efendiler! dedi. OnümUzdeki perşembe 
günü, öğle namazından sonra burada, nikih cemiye
timiz var. Sizi şimdiden davet etmiye memurum. 
' Yemek gürültillü bir şetaretle biterken, yukarıda 
da bir başka sahne vardı. Hifız Hanım yanına oturt
tuğu GUneri sol koliyle l&l'IDIŞ, gizli gizli, glllUşerek 
birşeyler söylüyor, GUner de utancmdan önüne baka
rak cevap veriyordu. Oteye beriye telAtla gidip gelen 
ve sevincinden ne yapacağını bilmiyen annesi bir a· 
nlık: 

- A ! dedi. Kıskanırım! Oyle gizli gizli ne söyleşip 
duruyorsunuz? 

Yanlarına sokulduğu vakit, kızmm haflf dekolte 
göğsünde bir pantantif sarkıyor: 

- Hele hele! Ben bayramlık birşey vermediğim 

için demek teyzene gittin. 

- Bayramlık değil o, bayramlığı evde hazır duru.
yor, el öpmiye gelince alacak. 

' - Bu da nesi ya? 
Annesi bilmiyor gibi 911Suyordu. Teyzesi: 
- Ne olacak. Benlm kızım o kadar güzel ki, bü

tün kızlann arasında öylece biricik ki kaybolmaam, 
çalmasınlar diye nişan taktım. 

- Pek iyi öyle ise! Hadi değiş edelim. Sen GUneri al 
ben de Erdeni. Sanki benim Erdenim çirkin mi, ben 
de ona nl,an takarım işte. 

Hemen gitti, efendisinin dolabını açtı. Sedefli çek
meceden, iri tek ta,lı yakuttan, bir kafesli yüzük çı
kardı. Hlfız Hanımın bir göz işareti üzerine, yüzüğil 
kızma uzatarak: ı: 

-Al, gittiğimiz vakit verirsin. 
Kız utandı. Teyzeeinin hafif bir dilrtüşile alıp orta 

parmağına geçirdi. Şimdi onlarm da yemeği gelmit· 
ti. Bacı nine tepsiyi iskemleye koydu. Ve GUnerin an
nesine dönerek iki ywnruiunu birlblrine vurup nis
·bet etti: 

- Oh işte!. Aldık ya. Kaf ealnizden bUlbült1 kaçır
dık ya. 

Bu ne saadetli bir bayramdı. Dıtiyar kadınlar birer 
taze kadm kadar şakrak, kUçUk hizmetçi kızlar, ayak 
lan yere basmıyacak kadar kanat ab,tırmq birer 

Yeni Sinema Mevsimınin Birinci Haftası Şerefine 
YARIN GECE 

sinema
sında 

Fransızca sözlü aşk - heyecan ve hareketli, her
kesin beğeneceği, takdir edeceği muazzam film. 

BEYAZ IADIN TİCARETİ 
Bat rollerde: 

KATE DO NAGY - JEAN PIERRE AUMONT 

9 - 9 - 937 

ŞANLI ORDUMUZUN BUYl1ı 

TRAKYA Manevra!art 
ATATÜRK 
ınönO MAREŞAL ÇAKMAK 

Vekiller Heyeti ve Generallerimiz, Sabiha Gök• 
çen ve Kahraman Tayyarecilerimiz. MUtteS 
dost Devletler Aakerı Heyetleri. Tayyare • ~ 
Topçu - Süvari ve Motörlü kıtalanmız. 

Büyük resmigeçid - 1000 metrelik (ılJD. 
SESLI VE 'l'URKÇE soZLU 

YARIN GECE için numaralı koltuklat 
den satılımaktadır. Telefon: 44289 

Bu akşam biitün 
lstanbul halkı SARAY SiNEMASININ 

Yeni 1937 - 1938 sinema mevsimi münasebetile verilecek GALA MUSAMERESINE iftirak ec1ecektil'• 

ıık proır•m= CBSUS A@kı (Fransı%c• 
Altın ";ft' S6zl0) 

... ~·ı·'·' GIIT A ALP AR - Fr!:~., JULES BERRY 
gı~ı ıkı buyUk yıldız tarafından şahane bir surette temsil edilen ve emsalsiz bir lüb ve ihtipm tçfDdl 

" • reyan eden Musiki, Aşk ve Casuslu Filmi. 

ilaveten: IUYUI TRAKYA MANEVRALARI ve PARAIOUIT JURllLha~ 
Bu akşam için yerlerinizi evvelden temin ediniz. Telefon: 41656 ~ 

Rüıvet Davası f TOPLANTILAR -
Dün Asliye birinci ceza mahkeme-

sinde rüşvet aldığı iddiasile tevkife- ı • DAVETLER 
dilen Yeniköy nahiyesi müdürü Ala-
addinin muhakemesine devam edildi. 
Mahkeme, geçen celsesinde riiJvet 
vermiye mevzu olduğu iddia edilen 
toprak meselesini Sarıyer kaymakam 
lığından sormuştu. Dün gelen cevap 
okundu. Mahkeme, cevabı müphem 
bulduğu için teıkrar sormıya karar 
verdi. Suçlu avukatı, bu toprak sa
hasının hadiseden çok evvel Nafıa 

Veka.Jeti tarafından kapatıldığı için 
oradan toprak nakline imkan bulun
madığını iddia etti. Muhakeme bıtska 

• 

bir güne talik edildi. 
---{l---
Ziraat Enıtitüıü 

Ziraat K11mı Müdürlüiü · 
Ziraat Veklleti Ziraat umum mü

dürü Abidin, ziraat enstitüsü ziraat 
kısmı müdürlüğüne naklen tayin e
dllmiftir. Umumi mt1dlrlöğe kimin 
.. ...... uv vş. ..... - ... ""'"..... """2' - ~ .. 

müdtlrlerfnden Selim veklleten u
mum müdürlük işlerine bakmaktadır. 

Nüfuı Kağıtlarını 

Henüz Almıyanlar 
936 ve 937 seneleri içinde nüfus ka 

ğrtlarmı kaybettikleri için yenisini a
lanlarla henüz müracaat etmiyenler.n 
Emniyet direktörlUğli ikinci şube mü 
dUrlUğUne müracaat etmeleri lüzumu 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Ertuğrul Sadi Tek 
Bu gece 

Yeşilköy Aile 
Tiyatrosunda 

nUR BABA 
Vodvil 3 perde 

Yenikapıda 

Sünnet Düğünü 
Kızılay Kıumkap1 şubesinden: 
Yeni.kapıda Sandılobumunda Bizim 

Aile gazinosunda Kızılay Kumkapı na 
biye şubesi tarafından 9-9-937 per
şembe günü akşam saat 20 de fakir 
çocuklarm sünneti mütenevvi eğlen
celer tertip edilerek yapılacaktır. 

Kaptan ve Maklnistler 

Cemiyeti Kongresi 
Toplandı 

Türk Ticaret ve Kaptan .Makinist
ler cemiyetinin yıllık kongresi dün ,, __ . - . .. 
toplanmlftır. Kongreye Dehrimizde 
bulunan vapurların bütiln kaptanlan 
ve birçok makinistler iştirak etmiış
lerdir. Evvela ruznamedeki mesele -
ler görUşUlmüş ve bilhassa cemiyetin 
çıkarmakta olduğu mecmua üzerinde 
bir çok münakaşalar yapılmıştır. E
ge süvarisi Sait OzegeAin cemiyet re
isliğinden çekilmek hususundaki ıs
ran üzerine seçim yapılınıt ve reisli
ğe Cumhuriyet süvarisi Süreyya 
GUrsun, Lkincf reisliğe de Nail Ozçif
çi getirilmiştir. 

Klznn Güney umumi ki.tipliğe, De
nizyollarmdan Etem, Necmi, Rahaet
tln, Akaydan Nasuhi, batik gemisi 
süvarisi Burhanettln Arhon, Şirketi 
Hayriyeden Hayri kaptanlar da aza
lıklara seçilmişlerdir. 

den de ... 

Günün programı - .._.... 
öGLE NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 PlBkla Türle 1ll 
12,50 Havadis 13,05 Muhtelif 
neş~_a~~ !4 SON 
AKŞAM NEşRIYATI: .Jıl 
Saat 18,3.0 Plakla danl!I -~~ 

19,30 Spor müsahabeleri: ~1' 
fik tarafından 20 Sadi ve ark•~ 
tarafmdan Türk musikisi ve baAPJıi 
kılan, 20,30 Bay Ömer Rıza ~· 
dan Arapça eöylev, 20,45 Bar~ 
mel ve arkadaşları tarafmd~_..t 
musikisi ve halk şarkıları .<~ 
yarı) 21,15 Orkestra 22,15 ar~ 
borsa haberleri ve ertesi gUnibl fi 
ramı 22,30 Plakla sololar, opera 
peret parçalan, 23 SON 

• Günün Program ()il 

ILU'll' KON8BllıLE& 
muaild (8.15: Dewmı). 9.20 
kısa dalgası: Pl&k 9.45: g-. 
30: Keza.11.50: Keza.13: g-
13 Berlin kısa dalgası: Hafif 
ki (1415: Devamı).13,10~ 
nşık musiki pli.klan. 14,115 
kıaa dal gam: Lllle'den kontet' 
li. 14,25 Bükreı: Eğlenceli ~ JUi! 
sikisi. 15 Paris kısa dal~: !:"oııl; 
nes'den konser nakli. 16,30 ~ 
kısa dalgası: Orkestra, şarklı ~ 
no. 18 Val"fOVa: Hafif musiki· ;ıcı 
Roma kı8lf dalgası: Orkeetrat jf"J 
ran.18.45 Berlin ima dal~1i 
Love'nin Balladlanndan. 20 ~ 
Eğlenceli musiki. 20,25 P8'te: 
dalgası: Büyük askeri bando. 
yo salon orkestrası. 21 Berliıl 
Liypzig: Orkestra, tenor. tD 
22,2s Prag kıaa dalgası: orıı 

:!!~= ~~e:~ 23,1' 
ma: Varyete neşriyatı. 23,30 

- A a, demek bu da benden? # 
Bir sürü patırdı, kütürdü, kahkahadan sonra i)l 8" 

n lira koparan Vergici ap.ğı indi. Doğru mutı 
girdi. lki evin dört küçük ahretliğini, iki ihtiyat bl' 
cısını etrafma topladı. Şöyle bir kuruldu, ~ 
&eSle: ' 

kuş. Erkekler dağılırken Hafız Hanım kapı arkasm
dan Erdene tenbih etti: 

- Ahçı hanımlar! Bacı nineler! yemekleriııll ~ 
hoşuma gitti, memmın oldum. Alm ikin.ize bir ~6' 
bahfif ! Her vakit böyle memnun ederseniz, kAh)''"' · 
tenbih ettim, bahşişinizi eksik etmiyecek. 

- Haydi oradan! Sen altın mı verirsin! 
- Ak,ama yemeğe gel, eni,ten bizde. 
En arkaya kalan Vergici: 
- Ayıptır hanım anne! Bir altından mı aakınıyor-

11un. Hem iki defa elini öperdik. 
- Hay Allah ocağını şen etsin oğul! Vallahi üstüm 

de yok. Akşama gel iki tane vereyim. 
- Benim akşama işim var. 
- Ermeninin orada mı? 
- Keramet sahibisin hanım anne! Haydi aökUl al· 

tını. Kör olayım ki almadan gitmem. 
- Yok dedim canım. 
- Ödünç al. 
- Kimden alayun oğul? Hacı, Erden gittiler. 
- Benden al yine bana ver. Sonra öderain, benim 

sana emniyetim var. 
Kapının arkasındaki GUner dayanamadı, gillmeye 

başladı. Ali kızm1' gibi: 
- Oyle ya, itini uyduranlar böyle güler. Biz de toı 

lu topraklı bir altm için ... 
GUnerin annesi söze karİJtI: 
- Anlaşıldı bırakmıyacak. Dur hele, bir bakayım, 

efendinin dolabında varsa al ver. 
-Yaşa be Hanım teyze! Gördün mü cömerdi. Am 

ma. ben yalnız senden istemiyorum, hanım annem. 

- Ben mi! Beni ne sandınız! Nah ifte! 'f' 
lhtiyar kadınlar baktılar. (Sahiden altm gı!) dl 

güliı,üp aldılar. Ali sonra kızlara döndtl: p1J 
- Siz de güzel hizmet ettiniz. ·size de bir aıtın~.,...

de pay edersiniz! Perşembe gUnü de birer çift~--r 
ıer altınlık küpe ihsan edeceğim! Sağlığıma du• 
diniz! 
Hafız Hamın, Alinin mutfakta gevezelik et, 

ifitince pencereden aeslendi: . f 
- Hft! Bacı nine! O deli fifenk orada ne iflıyor 
- Etrafına altın '88.Çıyor. 
Vergici azametle kollarını sallıyarak avluya çı 

bqını pencereye çevirdi, hem yürüyor hem haY 
yordu: 

- Herkes ıizin gibi cimri değil! i' 
Ve arkaamdan bir kahkaha fırtınası bırakarak ç 

tı gitti. Kötenlıı bafmda bekliyenler aıkıllJllflardJ: 
- Nerede kaldın canım? 
- Siz nerede idiniz? Ortalığa altın dağıttıtll· 

file yüzüme bakmayın? Payınızı verdim. Gelece1' 
fer de aize ... 

- Oha! Altını bulsan Artine borç ıildirirsin. 
- Kızdırmayın, döner dağıttıklanmı gerislıı 

riye alınm da isbat için getiririm. (Arkası "-' 
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G·· ---ll~delik Gazete 
Ah AŞ~··1UHARRIRI 

'f A.Nı ıtıet Enıin YALMAN 

kirde ınhhedefi: Haberde fi-
..ı: , e ' 
· "st, 8 .r ~eyde temiz, dü· 
Ra~et ~ı olmak kariin 

eaı ol ' rnıya çalışmaktır. 

CONON MESELELER! 

Dijnk·· 
8 " Parlak 

119·· 
o- 11

" kara 

Alim 
Cahil 

•d11! 
l> 

3 llıı)·a lf 
~~ 81Jgu~k faktiltelerlnln, Si

'nekte 
1 
r uğuruna kurulan 3·ük

llıııııı, lşu P erın, Lahe~· Adalet Diva-
llerb J·en . • • 
~ t ita l)()htika filemınln, ve 

80~e.r Yatın birtakım oob anlı 
'ar.:ı. i<l'11aşt ' lt >q, l<fını uıcı parlak alemleri 
~"!!! Ptor .. ~.evletıerarnsı hususi 
f 1 llnı.ıııtı· esoru idi. Klml milletlera-
ll~ıııl!ı · . 1 hukuk dô.Wsl idi. Kimi ıka-

dııı IÇınd J·· 
~ıı d e '' derin bilgiyi müşkille 

~"t e, letı . . ~ 
~ ı. er ı~ın hueet knpı:.ı yap. 
İ>ıı...· da ~ .. ııde 
çıkarı \'e karacla de\'Jetler arnsm 

~ \·erUir: Ufak anlaşmazlıklar onla. 
'11tlar ... ,,_· Oolar da vözlüklerini ta-
ro~ 'o~.. " 
"""llcıarı 111rii.kierini ök tirürJer; ak-
llta,., ile~ aksınrlar; kara, be~·az, 
~l'lat; ı,~' Yeşil, alaca kitaplarını 

ıı 4<ıl'lq ır kılı kırka değil, bir kı· 
~ bijJ a blrinı seksene ayırırlar:reç 
er~~ -0: ka.rnrlardan pay biçerler; 

~~eti llsdtk \•e kabul edilmis mnrl 
le,. sıfır 

; ''e h" numara elekten ge!:ırır-
l>atlaıc İlliiikiinııertni verJrlercll. nu 
'e Ol!nı ıtılerin hiikümJeri ilgili olan 
('dilit(jj ~:n hUtüın clevletln<'e bnştarı 
lttaı bi lgııı olanlardan herhangi bir 
lilJı ıliğ l'aı kaçnuya kalkarsa, bU· 
laJc lııt er devletler hUkümlerin mut
ı~...,. all!ı d 
ı:_.11i, h\l)( a. estek olurlar, yoo! der-
"'lij(ıı dih Uktı düvel böyledir, ve hu. 
~llt, l\~·kt·eı lileınasmın hUkmU bu
~rıı l'ı hareket, devletıera.ra ı 

\•e lil bozar. 
~ı~. htr ;sek tahsil görmt>kte olan bü. 
"'ıuet1~ .. UnYa gen~liği, bu parlak ft. 
tıı -~ on·· P b;ı.,~. • 1.1.nde saygı ile, inanla otu-
liiı'yh, u~ı veya umumi hukuku dü-

~ r.:~1t~a~-ıru~gıtn llcrıilii t1yre-
ırı"'la tt\r s \'a.ııuru mu Bozkurt vaııu
t '1.t~1 lllllıştı, beriki mi ötekini mah 

11 "~ıı \· tı? .Bir kızılca kıyamet kop· 

4~1tr g~:. ':ahey Adalet mvanmda 
l'lıl'ahııı •ğınt on misal olarak ha
li'a~ rı~. 

lıa aı d'• 
I'\ CıthJ linku parlak fı.lim, bugün 
~l.'iıJ J Oldu! 

liiıı <>lnı ~ tele. a ın ki, asırlıırdanherl sU-
~ ~U.~r: lı~tUn bilgileri bir anda su
~ l'ij bııg··l>Unku hukuku düvel profe
~ .ıllltşt, lln cehlin karşısmdn §a~ırrp 
Ilı U~·eı ~İ Çünkü ortada bir hukuku 
f Uttlıls lllaınıştır. Asıl kalmııyın<'a 
'~tilııU.: ının, mütebnhhirjnln, pro-
~e>ı.ı esamisl mi okunur? 
kn.~ • .._.11 
ı.~' lııy 0 

Ordulan Japon ordularına 
l~ l! a.n llahı çekmiş. Şrunghay yı-

ll'J.., • ekin " U ı· .. 
'a.ı "11 hat .,·anmış. ç ıman on uç 
~ ~l>aıı ~ış. Şal}kın şaşl\rn baka ka
ltı lleıllı!J lanın ortasında yüzblnler 

llş, İla .eı bir boğazlaş~ıya tutuş
~ \'a~l'aksız tahtelbahirler hay. 
ı~~I l'ları torpilliyor. Markasız 
\ "'~or ~adı UstUnde şehirleri bom
~11't ll~rJ esa~e: \'esaie ... Hukuku dil· 
b~I~ <J • ~ alııni ne yapıyor? Kur:ı 
\~-~· ;;t~uş, hiç birşey bilmiyor ki 
, bıı )( l ebıı in. l:'eni dünya hu ilmi 
~tli hıanunu ölü diller nrnr;;ma atr

e\•z 
~ 1~ .• uun dı~yüzü ne knılar ko-
~ "2li o kadar acı ve fe!ii. 

ıı., t.1eınnu SilGhlar 
~ tlcll.lı 
~ ~6~ 81tıaın (TAN) - Osman-
l 1tıe 

0 
ilde zuhur eden bir vaka U

~':ada ve civarındaki köylerde 
't.ıı fıtıdan, kurnandan vekili Şükrü ta 

tUt 1lti tlıa~lah aranılmış, büyük çap

~~.' ~u:er t~bancası, iki mavzer 
~l'i~aıı eaddıt brovnik, Negant, 

l'e tdiı:ı~~arı bulunmuş, mU-

l~İ ~ 
~ ~anda Çalmışlar 

~'lr tıcııra 
lııq >.tltı:ıtara('l'.A~) - Ağacıkt.ın sa
l ~ ile ita ' YurUk Mehmet ve Ha· 
,.,~eliııd;:e~. Salim, Denizköy ot· 
~~ı llt-ıııa k ıki rnanda çalmışlar. a-
~ ct-diı-, O§arak Adapazarına git

lı. ~ahı1t 
~b.J atı Old 

lll' 0 ,. Ukla.rı da anlaşılan bu 
ada tevkif edilmişlerdir. 

çılacak olan tarih sergisine getir
teceği ha.berinin verdiği sevinç ba
na bu satırları yazdırmıştır. Türk 
mumyalanndan yalnız Bironi ba1ı
setmiş değildir. Tarih alimlerinden 
İzzettin Cezeri, KöprUIU ·kütüphane 
sinde 1058 numarada kayıtlı "Ki
tabı Tuhfe - tül - Acayip ve Turfe 
- tül - Garaib" adlı H. 782 tarihinde 
yazılmış olan eserinde mumya için 
mUhim bir yer ayırmıştır. HUiasa 
ten diyor ki: 

"Mumya zifte benziyen bir mad
dedir. Fakat faydaları pek çoktur. 
Musulda ve Ercanda çıkar. Kırığa, 
çıkığa, yaraya, bereye, felce, suku
ta karşı mUessir bir ilaçtır. Dahil· 
den de kuvvetli bir ilaçtır. Baş ağ
rısına, sar'aya, tıkanıklığa ve hafa. 
kana karşı kullanılir." 

