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L
TEMMUZ 
19 3 7 5 KURUŞ BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 1 
cilt (300) kuruştur. eliz 71h kuruştur. 

Dün manevra sahaıına hareket eden kahraman top~ularımız Büyükçekmeceden ilerlerken /oto muhabirimizin yürüyü' vaziyetinde tesbit ettiği iki intıba 

Bimarhane, 
Hastane 
ve Depo 

1 ORDU TRAKYADA TOPLANIYOR Muharebe Devam Ediyor 

Jlhmet Emin YALMAN 

Birkaç hafta evvel Doktor 
Mazhar Oamanla beraber 

~öy ıinir ve akıl hutahk
c';1 ~avi. müeaıeseıini gezdim. 
. rdüklerınıi ve duyduklarımı 
~ Yazı halinde bundan evvel kı· 
l&ca Yazdım. 

Bugün de Bakırköy ziyareti 
lleticeainde vardığım umumi in
tıhaıan, bir memleket meselesi 
~Vaa:.,.,J,._ !l-.l--- rAhlae&• 

ın!tr Ai§inılze iki istikametten bak-1 
&ld ~zımgelir. Biri eskiye nisbetlc 
De~ ız yol, ikincisi de bizi ideal 

den ayıran mesafedir. 
h 'l'optaşına nisbetıe Bakırköy ifti
il ar. edilecek bir adımdır. Mühim bir 
~-~diştir. Sıhhiye Vekili Doktor 
tif gın çak anlayışlı yardımından is
Ve ade ederek Doktor Mazhar Osman 
!tıı ~rkadaşları güzel bir eser yarat
l'a § ardır. Bakırköy susuzluk içindt!. 
le ~rken, burada arteziyen kuyulari
te .! SU bulunmuş, yeşil bir mamu-

\>Ucude getirilıni§tir. 
1ÇinBakırköy müessesesi dar bir saba 
Ve ~iki bin basta ile meşgul oluyor 
lttb a\rinin en modern şekillerini 
lt h l.k ediyor. Hastalar arasındaki ta
'hı astalıklann herbirine.. karşı ayn 
~it ~isatı vardır. Bundan ba§ka 
'1 ll'koYÜnde Tıp Fakültesi talebe· 
~İ takım takım tatbikat görüyor. 11-
~t~ra~tırmalarla da çok clddi bir su~ 

Ugraşılıyor. 

f:' akat bütUn bu iyiliklere rağ
' .~en Doktor Mazhar Osmanın, 
lııı.. koyUn bimarhane halinden kur-
"<Qfr 

Old ~tuna ve tam bir akıl hastanesi 
idd~na dair ısrarla ileri sürdüğü 
~~~ kabul edemiyeceğim. Hakikat 
~~ilin ortasındadır. Bakırköy 
1>.~1~ rn bir akıl hastanesi diye düşü-
1>.u.ıı Ug ve kurulmuştur. Fakat bu
"alll 0rtasında bir bimarhane de de-

bo edip gidiyor. 

~ki ~tor Mazhar Osman, memleket
biı:ı sınir ve akıl hastalıkları için 18 

'Öyı~atak bulunması Iamnge~eceğini 
tıiaa/or. Bakırköyünden başka Ma· 
de aka ve Elazizde daha küçük ölçU
tılenıl 11 hastaneleri vardır. Birçok 
hast el ket hastanelerinde de sinir 
"' a arı . . "·aka ıçın yataklar ayrılmı§tır. 
bi.. t bunlann hepsi nihayet dört 
.. ! Yata· 
l.'l 

0 
gı geçemez. 

ltıı.ıd;~~o l-~~takhk bir ihtiyaç açık 
frndag na gore, memleketin her tara
hu8u8~ hergtın Bakırköye resmi ve 

''li 
1 

telgraflar yağıyor: 
asta g" d lst . on ereceğiz. Yer var_JDI?,, 
er ıste . . 

Dün iki Topçu Alayı 
Manevra için Yola Çıktı 

Baskuman"danı 
• 

Geliyor Irak 
~"#\fi •• ' 

Çinliler Son Harplerde 
15 Bin Telef at Verdiler 
Japon Hariciye Nazırı Şimali Çinin 
istila Edileceğini Resmen Söyledi 
(En son radyo \'e ajans haberleri) 
Londra, 30 (TAN) - Çın - Ja

pon silahlı ihtilafı vchametini muha
faza ediyor. Iki taraf arasındaki 

şovda Çin jandarmalarının isyan ede
rek 300 Japonu ve Çinli memurları 
öldürdUkleri, 200 kadar Koralı mu· 
hacirin de öllim tehlikesi altında oı .. 

• harp, şu dakikaya kadar ta:o:}amile 
Çinin aleyhinde netice vermiştir ... 

(Aricası 9 uncuda) 

Çinliler Pekin ve Tiençi~ gı'bi..,. >en 
mühlın iki merkezlerini kaybettikleri 
gi?>i harekata iştirak eden Çin ordu. 
lan da pek fazla telefat vermişler ve 
paniğe uğramışlardır. Yalmz 29 un-

Benzin Ucuzladı 

Petrol Yükseldi 

1 cu Çin ordusunun maktul ve mecruh 

1 

sayısı 15 binden fazla olduğu bildiri
' liyor. Japon zayiatı hakkında henüz 

kati bir rakam verilmemektedir. Fa. 
kat Japon kaynaklarına göre, Tung-

Benzin ve petrol fiyatları yeniden 
tesbit edildi. Yeni fiyatlar 2 Ağustos
tan muteber olacaktır. Buna nazaran 
benzin 20 para ucuzlamı§, petrol 12 
den 15,5 kuruşa çıkmı§tır. Tebliğ ikin 
ci sayfadadır. 

Dün manevra ıahaıına hareket eden topçu alaylarımız yolda mola verdikleri eınada 
aıkerlerimiz nefe içinde dinleniyorlar 

M h b h k ti l it intibaları tesbit etti. Bugun·· (TAN Foto u a iri iki topçu alayımızın manevra sahasına are e er ne a 
on ikinci sayfada bu intıbalarm zengin kolleksiyonunu veriyoruz.) 

Büyük Trakya manevrasmda ken· 
dilerine vazife verilmiş olan mert ve 
asil ordumuzun muhtelif kıtaları, yo· 
ıa çıkını§ bulunuyor. Dün de topçu 
alaylanmız Davutpaşa kışlasından 
Trakya istikametinde hareket etmiş
lerdir. Bu alaylar obüs ve sahra ba
taryalarile dağ bataryalanndan mil· 
rekkeptir. Bu bataryalar. arasında. 

dağ obüsleri de vardır. Verilen emir 

resmi de her halde çok parlak ve muh 1 
teşem olacaktır. 1 ! ......................................................................................... .,.. •.• 

Irak Ba,kuma.ndanı Tama mile 
buraya gelıyor 

Adana, 30 (Tan Muhabirinden) - Uydurma 
Trakya manevralarında hazır bulu. 
nacak olan dost Irak ordularının Baş B • H b 
kumandanı General Bekir Srtkı ile 17 U er 
maiyeti önümüzdeki hafta memleke
timize gelecektir. 

mucibince kahraman topçularımız ============== 
Ankara, 30 ( A.A.) - Bu

gün lstanbulda çıkan bazı 
gazetelerde umumi mülettif 
ve valiler araıında tebeddü
lat olacağı hakkındaki nef
riyat tamamiyle uydurma
dır. 

dün, kendilerine tahsis edilen konak 
yerlerine kadar yürüyüşe devam et. 
mi§lerdir. Askerlerimiz her zamanki 
gibi çok §en ve neşeli bulunuyorlar. 
Yürüyüş tam bir intizam ve mükem
meliyetle yapılmaktadır ve bütün kı
talarımız tayin edilen glin ve saatte 
tecemmil mıntakasında yerleşmiş O· . 
lacaklardır. 

Dün bir nakliye kolumuz da yola 
çıkmıştır. Ordu müfettişlerimizden 

Orgeneral Fahrettin Altayın kuman
danlığında cereyan edecek olan Trak
ya manevrasına Genelkurmay Ba~

kanımız Mareşal Fevzi Çakmak ne

zaret edeceklerdir. 

Dört Devletin .. 

Tayyare 
Kadroları 

Almanya Durmadan 

Tayyare Yapıyor 
Garbi Avrupada, dört büyük hava 

devleti vardır: Ingiltcre, Fransa, Al
manya ve Italya. Bunların biribirine 
karşı vaziyetleri hakkında en son 
malumat veriliyor: 

İngiltere: 
lngilterenin yurt müdafaasma 

Bu gazetelerin hiçbir tah
kika lüzum görmeden böy
le yalan yanlı, havadislere 

S makeı olmaları halilme'- S 
$ replik telakki edilmekte ve 

memleket umumi idareıi 

noktasından da zararlı gö
rülmektedir. 

Vali Geliyor 

Yarın "Tan,,da 
Tunceli ilavemiz · 

T&V yarın okuyucularına üçüncü ilavesini veriyor. 
Bu ilave Tunceli \ilayetimize tahsl., edilmiştir. TA...""i, Tmıcelinde 

cereyan eden soo vaka~i ve hükumetin oradaki imar f aaliyetl 
hakkında yakından tetkikat yapmak üzere muharrirlerinden biri. 
ni ve fot-Oğrafçısıru oraya. göndermişti. Mkuharrir ve fotoğrafçı
mız bir ay adar Tunceli vilayeti dahilimlc dola5arak tetkikle!' 
yapmışlar, ve gayet meraklı not ve resimler almışlardır. Yarın 24 
sayfa olarak slze bedava sunulacak olan renkli ilaw·.ruiz bu malU. 
mat ve reslmlerle bezenmiştir. 

• • Vahdettinle Y oldaş~ağım 
Vahdettin harp içinde bahçıYa.nının kızı ile edenmiştl. Bu km 

Saray Kadınefoodisi olan ilk \'e son Türk kadını idi. Nevzat Vah· 
dettin, Osmanlı İmparatorluğunun son padi. ahı ile, imparatorlu. 
ğun en buhranlı, en gürültülü günlerinde hayat arkadaşlığı etmiş, 
onunla birlikte San Remo'~·a gibniş, orada ölümüne kadar Vah· 
dettinin yanında bulunmuştur. 
Yarından itibaren TAN Nevzat Vahdettinin meraklı ve heye. 

canlı hatıratını neşre başlıyacaktır. Uu hatırat size bilmediğiniz, 
işitmediğiniz bir~ok yeni hakikatler öğretecektir. 

• • Nasrettin Hocanın Fıkraları 
TAN Nasrettin Hocanın basıJmamıs, kitap haline girmemiş bü· 

tün fıkralarını toplayıp yarından itibaren neşretmiye karar ver. 
miştir. Bu hususta okuyuculanmızın da yardımını istemeyi doğ• 
nı bulduk. Basılmamı~ olmak şartiyle Na. .. rcttir Hocaya ait bil. 
diğiniz ne hikaye varsa bize yazmız. Bunlan sıra ile neşredeceğiz. 
İntl~ar eden her hikaye ba..5ına da, hikayeyi göııderene yarım lira 
vereceğiz. 

• • Petrol Kampında 
Mardinln Mid~·at kazasına 33 kilometre mesafede İktisat Veki-

l'ot . ınez menfi cev~ veıilj-

lar<İa~Un~u Bakırköyündeki yataW-_...._.... 