Jdanbul ··Asarı Atıka,, miızeaırule bulunan ~idon Kralı 1 @11it'm mu~tUı 

Ş elçuk hUkUmdarlarmın ve 
ailelerinin hemen hepsi 

mumyalanmıştı. Konyada Alaettin 
camiinin türbesinde birçok hüküm 

T ürkün tarihi yaradılıfla 
baflar. Varlığını bu ka

dar eski bir kaynaktan alan 

Türk, yok olmayı, ölmeyi bü

yük bir kusur sayıyor. Türk 

ölmez, ölmek istemez. Fakat 

tabiatin istisnasız ve keskin 

türesi dünyaları kendisine dar 

bulan Türkü de iki karış top· 

rağa sokuyor. Zaman onu da 

ağır bir değirmen taşı gibi 

öğütüyor. 

Yer yuvarlağı Ustünde büyük iş
ler görmiye memur edilen Türk 
yaradanına bile kafa tutmuştur. 

O; bir iaşe, cüe ve biraz sonra da 

toprak olmasını hazmedememiştir. 
1şte bu itikat ve bu isyan Türke 
mumyacılığı keşfcttirmiştir. Bütün 
fertleri değilse bile saydığı ve sev
diği ulularını bu buluşile ebedileş
tirmek istemiştir. Türk mumyacılı 
ğm mucididir. Ve bu öz türkçe ke
limeyi bütün dünya dillerine ver
miştir. 

ginleri Türk mumyacılığma hiç te 
mas etmemişlerdir. llim alemi şim
diye kadar mumyanın mucidi ola
rak Mısırlıları tanıyordu. Fakat 
mumyacılığı Mısırlılara çok eski ıa 
manlarda dedelerimiz vermişlerdi. 

Bütün dillere giren bu mum
ya kelimesi ttirkçedir. Eş

siz bir Türk bilgini olan Eb • Ur -
Reyhanı Bironi Türk hükümdar
larından ve ali Sebüktekin'inden 
Şehab - üd . devle Mevdud 1bnni 
Mahmut adına yazdığı "Kitab _ uı. 
Cumahir fil Cevahir'' adlı kitabın
da on sayf ahk bir yer ayırmıştır. 
Topkapı sarayında Üçüncü Ahmet 
kütüphanesinde 2047 numarada ka 
yıtlı ve dünya kütüphanelerinde <'· 

şi az bulunan bu kitabın 301 inci 
sayfasında Fi zikr - il - Mumyay di
ye başlıyan fasıl pek mühimdir. Bi
roni burada kırık ve çıkıklar, ayni 
zamanda tahnit için kullanılan 
mumyay mumya hakkında şim-

diye kadar ilim dünyasınca bilinmi 
yen pek kıymetli malumat vermek
tedir. Mısır ve Fenike mumyalarını 
tetkik edenler tahnitte kullanılan ip 
tidai maddelerin nelerden getirildi
ğini ve neler olduğunu bilemiyor
lardı. Büyük ve dahi Türk bilgini 
bunları bulmuş ve yazmıştır. Bu 
husustaki malumatını şöyle hülıisa 

edebiliriz: 
"Mumya Deyneverde bir mağa

rada su ile çıkan bir maddedir. Bu 
rası Türk hükümdarmm sıkı bir 
kontrolüne tabidir. Senede bir defa 
büyük merasimle açılır ve kalbur
lar gibi hususi vasıtalarla suyun 

altına çöktürülen maddeler alınır 
ve Sultanın hususi hazinesinde sak 
la.rurdı. Abin adlı bir köyde de çık
maktadır. Buna da (Abin Mumu) 
derler. Bu madde yumuşamakta, 
muma benzediği için (su mumu) da 
derlerdi. Bazıları bunun bir dağ 
yarığından sızan bir asfalt = zift ol 
duğunu da söylerler. Bu madde 
Harzemşahlara Oğuz Türkleri tara 
fından hediye olarak getirilirdi. Bu 
dn (Türkmen mumya) sı adile meş 
hurdu. En iyi mumyalar da bunlar
dı." 

DEDELERIMiZIN 
MUMY ACILIGI 

dar mumyaları var 
dı. Fakat eski 
Maarif umumi mil 
fettişlerinden Bay 
Ahmet Tevhitten 
duyduğuma gö -
re, hükümdarla -
nn parmakların .. 
da saltanat ha.tem. 
lerile gömilldük -

Selçuk Padişahı Uörduncü Aıtıç Aslanın mumyası 

Kitapta mumya hakkında di
ğer malumat şöyle devam 

ediyor: 
"Mumya har ve bfirid kısımları

na ayrılmaktadır. ve iHi.çların en te 
sirfü1d.ir. Dahilden ve hariçten kul-

lanılır. Kınğa ve yaraya ve bereye 
müessirdir. Deyneverli Ebu Hanife 
Ahmede göre farsçada da buna 
mumyay denir. Sukend hududun· 
dan her sene bir Türkmen Harzem 

tim. Şimdi müzede Fatih eczahane 
sinde teşhir edilmektedir. 

Orta Asyadaki Türk hükUm
darları gibi Batı Türk hti

kümdarlannın, ulularının ve ailele 
rinin cesetleri de mumyalanmıştr. 
Orhon abidelerinde Göitckinin mum 
yalandığını ve yabancı hUkümdar
lar tarafından cenaze için amber ve 
diğer birçok kokulu mevad getiril
diğini gösteren işaretler vardrr. 

şaha nebati bir mumya getirirdi. Türk dokumacılık, eczacılık, kimya 
Bu mumya onların en faydalı ve cıhk sanatleri gibi eski hastalıklar 
baş ilaçlarındandr. Çünkü bu tamıt tarihi bakımından <;ok miihim olan 
men otlardan hazırlanmıştı. B>.ı mumyacılığımız artık tetkik ve 
mumyanın tesiri çok seri idi. Biro- hatta mümkünse ihya edilmelidir. 
ninin müşahedelerine göre bir gün Yüksek Tarih Kurumunun Anado-
Hiı.rzemşahm hususi doğanlarından ludaki Türk mumyalarını ve resim 
birisinin ayağı Doğancıbaşmrn elin !erini de Dolmabahçe sarayında a-

lerini öğrenen bazı açıkgözler bu
radan mumyaları aşırmışlar ve yü
züklerini aldıktan sonra da bunları 
istasyon civarındaki Taci Veziri tUr 
besine atmışlardır. Bunlardan biri
si Birinci Keyhüsreve ait imiş. Diri 
gibi tazeliklerini muh&faza ed~n bu 
kıymetli mumyalar buradan alına
rak Vali İzzetin zamanında topra
ğa gömtilüvermiştir. Yine Konyada 
Selçukluların büyllk vezid Sahib A
ta Fahrettin Alinin türbesinde ken 
disile beraber iki oğlu, kızı ve to
runlarının altı mumyaları vardır. 

Amasyada Burmalıminare camH
nin ittisalindeki bir türbede 7 mum 
ya. vardı. Şimdi Amasya müzesine 
kaldırılan bu mumyaların Hülagfl
nun torunlarına ait olduğu söylen 
mektedir. Konya Aksaraymda da 
ou..z.ı .::>eıçuK mumyaıan varaır. t,;a. 
hil halk buradaki bir mumyayi ku 
raklık senelerde tabutile beraber bir 
dereye batırıp çıkarmak suretile 
bir çeşit yağmur duası yaparlardı. 
Buna rağmen mumya hala iyiliği
ni muhafaza etmektedir. Bu da 
Türk mumyacılığmın MıBir mumya 
cıhğına üstUn vlduğunu gösterir. 
Cahil halk mumyaları eskidenberl 
din kuvvetinden çürümemiş evliya 
cesedi sanırlardı. 

İstanbul asarı atika müzesinde 
Sidon Kralı Tabnit'in ve Topkapı 
sarayında da yansı timsah ve ya
rısı insan bir Firavun karısının 

mumyalarlle Şarkı Kadim müze
sinde Mısır mumyaları vardrr. 
Osmanlı hükümdarlarından da bir 
çoklarının cesetleri tahnit edilmiş· 
ti 

Anadoludaki mumyaların bir mU 
zeye kaldırılması ilim namına ileri 
sürülecek yerinde bir temenni o
lur. 

de kırılmıştı. Hırzemşah kızdı, Do. "' 
ğancıbaşının ayağının kırılmasını 

emretti. Derhal cellad çağırıldı. A
yağı kanatıldı. Cellapın bir rakibi: 
Buna kırmak demezler, ovmak der 
ler dedi. Cellad baş kaygusile ada
mın ayağını adamakıllı kırdı. Ve 

Viyanaya Gidenlerin 
diz kapağının altına kadar bUktU. 
Bu haber hükümdara bildirildiği za 
man çok acıdı ve nedamet etti. Tüıık 
men mumyasından içirtilmesini em 
reyledi. Doğancıbaşr şifa bulmuş
tu. Bir sene sonra kendisini atta 
gördüm. lndiği zaman bir değneğe 
dayanarak yürüyebiliyordu. Mum 
ya kırılan tavuk ayaklarını filan da 
iyi ederdi." 

Büyük Türk aliminin anlattığına 
göre bu madde yumuşamakta, ya-
ğa benzediği için "mumyağ mum
yay" denmiştir. Muhit • ül - Muhit 
in dediği gibi bunu ~'lınanca bir ke
lime sanmak en hafif mimasile ga
razkarlık olur. • 

Topkapı sarayında son zamanlar 
da üzerinde "Mumayi insani,, ya.zıh ı 
olan bir sandık bulunmuştu. Bunun 
tahnit edilmiş bir ceset parçası ol
duğunu sananlar olmuşt.'1.1. Fakat 
ben bunun Tiirkistandan eski 
Türk . Oğuz an'anelerine uyularak 
Osmanlı sarayına getirilmiş, kırık 

ve çıkıklarda kullanılmış olan Türk· 
men mumyası olduğunu tesbit et-

Acı Şikayetleri 
Teda\'i maksadile Viyanaya 

~eyah.at eden bir aile, dün mat
baamıza uğradı. Cümhuriyet 
.Merkez Bankasının bir Jıavale
sinin Avusturya Milli Baınkası 

tarafmdaın, karşılık )'Ok diye, ö
denmemesi )-üzünden ne sıkıntı
lar ~ektiğini anlattı. ;)Iüteessir 
olduk. Hayret te ettik. Bir va
tandaşın eline derhal ödeınmiye
ceği malfım olan bir ba\·aJeyi 
\'ermek, karşılıksız bir çek dol· 
durmak gibi bir şe)".. "Cümhurl
yet lUerkez Bankası gibi ciddi 
bir mile.<ısese, buna n38ıl razı o
lur?,, diye dü5ündük. 
Duyduğumuz şikayetlerin te· 

siri altında, kaleme sanlarak, t~ 
rlzli bir )'azı yaz&('aldrk. "Bir de
fa da Merkez Banka..r;;ından sora. 
Jım,. dedik. Bankadan "u izahatı 
\·erdiler: 

"- E,·et, A\·ustun·a Banka
sı, Türk mallarının ·satı~mdaıı 
karşılık toplanmaymca turizm 
ha\'alelerimizi nrmi:ror. Fakat 

havale verdiklerimi~ bunu iptl
dadao sö~·lüyonız. Havalenin te
ahlıurundan dolayı mesuliyet 
kabul etmediğimiz hakktııda el. 
ferinden imzalı bir mektup ta a
lıyoruz.,, 

Bize mekt.ubun bir suretini de 
gönderdiler. Anladık ki, Banka.
da mesuliyet yok. Bununla be
raber g~irllen tecrübe ~unu Is. 
bat ediyor ki, şikayetlerin önüne 
geçmek lçlın böyle bir mektup ta 
kati değildir. En doğrusu, ya 
ha\'alelerin derhal ödenmesi i~in 
hususi bir anla.~ma )·apmak \:e

yahut A\'mıturyayı kliring yolu 
ile seyahat mümkiin olan mem-
lekdleriıı listesinden çıkarmaktır. 

FIKRA 

Deniz Altındaki 

Meçhul 
Her taraftan tahminler l'3b'lyor: Ç,o. 
ğunda hakikati aramak kasdi de~>il, 
zihinleri de Akdeniz gibi ka.nştrmınk 
hevesinin hfıkinı olduğunu gördüğü

müz, bu tahminlerin en fazla kasdi'si 
hl~ §Üpheslz Moskovaya tevcUı olu
nandır. 

Bütün gayretlerini Mllletler Cemi
yeti nizamı l~lnde bir ban.. ve daya
nışma ahengi kunmya ''e her yerde 
harp tehlikesini bertaraf etmlye uğ
raşan So\•yAtleri!ı Akdenizdeki ba lı

ca menfaati bu denizin hUrriyet ve 
emniyetinden ba..5ka. ne olabilir? 

Ancak ulhteo menmun olmıyanla. 
nn kullanmakta oltluklan tahrik 1-
lihını birJıaç senedenberJ pek nazik 
buhran \'e imtihanlara göğüs geren 
Sovyetlerin elinde görmiye çalı:.mak 
pek te akıl ve akıllı işi sayılmasa ge
rektir. 

Denizaltındaki korsan bir emniyet
sizlik sondajı yapıyor: l\lnksat, sulhe 
bel bağlamı~ olanları harp korku ile 
yıldırmak ,.e onlan hak \'e faydalan 
aleyhine feda.kô.rlığa sevketmektir. 
Moskova hUcwn hedeflerinin başında 
geliyor. 
Bakalım banş devletleri hlidlseclli

ğhı hiçbir n~ice vennJyeceğini 1 bat 
edecek bir tedbir Ustünde birleşecek. 
ler midir? Pek yakın gelecej;rin talilıi 
oolarm bu husu ta.ki azim ve karar· 
lanna ba~lıdır. - FATAY 

Çatalcada Yangın 
Evvelki gün Çatalcada çarşı içind~ 

75 numaralı iki katlı eden yangın çık
mış, bu evle yanındaki diğer bir eV, 
tamamen yanmıştır. Ateş Abdi HUse 
yinin 16 numaralı evini de yakmıştır. 
Ateş büyümek istidadım göstermiş, 
Istanbul itfaiyesinden Çatalcaya gi
den bir grup ateşi güçlükle bastırmış 
tır. 

.Yunan Topraklarından 
Geçen Demiryolumuz 

Yunan topraklarından geçen 32 kilo 
metrelik demiryolunun idaresi hakkın 
da hamlanan talimatname, Nafıa Ve
kaleti tarafından komisyona iade e • 
dilmiş, lüzum gösterilen değişiklikler 
yıı.pıhı.rak ın1z.u1ıın:m~. Talimatna-

me yakında imzalanacak ve Türk top 
raklarmdaki demiryolu Türk kanun
larına göre idare edilecektir. 

Çürül< Binalar Sahipleri 
Tarafından Yıktırılacak 
Şehrimizin muhtelif mıntakalann-

dn yıkılmıya müsait olan binalar tes
bit edilerek sahiplerine onar günlük 
mühlet verilmektedir. Bu müddet i· 
çinde bu gibi binalar sahipleri tara
f mdan yıkbrılmazsa doğrudan doğ
ruya belediyece yıktırılacaktır. Son 
teftişlerde bilhassa Beşikt~. ÜskU
dar, Kasmpaşa mmtnkalarında böyle 
binalara epeyce rastlanmıştır. 

Sinema Salonları 
Daima Havalandırılacali 
Belediye, sinemaların her seanstan 

sonra tamamile boşaltılmasını ve 
salonların en az bir çeyrek muhtelif 
şekillerde havalandırılmasını karar· 
laştırmıştır. Hatta seansn ortasında 
salona girenler de bu müddet zarfın· 
da dışarıya çıkartılmış olacaklardır. 

Ondülôsyon Makinesi 
Kullanacak Berberler 

Ondülasyon makiııelerini kuliana
cak berberlerin tabi olacnklnn sıhhf 
ve fenni hükümler hak.tunda belediyr. 
feıı müdürlüğü ile berherler cemiyeti 
yeni bir talimatname yapmışlardır. 
Talimatname ancak sehir meclisir.ce 
tasdik edildikten sonra tatbik edile· 
cektir. 

---o-
ISTANBUL MEBUSLARI 

VALi iLE GÖRÜŞTÜLER 
lstanbul vilayeti dahilinrlt· te'"kikler 

yapan mebuslarımız bunlardan knnu
nn ihtiyaç olmadan yapılabilecekleri 
vali ve belediye reisi Muhiddin UsEln 
dağa anlatmışlardır. Bır !rnnunla ve
y:ı hükumetin emrlle yardması ikh
za edenler ayrılmıştır. Mthı.:sıarımız 
Ankaraya gider gitmez bu işlet le de 
meşgul olacaklardır. 

Yağmurlu Geçen Yerler 
Memltketin ba1.ı sahil ve yayla mın 

takalarında yaz ~onu yağmurlan bas
lamıştır.Bolu. Kastamonu, Rize, Trab 
zon, Samsun, Sinop ve Zonguldakta 
yağış olmm:ıtur. 
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Şehrimizde yapılan euuellıi Balkan oyanlann4an canlı bir hatıra . 

. Balkan Oyuiılarının ikinci 
Gününde Yunan Sporcuları 

Romanya Atletlerini Geçtiler 
Yunan Atletleri 78 Puvan T opladı1ar 

Bükre9, 8 (Arkad8.fIDUZ Bilrhan 
Felek telefonla bildirdi) - Sekizinci 
~kan oyunlarmm ikinci günü, bi
J?nciaine nazaran daha hareketli ve 
Yunanlılarla Romenler arasındaki çe
~eden dolayı daha heyecanlı ol
du. Havanın güzelliğini ve kendi at
letlerinin birinci gündeki muvaff akı
yetlerini gören halk daha fazla gel
miftJ. 

Bugünkü programda 200, 1500, 
10000 metre dUE koşularla 400 metre 
ıiılnialt, yilltaek atlama, disk atma, 
4fekiç atma, ve Balkan bayrağı var
dı. 
IOO lllla'BE: 

• o~ 

200 !det.reye bizden Melih ile Raif 
111111111", Bu ,._.. Bulprlar girme. 
diği için seriler dörder kigi yapılmlf 
ve kazanma 9artı artmıştı. Maalesef ı 
gerek Melih, gerekse Raif serilerindl! 
11<>nuncu olduklarmdan tasfiyeye uğ- ı 
radılar. finale kalamadılar. Bu yarı- I 
tm neticeleri: 

Birinci Romen 21.9-10 Yordake (yel 
ni Balkan rekoru), ikinci ve UçüncU 
Y'llnan, dördUncU Romen, beşinci Yu- ı 

~slav. ı' 
DiSK: 

Disk atmıya bizden işt:irrk edecek 1' 

olan Veysi ancak bugUn müsabaka -
lardan yarım .saat evvel trenden çık- i 
tı, yaptığı altı atıştan üçU favul oldu. 1 
Neticeler : 

Birinci Yunan Silloa 46,46, ikinci 
Romen, Uçüncü Yunan, dördüncü Yu 
goalav. beşinci Veysi 40,27. 
400 MANIAU 

400 metre mlniada bizden yalnız 
Faik vardı. Bu çocuk kendi serisinde 
güzel bir yanşla birinci geldiyse de 
ttı.alde önde giden Romanyalmm son 
mlniaya takılıp düşmesine rağmen 
Fa'ık ancak UçUncU oldu. Eğer uzıın 
atlamıya çalıştırlmayıp yalnız mAnia 
'koşturuleaydı ikinciliği muhakkaktı. 
Neticeler: 

Birinci Yunanlı Mandikas 55,9-10, 
lıinci Yıu~lav, tıçUncü Faik: 57, 
4ördUncü Yugoslav, befinci Yunan. 
YUKSEK ATLAMA: 

Yüksek ~tlamaya bizden Polyos ve 
Necdet girmişti. Necdet 1,65 ten son 
ra tasfiyeye uğradı. Polyoe formun
da idi ve gUzel atlamalar yaptı. 

Neticeler: 
Birinci Yunanlı Pantazia 1,87, ikin

et Polyos 1,84, üçüncü Yunan, dördün 
cU Yugoslav, beşinci Romen. 

1500 METRE: 

1500 metreye bizden Receple Galip 
girdiler. Recep 500 metrelik pistin 
daha ilk turun ortaamda hafa gec;
mek istedi, bu ,. nllf hareketi yUziln 
den sonlarda yoruldu ve yarışı kay
'bettL Galip ise UçüncU tura baf!ama 
dan yarışı bıraktı. 