Veya Çogu, ya şifa kabul e · 

erki manevralarda bilhassa 
pçularımız ve hava kuv

ühim tabiye vazifeleri a
anevralar bittikten son 
yirmi ikisinde beş pi-

mahsus tayyarelerinin sayısı 1542 
(Arkası 9 uncuda) 

25 Kişi Ö!dü 

Ankara, 30 (TAN) - Dahili
ye Vekaletinden öğrenildiğine 

göre, lstanbul Vali \'e Belediye 
Reisinin hastalığının boğaz kan
seri olmadığı memnuniyetle an. 
laşılnuştır. B. Ustündağ bir müd. 
det sonra lsta.nbula dönerek \'&-

letinln Hermis petrol arama kampı var. Mütehassıs bir heyet, bu. 
rada petrolün ~ok ümit ,·erici tezahürleri üzerinde çahsıyor. Ar
kadaşınuz Latif Erenel, Şarık seyahati esnasmda aramalara ait 
çalısına \'e faaliyetleri yerinde görmek, tetkik etmek için oraya 
kadar gitti. Arkada5ınuzın kamptaki teknik etütlere alt röpor. 
tajlanoı yarından itibaren "TAN,, da okuyacaksınız. 

~ren Çok uzun tedavilere ·y. -
)cır. a:as~ıar ~lafından l·etım 

k •·~ı Yilzd!iı. müessese 
-ıyor. 

ızla bir motörlü topçu 
bir tayyare alayımızın 

_ ya~ıla~ olan büyük geçit 
J 

Paris, 30 (TAN) - Bugün Fran
sada büyük bir tren kazası olmuş, 
birçok kişi yaralanmış ve 25 kişi öl
mü§tür. i zilesi ba§ına ge~ecektlr. 

........................... 
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Ahmet Rasim l çin 

Dün Gece Üstadın 
Hatıraları Anıldı 

Bizzat Bestelemiş Olduğu Güzel 
Şarkılan da Dinlenildi 

48 yıl, elinden kalem dtltmiyen 
büyük halk çocuğu, "Sangüzel,, li 
:Ahmet Rasimi, ölümünden beş yıl 
11<>nra da olsa, batırlıyaıılar, yine 
kendi mahallelis! oldu. 

Dün gece, Şehrenıinı Halkevinde, 
OD\lD adına gösteri§Siz, fakat çok 
içlı ve özlü bir toplantı yaptık. Us
tadm hatırası anıldı, dillerde dola
p.n p.rkılan söylendi ve aramızda 
bıraktığı boşluğun acısı, danıJa 
damla yüreklerde birikti. 

O Ahmet Rasim ki, bütün bir A
lemdi. Istanbulu anlamı§, tanımış, 
sevmiş, anlatmıya, tamtmıya ve 
11evdirmiye muvaffak olmuştu. 

Saat tam dokuz buçukta Baha 
Gökoğlu, eski bir baba dostu sıfa
tiyle Ahmet Rasimin birkaç espiri
aini anlatarak söze başladı: 

- Bir gün, Ankarada kendisini 
ziyarete gitmiştim. Ustat, masa. 
amda oturmuş, içiyordu. Iltifat 
.W: 

- Otursana, Baha .. dedi. 
- Param yok!. Cevabını verince 

,Werek yüzüme baktı: 
- Baktm ki para sana yetişmi

yor, Hn parana yeti§! 
Söz, bir aralık yazı bahsine te

mas etmişti: 
- Çoktan beri ya.zılannızı göre. 

mıyoruz. üstat .. Dedim. 
Bu sefer, daha ciddi cevap verdi: 
- Ben, dedi, esprisini bulma

dan, yahut okumadan bir§ey yaza
mam! 

Öğleden sonra, saat (14) e ka. 
dar, beni yanından ayırma

dı. Meclisin açılma vakti gelince, 
beraberce çıktık. Hava, dehşetli 

aıcaktı. Karaoğlan çaroıaını geçer
ken, Ustat, kanter içinde kalmış. 

tı. Birden elimi şiddetle tuttu, ge-
1111 geniş nefes alarak yanı başı
mızda bir gölgeliği gösterdi: 

- Ne güzel! .. dedi, benim anne. 
min gölgesi bu !. . 

Ustadın gösterdiği yere baktım: 
Bikimiyeti Milliye meydanındaki 

heykelin önünden geçiyorduk. Sır
tında mermi taşıyan Türk kadını
nm heykeli, tam üstadın geçtiği 

noktaya, bir halı gibi gölgesini 
menntşti. 

Birkaç gün sonra, Ahmet Rasim, 
tn-zuiyle "Annemin gölgesinde,, 
adlı bir yazı okudum. Bu, üstadın 
90n eseri idi!,, 

Muharrir Münür Süleyman Ça. 
pan da Ahmet Rasimin içki

ye başladığı günlerden birkaç ha
tıra anlattı: 

- Bir gün, Ahmet Rasimin iç. 
kiye dadandığını annesi sezmi§. Ve 
onu bu iptiladan vaqeçirmek için, 
komtularmdan yaşlı bir bocaya ri
cada bulunmuş. 

Hoca, Rasimi yanına çağırmış : 

- Evladım, demiş, sen rakı içi-
7orsun ha! .. 

Ahmet Rasim, derhal inkar et. 
mi§: 

- Hi.ş& efendim .. 
- Yok .• Yok .. Doğrusunu söyle 

lçiyorsun. 

- .... ' 
- Bana bak. Saklama. insan iç

nıeli.. içmeli amma, benim gibi iç
meli! 

Ahmet Rasim, çekinerek sor-
nıut: 

- Siz, nasıl içersiniz ? 
ihtiyar kom§u fU cevabı vermiş: 
- Benim içki içmemden kimse 

aıutazamr olmaz! Içki, başkalan
llI zarara sokmamalı! 