Bu müsabakada bir hldise oldu: 
Yu~oıılavlar yanşı kazanmış olan Yu 
nanh Yorgakopulosun kendi müaa
bıklarmı ittiğini ileri stırerek pro
t esto ettiler. Buna rağmen Yunanlı 
• rinct olarak UA.n edildikten sonra 
tıtmar diskalifye edildiği . anlaşıldı. 
Bundan dolayı Yunan takımı protee-

iki Günün 
Puvanları 

Y antınlılar : 18 PllfJtın 
Romanya : 56 ,, 

i
t Y ~g~lavya: 45 ,, 

T urkıye : 14 ,, 
'Bulgarutan: 2 ,, 
"""' "" ........... ~ ..... ~ ......... 

canlı oldu. Bizden 800 ü Galip, 400 tl 
Firman, 200 t1 Melih, 100 ll Raif 
kottu ve Galibin gtbıel koeusu saye. 
sinde talmnınm; üçüncü geldi. Neti
celer: 

Birinci Romen takımı 3, 24, 2/10. 
lldncl Yunan talmnı, üçüncü TUrk 
takımı 3,28,1/10, dördüncü Yugoslav 
takımı, befiııci Bulgar takımı. 
Talmnımızm bu derecesi yeni TUr· 

kiye rekorudur. 
Bulgar guetelerinin reklA.mlarma 

rağmen Bulgarlar bu eene, her za
mankinden daha sayıftırlar. Yugoe-

laylann da --s·k- atl4eri 

~::ıt"*'-~~: ™--- --PUVANLAS: 

lki günlük pnvan vaziyeti f(Syle
dir: 

! Birinci Yunaniırtan 78 Puvan. 
! ikinci Romsı.,,.ya 56 Puvan. 
j UçtlncU Yn~oslavya 45 Puvan.. 
1 Dördüncfl 'turkiye 14 Puvan. 

Dünkü 400 metre birincisi 
Yunanlı M andilıa. 

to etti. YunanWar eğer it düzeltil
mezse müaabakalan terkedip memle 
ketlerine döneceklerini aöylUyorlar. 
Hi.disatm inkişafına göre neticeyi 
bildireceğim. 

1500 neticeleri. 
Birinci Yunanlı Yorgakopuloe 4,2 

(yeni Balkan rekoru), ikinci Yugos
lav, tıçünctı Yunan, dördüncü Yugos
lav, beşinci Romen. 

10,000 METRE: 

10000 metre koşuya bizden, bu ko-
9unun mUtehaumı olan Rıza Maksut, 
bilmediğim bir sebeple sokulmıyarak 
yerine Artin girm1'ti. Esuen bu ya
ntta iki Yunanlı, iki Romen, bir 
TUm, bir de Yugoelav ohnak üzere 
alb yarqıçı vardı. 

Beşinci kilometreden sonra Roman 
yalı Kiriatea başa geçti ve diğerlerin 
den a~dı ve Yartfl da böylelikle bi
rinci olarak bitirdi. Bizim Artin de 
son turdan bir evvel, beşinci olarak 
devam ettiği yanşı terketti. Netice
ler: 

Birinci Romanyalı Kiriatea 
32.~.4/10 (Yeni Balkan rekoru); 
Udncl Yunanlı Kiryakidia (Meşhur 
maratoncu), Uçüncü Yunan, dördün
otl Romen, beşinci Yugoslav. 

ÇEKiÇ ATMA: 

Çekiç atmada bizden kimse yoktu. 
Neticeler: 

Birinci Yunanlı Dimitropuloe 48,08 
ikinci Yugoslav, UçUncU Yugoslav, 
dördünctl Yunan, beşinci Romen. 

BALKAN BAYRAK: 

Balkan Bayrak yanşı çok heye-

Beşinci tsulgariatan 2 Puvan. 
Eğer 1000 metrede Yunanlının dia

kalifi~·e edilmesi sa)'IWL bile yine Ro 
menleT YunanWara yetifememekte
di .. ~r. Zahiren muntazam görilnen 
Romen organlzuyonu gün geçtikçe 
ı;evgemektedir. Birçok müsabakalar 
galiplerinin bayrakları zafer direği • 
ne çekilememiftir. 

Neticeleri bildiren nünıerotaj lev· 
ham ise iki gündür yapılan 13 mtıaa
bakada ancak ild defa kullanılm1'tD'· 

Bizdeki Balkan oyunlarında yapb· 
ğmuJ gibi neticeler guetecilere mtl
sabakayı müteakip reamt tebliğlerle 
bildirilmediğinden hoparlörlerle söy
lenen neticeleri çok mlltktllltla al • 
maıktayız • 

Muhtelit 
Oyuncuları 

Çağırllıyor 
r. s. K. t.ı.nhaı l'atbol AJu· 

bpadaa: 
btanbal muhtelit takmu bu

gün (9, 9, 987 peqembe) FAkl
telılr yolu ile bmlre hareket e

~ decdltlr. 
ANıda 19tmlerl yazdı fatbol

dUerlD mal..,....rlle blrllkte bu 
gün laa& 11,80 da CaPlolhmd& 
Parti merkedade lstmbal bölge. 
itinde bam buJ1M1me]en t.eblll 
olmnır. 

Beykosıdua: 

8&fa, Bahadn', Kemal, Sadet
tin, Tmlum, Şahap. 

8llleymanlyedea: 
Rabi, Danlt. 
VefaclM: Maht.etml, MU9tafa 
Anadoladan:8&11h,Llva. 

Topkapldaa: 8Al&hadclla.. 
BIWdm: Nimet. 
Eyllpt.en: Halit. 

zamanlan hatırladı. O günden bu 
güne yıllar gelmiljl geçmiş, köyde-
ki vaziyeti gitgide kötWeşmifti. 

Hah 1'te aklına bir çare geldi. Bun 
da muvaffakıyet yüzde yüzdü. Le
tizia'nm yilzU ciddileşiverdi. Koca
sına: 

- Dinle Karliseppe, bundan te. 
zi yok. Eşek arabasma atla, Karli
noyu da beraber al. Doğru Milino
ya git. Kontu bul. Süt anası Leti
zia'nm koçası olduğunu söyle. Biz 
den istenen paradan onun haberi 
yoktur. Git anlat." dedi 

Kl§tı. Gök kapkaraydı. Yağmur 
bazan yekpare bir su kitlesi gibi, 
basan da tA iliklere itliyen dondu
rucu bir ahmak ıalatan gibi yağı
yordu. 

Karliseppe yılların yağmurlarile 
ve günefile mlatılıp kavnılmllf, ağır 
ifile de kargacık burgacık olmUIJ 
köyJUnUn biri idi. Kol ve bacak gi
bi güneş görmiyen etleri va.ktile Le 
tiaia'mn teni gibi bembeyaz iken, 

KAYE 

tarla onu porsu
tup karartmlf, 
dik gövdesini bUk Koronatall 

niche'in bacakl~a mtnifal ~ 
lçeri giren Uf&k ·~orOD "fi. 

sizi görmiye gelen bir köyll 

milftü. dedi ~ 
Karlieeppe dü

fllncelerini bu U• 

fursus eeyaha· 
tin gldlliJıe uy· 

Karliseppe 
- Ben çiftlik dırdJrlann& " 

vereuıem. Gitein derdini Sor 1 
comoya yansın. Ha sana •1111:...
yordum Annibal4'. HemaJde 

durmu,tu. "Evet Kont on eekiz 
yqmda olacak. Çünkü Letizia Kar 
lino'yu doğurduğu sene doğdu idi." 
Anba aannldıkça, bafmm eallan
muı dUfüncelerinl noktalıyordu. 
"Letimia ha.k1ı di. Genç kontun 0-

kıp bitenlerden haberi olmaa ge
rek. Vaziyeti anlar anlamaz Kont 
mutlak bana bir mühlet verir." 
MUthiı bir yağmur borası dil.fünce 
aini buracıkta kJ8a keatl. Fakat o 
yine ipin ucunu buldu. "Bir bir ar
dı ma yıllar kurak gitmeseydi, ben 
itimi bilirdim. Tarla kiramı fimdi
ye kadar olduğu gibi tıkır bkır 5-
derdim. Otuz sene uğraştık ta da
ğı bağ ettik. Bunca almteri döldtım. 
Bu eene parayı vermekt.e geciktim. 
Bira beklelleleır D'e olur? SOr Qia. 

~a.;:. ımr"1'"~~ 
ubrde. Çift öldlsll de nallan dik· 
ti. Sor Gtaeomo een 6deyemezain, 
artık ihtiyarla.DlJ'811l; bun8JD.IŞ8m 
diyor. Bunca zamandır nasıl yap
tmuıa yine öyie yapanına. Allah 
bel'8mı versin fU ahmak ıslatanm. 
insan yüreğine Rhir mzdırıyor. Ya 
paın şakır ,akır yağan yağmur. 
lnaam bari uyanık tutuyor. Şu ça.I 
murlarm da bolluğuna bak. Ne o
kırdu Polenta (bir çeşit bulamaç) 
olaydı ya. İnsan dört ayağı Usttıne 
dU9Up kanımı tıka bua doyururdu. 
ltte Millna yaklqıyoruz. Amma 
da 8İ8 var yahu. Dünyanın llODU 

galiba.'" 

Yazan: 

Emmo de Marchl 
Çeviren: 

Cevat Kabaağaçlı 
•••••••••••••••••••••••• 

al acaba IU kadar olsun bir merha
met göetermifti. Karliseppe'nin 
gözleri kapmm yanıbafmdaki palto 
ve ppka ulmmıa iliftl. Orada ta
kılı sarkan ppka ve paltoların ha
li, inaana idam edilen •klan sey
rediyonnut hiEini veriyordu. Re
simlerde, duvarlarda, velh88Il her-
feYde bir çökUnttl, bir karanlık, 
bir ~.-llbıordu. Binada . - ~~~~-- ~· 
k• ölmlftU. Yabm yağmur du.ya-
hıyordu. 

che'in bacakları ve memeleri-.,1 
Sokakta Karlinonun ef8ll 11' 

mur albnda 8Il'tmI ai1Jdyordd- 1 
nmdan kayıp geçen her~ 
yanamıyor, qeğe bir ~ ti 
tıyor. Sokak yumurcaJdaI'I ~ ~ 
ğin kulağına letacya nUJD'I""'" ı 

bağrıyorlardı. .....11 ~ 
Eteğe yapılan her tecaVU-~ 

dine yapılmıl sayan KarliDO_ ~ 
ruklarmı mkarken "Ah fU ~ 
larda tutulup fırlablacak ~-
yok. Yoksa &nlbacıl&n!1 ~ 
verirdim." diye bom~., 

Karliseppe upğa "Fakat_~ 
acomo aöztimü, teklifi~
ki" diyordu. 

J una. 

pıp T.:pıp Kontu cörm..,-~ 
Karliaeppe yine yerine ~ 

Bu saatte Letizla'nm k~, 

Juli 
baklarmı doldurmakla m ......, 

S aat on birde Don 'o ye- ğunu dllftlndtl.Kimblllr J)01l ~ 
mek odaama geçti. Ve ilk nun süt anahğlyle nuıl ~~ 

klah Claret ,arabı bardağım yuvar bartıyordu. Köylünün dtlf17 
ladı. Ne iyi bir adamdı o. Köylüle· Letizianm gençliğine, ıtoııt.U .,,, 
ri çocukluğundan beri tanırdı. Hiç mek için Millnoya ilk ~ Jl 
t.e cimri değildi. Eli açıktı. Seyaha- ...,..- .., 
te, ata, antikalara, reeiınlere bol bol dı. Ne gtlzel bir kadmdL ~ ...1111 
paralar 8811"federdi. A canım Kar- Kontun, fakat gllrt>Uz ,,,,,..,,,-' 
liBeppenin aradığı birkaç ay bir ıa,an gıdayla, canla, ıranl" -
mWıleti ondan esirgemezdi ya. kontun cılız çocuklarm& ~ 
Şöyle rahat rahat nefes alacak bir mhhat verebilirdi. 
fll'S&t. iki çuval arpa aablınca, bir ~ 
çift domuz yavrusu besleniliverin· A kl&m oluyordu. ~~ JI. 
ce her pUrUz dUmdllz dUzelmit o- mo gelip Karli8eP ~ 

Ş ehrin gt1rilltilatl Karliseppe- lurdu. du. "Sen burada hiç bekleJlif'o ~ 
Din bqmdaki dilfünceleri Kont henllz yemeğin ciğer kızart çıktı gitti. Noele kadar ya '!:"...Jll'. 

kovdu. Etek arabası koca sarayın muma varma~tı ki deli fitek verirsin, ya arahem çekip ,,,,,,,.~ 1 

önünde durdu. Kontun evde olup ol doatlarmdan Marki Ann\bale çıka dedi. veJdt '-
ınadığmı sorarken köylü kapıcmm geldi. tki delikanlı pkalqblar, pa Koronataya ancak _~...u. jJJ_ 
eline dört taze yumurta verdi. Ka- tmhh, gtlrllltülü kahkahalarla gU- dW •·· Letizia ocalı ~--~ ~ 
pcı onu yukanki kata sağladı. O- lilftUler. Marki, Konttan bet altı bin \ lieeppe aıtık &tefi de ocail ~ 
ruı loetu. Gölgeler arumdan bir frank ödünç aldı. Attan, avdan ko lesindi. Onların orada neel ~ 
gölge aynlıyormUf gibi karanlık· nuturken aöz mevzuu Mil&noya ge Kendilerinin mütt;erek ~ --İ 
tan bir Uf&k çıktı. len Fn.nm operet artisti fettan NI bqka yer yllztlnde neleri? 

-Ne istiyoreun! 

=!:"~~ gö~ r;D.ıyarbekirde Türkiyenlll 
- Kira parası hakkında soyliye-

ceklerim Vat' da. 

ıe:e~:~::":k:=~ En Büyük Temsil Salollll 
edilmesini istemez. Kira meselesi i
ae Sor Giaeomo var a. Kont neden 
aylık verip insan tutuyor. 

- Siz Koronatadan Karlieeppe
nin geldiğini söyleyiniz. Karım 
Kont Hazretlerinin .Ut l\İJleaidir. 

- Öyle iae burada otura koy. 
Şapkanı çıkar. Kontun duvardaki 
ecdat resimlerini görmüyor mu
BUD? Biru saygı 1Azun yahu. Ken
dini dağda mı sanıyorsun? On, on 
bet mra teebih çeksen, eeni Konta 
haber vermenin ID'UI gelir. Konta 
biç bir hediye getirmedin mi? Bir 
kaç, hindi, birkaç tavuk olsun .. 
Yok hl! 

Karliaeppe oturduğu yerden, so
kakta etekle arabayı bekllyen Kar 
linoyu görebiliyordu. Yağmur yine 
güldür gUldUr inmiye başladı. Kar 
lino mtmdakl kaputu çıkartıp e,e
ği örtttı. Karliaeppenin gözleri su
landı. tıte buncacığı bile inaanm 
lmıana yapbfı yoktu. Şu izbe ge
çitte reelmlerl malananlarm lıaDgl 

lnfGGll biıirUmelı nere bulunan .alonun ıllfar&tlan wö 

Diyarbekir (TAN muhabirinden)- binanın içi bir tiyatro salonu: 
Halkevi, çok modern bir temsil salo- olan teknik tertibat gözön~ 
nu inp ettirmiştir. Bu salon·ı, yalnız larak yapılmı,tır. B;nden f fit 
TUrkiyenin değil, belki Şarkın en gU- el alacak büyüklüktedir. ıctı 
mel lalonlarmdan biri olmuştur. Çok mi, Cllmhuriyet bayram111a 
orijinal bir mimari tlsl6pla yapılan bu lecektir. 
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YENi YIL MODASININ ESASLARI: 

Sene 
• • 
ıyınme 11 

Elbiselerde 11 Kolay 
Hakim Bulunuyor 

Haıaratla MücadelJ 
KARINClALAM KARŞI - ~ ı 
dum k....,._ ve tahta anla
nm ldUdlrt ekiniz, karmcalana 
geldljl deliklere ldUdlrt stlrtbıtlz. 

FABEJ.ERE KARŞI - Ban
lar Mherl hiç leVIDeder ve b
çarlar. Buna makabD bpulua 
koua yiyeceğe gtUyajı stlrer
_.. glUyaimm kolmsana ve 

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

Par;. moJacılannın ellerintlen ,ılunıı olan en yeni 
sonbahar ıapluılan 

._ Jta7 lonbaharmm modalarmda 

Kiler Düzmek 
Usulüne Tekrar 
Dönebilir miyiz ? lok rör.e çarpan nokta "kolay 

~ .. esasıdır. Bu esas, moda

---~~n her çeşidinde gö7.e 
~~·Gerçi bu eeua is
.._ eden bütün modellerde ihti

,. lllen görünüyor, fakat yavq 

l'ıe-.. bunlar da maziye kaflf&Cak :it Pçmeden unutulacaktır. 
~ llOnbahar elbiseleri ipekten, 

' \'e salreden yapılabilir ve 
lla.ı_ ~Uınlarm üzerine istenen re
lılt-~' desenlerin basılmaema niç 

~yoktur. 
"- lleneki modellerde etekler, ge 
-.ı, leneye nazaran daha kısadır. 
~ ~k~. Fakat bu gUn ke
lllL_ -'llUUllnaık, hiç te hot görül -

11:: <>:~~!'. eskisi gibi enli 
~ ıli..-lr 11-riıua CA-

~ Y~ modellerin bir husu
~';!t her kadmm, hayattaki alA-
~ ııazan dikkate almasıdır. 
~ kacım, kendi mesleğine, met; -
"- Cöre bir model seçebilir ve 
~ ~ yeni elbiseyi kendine çok 
-~bilir, 

~ ~Y giyinme,, e888I glyillİfln 
f:ı1t -..una hi.kiın olmaktadır ve 

~.~.kuvvetini kaza1UJJakt&
- - -neten bqlıyan bu hareket, 
~ hçıneden Amerikaya sirayet 
~ ~e orada kendine derhal sağ-
~ lllevki temin etmietir. 

S lhndlden Fransa ve Ame
!-ı: •'Kolay Giyinme taraftar -
S hlrııkıer ve cemiyetler kurmUf S Bunııır elblseye, icap eden za 
' Verilmesini, fakat bu mak
~ ~~a. ağır stısıere delilet 
a.t: lllçbtr teY kullamlmamasım 
. -~. 
"- ilene tapka modelleri de ge-
4tt ~ere nillbetle hayli farklı
Sllıl l&Pkalarda da kolay gi
lllla.:" eaaa1an nazan dikkate alm
~· Şapkalarda ağır stısler 

biç hot görülmüyor. 

O:gda/ı 
llilgiler 
~ ~lbiseyt, bir bluzu veya her 
'\'llJllll .__ eşyayı boyatmıya Vl•r&l'

-. tl ""A evde boyarken parçalan
~ beraber veriniz. Günün bi • 
... ıı.4!...~yi düzeltmek i!J .. P " )• 

- =--~ boy&mllll, hılZD' 0-

s...~ elbi8eleri ahrke4 ptr .. 
~.,,,,,. - isteyiniz, bunlar n!•th-

olur, 

~ mlltema4iyen clüZuıe-
~ler, kaybeder~ .. .r 11 • 

!!ll .. _-dilime için btıtiln ''ğr.·c
-...n dellftirmek ica'P ecl•r. 

'-i-.~ ·L:bı terziden o elblaenin dtıf 
·~ bir iki fazla düğme '..s-

lll..r...._ ~ laıklaymız. 
"-~ çabuk düşmemesi l
~ lltına eski eldWenlerden ke

a.. •~.bir deri parçasmı koya· 

Bir örnek Jalta 

Modası Geçen 
Elbiseler için 
Modası geçen elbiseler nasıl gtl

zellettlrllir? 
Bu.an yeni bir elbise, modası 

geçtiği için gör.den dtlter. veya btts
btıttln giyilmez olur, yahut JAyık 
olduğu yerde kullanılmaz. Halbuki 
bu elbileleri çok defa ufaık bir gar 
nitt1r değitikliği ile ılklqtırmak, 
modaya uydurmak mtımktlndtır. 

MeeelA, tiyongah ve geıılt bir ya
ka bu iti pek gt1zel görebilir. Bu 
sene elbiselere fiyonga koymak çok 
modadır. Kolda, yakada, göğüste, 
belde elbisenin hemen her kısmın
da kttçttk btlyUk flyongalara rast
lamaktayız. Bilbaua bu tekilde 
flyongalı bir yaka hem tık, hem 
orljinaldlr. Elbisenizin cinsine g<S
re beyaz maroken, saten, birman 
yahut lpskll keten veya pikeden re
simde gördüğünüz tekilde yuvar
lak ve klOI bir yaka yapar, bu ya
kanın boyuna gelen kıemma ge
çireceğiniz siyah kadife kordeleden 
ağ yanda yakanm altmda ufak bir 
fiyonga gibi ballarımuz. DUz yu • 

Ortaya bir fikir abldı; eeki usul
de kiler düzmek ananesine avdete
delim. Bu sayede her ihtiyaclDllZI 
membamd&n ucuzca tedarik ederiz. 
Hem araya vasıtalar girmez, Hem 
de herteyin iyisini ele geçirmit o
luruz. 