Ahmet Rasim, ömril oldukça bu 
nasihati unutmamıştı Ben, yıllarca 
IJlmet Rasimin meclislerine devam 
ettim. Onun bir gUn, sarhoş oldu
ğunu görmedim. Pek fazla kaçırdı
ğı zamanlar, elinin küçük bir ha
reketiyle gözlüğünü çıkanr, başını 
hafifçe yana eğer, bir çeyrek saat 
kadar küçük bir '4!kerleme yap
tıktan aonra tekrar eğlencesine 

devam ederdi. 
•ilk ispirtoyu, Şehzadeb&§Dlda 

bir berber dükki.nmda içtL 
ltni, kendi anlatn-. Daha sonralan, 
Balıkpazan meyhanelerine devam 

gider gelirdi. Son senelerinde, Ka
dıköy iskelesi civarındaki gazinoda 
oturur, ve bazı gilnler Papazın ba. 
ğma uğrardı. lstanbul cihetinde, 
Çarşıya yakın hasırcı Cemilin, Le
onidanm, Saraç hanında Hacı Be
yin meyhanleri de, üstadın iltifat 
ettiği yerlerdendi. 

Ahmet Rasim meyhaneci Hacı 
Beyden bahsederken §Öyle der: 
"Veresileri unutmak, verilmiştir 

diye tezgi.htarla haber yollamak, 
muhteriatı mükrimanesindendi.,, 

Anlattığına göre, Hacı Bey, mu. 
tasarrıf mazulü kıyafetinde, gayet 
düzgün giyinir, elinden tesbih, ağ
zından kehriba ağızlık düşmez, ga
yet kalantor bir adammış. 

Münür Çapandan sonra, Ustadm 
ev hayatındaki hususiyetlerini to
runu Osmanın ağzından şöyle dinle
dik: 

- Dedemin, yazarken, okurken 
en büvilk şikayet, gürültü idi. Onun 
yagadığı devirde, henUz gürilltti ile 
mücadele başlamamıştır. Satıcılar, 
daha sabahın alacakaranhğmda 

yollara dökülUr, herkesin kaf(Lsını 

beynini şişirirlerdi. Dedem de bu 
gürültü yüzünden yazılarını, gece 
yarısına doğru yazar ve ancak gün 
doğduktan sonra uyukuya varabi
lirdi. Gençliğinde 13 - 14 saat ça. 
lışınnış. Ben ise, onun ihtiyarlığın
da bile, 7 - 8 saatten aşağı çalış
tığı gi.lnleri hatırlamam. Mektepte 
tarih dersini bir türlil ezberliye.. 
mezdim, bir gün kendisine: 

- Beybaba .. Ben bu küçUk kita 
bı ezberlemiyorum, siz, bu kosko
ca kitaplan nasıl ezberlediniz! 
Hiç canınız sıkılmadı mı? diye sor
rum. ı 

Güldü : 
- Sıkıldı elbette! 
- Ne yaptınız? 1 

- Yine okudum .. 
- Yine canınız sıkılmadı mı? 
- Sıkılmaz olur mu? Sl&uldı el-

bette.. Amma ben yine okudum. 
En nihayet, onun benden canı sı
kıldı. Şimdi rahatim ! 

A hmet Rasimin içmeden ya
zı yazamadğı yalandır. 

Hidiselerin en karakteristik ta
raflarını, not halinde bir yere kay 
detmek adeti idi. Kağıt bulama
dığı zaman, notlarını beyaz kolluk
larının üzerine yazardı. 

Dedemin son pününü de anlata
yım size .. 

O sabah, yine erkenden uyanmış 
tı. Her zaman olduğu gibi, rakısı
nı arattı: 

- Nasıl bir meze istersiniz, ha-
zırlıyalım .. diye sordular. 

tık defa olarak: 
- Hayır, dedi meze istemem! 
Ve bir kadeh rakı içti. O sıra.da, 

çocukları dışarda gürültülü bir ses 
le konu,uyorlardı. Dedem, güle. 
rek-

- Yoo .. Çocuklar, siz mızııkçıhk 
yapıyorsunuz? diye söylendi. 

Biraz sonra, içeri girdikleri z~
man, dedemi ölmüş buldular. Og
lu Şeyda, artık dayanamadı. Boynu 
bir yana çarpılan zavallı dedemin 
boynuna sarılarak: 

- Ah baba! Asıl mızıkçılığı sen 
yaptın? 

Diye hıçkıra, hıçkıra ağlamıya 

başladı. 

1 abutunu evden çıkarıyorlar-
dı. Yol dönemeçli olduğu 

için, tabutun bir tUrlil demir par
maklıktan kurtulamadığını gören, 
meyhaneci Mardik, elile asılıp çek 
miye ba§layınca, ben dayanama-

dım: 
- Bırak Mardik .. Dedim yoksa 

bunu da meze tabağı mı aandın ? .. 
Dedemin bir şarkısı vardı, milli 

ordu 1stanbula girerken yazmıştı: 

Yarim gWdtl benim bahtım uyandı, 
Evim, gönlüm çiçeklerle donandı .. 
Gören Cennet 8llılllP fafh inandı, 
Evim, gönlüm çiçeklerle donandı .. ,. 