Anadolunun birçok yerlerinde bu 
zaten yapılabiliyor. Ev, muhtelif 
mevsimlerde bir imalithane halini 
alıyor. Reçeller yapılıyor, tUl'lul&r 
kuruluyor. Bazı meyva ve sebzeler 
kurutuluyor, yufka, erilte dökttıtı
yor. Dı§ardan yağ, peynir gibi er
zak düzWüyor. Bazı yerlerde pa.s
tırma, sucuk imalltı da oluyor 

lstanbul gibi büyük tehirlerde 
de bir neeil evvel kiler düzmek e
aneal vardi. IWl ~ baıı ~~~er
ae· u~vam emyor. ndt'~1e 
artan apartnnan hayatı kiler düz. 
mek imklnmı fiilen ortadan kal
dlrmııtJr. 

Sonra apartmıanda yer olsa top
tan erzak alacak para nerede? Hiç 
f(lpheslz halkm vasati irat seviyesi 
eskisinden artmlltır. Fakat esk~jen 
bir bütçede yemek içmek başlıca 

haneyi teşkil ederken bugün kira, 
elbise, tahsil, eğlence için ayıtlan 
haneler kabarmJI, yemek ve içmek 
hanesi kttçttk kahmlbr. 

Ameli olarak yapılacak lld it 
vardır: Birisi, vurtalan azaltmak 
ve kooperatif gibi teşkilat yapmak 
suretile yiyecek, içecek msarafmı 
ucuzlatmaktır. Diğeri de dairel<"rln 
lh'ketlerin bazı erzakı toptan te
darik ederek memurlarına ucuz fi
yata dağıtmayı ve maqt&n taksit
le kesmeyi U8UI tutmalanrhr. 

Bir Ev KaJım 

varlak yakalardan yorulan gözle
re bu değio'1dik çok hot gelir. Ve 
elbiseniz tamamlle bu senenin mo
dasma uymq olur. Bunu her ba
yan, hiçbir terziye ihtiyaç duyma
dan kendisi yapabilir. Hem ekono
mi olur: Hem de dikite peit alıpk 
oiımyanlara yavq yavq cesaret 
gelir. 

Zarif Bir Oda Örneği 

- -----

Me,laur sinema yılJızlannilan Heli Finkemeller molelıtaflan arauiJa ıüel, Jıl ıi)'inmeJrl. 
plaret almıftır. Onan 6illaaaa ~ ıaoaletleri p1lı ori;inaUir. Ba raiml• .U. lacm 7CP7MI ~ r 
ramini 11eri70r, Aem Je ei~eaini •öatermif olıqorm. KUte ~AN: KEK· L 

Bugün 
Ne Yemek 
Yapsam? 

PERŞEMBE - Oite: Şehriye 
~ kaa filin, lmambayıı. 
dı,lsUm. 

Akpm: Kam im.artma, etli 
bamya. plrlnç pllivı, kaVUıD. 

OVMA - ()tle: etsuyu, pi • 
llQ, biber dolmul, karpuz. 

A.kfam: Merclmek çorbası, 

ttlrltt, rat1ıeaa ımartmaıH. lbdlm. 
CU~ - Oğle: Plrint 

çorbuı, beym tal'UI. makarna 
fll'IJI, kaJll kompostosu. 

Akpm: Patbeaa kebabr, ta
se etil fualye, plrlıllç plli.vı, ti
söm. 

PAZAR - Ojle: Yamurtah et 
suyu, piliç Jmartma, türlü fll'ID, 

brpaL 
Akpm: Kanuyank. seytbıyal 

h biber dobnul, kebaplı piliv, 
elma kompoet.oeu. 

PAZABTESI - Oğle: Kılıç 
fil, biber dolmMı, seytbayailı 

aneb4m, börek. 
Akpm: Yamurtalı etlAIJa, 

patbellll oiP kebabl, pll&v, kom
pollto. 

8AL1 - Oil&: Merelmell eor
buı. yojartlu oobM kebelx, et
u bamJa, peynlrll mabrlla, tl
sllm. 

Akpm: Ganlttbttl köfte, pat. 
lıean kanllpnk, be)'ID ........ 
kaftll. 

ÇAJtlA)IBA - ()ile: Path
am kebap, domatee dolmur, 
seytlnyalb buiJallya fualyeal, ....... 

Akpm: Merelmek çorbul, be
JID he ... s, fue fualJe, ~ 

Çocuklarımızın 
Adaleli Olmasına · 

itina Edelim 

Giir6ü bir )'Clllra 

111ezik Mocla11 

Çocuklarm mektep tatilinden,,. 
zam! istifade etmelerine dikkat et
meliyiz. OnlarJ istedikleri gibi gl
lüp oy.aamıya, kotup mçramıya t4o 
vik etmeliyiz. Uzun bir kit mektet» 
sıralarmda oturmaktan çocuklarm 
vUcudtı blrtalwn fena itiyatlar ~ 1-
m~tır. Kimisi arkasmı eğik tutar, 
kimisi okumak için kitabı göderl
rıe yaklqtınr, kimisi bacaklanma 
çarpddığuıı farketmez. 

Bu kusurlan anneler de buall 
görmez. Çocuğunu dünyanm en gtl• 
zel ve en gürbüz çocuğu addedea. 
anneler pek çoktur. Çocutwı va
cudündeki kuaurlan bitarat bir g6a 
le bakarak görmek ve tashih et• 
mek her ana, babanın vutf~ ndir .. 
Çocuğa mütemadiyen "dopu dur. 
Okurken baflDI eğme,, demek kUl 
değildir. Bunlarm neden ileri geldi• 
ğinl bulmak ve ona göre beJeDI ha
reket yaptırarak vttcutlarıaı dlmlt 
mek JAzmıdır. Çocuklar um~ 
le yorgun olduklan lçhı Ud büllllll; 
dururlar. Fazla jimnutik yaptır.. 
rak arkalannı dür.eltmek için ha • 
reketler uydurarak onları daha 
fazla yormamalıdır. Çocuklarm ta
til amanmdald bedeni 1\arebtle
rinl oyunla temin etmek ıtmnmr. 
Jimnastik yapmak lmıi altında 00-
cuğa bir angarya vermemelidir. 
Onu oynatarak hareket ettirmeli 
dir. 

MeeelA yerde otlann veya n • 
mun berinde dört ayak ytırilmek 
yi bir harekettir. Bntiln adaleler 
ler, vtlcudtln her 1mmu ~. ~ Deri, düğmenin tuyi· 

~ 4l1lılr " c1Dames1ııe m1.- Uca rirelıli 6-m.ı.rla sari/ 6ir meo.un o4aa 411dlebilir. p.,.. 11!!1---------aı 
Mis • 7flfalm .,,.... ,_w, NMli ••mal• ,.,.a11;I 

A vrupada bilezik modası tekrar 
bqhyor. Şık bayanlarm kollarmda 

mtltel.ddlt bDezllder görillmekt.edir. 
ra dizlerin '" dlneklert.n yaımllJ 

(Arkam 10 aneadal 
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Kızılırmak 
Köprüsü 

Açıhş Resmi Cümhu

riyet Bayramında 

Yapllacak 

Karamanlar KöyündP 

Bir Kız Çocuğu Feci 
Şekilde Can ·Verdi 

Bir Köpek, Yavrunun 

Dört Gün Sonra 
P arc;alanmış Kolunu 

Köye Getirdi 
Antalya, (TAN muhabirinclen) - GünJoğmuf kauuının 

Karamanlar köyünde eararengiz bir lacia olmuftur: 
Ayfe iaminde bir kadın, aekiz ya,ındaki kızı Fatmayı aabah 

uykuaunda bırakarak keçiboynuzu toplamak için ormana 
gitmiftir. Öğleyin eve clönclüğü vakit, Fatmayı evde bulama
mıf, bütün köyü aradığı halele hiçbir yerele ele Tcutlıyama

mıftır. 

Bundan el ört gün aonra, köylüler, F atmanın bir kolunu bir 
köpeğin ağzında bulmu,lar ve hayvanı gizlice takip et· 
mi,lerdir 
Köpeğin bir ormana girdiği görülmüf, pefinden gidilince 

zavallı Fatmanın ceaedi bir ağacın dibinde bulunmuştur. Fa
kat ceaetten koparılmıı olan bafını bulmak mümkün ola
mamıftır. 

Bu esrarengiz hô.di.aenin mahiyeti henüz anlafılmış değil
dir. Çocuğun bir cinayete kurban gittiği ıüpheleri kuvv~tlidir. 

::ızılırmaı'ztan Balraclaki labrı- 1 ~~-"!'!!~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iıiiiiii!iiiiii .... ~iıiiiii!ii----~~....,iıiiiiiııiılıııiiiiii~~~~~ 
kaya taşınan tomruklar 

Samsun, (TAN) - Vilayetimiz da
hılınde yol ve köprü işlerine ehem
mıyetle d vam edilmektedir. Nafia 
Yrkal~tince Bafra.da Kızılırmak üze
ı inde 225 bin lira sarfilc yapılmakta 
olan 254 metre uzwıluğundaki büyük 
beton rme köprü inşaatının Cümhu
rıyct bayramından evvel bitirilmesi
ne calı ılmaktadır. Bafra ve çevresi 
icin büyük kıymeti haiz olan bu köp
rtide de Türk tekniği ve Türk işçisi 
cidden muvaffak olmuştur. 

Kızılırmak Bafranın yakininde de
nize doküldüğü için burada sular pek 
ziyade ve dağınıktır. Geniş bir saha
ya yayılan nehir yatağı, yapılan e
hC'mıruyetli tesis erle, yedi gözden 
murekkcp yeni köprüniln altına çev
rilmiş bulunmaktadır. Köprünün a
cılma töreninin Nafia Vekili Ali Çe
tinkaya tarafından yapılması dileğin 
d ·,u1unulacaktır. 

Bafra ile Alaçama kadar olan şo
senin Alac,am ile Sinop arası vilayet
ç yenıd n yaptırılmıştır. Bu yol üze 
rındeki GUmenUz köprüsü beton .'.>h
rr..k idarci hususiye bütçesinden inşa I 
ettirilmektedir. Bu da pek yakında bi ı 
teccktir. 

Samsun - Bafra yolunda 

S m un - Bafra yolunun bir~ok kı- 1 
ınmları haraptı. Bu yolun 33 kilom~t- ! 
rdik kısmı Vilayet bütçesinden talı- ı 

sisat verilmek suretile 163 bin liraya 
1 

rn ü tC'ahh ·dine ihale edilmiştir. Bugün 
lerd ışe başlanacak \'e yol baştan 
b sa y niden yapılacaktır. Terme ile 
Ünye arasında. idarei hu.susiyecc 50 
bin lira sarfile iki betonaı me köprü 
yaptırılmaktadır. Bu köprülerden bi
rı Terme kazası içinde ve Terme su

~ u lızennde, diğeri Miliç ırmağı üze
rindedir. Terme ile Ünye arasında iyi 

halde bulunmıyan yol kısımlarının 

da vilayetçe yaptırılmasına başlanmiş 
tır. Sütün bunlar temin edilince kı
flfl dahı Sinop hududundan Ordu vi
layetınin Ünye kazasına kadar sahil 
kara nakliyatı çok kolaylaşmış ola
caktır. 

Samsun merkezinde 57 bin lira sar 
tile modern ve güzel bir postahane 
bınası yaptırılması münakasaya çıka 
rılmıştır. Bu bina, bankalar caddesin 
de ve ş hrin en mutena yerinde ya
pılacaktır. Bunwı karşısında da Mer
kez ve İş Bankaları tarafından yeni 
bircr bina yaptırılması takarr.lir ct
mıştir. 

Bu güzel ve muhteşem binaların 

bulunduğu yerın yanındaki yangın ar 
sa.ların istimlak edilip bir park ha
lıne ifrağ edilecek olursa, şehrin bu 
kımı bir ~at daha slislenmiş olacaktrı 

---('--
Re~adiyedeki Su Köprüsü 

DUn bu sütunda çıkan "yeni bir su 
kllprusü,, başlıklı haberin mahreci 
Reşadiye olacakken yanlışlıkla "E
dırne, ,seklinde çıkmıştır. Tashih ede
riz. 

Fuardan Mektuplar: 

Fuarda lzmir ve 
Manisa Paviyonlclrı 

Manisalılar, Üzümü, Salkımlar C~lu 
Sepeti Koltuğuna Almış 

Bir Genç Kızla Semso leşt;rmişler 

Manisa paviyonunun cepheden görünüşü 

İzmir (TAN muhabiri bildiriyor)-ı milli kıyafetler, eski silahlar, köy çal 
Bu seneki Enternasyonal İzmir Fua- gı aletleri var. Buralan pa,·yonun en 
n, umumi bir bakışla da derhal anla- çok alaka toplıyan köşeleri. 
mak milmktindür ki, bir evvelki Fua- Köylii kıyafetinde bir. genç, biri 
rın çok üstündedir. Bunu, geniş ve gü yaşlı iki bayan ziyaretçilere Iazımge
zel tarzları ile yeni betonarme stat len izahatı veriyorlar. 
ve paviyonlan ile ve daha birçok gü Paviyonun turistik köşesinde ziya 
zellikleri ile olduğu kadar, iç kısımla retçileri saatlerce meşgul edecek 
rını ince bir tetkikten geçirince de manzaralar var. 
kolaylıkla anlıyoruz. Izmirin vapurdan görünüşü, Izmire 

lzmir Fuarı, Modern tekniğin ileri Yamanlardan bakış, avcılık harekct-
seviyesine gittikçe yaklaşıyor. leri, hinterlanddaki asan atikanın 

lktısat Vekili Celal Bayar, bu yak temsili resimleri.. Grafikler, canlı ve 
laşmayı ylizde 60 nisbetinde bir mu- açık ifadelerle insanın çarçabuk bil
vaffakıyetle ölçmüş ve gelecek yılin gi edinmesine yarıyor. 
muvaffakıyet derecesini yüzde 90 a Maniıa paviyonuncla 
çıkar~ak temennisinde bulunmuştur. Buradan sonra Manisa paviyonu-

Vekılin bu ölçilsünU teyit ve isbat na geçiyoruz. 
edecek bütün yenilikler bu yıl fuar- Manisalılar, en kıymetli mahsulle
da mevcuttur. Nitekim, başlıca pavi- ri olan üzümü, koltuğunda, içinden 
yanları gezerek tetkik etmek bu ne- salkımlar dökülen sepet tutan genç 
ticeyi almıya kPfidir. bir kızla sembolleştirmişler. Paviyo-

/zmir vilayeti paviyonuncla nun hem içi, hem dışı bol ışıkla ve 
İşte fuarın muvaffak olmuş pavi- cidden sanatkarane bir şekilde aydın 

yonlarmdan biri: İzmir vilayeti pa- latılmış. Manisanın bütün toprak 
viyonu. mahsullerini, kültür ve turizm faali-

Şık bir binanın antresinde aslan yetlerini, spor hareketlerini, hülasa 
yapılı, milli kıyafetli iki Efe ziyaret- her sahadaki ilerleyişi Jrn paviyondan 
çileri karşılıyor. Bu paviyonun her okumak ve öğrenmek mümkün. 
köşesinde takdirleri hayrete çevirten Bu arada iki maket göze çarpıyor: 
yeniliklerle karşılaşıyoruz. Biri, kurulmak üzere olan büyük şe-

Pavjyona girerken sağda Menderes hir kütüphanesi, öteki. 200 bin liraya 
havzasının saatlerce tetkike değer çıkacak olan yeni stadyom. Daha öte 
kabartma bir haritası, onun az ileri- de de, Manisanın büylik bir maketi 
sinde zarif bir vitrin içerisinde Kız gözleri çekiyor. 
Sanat Enstitüsü talebesi tarafından Üzüm köşesinde Manisanın istih
hazırlanmış nadide işler görUyoruz. , salatı, bütün memleketin istihsalatı
Saı?da birinci vitrinde kadınlı, erkekli na !!Öre mükaveseli bir sekilde e-ös-

• 

Neokalmina 
GRiP - NEZLE - NEVRALJi 

Tokatta 
Sulama 

BAŞ D Ş 1 ARTRl.Tı·zM ve i _ ağrı arı ·· # 

--o-- RESSAMLAR ... KAPIT AL'in .. , 
Bentlerin inşası için 

Sondai Y apıhyor 
Bütün ihtiyaçlarını 
Yeni postane cad. 

4 ncü forması 1 Eylülde çıktl· ı 
Almanca aslından çeviren: 

HlKMET KIVILCIMLI 1 
Fiyatı 6 kunış # 

MEMDUH 
AYGUN den 

temin edebilirler. ~ 
__:~--------------------------::-Anka r 0 ı Jandarma Genel Komutanbğı 

1 Satınalma Komisyonundan : 
; 1 - Toptan veya kösele ile perçem ve vakete ayn ayn en uCUS fi~ 
ı . . d b" ı. ·1 k dar köSele j teklif edeııe ihale olunmak kaydile kırk bın en ın m.ı oya a r 
l dört bin kilo perçem ile otuz bin kilodan kırk bin kiloya kadar valte~. 

1 
hmı 22, 9, 937 çarşamba gilnü saat 10 da kapalı zarf usulile yapııa;~249) 

2-Bir kilo kösele(169)bir kilo perçeme (100) ve bir kilo vaket~Y csOOI 
kuru~ fiyat tahmin edilmiş köselenin ilk teminatı (5475) perçemın 
vaketenitı (6230) liradan ibaret bulunmuştur. _ ~ alıll,. 

3 - Buna ait şartname (991) kuruş ka.rşılıgında komısyondan ilk ti' 
bilir. gksiltmesine girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge ve ıa.rııı' 

1 

'lliııat makbuzu veya banka mektı.ıbunu muhtevi teklif. mektUP eJ1XIİf 
bP!li gUn eksiltme saatinden en geç bir saat evvel komısyona v 

• olmaları. ( 3092) ( 5841) 

'-------~~~-------------------------::::::.; 

Reıadiye - Niksar yolunda 
bir köy köprüsü 

Tokat, (TAN) - Tokada dokuz ki 
lometre 'l.IZaktaki (Gümenek) ten açı
lacak olan cetvelin geçeceği yol tespit 
edilmekte, bend inşası için sondaj ya 
pılmaktadır. 

Bu sayede aşağı yukarı ( 40) kilo
metrelik bir saha sulanacak Yeşil 

(Kazova) bir kat daha yeşillenccek
tir. 

Tokat ırmağının sağkeçesindeki 

bu çalışma bittikten sonra sol keçe -
sinde de ayni şekilde bir cetvel açıla
caktır. 

(G'ümenek) te eski bir şehrin hara 
besi mevcud olduğu gibi sondaj esna 
smda bir siltün başlığı çıkmıştır. Da
ha birçok eski p_c;prlc>rin sılrncl\ğı ıı.. 

mulmaktadr. 
Erbaa ovasında 

Erbaa (TAN) - Erhan ovasını su
layacak olan cetvel, (Harkümbet) kb 
yU yakininden başlıyarak Kelkitin sol 
kıyısındaki ,geniş düzliiğü suladıktan 

sonra Yeşihrmağa döklilecektir. 
Erbaa için yeni bir devir açacak o

lan bu sulama tesisatının bitirilmcsi
le kasabamız bir kat daha bUyüyecek 
ve zenginleşecek~ir . 

Arapkirde 
Orta mektep 

Açılıyor 
Arapkir (TAN) - Burada bir orta 

mektep açılmasına karar verildiği 

hnkkında Maarif Vcka!etinden ge
len telgraf, umumi bir sevinç uyan -
dırmıştır. 

Arapkirin tam ortasında bulunan, 
geniş bahçeli belediye binası, mektep 
ittihaz edilecektir. 

Burada orta okulun birinci sınıfına 
girecek 79, ikinci sınıfına girecek 23, 
üçüncii sınıfına girecek 18 talebe var 
dır. Köylerden ve civar kazalardan 
gelecek talebe ile bu yekunun arta -
cağına şüphe yoktur. 

Orta tahsiline devam için her yıl 
buradan El8.zize, Malatyaya ve diğer 

yerlere 20-30 talebe gittiği gibi bir
çok aileler de çocuklarına bu tahsili 
vermek için kasabamızı terke mec -
bur oluyorlardı. Burada ortamektep 
a;;ılmasımn, hissedilen nüfus azal
masına karşı da bir tedbir teşkil e
deceği umulmaktadır. 

terilmiş. Üzüm istihlak eden memle
ketleri tesbit eden haritalı yuvarla
ğın kenarında da Manisanm altın 

renkli nefis tizümleri sıralanmış .. 
Paviyonda, pamuk, tütün ve yer 

mahsulleri, dokumacılık için de köşe 
!er ayrılmış. Ayrıca bunların imal ve 
istihsal vaziyetleri hakkında mufas
fal grafikler görülUyor. 