Mezarmm Uatünü mevsim çiçek 
Jerinden örillmUı çelenklerle ört
tükleri zaman, bu .-.z*JSmı hatır

ha kırdım: 

Benzin ve Petrol 
Fiatları 

/ 
Yeni Fiyat Listesi 

Tebliğ Edildi 
letanbul 30 (A.A.) - İktisat 

Veki.letinden tebliğ edilmiştir: 
2 Ağustos 937 tarihinden muteber 

olmak üzere benzinin perakende ve 
petrolün toptan uami satıf fiyatlan 
bElfl tehir için aşağıda gösterildiği gi
bi tespit edilmiştir: 

GAZ 
Çift Te.ic Dökme 

teneke ufak 
büyük teneke 

!Kuruş Kuruş Kuru, 
Ankva 
İstanbul 
Sama un 
Mersin 

625 96 
520 81 
530 84 
M5 84 
BENZİN 
520 76 

Çitt 
büyük 

teneke 
Kurut 

Ankara 665 
İatanbul 590 
Samsun 585 
Mersin 580 

15,5kg. 

12,5 litre 
Dökme 
litre 

Kurut 
18,5 
16 

lzmir 590 16 
Diğer yerlerde azami ea.tı, fiyatla· 

n Istanbul ve Izmir depo fiyatlarına 
nakliye ve mahalli resimler ve listesi 
vekalete mevdu yerlerde satıcı komis 
yonlan ilave edilerek tayin ve tespit 
olunur. 

İstanbul ve lzmirde depo fiyatları: 
Benzin çift teneke 537,25 kuruş 
Petrol çift tenekesi 493,42kuruştur 

Doğuda 

Kalkınma 

Programı 
iki Yılda Doktorsuz 

Kaza Kalmıyaçak 
Birinc:i Umumi M,1trettişlik~··1' fl"' 

!erimizde kalkınmayı en kıa bir za
manda temin için mükemmel bir pro
gram hazırlamıştır. Programın ana 
hatlanna göre, köylünün ilerleyişini 
temin için bütün mıntakada köy bü
roları kurulacaktır. Doğu illerinde 
yeniden bir çok mektepler açılacak, 
iki sene içinde doktorsuz hiçbir kaza 
kalmamasına çalışılacaktır. Bölgede 
sıtma ve trahom için esaslı tedbirler 
alınmıştır. 

Diyarbekirde 1 milyon 200 bin lira 
sarfile mükemmel bir hastane kuru
lacaktır. 

Mıntakaya gönderilen göçmenler 
süratle yerleştirileceklerdir. 

Diyarbekir - Silvan - Hazo -
Melefan - Ziyarn - Bitlis - Tat
van ve Melefan - Siirt yollarile bu 
yollardaki sınai imalat ile Başkale
Çölemerik arasındaki 3 - 4 köprü üç 
sene içinde yapılmak için lazım ge
len tertibat alınmaktadır. 

Diyarbekir, Bitlis, Siir vilayetleri 
bu yollar için mükellef amele ayrıra
caklar, şose olarak istikşaf ve keşifle 
rini hazırlıyacaklardrr. 

Bitlis ve Siirt vi1ayetleri Bitlis de
resi boyundaki yolda mevcut dar vi
rajlan nisan, mayıs ve haziran ayla
n içinde genişletilmiş ve bayındırhk 
bakanlığınca yardım "lunmuştur. 

Diyarbekir - Urfa yolunun da e
hemmiyeti gözönüne ıtlınmıştır. 

Diyarbekirde bir silo in,ası mu
karrerdir. 
Beş sene içinde tatbik edilecek bir 

programla Diyarbekir, Van aygır de
polan kuvvetlendirilecek içinde ve bu 
dutlarda bir çok baytari müesseseler 
kurulacaktır. Tetkikler ve teşebbüs
ler devam ediyor. 

Diyarbekirden Cizreye ve Diyar
bekirden Siirt - Bitlis mıntakasın
dan geçerek Varun GönUr boğazına 
götürillecek §imendif erin etütlerine 
başlandı. 

mu baba! .. ,, 
Torunu Osmandan 1JOnra, Re,at 

Ekrem Koçu'da rahmetliye ait 
birkaç parça hatırasını 'S&YJP dök
tü. Artık, üstadın musikideki kud. 
retine hayran olmak ~ı gelmif
ti. 

Tanburl Sallbaddin Pınarla rah 
metlinin çok yakın arka.QaehLnn
dan tanburl Fuat, Ahmet Rasimin 
birkaç gilul f&rkJSmı tanburla 
çaldılar. 

Yerli Mallar Sergisi Festival 
Haftası 

Başladı 
Dün de Onbinlerce Kişi Gezdi, 
İş ve Sümer Bank Pavyonları 

Büyük Rağbet Görüyor Bu Gece Şehirde 

Şenlikler Yapılacak 
937 yılı İstanbul sezonu bu akşaıtl 

başlıyacaktır. Sezonun açılış gUnil 
münasebetile Taksim meydanı ile Ga• 
lata köprüsü ve kuleler bugün fevka· 
lade bir şekilde süslenecektir. Tram· 
vay direklerine festivali anlatan ve 
şehrin güzelliğini gösteren broşür ve 
afişler asılmıştır. Gece saat yirmiden 
itibaren her taraftan havai fişekler a 
tılarak sezonun açılışı kutlanacaktır. 

Belediye, bu gece Parkotelde 200 
kişilik bir açılış ziyafeti verecektir4 
Ziyafeti bir suare takip edecektir. 

Ilk haftanın son ve kati programı• 
şudur: 

Eti Bank pavyonunda ziyaretçiler 

1 Ağustos pazar gUnU: 13,30 da 
Modada yelken ve 14,30 da Dağcılık 
klübUnde tenis seçme müsabakaları• 
na başlanacaktır. Gece saat 21 de Na .. 
şit tarafından BUyilkderede Aile bah• 
çesinde (Çiftçi düğünü) oynanacak'" 
tır. 2 Ağustos istirahat gUnUdür. 

Yerli mallar sergisini dün de bin
lerce Jri§i gezmiştir. Ziyaretçilerin ço 
ğu resim sergisine de uğramışlardır. 