Hülasa, Manisa pa\iyonu, her ba
kımdan kusursuz ve takdire layik bir 
emek mahsultidür. 

Dnlet Damlryollar1 '' limanları-:ı,ıatme u. ldaresl~lliİdİn 
. tol'1' 

Muhammen bedeli 52,500 lira olan 3000 ton suni Portland çınıe:ı.df 
23, 9, 937 perşembe gUnü saat 15,30 da kapalı zarf usulU ile Ank 
idare binasında satın alınacaktır. . . uııuJI 

Bu işe girmek istiyenlerin 3,875 liralık muvakkat temmat ~e k~. aY,j 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekhflertnl 
gtin saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır: satıl" 

Şartnameler 260 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelcrınde 
maktadır. ( 5918) __/ 

----------------------------------İstanbul Jandarma Satmalma Komisyonundan: 
Tahmin Ilk 

T 
__ ;nıt 

Bedeli eu ..... -

Miktarı Adet Cinsi Lira Ku. Lira !;' 
104. 77 Yem Torbası 8381 60 628 ~ 
1. - Cinsi, Miktarı, tahmin ve ilk teminat bedelleri yukarıda rf ett• 

evsaf ve nümunesine uygun (10477) adet yem torbası kapalı Z8 

siltmesile satın alınacaktır. 'h ~· 
2. - .ıı,;ksııtme~4-Jj;yıut-.L~ l G'Uma gunu tuuı.L (1~) ut; ()\.Ilı k' 

daki Jandarma satmalma komisyonu binasında yapılacaktır. ~ .. bjj.it• 
3- Şartname ve nümune hergün satınalma komisyonumuzda go~e t ~ 

4. _ Jsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı evrak ile ilk teı:nınattbııf 
teklif mektuplarını ihale günü saat (14) de kadar komisyona nııı. 
muknbilimle vermeleri (6017) ,,,,,,,/ 

inhisarlar İstanbul Bqmüdürlüğünden: 
Bilumum ispirto bayilerinin inhisarlar idaresinden ruhsat almıya :~ 

bur oldukları kanunda yazılı ve muayyen fiyatla fazlasına satış yaP0~ 
lan da ynsak bulunduğu ve l, 6, 937 tarihinden itibaren başmUd~r~ dl 
mUzden ispirtolu içki beyyiye tezkeresi alanlara ispirto satmak ?çın .-' 
ayni tezkere ile ruhsat verilmekte olduğu halde münhasıran ispırto ~ 
tan diğer ~hasın idaremizden ruhsat tezkeresi almadıkları ve mua 
fiyattan fazlasına ispirto sattıkları görülmektedir. Jl,J 

Böyle tezkeresiz veya muayyen fiyattan fazlasına ispirto satanlar 
kında kanun ahkamının tatbik olunacağı ilan olunur. (5936) __,/ - İstanbul Gümrüğü Ba,müdürlüğünden: tıı 
Haydarpaşa gümrüğü ambarında bulunan V. S. markalı 1/~. ~0• tt' 

83 sandıkta ve 37 ton saf ağırlıkta ve 8030 lira değerinde olan but~ 1' 
ferriiatile beraber tamam 2 adet kereste Hizar makinesi Lokomob~ •e' 
transmisyonlarla birlikte 20-9-37 gününde kapalı zarf usulile s~. 
cide Reşadiye caddesindeki gümrük satış salonunda satılacak.tır.. fj}S 
nameler bu yerdeki Satış Müdürlüğünden parasız alınır. Isteklilerı~ el'" 
lira teminat akçesi makbuzlarını ve Ticaret odası vesikalarnı usulu~· 
ircsinde zarflarına koymaları lazu~dır. Teklif .. ~e~~~.plarmı havi ,d• 
!arın ayni günde tam saat 12 ye kadar satış Mudurlugune makbuz l< tl)I' 
lığında verilmesi ve mektupları şartnamelerimiz altındaki y~:e Y.az~i!Jlf' 
sı mecburidir. Zarflar saat 13 de Satış salonunda usulu daıre 
açılacaktır. (5832) _,/_ 

İstanbul Belediyesi İlanları 

37 "hl" k ·1 E . .. u·· f&~ 1. - Daimi encümenin 10-8--9 tarı ı ararı e mınon • . ,., 
Beyoğlu ve Beşiktaş Belediye şubeleri mmtakalarında 1 birincit~§=1~ 
diğer belediye şubeleri mıntakalarında 1 ikinciteşrin tarihlerinden 1tıb ~ 
sırtta, omuzda ve başta her nevi eşya ve gıda maddeleri taşınmaS1 

satılması yasak edilmiştir. tıel 
2. - Bu yasak dolayısile Belediye sırf seyyar satıcılıkla meşgul / 

şehrilere kullanışlı ve kolay bir vasıta temin ett.irmek ve ~u i?e e1l JC01' 

verişli gelecek el arabalarını araştırmak maksadıle gerek şımdid~~ ~ 
lanılmağa başlanılan ve gerek alakadarlarca yeniden vilcude getir11 1'tıl' 
olan el arabaları, arasında bir müsabaka yapmağı ve en muvafık ,,e ~ 
lanışh el arabası örneklerini ortaya koyanlara yüzer lira mükafat 
meği kararlaştırmıştır. 

3. - Bu arabalar için şimdilik üç tip tercih edilecektir. 
A. - Umumiyetle yaş sebze ve meyva satışına mahsus arabalar. geıl 
B. - Uzüm ve kiraz gibi ambalajları içinde satııması lfızılll 

meyvalara mahsus arabalar. ttıi' 
C. - Balık, Y.oğurt ve bunlara benzeyip başta ve omuzda satılan 

telif gıda maddelerine mahsus arabalar. i~ 
4. - Kullanışlı ve ucuz olmakla beraber yukarıda işaret oluna.~ 

tiyaçlan ayni zamanda karşılayan arabalar tercih olunacak ve 9 

örnekler alakadarlara tavsiye edilecektir. • 
5. - Ornekler 26 Eylül 937 tarihine kadar huırlanacak ve !119 

mukabilinde Belediye Levazım müdürlüğüne teslim edilmiş 
caktır. (B.) (6026) 



TAN 9 

Yazan : Ziya Şakir 

••yalan, iftira Ediyorlar, 
Bari ·siz Bana Acıyın ! .. 

A ~n, .. Yarım saat geçme
d ıııa ~. Zuhre Şah lsmailin o

gı.rın · . 
l3u ~k· •şti. 

haylra d 1 kız, bu vakitsiz davetin 
içtn, her eıaıet etmiyeceğini bildiği 
,, an:nıan pembe bir gül kon
~Jıııışu ıran rengi, bembeyaz ke-

l şalı is . 
'kla . ll'laıl, evvela onu yumuşak · SoyJ 

lçeli ı.ı~ etnıek istemişti. Odadan o<rer . 
....... "'- gırnıez· "el 1 

3aş., Şu kızımı. Biraz daha yak-
~ıUrat ~Ya .. Otur bakalım .. Nasıl, 

l:ıiye .Yden memnun musun 
claın_larnı Söze girişmişti.. Büyük a
lal'J.n, h hayatlarına karışan kıı,. 
hauerd eJ'kese hoş göriinmiyecek 
~ en· ti 1 ~YI ıç nap etmelerine dair ba 
<leıı~~ söylemişti. Ve sonra bir-

...... :a 
~Siıı.. ak:· Bugün bir kabahat et
~a!ı~\' :Sır aralık bahçeye inmiş. 
~Yler ~ Yamaklarından birile bir 
gull derknu.şmuşsun.. O konuştu-

ı- 1 anıı ki d. ? ~ellı.· m ır . 
z~ti. 

ıııu, g·b· b~ına bir yıldırım düs
~ınbe~ 1 titremişti. Biraz evvel 
~ bir az olan çehresi, şimdi ol
llıişu. llar gibi kıpkırmızı kesil-

~ ht!ehn ıni, Ali Hazret.. Haşa .. 
~ı a Çey ' ed. B H. ll'ıae U e ınm ım.. en. ıç 

t>eltıi e. görüşmedim. 
lteıı bit Şf,L Fakat bu sözleri söyler 

~t>tı d hayli güçlük çekmişti. 
~, er~ede zeki, ve insan kalp 
tİlııiye del'lnliklerine kadar nüfuz 
~alış~ olan Şah lsmail, bu 
llııaıcta ih~ıva ettiği manayı anla-

\>llllı. gCCıkmemişti. 
lıııtal'ttı UIJak davrandığı takdirde bn 
derhaı de"am edeceğini h~etmiş; 

lst ..... \'aZiy tin. d ;;.· +;'""';.,ti 
1. ""'Q 0 e ı e0ış_. ••u.o;> • 

llı<ieJri btre yermden tırıamış .. Be 
~.u,1e1ınas saplı hançeri çekerek 
lilli gı n göğsUne dayamıştı. Dişle 

....._ ~~:data gıcırdata: 
Oıılıtıla 0.Yle.. O delikanlı kimdi .. 
bi~e ne konuştun?. 
ılilı honıurdanmı§tr. 

:e bo:~ e\1\.'ela şaşırmıştı. Fena hal 
eııdilli 8.?ruştı. Sonra, çarçabuk 
' l:' toplamıştı. 

diy0ı-ıa:1an, Şahım. .Bana iftira e
lzıe, ltı ·· Bana acıyınız .. Gençliği-

biye.Ylnayınız. 
k li'alt~ Yalvarmıya başlamıştı. 
"ll ltaıb~ bu yalvarma, Şah lsmai
bue 12,, lllde en küçük bir merhamet 

.ıana ....... s·· Irınamıştı. 
tlut~ 0Yle .. O delikanlı ile ne ko-

?. J 

~' llen, kimse ile konuşmadım, .. 
'ö ~r... leeet.-:_ .. 1 Y k • "" llıı l\blll, soy e.. o sa, aşı-

Ycl.ı? 'll .. 
.' Sö a~ Şahım ... 

lillll, ~~ıYeceksin .. Yoksa öldürü
' l. 
!:! :anrni 

~ 'ıılCl.h t Yorum, Şahrm .• 
t.~~~etesnıaiJin bileği, birdenbire 
"'il Ve • gelmişti.. Hançerin kes
~el'illitıı81\l?i ucu, Zührenin nermin 

ıİilıt delmişti. 
~llıtıııı~' can acısı ile sarsılmıştı. 
t atif çe 1at-ını ve dişlerini srkarak 
~ cıu haykırmıştı. Ve sonra, a~ 
~anq ıne hazırlanır gibi, gözlerini 
'l{ '11. 

ızı Ölü • ....._ ÖJ ·:. yorsun., Söyle. 
hıç birş dUt, Şahım.. Bilmiyorum, 
·~ ey bHmiyorum. 

trı.Y ah. İsmail, ucu Zührenin göğ 
"-1~tı. ;une batan han~eri geri çek 
~ıncı Çık erguvan rengi Hint di-
tlbıaes~ll Yapılmış olan Zührenin 
lıı' ~de, kızıl bir leke belirmişti. 
biı? ~ek~?k söylemiyorsun, öyle 

l l'i~ ala .. Ben sana söyletmesini 
ı)<q)· 

A ellı.iştf 
la<\~ . 
he tit~ kalkmıştı .. Hızlı adımlar

ltıl:!~en i/apıyı açmıştı,. Orada 
....._ .t\ı, 0 lelere, öfke ile: 

~ın ... ~ ş~ köpeği.. Bir yere ka
a.. Oda:vı eııat başıya haber verin. 
bı~e ba ~azırıasm. 
~tiieı lnrnııştı. 

'lıı.... er, d.,...b 1 z··h . u . 
~ "ll.lşla.r ..... a u renm zerıne 

~ <ill'rtıışi' Onu bir tüy gibi yfil"den 
t-a ltctPıar.. Dışarı çıkardıktan 

Yı kapamışlardı. 

Şah İsmail, hayretler içinde idi. 
3ir kızın bu kadar büyük metanet 
göstereceğine bir türlü akıl erdire
miyor .. Bir elini göğsüne. koyarak, 
öteki eliyle bıyıklarını bura bura 
geziniyor: 

- Bu mesele, zannettiğimden 
daha mühim ... Eğer bu kızın konuş 
tuğu delikanlı, onun aşıkı olsaydı .. 
Veyahut. konuştukları şey, söyle
necek gibi şeylerden ibaret bulun
saydı .. Kız, bana kendisini o kadar 
hrrpalatmaz; mutlaka doğrusunu 
söylerdi.. Fakat onun bu inadı ve 
J.<etumiyeti gösteriyor ki; bunların 
arasındaki sır, itiraf edilemiyecek 
kadar mühimdir ... Artık hiç şüphe 
etmiyorum. Bu kız, muhakkaık bir 
casustur. Belki de Sultan Selimin ... 
casusu. Ne ise, biraz sabredelim. 
Hele bir kere o, taş odaya girsin .. 
Cellat başının eline geçsin.. herşe
yi itiraf edecektir. 

Diye söyleniyor .• Büyi.ik bir sa
l>ırsızük içınde gezınerek t:>ançrvan 
başının gelmesini, ve o genç bahçı
van yamağım getirmesini bekliyor4 

du. 

Bir Atın Çiftesi, Bir 

Ölümden Hayatı 

Kurtarabilir mi? 

G enç bahçıvan yamağı, saray 
dan çıktıktan sonra, koşa 

koşa Tebrizin sokaklarma dalmıştı. 
Birtakım yollardan dolaştıktan son 
ra, hücra bir mahallede, dar bir çık 
maz sokağın içinde bir kulübenin 
önüne gelmiş .. Takip edilmediğin-

den emin olmak için arkasına bak
tıktan sonra, derhal klübenin kapı 
smı açarak içeri girmiş .. Karşısına 
çıkan ihtiyar bir kadına: 

- Dede, nerede? 

Demişti. 

Kadın, parmağını dudaklarının 
üzerine koyarak: 

- Yavaş söyle. İçeride bir adam 
la görüşüyor, Sait. 

Diye cevap vermişti. 
Adı, Sait olan bahçıvan çırağı sa 

hırsızlık göstermişti. 

- Fakat, benim işim çok acele .. 

Onu, bir an evvel görmeliyim. Tek
rar saraya avdet edeceğim. 

- Biraz sabret. Şimdi o adam çı 

kıp gidecek. Giderken seni görme

sin Şuraya saklan. 
Kadın bu sözleri söylerken, Aptal 

dedenin sesi işitilmişti. 
Aptaldede mırıltıya benziyen bir 

sesle: 
- Hadi.. Hak erenler, muinin ol 

sun ... Çalış gayret et. Bir haftaya 

kadar bana bu malümatı getir. 
Diye, o adama son talimatını ver 

mekte idi. ı 
Sait. derhal bir köşeye gizlenmiş 

ti. O adam, çıkıp gitmişti. Ondan 

sonra Sait, Aptaldedenin yanına gir 

mişti 

Aptaldede Sa idi görünce: 
- Hayır ola evlat .. Pek telişlısın. 
Demişti. Ve aralarında şu kısa 

konuşma geçmişti. 

- Evet, Dede.. koşa koşa gel
dim 

- Ümit ederim ki, iyi bir haber 
getirdin. 

- Getirdiğim haberin, iyi veya
hut fena olduğunu bilmiyorum. Bir 
az evvel Zühre, penceresine kırmızı 
bir bez astı. Bu işaretle, benimle ko 
aramızda kararlaştırdığımız yere 
gittim. Orada bekledim. Zühre bü

yük bir telaş ile geldi. "Koş git. De 
deye .söyle .. Yarın buradan derviş 

kıyafetinde üç kişi çıkacak. Ne var 
sa onlarda var. Dede, bu adamları 
ele geçirsin " dedi. Bu sözleri söy
ler söylemez; bir saniye bile durma 
dan saraya avdet etti .. Ben de git
tim, bahçıvanbaşıdan izin aldım. Ko 
şa koşa. buraya geldim. Derhal sara. 
ya avdet etmeliyim. 

- Derv~ kıyafetinde üç adam, 
öyle mi?. 

:_ Evet, Dedem. 
-Yarın .. 

- Zühre, başka birşey söyleme
di mi?. 
-Hayır. 

- Pekala .. Teşekkür ederim. Ar 
tık işin bitti. Tekrar saraya avdet 
edebilırsin. Şimdilik şu parayı al. 

ı :iizmetin arttıkça, bu paranın beş 
an mislini daha alacaksın. 

(Arkası var) 

Od dost Amiral lmroz adasm
da çulluk avlamıya gideceklerm~, .• 
Bunu geçen gün bizim gazete yaz. 
mı, ve sebebini de ua.,·e etmişti: im 
roz adasında çulhık çok bulunur
muş ta ondan. 

Çulluk daha başka birçok yerler 
de buloour. Jstanhulda da, en bü
yüklerinden bile vardır: lmrozda 
daha çok bulurunasına sebep, şüp
hesiz, oranın ada ve havasının ru
tubetli olmasıdır. Çünkü çulluk bö
cek yiyerek geçinir, oolan da rutu
betli ve yumuı;ak topraklann ara... 
smda daha kolay bulur. Bundan 
dola)'ıdır ki av eti mera.ldılan çullu 
ğun içini boşalttrrmadan yemesini 
se,·erler ve kuşun karnında böcek 
bulunması, ona daha yüksek bir lez 
zet verir, derler. 

Zateın çulluk, yu\.·asını da, ba.~ka 
kuşlar gibi , yükseklerde değil, yer 
de otlann veya ağaç köklerinin a
rasmda, yapraklann arasında ya
par. Bunun için de en çok rutubet
li topraklan sever. Büyük kuşlar
dan ve kara:lakl büyük hayvanlar
dan pek korktuğundan ancak alaca 
karanbk zamanlarda meydana çı
kar. Avcılar ağaçlan ıdper alarak 
gizlenirler ve çulluk, yuvasından çı 
kıp ta bir ince, onun arkasından bir 
boğuk ses ~ıkarıınca nişan alırlar. 
Çulluk etini se\.·enler çok olduğun 
dan bu kuşu mahsus yuvalarda bö
N-klerlf', ekmekle ve karınca. yu
murta.4tile besliyerek yetiştiren '9.· 

nat adanılan da vardır. 

1 E K ONOMif 
Almanya 

Ticaret . 

ile 

Ani asması 
1 

Almanya ile ticaret anıa.,masmm 
parafe edilmesi, piyasamızda., çok ta.
bil olarak, büyük bir tesir hasıl et
mi~tir. 

Bir kısnn fi~·atlarda derhal yük • 
selme istidatları görülmüş, ba.~ka 

memleketler için dünya piya.'iası fi
yatlarına hazırlanan birtakım mua,... 

meleler geri kalmıştır. 
Biz piyasanın bu telli.5b hareketini 

yanlıt> buluyonız. Almanya ile ticare. 
tin birtakım hususiyetleri vardır ki, 
memleket sıfatile de, fert sıfatile de 
~k fena tecrübelerden ge!'mlı:;tir. Al
ma.nyaya ihrat'atm yükt-iek fiyatları
na kapılanların bir çoğu, bekledikleri 
menfaatlerin kat kat fazlasını faiz o
larak ödemi_şlerdir. 

Memleket ba}nmmdan da bir ~·ok 
paramız bağlı kalmış, piya."-a ~ıkıntı 

~ekmitı. blokajı eritmek için fevkaliı
de tedbir dii5ünmek laznn gelmi~tir. 

Yeni anla~mada elbette bu mah -
zurlarm önune gc!'ecek tedbirler dü
şünülmüştür. Alma<Dya~·a yapıllM'ak 

ihracat, miktar itibarile tahdit edil • 
.miş ve diğer ihtiyat tedbirleri aran-, 
mı. br. Tüccar için en do~ru hareket 
tarzı, Alman)·a tfoareti hakkında tam 
bir hükiim wrmek için anlaşmanın 
metnini beitlemektir. 

Memleketimizin Almanya.dan tabii 
olarak tedarik edebileceği e.~ya:rn mu 
kabil Almanyaya Tiirk malı satılma
sı arzu edilecek bir şey olmakla be. 
raber memleket hesabına da, tüccar 
hesabına da hatırdan ~rkmaması la
zım gelen bir nokta vardır. O da ŞU· 
dur: 
Dünya piyasasında ""zla fiyata mal 
satmayı Umit etme.k i bir şeydir. 
Booun ihtimali yoktur. Aradaki fark 
mutlaka Lir sur.!tle ve hatta kat kat 
fazla.'\ile ödenecektir. 

Böyle bir hayale kapılıp ta devamlı 
mahr~leri elden kaçırmak ve o pi
:ı-a•l•rila hAsk• lfi,> ıdlar k11rıılm-•

na hnkô.n vermek en ağır bir zarar o
lur. Bundan başka memlekete döviz 
girmesi, zahiri ve muvakkat fiyat 
farklarını tazmin edecek bir menfa
attir. Hüküınetirniz, mübalağalı fi • 
yatla diğe.r piyasalann elclen ıkaçınl
ması tehlikesine ka~ı mutlaka tMlbir 
ler düşünecek ve dövizle satış lehine 
de elbette kolaylıklar arayacaktır. 

Av etlerini iyice ayırt edemi~·en
ler çulluk etini de, bayatlatıhnı:;, 
ba.5ka av etleri gibi, hıızmi güç ,.e 
sağlığa zararlıdır diye iddia eder
ler .Halbuki, ı;ulluk eti, ba)·atlatılmı 
ya gelmez. Müstesna olarak taze ta 
ze yenilir. Hayvan genç te olursa 
iosaıııa dokunmasına bir sebep kal
maz. Bayatlablarak yenilen av etle 
rinin bayat olduğundan dolayı do
kunacağını iddia etmek te p<>k cloğ
ru değildir. Av etinin bayatlatıl

ma.<tı ba.5ka, kokması da ba.,ka şey
lerdir. Kokmuş et şüphesiz dokunur. 
Fakat av etini kokutmadan, sade
ce bayatlatarak )·emek - hap·aın 

yorgun değilse - dokunmaz. Av hay 
vam yorgun olmadan ,.e kokmadan 
yenilirse hem lezzetli, hem de za
rarsız et olur. Bundan dolayıdır ki 
bu gibi işlerde pe:?< usta olan Çiiflli· 
ler av hayvanlarını tiifekle vurarak 
değil, tuzakta tutarak yerler •. 

Avcılardan bazılan ~ulluğu vur
duktan ıM>nra onu hemen taze taze 
kebap ederek yerler. Fakat doğru. 
"u bu kadar acele etmek daha zi
ya.de ~ gözlülüktür. Bundan baş
ka çulluk gibi kibar bir av etini 
yalruz ba.5ma yemek fazla hodbin
lilc olur. Daha kibarca.~ı çulluklan 
eve götürüp dostlarla yemektir. 

Çulluk eetinin kaç türlü 101.artı
lacağı, kaç türlü pişirilebileceği sa)~ 
makla tükenmez. Şampanya ile, 
portakal suyu ile piı;irilen tiirlüleri 
bile vardır. Fakat en nefisi, hatta 
ahçılık sa.nafinin en ~·iiksek derece 

T 1 f T 1 K, YA P A G 1 
iyi Satışlar Oldu, 
Fiyatlar Sağlam 
ltalya ile iş Yapan Tüccarlar 

Dün Odada T oplandılaı 
Yapağı ve tiftik piyasalarının canlılığı devam etmekte ve fiyat

lar yükselmektedir. Dün İngiltere hesabına olarak Kastamonu 
tiftikleri 137,5 ve Yozgat malları 135,5 kuruttan toplanmı,tır. İn
giltere piyasalarında da tiftik fiyatlarının yükaeldiği haber ve-
rilmektedir. 

Sovyetler de tiftik ve yapağı için ı- · 
ofcrto istemektedirler. Fransızlar he-1,~ ·~ .., 

sabına Trakya yapağıları 69 kuruş- il G . . z · . k ,. 
tan, kirli Anadolu mallan 64 kuruş- u n u i, [ 

tan, yıkanmış yapağılar 90 kuruştan 
1 

': 

alınmıştır. Ayrıca yine Fransa için ' ,, 
19,500 kiloluk yıkanmış bir parti ya- p 1 1 

pağı kilosu 100 kuruştan satılmıştır. l)l a sa 1 

Eskişehir tiftiği 6729 kiloluk bir par-
ti 130 dan, 8898 kiloluk keskin malı 

130 kuruştan toplanmıştır. Trakya 8 andınnada depo edilen j 

yapağılarından da on beş bin kilo ka- yeni mahsul burı:akla.r-
dar satılmıştır. Bulvadin mallanndan dan liiz bin kiloluk bir parti Ba.n 
7680 kiloluk bir parti de ayni fiyat- dırma teslimi kilosu dört ku - 1 1 

la.rla verilmiştir. li ruştaıı satılmıştır. l 
ltalya ile iı yapan • ı 

tüccarlar toplandılar 11 •• ç fındıklar iki gün lı;iode ı 
ltalya ile iş yapan ithalatçı ve ih- 40 'kuruştan 43,5 kuruşa 

racatçı tüccarlar dün ticaret odasına fırlamış ve bu fiyatla muamele 1 
. d b olmuştur. davet edilerek kendilenn en azı ma i 1 • 

1 

himat istenilmiştir .Haber aldığımıza 1

' Bandırma havalisinden t.op- j 

göre, hükumetçe ticaretimizin her i- la.nan ywaflardan kırk 
ki memleketin menfaatlerine uygun 

1 
bin kiloluk bir parti kilosu 4,27 1 

1 
bir şekilde inkişafı için çareler düşü- kuru~tan verilmiştir. 
nülmektedir. Son zamanlarda ltalya • gibi Tilnk mallannı arayan piyasalar. Fethiye mıntakasmm yeni 
daki durgunluğu gidermek ve ihrac-~ mahsulünden linni iki 
tımızı artırmak için tedbirler r bin kilo çuvallı olarak susamın 
caktır. İtalya piyasalarında Tü ... ! kilosu ı 7,20 kuruştan müşteri 
lan arandığı için İtalya hükfımeti bulmuştur. ı 
mallarımıza on yedi muyon ttç yaz ..... ....ıı 

bin liretlik kontenjan vermiştir. İtal-
yanlar bizden deri, pamuk, yumurta, 
taze balık almaktadır. Bu sene kon -
tenjana konulan dört milyonluk deri, 
6 milyonluk pamuk, üç milyonluk yu. 
murta, iki miJyonluk taze balıktan 

maada. ilave olarak bahkyağı, kitre, 
paçavra ile kuru üzüm ve meşe pala-
mut ta alacaklardır. 

BORSA 
8 Eylül ÇARŞAMBA 

t> A R A L A R 

Sterlin 630,- 630,-
127,-

88.50 
102,56 
84.-
23,-

Dolar 123,50 
Fransız Fr. 88,50 
Liret 102,56 
Belçıka frangı 80,-
Drahmi 18.-
lsviçre Fr. 570,- 580,-

23,-Leva 20,-
Florln 65,- 70,-

84,-
23,50 
31.-
23,-
25,-
14,50 
52,-
32,-

Kron Çek 74,-
Şilin Avusturya 21,-
Mark 21:S,-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron lsveç 30,-
Altın 1048,- 1049,-

4ı58,-Banknot 257,-

Ç EKLER 

Londra 
New-t'ork 
Paris 
Miliı.no 
Brüı~sel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prağ 
Viyana 
Madrid 
Beri in 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

630,- 630,-
0.'t8575 0,7845 
21,105 21,1025 
14,9365 14,9317 
4,6532 4,6525 

86,7460 86,74ô0 
3,4212 3,4210 

63,4920 63,4920 
ı.4~54 1,4256 

22,52 22,52 
4,1682 4,1682 

12,0634 12,0634 
1,9595 1,9576 
4,1270 4,1270 
3,9880 3,9880 

106,6666 106,6666 
34,325 34,325 

2,7268 2,7268 
20,4025 20,4025 
3,0787 3.0787 

"""'~------------..) 
si, çulluk püresi sa)'llJr. Ri\'ayete 
göre ilahlar biribirlerine ziyafet 
çoktikleri \-akit en muteber ye
rnt>.k olarak çulluk püresi pişirirler. 

Size de bir gün, böyle ilahlar sof 

Arpalar 
Yükseldi 

Tüccarlar Şimdiden 

Stok Yapıyorlar 
Dün şehrimize 13 vagon buğday, 4 

vagon arpa ile iki vagon yapağı gel
miştir. Buğday piyasası kendini mu
hafaza etmiştir. Gelen mallar satıl -
mıştır. Yumuşak buğdaylar cinsleri
ne göre 5,20-6 kuruş arasında, Po
latlının ekstraları da 6,18-6,26 ku
ruş arasında müşteri bulmuştur. Sert 
buğdaylar da 5,20-5,33 kuruştan ve
rilmiştir. 

Arpa piyasası yükselmiştir. Arpa 
ihracatçıları şimdiden stok yapmıya 
başlamışlardır. Şehrimize gelen ar -
palar 3:,38-4 kuruşa kadar satılır

ken dünkü arpalar 4,07,5 kuruşa tez. 
elden toplanmıştır. Çavdar 4,30 ku
ruştan alınmaktadır. 

----o---
MISIR GELMiYOR 

Bir haftadanbcri piyasamıza mı

sır gelmemektedir. Karadeniz sahil
lerinde fazla miktar kullanılan mısı
rın yavaş yavaş yokluğu hissedilmi
ye başlandığından piyasamızdan mı
sır aranmaktadır. Yeni mahsul çıkın 
cıya kadar mevcut stokun fiyatı dUş
mesi 18..zımgeldiği halde isteğin artma 
sı üzerine fiyatlar da tekrar yüksel
miştir. San mısrrlar ancak beş kuru
şa alınabilmektedir. 

n- --
Fındık Kontrolü 

Fındık kontrolü talimatnamesi mu
cibince teşkil olunacak hakem heye
tine ticaret odası tarafından iki aza 
seçilecektir. Bu azalar bir sene mUd
i :! .1" ··; e 

rasına yakışan, bir çulhık püresi lk 
ram ederlerse ondan yemekte hiç 
tereddüt etmeyiniz. Çünkü ooun 7.a 
rar \·erebil~ği ancak pek zayıf mi 
delerdir. 
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Rusya Romaya Bı·r Nota Mareşal Başvekilimizin lngili• Kooperatifçlferı 
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BAŞ.MAKALEDEN MABAAT 

a 1 
(Başı 1 incide) 

yet ederek sınai inkişafına kuvvet 
vuseydi ve Çinlilerin gönlünü hoş et
se) di büyük refah imkfinlarma kavu
sur, 400 milyon Çinli arasındaki tica
retten tabii olarak aslan payı alır dün 
yanın en müterakki, en nüfuzlu dev
letleri arasında hüküm sürerdi. 

aponya afisi yolu tuttu. Fakir 
bir memleketin bütün mem

balarını bir tecavüz harbi için kul
lanmıya koyuldu. Bu yüzden memle
ketin bilhassa şimal kısımlarındaki 
insanlar öyle bir iktısadi vaziyete 
düştü ki, bunu tarif için sefalet keli
mesi azdır. Bu insanlar arasında bir 
defalık gıda için biribirlerini ezen 
hayvan sürülerinin iptidailiği hüküm 
sürmektedir. 

Fakat Japon askeri fırknsı buna 
göz yumdu, tecavüz silahlarına her 
sene biraz fazla para ayırdı. Japon 
bütçesinde her sene bizim bütün büt 
çemizin yckiinundan fazla açık vardı. 
Bunu yabancı istikrazlarla kapatmıya 
imkan yoktu. İster istemez hazine 
bonosu çıkarmak ve silah yapan Ja
pon fabrikalarına bunu para diye 
vermek yolu tutuldu. Bu yol kumar 
yoluydu, gittikçe ölçüsü büyüyen bir 
kumar ... 

Bir defa bu yola girdikten sonra 
milletin mukadderatını akıl yorda
roile idareye imkan kalamazdı. Gözü 
dönmüş bir kumarcınm zihniyeti is
ter istemez hakim olacaktı. 

1931 de vaziyet sıkıştı. Hareket 
ihtiyacı vardı. Japonya her şeyi göze 
alarak Maııçuriyi baskın şeklinde ele 
geclrdi. Rusya kımıldanmadı. Garp 
devletleri seyirci kaldılar. Çin muka-
vemet etmedi. ı 

Fakat Japonyada derdine çare bul
madı. Mançuriyi işletmek için para 
lazımdı. Hariçte bu parayı kimse ver
miyordu. Fransadan tedarik edilen az 
bir para için muhtekirce şartlar göze 
alındı. 

Netice şu oldu kl, Mançurinin isti
lası Japonyanm yükUnü azaltacak 
yerde yeni bir yük yerine geçti. Ev
vela mukavemet göstermez gibi gö-
riinen Çin ejderi, birkaç asırlık uyku 
sundan uyandı. Japon malına boykot 
ilan etti. 300,000 kişilik muntazam 
bir ordu ve >bir tayyare kuvveti kur
mıya koyuldu. Başında Oksford, Ko
lum biya, Harvard mezunları bulu
nan milli çeteler, her taraftan Man
çurinin asayişini tehdide başladı. 
Japonyanın gözü döndü. Bir vakit

ler en küçük ihtimali hesap ederek 

en ihtiyatla hareket eden Japonya, 
her şeyi unuttu. Bir kumarcı itafa
sile Çine atıldı. Ya şimali Çine hakim 
olacak, seksen milyon nüfuslu zengin 
ibir kıtayı ele geçirecek veya ölecek •.. 

İnsan uzaktan açık bir s.ırette gö
rüyor ki, Japonyayı Çinde ölüm bek
liyor. Milli heyecanın fedakarlığını 
yeni tatmış bir Çin milleti, dilşmnn 

bir Rusyı>., Amerika, İngiltere, Fran
sa Çini Japon büyüklüğü için bir me
zar haline koymak için her şe}i yap:ı
caklardır. Bunu acaba bugün kaç Ja
pon vatanperveri görebiliyor? 

lzmire Gitti!':' eııl ı 
Di b k • E 'r fk •k/ • lzmir; 8 (Tan mu~abırınd urt" 

D h V d. 1 g a T e ır e g e .1. e l er l lngiliz kooperatifçilennden . ııı ge a a er 1 • Gidiyor (Başı 1 incide) kep 6 kişilik bir heye~ ı~ını:tall 
yıldönümünü coşkun bir sevinç için- Heyet, burada üzüm ıncır .. Ut-' 

'(B~ı 1 incide) 
tarı teyit eden sağlam delillere ma
lik olduğunu da bildirmiştir. 

-
Fakat Sovyet Birliğinin bu ikinci 

notası vaziyette bir değişiklik vU -
cude getirmiş değildir. Buna muka
bil ltalya hükumeti de ilk noktai na
zarında ısrar etmekte ve kendini her 
mesuliyetten uzak tutarak Rusyarun 
ithamlarını red hususunda eski vazi
yetini değiştirmemektedir. 

Romadan alman haberlere göre, 
ltalya, Rusya ile diplomatik alakala-
rını kesmek kararındadır. 1 
Rusyanın, Akdeniz konferansına 

vuku vulan daveti kabul şekli de va
ziyeti biraz daha bozımuş bulunuyor. ! 
Çünkü Rusya bu davete verdiği ce
vapta, Italyaya karşı ithamlarını ye- 1 
niliyerek, bu vaziyetin bütün Avrupa I 
sulhunu tehdit etmekte olduğunu, ay-

1 

ni zamanda insanlık prensiplerinin ve 
hukuku düvel kaidelerinin ayaklar al 
tında çiğnendiğini anlattıktan sonra, 
Akdeniz devleti olmıyan Almanyanın 
niçin konferansa davet olunduğunu 

sormakta ve Ispanya Cümburiyetinin 
Akdeniz konferansına iştiraki ıazım 'I 

geldiğini de izah ederek "lspanya bir 
Akdeniz devletidir. Fazla olarak Is- 1 

panya cumhuriyetinin menfaatleri, 1 

korsan harp gemilerinin tecavüzkar 1 

hareketleri ile bilhassa ciddi bir su- 1 , 
rette ihlaI edilmiş bulunmaktadır.,, 

demektedir. 

ltalya ve konleran• 

Davet ve 
Cevabımız 

(Başı ı incide) 
Binaenaleyh, Fransız ve lngiliz 

Jıiikümetlerl, Akdenlzcleki emni -
yetsWiğe bir nihayet \·ermek lı:in 
aluıa.cak tedbirleri tetkfü ve sey
risefain hakkmda hukuku dü,·eı 

nizanıatım tak\i~·e eylem~k üzere 
10 eylülde bir konferans toplan
ma.4'mı teklif ederler. 

Fransız, ve lnglliz hiikumetleri 
Türk hükumetinin bu konferans. 
ta kendislııi temsil ettirmek isti
yeceğini ümit ve mademki alaka
dar bükü.metlerden bir çoğınıun 
miimessillt-ri yakında Cenevre<le 
bulunacaklardır, konferansın me7 
kur şehrim ch·arında toplanmMı
nm elveri~1i olacağım telkin eyler
ler. 

Ru davetin gönderildiği Akde
niz devletleri: ltnly:a, Yugoslav-. 
ya, Arnavutluk, Yunanistan, Tür 
ki;\'e ve Mısır, Knradecniz devletle-
ri: Sovyetler Birliği, RomMJya 

ve Bulgaristan ile Almanyadır. 
Konfcransm hu müzakerelerim• 

ilerde diğer devletlerin de iştirakr 
da\·etinin nnıvafık oluı, olmıynoa
ğmın tetkik edilebileceği tfıhiidir. 

Ponsot 
Fransa Büyük Elçisi 

Adana, 8 (Tan Muhabirinden) de kutladı. Bu sevinç tezahüratmda lacaktır. Kooperatifçiler, bugun el 
Büyük Erknnıharbiye Reisi Mareşal Başvekilimiz İsmet İnönü de bulun- ve incir ticareti yapan müesses 
Fevzi Çakmak, bu sabah büyük me- du. lnönü, trenden inince doğru Hal- müzakerelere başlamıştır. .....-"" 
rasimle Adanadan ayrıldı. kevine gitti. @rada vilayet ve beledi-

Ceyhandan geçerken tezahüratla ye erkanı ile sporcular ve halk tara
uğurlanan Mareşal, Diyarbekire doğ fından karşılandı. Bayrnm coşkunlu 
ru gitmektedir. ğu, gece geç vakte kadar devam et

S or İşlerinde 
allimler 

ı Va ife Al ca 
1 Ankara, 8 (Tan muhabirinden) -

Bu ders yılı başında lise ve orta mek
teplerin beden terb:yesi muallimleri 
kadrosu belli olunca ··por teşkilatında 

1 faydalı olabilecek bazı ~uallimlere 
1 spor teşkilatında vazife ver!!.ecektir. 
. Bu muallimlerden bilhassa henüz spo 

ru ilerlememiş vilayetlerde istifade 
edilecektir. Umumi merkez, bu mual
limlere munzam maaş verecektir. Ha 

1 her alındığına göre, Birinci Umumi 
Müfettişlik şimdilik yalnız Diyarbe
kir, Mardin, Muş ve Bitlis vilayctle-

1 rinde birer spro sahası yaptırılması
na karar vermiştir. 

o---

Çoc r ızın 

A ale i Olm sına 

İtin deli 
(Başı 7 incide) 

ti. 
MANİSADA TETKİXLER 

Halkevinde yapılan yeni inşaatı 

tetkik eden Başbakan Çocuk bahçesi
ni, kız enstitüsünü, hastaneyi tetkik 
etmiştir. Muradiye camiini asan atl
ka müzesini ve ~ütüpaneyi gezen İnö
nü Halkevine gelerek hasbihalde lııı
lunmuşt'llr. 

Yugoslavya 
Demir Satıqor 

Belgrad, 8 (A.A.) - Avala Ajansı, 
devlet demiryollan müdüriyeti ile Ro 
manya arasında senede iki bin vagon 
demir madeni teslimi hakkında beş 
senelik bir itilif yapıldığını haber al
mı§t.ır. 

Diğer taraftan Macar ve Çekoslo
vak dökümhaneleri ile de senede 270 
bin ton demir teslimine dair itilaflar 
yapılmıştır. 

Kocası 

mı 

ve Kaynanası 

Öldürdü? ~~~~~~ ...... ~ 
· • de 'ieFransanın Midi havalısın }CC' 

Rusyanın bu ithamları, Italyanın 1 

konferansa iştirakten istinkaf etme- ! 
sine vesile vereceği anlaşılıyor. Fran 
sız matbuatı Rusyaya karşı muaha
zekar bir vaziyet almakta ve konfe
ransın muvaffakıyet kazanması anuh 
temel iken Rusyanın bu imkanı ver
mek istemediğini söylemektedirler. 