Sergi gazinosu geç vakite kadar do
lup boşalmıştıır. Akşama doğru Yu
goslav mektep gemisi talebeleri de 
sergiyi gezmişlerdir. 

Sergide en. çok rağbet gören ve ka
labalık toplıyan pavyonlar arasında 
Sümer Bank ve İş Bankası pavyon
lan başta geliyor. Sümer Bank pav
yonu, şimdiye kadar sergilerde görü 

Yugoslav 
Misafirler 

Dün Abideye Bir 

~lenk Koydul~r. 
Jandran Y'ugoslav mektep gemısile 
~~ rı.~# u~t.: ı' ... .., ... ~ "'t; 
sabah yanlarında mızıkalan oıaugu 
halde Taksim meydanına giderek 
CUmhuriyet abidesine TUrk ve Yu
goslav renklerile sUslenmi§ büyük bir 
çelenk koymuşlardır. Bu merasimde 
deniz mızıkası, Deniz Harp Mektebi 
talebesinden bir kıta ve bir müfreze 
deniz silahendazı bulunmuştur. 

Çelenk koyma merasiminden son
ra misafir denizciler, mihmandarlan
nm refakatinde Istanbulun görülmi
ye değer yerlerini gezmişlerdir. 

Dost Yugoslav denizcileri bugün 
Heybeliadaya giderek Deniz Harp o
kulunu ziyaret edeceklerdir. Belediye, 
misafirler şerefine yarın akşam Sua
diyede bir ziyafet verecektir. 

Ceıaı Bayar 
Dün Seyahate 

Çıktı 
lktısat Vekili B. Celil Bayar, ya. 

nında iş Bankası Umum Müdürü B. 
Muammer Eriş, iş Bankası şube mü-

dürlerinden B. Fazıl, Yüniş müfettiş
lerinden B. Mahmut Baler ve Ege va
puru süvarisi B. Sait olduğu halde 
dün saat 17 de lpar yatı ile, Akdeniz 

yolculuğuna çıkmıştır. 

Vekilin bu seyahati, yirmi gün ka
dar sUrecektir. lpann Fethiyeden son 
ra Mersine gitmesi ihtimali de vardır. 

Sıhhiye Vekili Jöndü 
Birkaç gündenberi 'ehrimizde bu -

lunan Sıhhiye Vekilimiz Bay Refik 
Saydam, dün sabah Istanbul Sıhhat 
müdUrlilğüne kadar giderek bir müd
det meşgul olmuş, öğleden sonra 
tatyyare ile Ankaraya gitmiştir. 

Deriler de Borsaya 
ithal Edilecek 

Sanayi umum müdilrü B. Reşat 
dün deri fabrikalarında tetkikler 
yapmıı ve akşam Ankaraya dönmüş
tür. Haber aldığımıza göre vekalet, 
bütün derilerin cins ve nevilere ayrıl
masını, her birine ayn ayrı fiyat tes 
pitini düfUnerek bazı tedbirler alınma 
1mı muvafık bulmuştur. 

Bu tedbirler arasında ilk ig olarak 
bütün derilerin borsaya ithali büşü-

len pavyonlardan büsbütün başka bir 
şe.icilde inşa edilmiştir. Pavyondan i· 
çeri girildiği zaman ziyaretçiler ılk 
olarak bir Jrumlukla karşılaşıyorlar. 
Her tarafta gizli hava tertibatı vücu 
da getirildiği için pavyonda daimi bir 
serinlik te temin edilmiftir. Milli fab 
rikalarımızm yüzlerce çeşitli mamu
latı, 12 muhtelif vitrinde çok ince bir 
zevkle sıralanmıştır. 

Sergide çok beğenilen pavyonlar
dan ikisi de iş ve Eti Bank pavyonla 
rıdır. 

Kapsülden 
Bir Amele 
Yaralandı 

,.._ -t aköyde kömUr yüklü Anadolu 
vı... unda dUn bir irtfi1l)( olmuştur. 

, , ........ - ....... -ıw.nnlla.n ~,,_1 ....... 
kömUt".'t.8.fmiı!Jten, kömürlerin arasın 
da bulunan bir madde patlamıştır. 

Ameleden Aziz oğlu Mithat, sıçnyan 
kömür parçalarından ağır surette 
yaralanmıştır. Patlıyan maddenin, 
maden ocaklarmda dinamitleri patlat 
mak için kullanılan kapsüllerden biri 
olduğu anlaşılmıştır. Yaralı Cerrah
paşa hastanesine kaldırıluııştır. 

Gazi Köprüsünün 

ilk Dubası Geliyor 
Gazi köprilsüne 600 beton kazık 

kakılacaktır. Fakat ikinci müteahhi
din ortaya attığı ihtirazi kayıtlar yü 
zünden bugüne kadar ancak 60 ka
zık yapılabilmiştir. Buna mukabil 
demir inşaat daha çabuk ilerlemekte 
dir. tık duba bir haftaya kadar Al
manyadan gelecektir. 

Çocuğu Çiğnedi 
Şoför Eminin idaresindeki 2739 No. 

otomobil, Beşiktaştan Ortaköye gi
derken 9 yaşında lbrahime çarpmış, 
ağır surette yaralamıştır. Yaralı ço
cuk tedavi altına almml§, şoför ya
kalanmıştır. 

Galatuaraydaki 
Resim Sergiıinde 

Dün, Güzel San'atler Birliği resim 
gubesinin Galatasarayda açtığı ser
giden bahsederken, Konya saylavı B. 
~1Şevketin ismi yanlışlıkla Şevki ola
rak çıkmıştır. üstadın sergide te,
hir edilen eserleri Konya sırçalı med 
resesinin içine ait üç tublodan iba
rettir. Bu yanlışlığı düzeltiriz. 