I olmadan y.erde sürünerek yürümek 
Morgan te karın ve göğüs adaleleri ıçın 

Tokat (TAN) - Turhal nahiyesi
nin Bahçebaşı köyünden Hasanm 
genç karısı Fatma, köyden yarım ı;a
at uzaktaki kuyunun içinde ölU bulun 
muştur. 

ti§tirilen bazı çiçeklerin ınet ,·e 
zinden istihsal edilen s_af ,b~ 
şebnem gibi taze erimemış et· 
mumu ile yüzünüzü banY~ ge 
tikte en sert bir cildi bile bif •'İ 

Ru• gazetelerinde .. 
Buna mukabil Rus matbuatı Ital

yaya karşı şiddetli makaleler yazı -
yorlar. Izvestia gazetesi, İtalyanın 
korsanlık yaptığını söyliyerek, son 
derece ağır yazılar yazmakta ve 1 -
talyada göze çarpan ilk aksülamel -
terin de bu hususta ayrıca bir delil 
teşkil ettiğini ileri sürmektedir. 

lngilterenin Akdeniz konferansına 
gönderdiği heyet, hariciye nazırı 

Mister Eden'in riyaseti altındadır. 

Kendisine Amiral Chatfield ile hari
ciye daimi müsteşarı Mister Vansit
rat yardım edecektir. 

J\lmanyanın likri 
Almanyadan alınan haberlere gö -

re, Herr Hitler ile temas eden maha
fil, Akdeniz meselesinin Almanya ta
rafından ademi müdahale komitesine 
hayalesini istiyecektir . 

Londra kabinesinde 
Bugün lngiltere kabinesi toplan -

mış ve bu meseleyi görüşmüştür. iç
tima öğleden evvel 2,5 saat sürmüş 
ve öğleden sonra da bir saat topla
narak ayni mesele ile meşgul olmuş
tur. Toplantıda, Ingilterenin Akde -
nizde emniyeti sağlamlamak için tek 
lifleri ile Uzak Şark vaziyeti mevzuu 
bahsolmuştur. 

Cenubi Afrikanm en nüfuzlu siya
si ricalinden sayılan general s~uts, 

Büyük Britanya Maslahatgüzarı I mükemmel bir egzersizdir. Mesela 

b 
oyun olarak küçük çocukları san. 

Bu notaya verilen ceva ın ! dalyclerin altından sürünerek gc- • 
aureti 

Fatmanın kocası ve kaynanası tara 
fından kuyuya atıldtğı ileri sürülmek· 
te, tahk1ı~cata devam olunmaktadır. 

Hariciye \'ekU.leti Vekili, ''Ek
selans Fransa Hüyük Elçisi,, "Bü
yük Britanya maslahat~üzarı,, ta
rafından ( lngiliz), (Fransız) mes· 
lekda§ile mutabık olarak, 10 ey -
lillde Cenevre ci\"amıda bir koaı
f eran ın akdi hakkımla kendisine 
yapılan tebligatı nldiı";'lm heyan et
mekle şeref duyar. 

çirtmek, yapamıyana ceza verdire
rek güldürmek ve oynatmak ne
kadar faydalıdır. Bu hareket yoru- ıc::ıill'::aam:::ı::::;:mıc::ıa•• 

KANZUK 

Uu tebligata cevaben Ilııy lle
nemeocioğlu, Cümhuriyet hlikii
metinin mc\·zuubahi" koof.-ransa 
iştirak etmil e karar verdiğini ,·e 
:.7İtndi Cenevrede buhmmal>ta olan 
Hariciye V chili Doldor Tevfik 
Rüştü Arası konferan tn Türki
yeyi t~msile memur ettiğini "Ek
selans Bay Ponsot,, "Bay Mor
gan"a bildirmekle mübahidir. 

M enemencioğlu 

~- - - __.ı 

lngiltere ve Fransa tarafından res -
men Akdeniz konferansına davet o. 
lunmuştur. 

Sofya, 8 (A.A.) - Nazırlar mec -
lisi içtimaının sonunda B. Köseiva -
nof, Bulgaristanın Akdeniz konferan 
sına iştiraki kabul edeceğini beyan 
etmiı;dr • 

Kor6anlık devam ediyor 

cudur. Bir müddet yaptıktan son
ra sırtüstü çocuk dinlenmelidir. 

!kinci faydalı hareket te uzan -
ma hareketleridir. 

j Çocuk bir ağacın yahut bir dire-
ğin üzerine uzanabildiği kadar yük 
seğe iğne batırılır. Her iki elile bu 
iğneleri oraya koyar. Amudu fıka
rf için bundan mükemmel bir ha
reket olmaz. Bu müsabakR şeklin
de yapılırsa zevldi ve eğlenceli bir 
oyun olur. 

Çocuk yere diz çöker, dizlerini 
oynatmadan ellerile bir eşyayı ka-

ı bil olduğu kadar uzağa koymıya 
çalışır. Bu da çok iyi bir hareket
tir. Omuzları iyi teşekkül etme -
miş, sırtı yuvarlanmıya meyyal ço
cuklar için bu uzanma hareketleri 
pek muvafıktır. 

Salıncak sallanmak kollara kuv
vet verir, göğüs adalelerini sertleş
tirir. Kolan vurmak hem bacak hem 
kol hareketi olarak mükemmeldir. 

Çocukların pabuçlarına d;ıkkat 

etmek lazımdır. Eğer pabuçların iç 
tarafları daha çabuk eskiyorsa co
cuğun çarpık bastığına alamettir. 
Bunu tashih etmek lazımdır. 

NAS1RllAC1 

DOKTOR JEMSIN 
AMERlKADA UZUN Tfi.."'T

KlKAT NETlCESt OLARAK 
BULDUGU ntn FORl\IVL. 
DVR. liAN'ZUK NASIR lLA· 
C1 en eski nasrrları bile kökiin. 
den çıknrır. Ciddi \'C şayam iti
mat bir nasır ilacıdır. 
tN'GlLlZ ICANZUK ECZA?'>.~SI 

RJ<;\'OGLtı - fSTAN'RlJL 

. ~~· 
ce zarfında yumuşatmıya diJdl 
dir. Parfö.'lllerin istihsal .e. de 
ği bu havalinin kadınları. il1' ~· 
fa olarak taze ve yağlı bU c~cı 
herin beyazlatıcı, yumııftt illi 
hassasını keşif ve bunun Y~ 
tutacalt başka bir madd iŞ 
mevcut olmadığını beyan e::;v 
!erdir. Bu cevheri kuU_aıı tiJll 
rm yeni ve gençleşmiş cildle ıtf& 
bu ha valiyi ziyaret edenler t rt<" 
fından takdir nazarlarJie s~;Dıf 
dılmekteaır. ··;:,ır a ~eptlll•• bir 
edilen ve latif ve kulla.nI911 

ce\'' 

formül haline getirilen bil udi 
heri. gece yatmazdan evvel cıtell 
nize tatbik ettikte, siz ~yu: t& 
cildinizde husule gelen çırl<,~ bit 
bakayı eritir ve gayri ~~~ 1 ,re 
tarzda kısım kısım dökulUf· ıar 
onunla beraber siyah nokt~ııt· 
ve açık ımesameler de ~ail 0 ııl• 
İhtiyarlık çizgileri silinır ~~- .,,6 
tındaki yeni cildiniz taıeligı dJl'• 

yumuşaklığı ile meydana ~diıl 
Yüzünüzün açık ve beyaz c tef 
güzelliği ile nahoş bir tezad ser 
kil etmemesi için "Sir a ı&ı 
tin,. i boynunuza, omuzlat111~ş.· 
kol ve elJerinizde de kullan tl" . ;.ser 
nız lazımdır. Yalnız Parıs. . &J; 
tin laboratuvarları bu ca.Iıbı 

.,s·r ;.ser 
kat ve şayanı hayret ı ·~ 
tin,, i istimal hakkına malı ,,&etJ 
ler. Şu halde eczahaneııi Jıt 
veya parfümörünüzden ••Sir 
s~ptin., i musırren iste~ 

• stikbaldeki macera fırsatları bugün Akdeniz buhranı üzerinde söz 
ve muvaffakıyetli bir tecavüz söyliyerek, lngilterenin, dominyon

harbi üzerine oynanan kumar, Japon- larm reyini almadan bir şey yapa -
yayı nihayet mezarın kenarına getir- mıyacağım, ve Örtada bedbinliğe saik 
diği gibi milletlerinin refah ve saa- olacak bir şey bulunmadığını, Rus
detini ayni nevi kumara feda eden di- yanın "torpidoları torpillediği,, dahi 
ğer memleketleri de ayni nevi akibet sabit olsa istediği hattı hareketi ta
mutlaka gelip bulacaktır. kip hususunda serbest olduğunu an-

Akdeniz limanlarından Karadenize 
gelmekte olan Zirganin adındaki Sov 
yet gemisi dün limanımızdan transit 
olarak geçmiş ve Karadenize çıkmış 
tır. Gemi süvarisi, Istanbuldaki ala
kadar makamlara, Çanakkale dışında 
bir tahtelbahir tarafından tehdit e
dildiğini söylroıiştir. Süvarinin ifa -
desine göre, meçhul tahtelbahir ka -
rasularımız dışında birdenbire Sov
yet gemisinin önüne çıkmış ve beş on 
defa etrafında dolaştıktan sonra, te
cavüz etmiycrek tekrar dalmış ve U· 

zaklaşmıştır. 

Yüzmek en mükemmel adale ya
pan spordur. Bisiklet bacrıkları kuv 
vetıendirir. Sırtını düzeltımek ve vü. 
cudiine aher~k vermek için birkaç 
dakika çocuk sırtüstü sert bir yer-

de yatırılmalıdır. Çocuğu yorulma- AKAY lcletmesi M~dürlügv ünden: .tt. 

Sulhe karşı olan delice suikastin latmıştır. 
'.A.kdcnizde maskeli korsanlık derece lngiltere - ltalya 
sine kadar varması, barış cephesi ü- Şimdilik umumi kanaat, Sovyet 
zerinde dağılmış olan ve yalnız kendi Rusyanın notalarından sonra ltalya
kendini düşünmek suretile yaşamayı nın Akdeniz konferansına iştirak et
mümkün zanneden kuvvetler arasın- mek istemiyeeeği kanaatinde oldu -
da mutlaka birlik doğuracak ve ir.-

1 ğ~dur. Fakat lngiltere elinden gele
sanlık için yeni bir varlığın temeli ~ ya~~k. ve ltalyayı konferansa iş-
kurulmasına yol açacaktır . tırak ıçın ıkna edecektir. Bu teşeb -

Ahmet Emin YALMAN büs neticesinde, Mussolininin konfe
ransa bir mümessil göndereceği mu

A-wkerlik 
Kanunu 

(Başı 1 incider 
Yüksek mekteplerde okuyan ba

yanlar için ayni maksada matuf ders 
ler ilave olunmaktadır. Sene sonların 
da kızlarımız da erkekler gibi askerlik 
tmmplarrna gideceklerdir. Kamplarda 
ki muvaffakıyet sınıf geçmekte amil 
olacaktır. Bu sene programlara ilave 
edilecek dersler, havacılık, gaz mu -
barebeleri ve korunma çareleri, mu
hab recilik ve nakliyeciliktir 

hakkak sayılmaktadır. 
Diğer taraftan Rusyada ltalya a

leyhinde şiddetli nümayişler yapıl . 
makta ve Rus ordusunun faaliyetin
den, ve harekete hazır olduğundan 
bahsolunmaktadır. 

Amerikanın alakası 
Amerika Dış Bakam Cordel Hull 

bugün Amerikanın Akdenizdeki va -
ziyeti azaımi dikkatle takip ettiğini 
ve Amerika zırhlılarına daima tetik
te bulunmaları için emir verildiğini 

söylemiştir. 

Arnavutluk 
Tiran, 8 (A.A.) - Arnavutluk, 

dan eğlendirmek ve zevk yererek ~ - Ub 

spor yaptırmak en faydalı bir şc- Yürükaki Plajı iskelesine 14 Eylül 1937 tarihinden sonra vapur 
kildir. Çocuklarla oynarken bü _ ramıyacaktır. (5998) ...-/ 

yükler de gençleşir. Neşelenir. ---------------------------

Bir gemi daha 

Plajda çocuklarınızla top oyna
yınız, bahçenizde köşe kapmaca ve 
muhtelif koşu oyunları yapınız. Ne
şelenmek ve gülmek çocuklar ile 
oynamak insana bir saadet ve sıh
hat kaynağıdır. Güneşten, hava
dan çocuklarınızın flrhhat ve ne • 

Kara denizden Jskenderiyeye petrol şesinden istifade ediniz. 
taşımakta olan Pegasus adlı bir in- __ _ 
giliz gaz gemisi de Akdenizde Oniki " 
ada civannda yine milliyeti meçhul 
bir tahtelbahir tarafından çevrilmiş- a 
tir. Pegasus gemisi, Socony Vacum bu 

Üçüncü Mıntaka 

Etibba Odası Başkanhğından: vı· 
Müddeti hitam bulmakta olan Odamız Idare Heyeti ve Haysiyet ·ı:ıcl 

vam aza \'C yedek 8.7.ası seçimi odalar niza.mnamesinin 3, 4 ve 
5 1 

ı~ 
rnadde~erl~e tevfi~an 9 ı:ıirinciteşrin 1937 Cumartesi günü s~a~ ~~el· 
de Cagaloglundakı oda bınasında yapılacağından sayın üyelerıınızı 
meJerini dileriz. (6019) / . __...-::, 

ME AN KOLEJi 
kumpanyası hesabına çalışmaktadır. 

~ı:~b~:ir ;:d~:~ d:ur;.~~~tık:; ' KIZ iSMi :.~==~~~~y~~'"eı~:!~~~o • a::::~e~~·:!a ERKEK KISMI. 
sonra nereden gelip nereye gittiğini, Mektep lngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Milli terbiye ve Kültüre son derece ehemmiyet verır 
ne kadar ve hangi cinsten yük taşı- Al dığmı sormuş, aldığı izahat üzerine , manca veya Fransızca lisan dersleri, muhtelif sporlar, lngilizce içiw ihzari sınıflar. • 

gemiyi serbest bırakmıştır. ORTA KISIM -LİSE KISMI -TİCARET DERSLER1 
Batırılan Sovyet gemisinin · 1e· tayfaları limanımızda M Ü/ıendİS k ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve nafıa mühendis• ti 

1 
lSml tİftirir. Dersler 22 Eylül Çarttamba sabahı baıı.lıyacaktır. LeY 

Birkaç gün evvel Yunan sahille- ,. ,. daJ 
l'inde torpillenmek suretile batırılan 1 talebenin 21 Eylül Sah alqıamı mektepte bulunması lazımdır. Tecdidi kayıt erkek kısının 
Blagoyef ismindeki Sovyet gemisin- 18 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazartesi günleri, kız kısmında 21 Eylül Salı günüdür. Yeni 

1~~ 
den kurtarılan 38 tayfa bugün bir !ebenin kayıt muamelesi hergün yapılmaktadır. Fazla malumat için mektupla veya bizzaJ. ıııı.ı 
Fransız vapurile limanımıza getirile- ı racaat edilebilir. / 
cektir ı, _. -



--- ~====================::=r===========================ll 

-~lar Umum Müdürlüğünden 
ı ........... 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
koıı..._~ inşa edilecek atölve binası kapalı zarf usulile ekailtmiye 
n~ ~ . -
~ tıı...~e, 21-9-937 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 te Kaba.
h.~ar levazım ve mUbayaat şubesindeki alım koD"..iıyonunda 

4 - Eylüı-193·7 Vaziyeti 

ın ..... I{.. . 
l\ı ...., 'l{ f!fil. bedeli 39025.02 lira, muvakkat teminatı 2926,88 lıradır. 

111~:'nanıe, şartname, proje ve sair eksiltme e~akı 196 . kuruş 
'""'11 ~isarlar inşaat şubesinden Ankara ve Bıtliı inhisarlar 
t \1 ' ~e"?den alınabilir. • . . . .. 

0~ tnııye iştirak edeceklerin Nafıa Vekile~den ~erilmış. mu-1:-S l"llhaatnamesini haiz bulunmaları, bizzat mühenc\11 ~~ mımar 
ıı.' talr~e bunlardan birisile müşterek o~aları vey~ l§ID ~o~u
d'-ı ttı..,. "-uııyetlni deruhte edecek bir mühendıs veya ınımar ~sttl~-
11'.ıe~ ~ ve vesikalarını inşaat şubesine ibraz edere« bu işe gırebıl-

\rı ..._ ~dan ayrıca vesika almalan lazımdır. 
~~~ ~1111tırıu teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iştirak 
'kal~ lll1JVakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalr zarflar 
k~lflnn en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisvnn ~ 

Dlakbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (B) (5870) 

l • • • 
to~ ~a.ınem mucıblnce satın alınacak kurulu dekovil ray ve va
b-~• , tJca'Ptlı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
~~ İltnıeye 26-X-937 tarihine rastlıyan Salı gilnU saat 15 de 
da~ lııııtaarıar levazım mübayaat Şubesindeki alını Komisyonun-
lll .... )( lrtır. . . 
l\'...., ~nımen bedeli 7250 lira ve muvakkat temınat 544 lıradır. 

1 
\''il llnıeler parasız olarak hergün sözü geçen Ş~beden alınabilir. 

~ O ' thıakasaya iştirak etmek isteyen firmalar ekaıltme tarihinden 
ıııe, e:::~ fiatsıt ve mufassal tek~iflerini türkçe .ve' fransızca tercü
ltı~ ~ ısarıar Umum Müdürlüğü müskirat Fabnkalar Şubesine ver
~ ~klifleri muvafık görüldüğü takdirde münakasaya iştirak e-

l \1t ..... i~ ınezkfır Şubeden vesika almaları lazımdır. 
~ ~ l«Uhürıu teklif mektubu, kanuni vesaik, eksiltmeye iıtirak ve
~ .:0 7,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar ek
... ~ U en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Bat· 

lhllkbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (B.) (5975) 

~I l>efterdarhiından: 
"ı..U:::eli 888 lira 78 kuruştan ibaret bulunan Darphane ve Dam
~ . ı Müdürlüğü binasını ihata eden muhafaza d~varlarının yük
~ llışaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Bu işe aıt genel, özel ve 
~~elerle keşif hulasasını görmek istiyenlerin67liralık muvakkat 
tett; ~ lltçelerini ve bu işe benzer en az 500 liralık iş yaptıklannı gös
~ 'datı l.fta. MUcürlüğünden alacaklan vesika ile müteahhitlik ve Tica
~ )l..._,~esikalarını hamilen 20-9-937 Pazartesi günü saat on dörtte 
~k Müdürlüğünde toplanan Komisyona gelmeleri. (M.) (5888) 

AK T 1 F 
KASA: 

ALTIN: Salt kllocram 19,616,281 
BANKNOT • • • • • • • 
UFA.KLiK • • • • • • • 

DalailJelti MaNıWrla: 

Türk lirası • • • • • • • • 
Hariçteki Malta6irler: 

ALTIN: Salt kilogram 6,4:],909 ~\ 
Altına tahvW kabil Serbeat 
dövizler . • • . • • • • 
Diğer dövizler ve Borçlu 
bakiyeleri • • • • • ı ı • 

Zf ,591,868, 
15,892,9'56, 

~.065,72 

9'8,764, 

9,118, 730,14 

40,284,93 

32,118,543, 73 ---·----
H a:ine T alauillerl: 

Deruhde edL evrakı nakdlJe 
karşılığı • • • • • • • • 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine taraf mdan vlki 

158, 7'8,IS83.-

tedlyat • • • • • • - • 13,498,827,-;.,... __ 
Seneclat Chllam: 

HAZtNE BONOLARI • • • .~ _ ~,000,000, 
TiCARi SENEDAT • • • ı ·1~7,132, 

E•laam ue TaltoilM Ciiztlam: 
tDeruhde edilen evrakı ~ 

A - (diyenin karşılığı Esham ve 
• (Tahvillt (itlbarf kıymetle) 
B - Serbest esham ve tabvfllt • 

Auaıular: 

38,109,084,30 
3, '196,331,60 

Altın ve Dövls Oıerlne • • ı ·.ı 62,2153~ 
Tahvillt herine • • ı , • 8,583,878,86 

Hu•etlarlar • • 
llulatelil • • • 

• • • • • 
• • • • • 

Yeian 

----

Lira 

«,369,890,25 

948,764,99 

41,275,558,82 

lfS,251,736,-

40,497,132,23 

41,905,415,90 

8,6'8,130,4' 

f,B00,000.00 
15,215,960,60 

342,610,589,23 

PAS 1 F 

.se,,. .. ,,. • • 
ihtiyat Alıçai 

• • • • • • 
• • • • • • 

Adi ve fevkallde 2,105,172,4() 
Husull ,,518,007,70 

TeJaoülJelti Banlınotlar: ~ 
Deruhde edilen evrakı oakdiye • 158, 7 48,563,l 
Kanunun 6 ve 8 lncf maddelerine 
tevfikan hazine tarafından 'ilki 
tediyat • • • • • • • • . 13,496,827,-

''-------ıı 
Deruhcle 
bakiyeai 

ecB. evrakı nakdlyı 

• • • • • • • • • 

Reelkont muk&bDl Ulveten ted. 
v..ı. . 

145,251, 736,-

19,000,000,-

9.000,000,-

Karplığı tamamen aıtm oluakl 
illveten tedavüle vaze41len • • • 

:.-------11 
Tür• Llruı Mewlruıtı: 
Döoa J' aaMa.IGll: 

bakiyeleri • • • • 1 1 • 

728,150,69 

28,7.0,367,68 

Altına tahvili kabil dövizle~. 
Diğer dövizler ve alacakb 

-----~ı 
. Malaıelil • • • • , , , • 

' 

YeWn 

2 Mart t 933 tarlhlnd• itibaren 
llkonto haddi o/o S~ Albn üzerine avam % 4Ya 

ı...i;lar Umum Müdürlüğünden: ,BulanaMükafat . (t ...... 
~, '"'lllihanla Muhakemat i.mir ve memuru alınacaktır.) Bir zarf i~nde bulunan mec- Nişantaşında Tramvay ve Şekayık Caddelerinde: 

Lira 

1'5,000,000,-

6,621,180,10 

173,251, 736,-

12,241,603,21 

29,468,518,STı 

106,027 ,551,5Ci 

342,610,589,21 

~ "1ı. ~ t•ilatımızda açık ve açılacak olan muhakemat ıube- mualarla buı evrakı zayi ettim. 
't\L~ 'le nıernurluklan için imtih anla memur alınacağından aşağıda- Bulup getirene müteşekkir kala-
~;"'ilt ~.~raiti haiz olanların evrakı müabitelerile ve Uc adet fotof- cağımı ve ayrıca nakdi mUkifat 

[ 

Telefon: 42517 

' l vAiıUI ŞiŞLi TERAKKi LISESi -[aô-nn-OzL-01 
St l..rukte 16-9-1937 tarihine kadar idaremiz memurin şubesine vereceğimi ilin ederim. 
~ ettrıeleri. Şitlide Halaskar Gazi cadde-
~ .... -~ ona me.ınep tanBUmı mtırJWf'lHmmc- ımıae ~ ~o. Gir m1IXDll 

• ~ ~ beş yaşından aşağı olmamak. Prof. SAMIMl 

~ "u~liğini (Fili veya kısa hizmetli) bitirmif olmak veya müec- latanbul 3. Unctı icra memurlufun· 

laı~ ~i · dan: Mukaddema Beyoflunda Feri-

ANA • iLK • ORTA • LIS- KISIMLARI 
~~ ..... 
dır. Fr&DllZC'&, Almanca, lnıilizce kurlarına dokuz yqından bqlıyarak bütün öireniciler itti

rak edebilirler. Okul bergün aaat 10. 17 arumda açıktır. Kayıd itlerine: 

bıt ~ ~ haklara sahip ve hüsnU ahllk esha.bmdan olmak, haysiyeti köyünde Avukat Caddesinde l30 sa-

' lbıi; :U-Uın ve alelıtlak ağır ha pis veya o derecede cezai mUstelzim yılı evde mukim iken halen ikamet- Llj:iiiiiiii================================~ taa..' 8.ı.. a.hkum bulunmamak. • bul bul d kili o .ılll 
"'tll Olz.ı "QI. hatu olınak, sari hastalıklara ve bedeni ve akli anzala.ra mUp. giJıı meç unan ava ve • 

CUMA. PAZARTESi, ÇARŞAMBA günleri bakdır. 

'

' ltıak. ıner Şevki kızı Hayriyeye. 
lfuıc k · Beyoğlu Vakıflar direktörlüğünün ~ u mezunu olup hakimlik stajı ve bilfül hikimlik yapınıyarr 

~~ nıeslek mekteplerinden mezun olanlar ve icra memurluğu, ölU babanız Omer Şevkiye taksitle 
~ sattığı ve 3031 No. lu kanun muci-
? veya zabıt katipliği gibi vazifelerde tatbikat görmU, bulu- bince yirmi taksite ibllf ve bedelinin 

c~ 4dıi . temini için de birinci derecede ipo-118~ Ye meslek mektebi mezunu olmadığı halde birincı maddede 
tahsili yapmış olm akla adliyenin muhtelif hi~ tek eylediği Ortaköyde Dere boyun-
u Ulfnd icra da '69/71 No. lu mıaa dükkin ki.gir il ~ddeiumumllik kalemlerinde, r.abıt kltip e ve it- haneye ait hulul eden tabitlerinden 

Lı .. ~' il t görenler. k ......... 
&~ lırıti~ fakWteainden mezun olup ta bilftll hakimlik yapDUf o- beş yüz on bir lira 44 ""..., .. an 105 

" .--.ııa. tlbi tutulmıyarak bu gibilerin müracaatlan aynca tetkik_ lira •8 kurutunun 16. 5. 985 ve 170 
" lira •8 kurufunun 16. 5. 936 ve yine 
'~ ~tihan 17-9-1937 cuma gUn il saat 13 te Sirkecide İnhisarlar Me- 170 lira 48 kuruşunun ise 16. 5. 937 

v 'IQ'a11 b~- tarihlerinden itibaren ve hulul ede--... . .' t~ "'aamda yapılacaktır. 
.;_"'ile ~t.ibanda kazananlar ehliyet ve muvaffakıyet derecelerine göre cek diğer takasidin dahi 22ı2 numa-
ııı' lbtlJıateınat lmlr ve memurluklarına tayin edilerek keyfiyet ad- lı kanuna göre % 9 faiz ve masarifi 
~ , ı:bllğ olunacaktır. icraiye ve avukatlık ücreti ile birlik-

)~t., Jt __ tUıan mevzuu ,unıardır: te tahsili hususunun temini için yu-
a'~ \'e denb ticareti kanun larmm nakliyat. avarya ve huarat kanda mahalli yazılı ipotekli gayri 

~;-... ~~Utlerl. menkulün paraya çevrilmeai daireein
~a ~ kanununun umumt h Ukümleri (İcra teminat ve hlsmet de müracaat ve takipte bulunan ala

caklı mesk6r direktörltlk avukatı ta-t ...... rt.. • 
ı...·' ~ kanunumın esaslan: Devlet aleyhine iflenen ıuciar. rafından talep edlJmlı olmuma ımeb
~ (~) Urin muhakemat ve tahsili emval ve icra ve iflb kanun- ni bu IUl'etle ve icra ve 1tlAa kanunu

nun otbaptald madde.uıe tevfikan 
1 yazılarak teblil kJJmmak bere tara--aL fmıza gönderilen ödeme emr1 zahn-

.}8fj Liseler Müf ettislig"in~et: ::.:..~:= ~~ 
~'11 ı ,_ . anlat1lmı1 ve bu itibarla muktezi teb-
1-.~ ;;eı•rde ikmali olup ta ikmalde muvaffak olacak Okurlardan bir Ugatm bir ay müddetle Ulnen tebli
'a ~ ebe iıntihanla Askeri liselere almaeaktır. Yt1ksN amıfta olan- ğine icra tetkik mercii hlkimliğin
'-. ~=lirler. Talip olanlınn fmtdiden müracaat ederek •vraklan- ce karar verilmit oldufundan tarihi 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan· 
D. No. Semti •• mabal._. 8okatJ K&IJI No. CiMi ve ...._. lllueye ıön 

muhammen iL 
2003 Galata Yeni Caınl Femneneciler E. ve Y. UstUnde odalan 1000 

Cadde.i 52 olan Ardiye ve Kapalı 

Arsanın 15/ 120 His. Zarf 
3352 Uıldldar YanimahaDe J'ıltık E. ve Y. Arsa 210 Açık 

13 Arttırma 
3649 Kumkapı Tavqi Sil- Fmdık Kıran E. ve Y. 15 Bahçeli ki.gir Ha- 300 ,, 

leyman Ağa nenin 1/ 4 His. 
3689 Bebek E. Oıman BeY. E. 74 MU. Araanm 3/12 Hia. 200 " Y. Ehram 
3895 ÇarlJYI Kebir Yqhk~ılar E.120 Klgir DUkklnın 130 ,, 

Caddesi Y. 82 21/2'0 Hia. 
4046 Eminönü Ahı Çelebi Limon Iske- 54 Ki.gir mağaza ve 1000 

leli Caddeai üstünde odala. Kapalı 
rm 735/ 51840 Hiı. Zarf 

4935 Boyacı köy Koru Cadden E.M--86 Ahpp Hane ve 130 
Y.96-98 Bahçenin 5/40 Açık 
100-102 His. Arttırma 

5817 Kuzguncuk E. Kumbo Oğlu 7 Kictr Hanenin 350 " Y. Hamam 1/2 Bia. 
5520 Eyüp Camü Kebir Kalen.der Ha- E. ve Y. Uattbıde ild odası 500 " ne caddesi 2 olan dUkkAnm 

975/3840 His. 
7209 Huköy Kiremitçi E. Sinagon E. 37-39 Ana 110 " Ahmet Çelebi Y. AZiz Y. 41---'3 
7616 Iatinye E. Havuzlu E.3 Ahır ve Tarlanm 160 ,, 

Bo8tan Y. 1--2 1/8 Hil. 
Y. Çayır 

8038 BllyUkdere Kefeli köy Yeni Bağlar E. 8 Tarla 150 
" Mevkii Y. 2-2/1 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. lbaleleri 22 9 L ~arı lazımdır. (327) (5558) lllndan itiraben müddeti meUO.r zar 

~ fmda ve 937/1980 dosya numarasile •..ı.llllli•••ıııil•••••••••••••••ı•••••••••••••••• 
'-.._ ~ Liınanı Sahil Sıhhiye Merkezi Sabnalma Ko- borcunuzu vermediğiniz ve yahut bor SARAÇHANEBAŞINDA HORHOR CADDESiNDE ~ 

937 tarihine 
tişen Çi,r§amba günü aaat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 

~~· cun tamaımına veya bir kısmına veya ~-
)in." lb.. -.u.ıahde-'- 1 . 166 takı k 1 k ıb· 166 takım yazlık el- alacaklının takibat icrasına karşı ve trkekler kısmı: Monirpaşakonağmda - Kız:ar kısmı ile ilk kısmı: Yeni yapılan bmada 
~ ,..._ ~ '8 uu.u çın m ış ı ~ ıse ve icnnn tehirini müstelzim söz ve ı 
,, ~ıı.1ı•ket ve 166 adet kışlık kaput içın 7EylUl1937 Salı gUnU ya- ""'"" ·1 k t b' •t• azd b l ya KIZ HAYR.YE L·sELER. YATILI 
~·i tMuı Z&rf eksiltmede verilen fiat uygun görülmediğinden: eksilt- dı~e ta:°~e :e~~~r m~d:e~~: j ERKEK 1 1 1 Yatısız 

' ' 'l\ l937 Sah günü saat on bette ayni şerait altında yapılacaktır. . • . 
~"" ... hnıin ı._ ... li k .ı.k lb' ı · k k kmu 1" li 25 ku- tamım mUteakıp cebrı icra suretile Ana • ilk - orta • lise kıamılarmı havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. Dk ınmflardan itibaren ecnebi li· a, "'' 14 ~e ı'i'" e ıse erın maa as et ta u ra icap eden 1 b 1 v ı 

'~ ~k lira 73 kuruş ve yazlık elbiseler 7 lira 25 kuruştur. malftm ~ua~e ey~ S.:. ana:~ sanı mecburidir. MUnil'p&f& konağı erkekler kıımma, MUnlrpaşa konağı karşısında leyli bir liseye llzım o 
. l~e"'-~ler elbiselerin nümunelerini merkezimiı levuunmda ıörüp 00. eme uenmrmu~ ~ mta afve t buliğis~s 1 lan bUtUn mtlftemili.tı havi bUyUk bahçeli yeni yapılan bina da kız lisesile ilk kısma tahsis edilmi9tlr. Kız 
ı.."", ·&qı pa · · ın ar ınıza e ma- lar kısmında tedrisat tamamile ayrıdır. Nehari atlebeden arzu edenler mektebin hususi otob\lsile naklolu 'llllla._ - tıc.u raaız alabilırler. kamına k . b l k Uz k yt·. 
~~ kDt..~~eğe girecekle~in ekailtmeden bir ~aat evvel teklif mek- yet ili.nena:bli~ =~r. ere e 

1 
nurlar. Kayıt muameleaine bqlanlJlillır. Her gün aabah, saat 10 dan akfam 5 e kadar mUraeaat kabu 

.. ~. --uısyona vermelen ve muvakkat temınatlarını yatırmalan ______ g_______ olunur. Telefon: 2M30 

tt T. ' .. ""-'-'- KAYIP: Kadıköy malmUdUrlUğUn-
~' ~teminat parası 464 liradır. den aldığllll 3170 numaralı maaş def 
~ "'1 ğe gireceklerin terzi olduklarına dair ticaret odumm terimi sayi .ttlm. Yenlıdal alacağım-

kalannı göetermeleri prttır. (6008) dan elkiıinin hWmıtl yoktur. EMiNE Sahibi: Alnnet DldD l',U.MAN. Umumi Nepiyab idare Eden: & SA.Lll' 
Gueteclltk ve NllliY&t Tnrlr Ltmltet IJlrkett Rıınıtt,,, ,,.., "'" .... "" 



12=========================================================T AN 9 - 9 - 937 ~ 

--- Neşesiz ve Kırgın ---
8 A $ 1, O 1 $ L E R 1 AGRIYOR 

Hal~uld ~ir te~ 
GRiPiN 
Alsa ~ütün 

ağrılar geçer, 
rahat eder. 

Ağrllar-Romatizma-Nezle-Gr:p 

Karşısında derhal ric'ate mecbur olur~ 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

İstanbul Liman ltletme İdaresinden: 
Iktısat Vekaletince tasdik edilen ve 15-.-~937 de mer'iyete girecek 

olan yeni tarifelerin 13 Eylülden itibaren gişelerimizde satılacağı ilan 
olunur. (5906) 

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

.·~EKTA rA Ti 
o • 

Basur memelerinin ANTIYIH~S ile tedavisi 
iç ve dıt buur memelerinde, basur memelerinin her türlü 

iltihaplarında, cerahatlenmit fiıtüllerde, kanayan baıur me

melerinin tedaviıinde daima muvaffakıyetle tifayı temin eder. 

1 

ŞARK ISPENÇlY ARI UBORATUV ARI, lSTANBUL 

~----------------' 

~iBKETi HA1RilEDEN: • 
1 - Cumartesi ve Pazar günü a:kpmlan Yenimahalleden 

saat 24 de hareketle Sarıyer, Büyükdere, Tarabya, Beykoz, 
Yeniköy, Osküdara uğradıktan aonra ıaa.t 1,25 de Köprüye 
yapılan postanın bundan böyle yapılmıyacağı. 

1 
2 - Y eniköy ile Beykoz arasındaki araba vapuru aef erle

rinin de Eylül nihayetine kadar yalnız Pazar günleri yapılaca
ğı ilan olunur. , ________________________ , 

1 ! E..~~ e~ ~!ra~e~.~~ !~.~L~~ 
Her tUrlü sobalarda, maltız ocaklarında kullanılır. 

Toptan ve Perakende Satış Yerleri: 
MERKEZ!: GlLKRIST VOKER ve Ksi Ltd. Galata Yolcu Salonu 

karşısında Tahir han 5 nci kat. Tel. 44915 ve 44916. 
KURUÇEŞME: KURUÇEŞME caddesi No. 25/ 39. Tel. 36.213 ve 36.21 

ANKARA: VEHBi KOÇ TiCARET EVI. Iş Bankası kar§tsmda. 

KASADA 
SAKLAOIGINIZ 

DAD-A 
KU·RU 
BİR 

ç~ŞM~ 
,VAZİ Y E:TİN OE:OİQ 

ONU rAİZ~~
QANk'AYA VEl?INIZ 

uususi SARTLARtMlZI 
SORUNUZ 

H ASA N Ağız bütün Mikroplara 
Daima Açık Bir Kapıdır 

Yağsız Kar ve Acibadem ve yarım yağh 
gündüz ve gece ve deniz krem~er.ıe 

\J 

Ve unutmayınız ki : 
Bakım3ızlıktan çürUyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enfloenza, 
ve hatta zatürrieye yol açtıkları, il-

tihap yapan diş etlerile köklerine 
mide humması, apandisit, nevresteni, 
sıtma ve romatizma yaptığı fennen 
anlaşzlmıştır. Temiz ağız, ve sağlam 
dişler umumi vücud sağlığının en bi-

J r.inci şartı olmuştur. Binaenaleyh diş-
1 lerinizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla • 18.akal 3 defa - "Radyolin" diş 
macunile fırçalıyarak sıhhatinizi ga
ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu 
suretle mikroplan imha ederek diş
lerinizi korumuş olursunuz. 

ACIBADEM · YAGI RADYOLiN
KreII•i Diş Macunu 

• ·kora.it 
Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. Dünyanın en 

aon icadı kremdir, ihtiya.rlan gençlettirir, 
gençleri güzellettirir. 

tehlikelere karşı sıhhatinızı 

Türk Maarif Cem~yeti HASA" ismine ve Markasına Dikkat 

,. İTALYH LİSESİ YE TİCARET MEUEBi-~ Burs~di{,~"dl.isesi 
TQM TQM SOK~~ .~E.YOGLU ı'ı Orta ve Lise kısımlarına 20-Ağustos-937 den iti_baren ~l~: 

K yrt muameleıi Eylülün birinci gününden itibaren kabulüne başlanacaktrr. Gündüz ücreti 35, yatı ücretı 185 urn.çİll 
a \fatbu izahname mektep idaresinden istenebilir. Her husus 1 

saat 10 • 12 de yapılmaktadır. ~ursada kız lisesi Direktörlüğüne müracaat edilmesi. C4997l 

AŞ<;IBAŞI markah 
LÜKS ve EKSTRA 

MAKARNALAR 
En iyi Makarnalard.r. 

Siparfişlerin doğruca fabrika.ya 
verilmesi rica olunur -

Istanbul asliye Uçüncü hukuk 
mahkemesinden: Kocası Haci Piyarm 
1911 senesinde Montekarloya gide
rek o vakittenberi hayat ve mema
tından bir haber alınamamış olduğun 
dan bahsile gaipliğine karar verilme
si hakkında Herna Hacipiyar tara
fından mahkemem.izin 937 /153 No. 
dosyası ile kocası mumaileyh Haci· 
piyar aleyhine açılan davanın mu· 
hakemesi sırasında: Kanunu medeni 
nin 32 inci maddesi mucibince gaip
liği iddia olunan Haci Piyar hakkın
da malümatı olan kesanm bir sene 
içinde maltlmatlarmı mahkemeye 
bildirmeleri lüzumunun ilAnma ka
rar verilmiş olduğundan mumailey
hin hayat ve mematı hakkında ma
lümatı olanların ilan tarihinden iti
baren bir sene içinde mahkemeye mti 
racaatlan iltJı olunur. (34688) 

Ist. 6 ncı hukuk mahkemesinden: 
Halil Tüzer tarafından karısı Görel~
de Gülefte masıh mahallesinde sakin 
iken ikanıetgiı..hı belli olmıyan karısı 
Kandil oğlu Tufan kızı Hatice aleyhi· 
ne açılan boşanmanın tesçili davasın
da: Müddeialeyhin ikametgahının 

meçhuliyeti hasebile dava arzuhali -
nin on beş gün zarfında cevap ver
mek Ur.ere ve on beş gün müddetle 
ilanen tebliğine karar verilmesi ve 
arzuhalin bir sureti de mahkeme di· 
vanhanesine talik kılınmış olduğun
dan 937 / 2404 numaralı dosyasına i
lan tarihinin ferdasından itibaren 
on gUn zarfında cevap verilmesi lU
zumu tebliğ yerinde olmak üzere ilan 
olunur. 

'-----------•GECEL- GONSEL ___________ ..., 

Kız· Erkek YÜCA OLKO LiSELERi 
<Eski 1NK1 LA P> 

L·e 
Orta· 11 

Kuranı, Direktörü: NEBlOGLU HAMDI Olkümen fa•· 
Resmi olfullara muadeleti taadiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. lsteyeıılere mu J 

sal tarifname gönderilir. __ 

•---------•Çar9ıkapı, Tiyatro caddesi. Telefon: 20019 d ___..-

Yatıh 

Eski Feyziati -----------~'-" 
Boğaziçi Liseleri vaıısı.ı 

Kız ve erkekler için ayn bölüklerde: Ana - Dk - Orta - Lise sınıfları 
Dk lasnndan itibaren yabancı diller 

Talebe kaydı için hergün mektebe müracaat edilebilir. lstiyenlere tarifname goJ·lJn;de;r;ili;r·--~-
..______ Arnavutköy tramvay caddesi: Çifte saraylar. Telefon - 86,210 • _._/ 

~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----

Endamını ve güzelliğini muhafaza 

etmek Çocukların sıhhatını koru

mak için her sabah 

HAVAGAZI ŞÖFBENILE 

bir banyo 