3 Ağustos salı günU saat 14 te fo-t 

toğraf sergisi açılacak, gece 20 de 
Fransız tiyatrosunda Eminönü ve K• 
dıköy Halkevleri temsil kollan tara'" 
fından koro verilecek ve bir piyes 
temsil edilecektir. 4 Ağustos çarşam .. 
ba günü gece saat 21 de Şehir tiyat• 
rosu Kadıköyünde Süreyya Paşa ti .. 
yatrosunda (Tosun) piyesini oynıya• 
caktır. 5 Ağustos per§embe, Halk o-t 

pereti Zozo Dalmasın da iştirakile 
Taksim bahçesinde (Pipiça) yı oyna• 
yacaktır. 6 Ağustos cuma gecesi sa· 
at 21 de Bebekte Naşit tarafından 

(Çifte Keramet) oynanacaktır. 7 A• 
ğustos cumartesi saat 10 da Modada 
milli takım yüzme milsabakalan seçi• 
mi yapılacak, yine saat 10 da Dağ
cılık klübünde TUrk amatörleri tenit 
seçmelerine devam edeceklerdir. G&' 
ce saat 22 de ilk defa olarak BüyUk"" 
derede Bevaz Pulchı. 1fe.~tival sral~ .. .....ı .. .,.,,h. ve bu gala ı e orrınc1 ~ı. 
kapanacaktır. 

Tifo Azallyor 
Son yirmi dört saatte yeniden ııt 

tifo vakası görülmüştür. Şehrimizd• 
3135 kişiye birinci aşı, 5435 kişiye de 

ikinci aşı yapılmıştır. Umumi yerler
deki kuyular ve tulumbalar birer bi

rer muayene edilmekte ve bazıltft 
müh ürlenmektedir. 

Elektrik Değiımecll 
Elektrik tarife komisyonu toplall'" 

mış, yeni Uç aylık elektrik ücretleri• 
ni tetkik etmiş, geçen üç aylık fiyat
ları olduğu gibi bırakmıştır. HavaP'" 
.zi tarife komisyonu pazartesiye top
lanacaktır. 

1 BiRKAÇ SATIRLAJ 

aarif Müdürü bugün çocuk M kamplannı teftiş edecektir. 
~ . 

M aarlf V eki.letlnde yeni ders ft
hna alt kadrolar hazırlaııroalı

tadır. Kadrolann öaUmüzdeld a1 
itinde çakacağı zannediliyor. 

• vo-
B elgrat radyosu, yakmda 

goslav limanlarını ziyarete gl-
vos ol• 

decek olan filom07.UD başta Ya • _d ... L 

mak ttzere ıs parça gemiden u:r
kül edeceğini haber veriyor. 

• 
D 

tin Boma Transatlilltlk va.P"" 
ru ile 300 seyyah gelnıit::e 

Bugün de Markopulo vapuru ile 
lt.alyan seyyahı gelecektir. ~ 

lTAkVi/.\;Jl~HAVAl 
31 Temmuz 937 ı 
CUMARTESİ 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun- ı 
dan alınan malumata göre, bugün 
doğu mıntakalarının açık, diğer mın 
takaların bulutlu olması, rüzgirla
rm cenubi Anadoluda cenuptan, Eğe 
mıntakasmda garpten, diğer yerlerde 
şimalden orta kuvvette esmesi muh
temeldir. 

DUNKU HAVA 

DUn hava az bulutlu g 
garlar şimalden saatte 15 

Buıünkü Hava: AÇIK 

1 inci ay Gün: 31 Hızır: 87 

Arabi 1356 RumJ 1353 
Cemaziyülevvel- 22 Temınuz: 18 

Günef: 4,54 - Öğle: 12•
20 

lkindi: 16,17 -Akşam: 19·: 
Yatsı: 21,21 - lmsüt: 2..:__.. 

- - oıl· 
sürat! ~-+h· Barometre 759 e eam..,..... 21 sası 

etre, hararet en çok ~o .. az 
olarak kavdedilnuştir. 
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Ademi Müdahale 
Komitesi 

Dün ToP.landı 
Esrarengiz Bir Tahtelbahir, Gemileri Bombalıyor. 
Fransız Sahillerinde Bomboş Bir Gemi Bulundu 
t ';>ndra, 80 (TAN) - Ademi Müdahale Komitesi bugün saat dörtte 
'!t;p an~ı~ fakat vaziyeti mahsus şekilde düzeltecek bir karar vermeden 
~:~. dagılrnı~tır. Komitenin tekrar ne zaman toplanacağını reis tayin ede-

ır. 

söyJMis~e~ Eden, bugün tngilterenin A~emi Müdahaleye sadık kalacağını 
enuştır.Ingilterenin yavaş yavaş Italyaya temayül ettiği hatta Ispan. 

~~da harp eden iki tarafı muharip tanımıya razı olduğu hissedilmekte
~r. Sovyet Rusya buna şiddetle muhalif bulunmaktadır. Sovyet Rusya 
l~h~~plik meselesinin müzakeresini dahi istemiyor. 

k gı tere ile ltalya, ispanya hak-, ·------------

v::~ biribirlerin~ karşılıklı teminat Har·ıc·ıye Vek·ıı·ım·ız 
ca ~ ten sonra hır uyuşmaya varıla-

gı çok memuldür. • • 

rı~~Yan ga~teıe~i, bundan Grandi- Qnümu··zdek·ı Kıs 
Ve b.ır zaferı şekhnde bahs~tınekte, 
bJ ır Alman - ltalyan - Ingiliz 

la~~u tesis edildiğini yazmakt~dır _ Mısıra Gidecek 
S Chaınberlain dün öğleden sonra 1 
t"ovyet Sefiri Mayskiyi kabul etmiş- İki karde, memleket Ha-
ır. Bu ··ı·k · · V k"ll · d ın mu a atta Ademi Müdahale- rıcıye e ı erı ara.sın a 

,,,:se
1
• lesinin görüşülüp görüşülmediği samimi telgraflar teati 

'""il unı de<Ynd· d ld b ... ır. e i i 
HARP V AZIYETI '.Ankara, 30 (A.A) - Türkiye ile 

le~ şimaı cephesinde Castro A
llıe ~~asında hükumetçiler, asi 
arr Vzilenne taarruz etmişlerdir. Ta
hu~un ~ir netice vermediği ve Bask 
~ 'd rn_etine. 10000 maktule mal oldu 
ber~ ~~ edılmektedir. Diğer bir ha
ltı gore ise, bu taarruz muvaffa-
tn Y~tle neticelenmiş ve Bask hükfı
ti. e.ti Yeniden üç köy ve bazı mevkile 

ışgal etmiştir. 

a:adrid .cephesind~ ufak bir asi ta-
Uzu pUskürtUI .. t·· cu·· mhuri-

~et h"' muş ur. 
'!n Ukumeti, Endülüs mmtakasmda 
UJr~llVsı CPnhPsıin~ "Altı>r vurmakta-

Meçhul Tahtelbahir 

Meydana Çıktı 
tu?ı~ilya, 30 (A.A.) - Sete yakı
llan a Gran du Roi açıilarmda Is
ger..~0.1 hükumetçilerinin ikisi gaz 

··ı.ıaı ve b' . d' Q.llld k' . ırı de Atıduntzmen ı a-
ltıiııi a 1 b.ır kargo olmak üzere üç ge 
ti rn' l!ahıle üç mil mesafede tabüye
rıa e~huı bir tahtelbahirin taarruzu
bir Uğtranuştır. Tahtelbahir, sürekli 

a. eş a,.. . . ne\'ra ,..ınıştır. Gaz gemilen, ma-
beu- Yapmak suretile obüslerin isa "'ile nı. 
a~ anı olmuşlarsa da kıçından 
lteş s~rette rahnelenen kargo, hemen 

'l'a~ "ttlıştır. 
~ d telbahir, gaz gemilerine doğru 
lta~bo~fa daha ateş ettikten sonra 
~ ll'lu§tur. 

clat ~iguette'deki fener muhafızı, im 
t~ih~teti vermiştir. Yanmakta olan ,,._ .. ın 
-~it Uı Yolcularının yardımına koş. 
lııUeı-· ere hemen yola tahlisiye ge-

1 Çıkarılmıştır. 
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Mısır arasında aktedilmiş olan mu
kavelenamelerin Mısır Mebusan ve 
Ayan Meclisleri tarafından tasdiki 
münasebetiyle a§ağıdaki telgraflar 
teati edilmiştir: 

Hariciye Vekili Son Ekselans Dr. 
Tevfik Rüştü Aras 

ANKARA 
Türkiye - Mısır muahedenamele

rinin Mebusan ve Ayan Meclisleri ta
rafından ittifakla kabul edilmiş oldu. 
ğunuEkselansınıza iblağ etmek benim 
için bilhassa bir zevktir. Parlamento
nun bu muahedelere karşı gösterdiği 
kabul Mısır milletinin Türk milletinR 
karşı oıan muştereK nıssıyatma tercu 
man olmakta ve bu milletler arasm. 
da mevcut olan kardeşçe münasebet 
lerin salahiyetle ifade edilmiş bir de
lilini teşkil etmektedir. Ekselansını

zın önümüzdeki kış içinde Kahireyi 
ziyaretleri, Türkiye ve Mısın yekdL 
ğerine bağhyan ananevi dostluğun 
parlak bir tczahürilnü teşkil ec1~cek
tir. Bundan dolayı her iki memleket 
namına sevinç duyuyor ve Ekselansı
nızdan yüksek saygılarımın teminatı
nı kabul buyurmalarını rica ediyo-
rum. 

Vasıl Budro• Ghali 
Mınr Krallığı Hariciye Vekili 

Hariciye Nazın Son Ekselans Vasıf 
Budros Ghall 

KAlIIRE 
Mısır ayan ve mebusan meclisleri

nin Türkiye - Mısır mukavelenamele
rini ittüakla kabul etmiş olduğunu 
bildirmek için ekselansınızın bana 
göndermek llıtfunda bulunmuş olduk 
ları dostane telgraftal\;pek mütehas. 
sis olarak ekselansınızdan en hararet 
li teşekkürlerimi kabul etmelerini ri-

Atlas Yolu 
Tamamen Açıldı 
Londra, 80 (TAN) - lngillz 

ve Amerikan kumpanyalarının 

Atlas denizi üzerinde ~mış ol
duktan hava yolu, artık mun~ 
:ıam bir surette fşliyecek tayya
relerle kated.ilecektir. Dün ak
şam büyük lnglliz deniz tayyare. 
si Cambcia, lrlandadaki Foynes 
Adasından yeni bir Atli.ntlk se
ferine çıkmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••• 

lngiliz-ltalgan 
Münasebetleri 

Düzeliyor 
Londra, 30 (TAN) - İngilte

re Hariciye Nazırı B. Eden'in 

B. Muuolini ile görütmek için, 
Romaya gideceği haberi henüz 

teeyyüt etmemittir. Bu seyahat 
Roma mahafilinde olduğu kadar 
İngiltere mahafilinde de bir fa
raziye addedilmektedir. 

Dün, Başvekil Chamberlain'in 1-
talya Sefiri Grandi ile yaptığı müli.. 
kat, umumi bir hoşnutsuzluk uyan. 
dınnıştır. Bu konuşma, Ingillz - 1 -
talyan mü.na.'lebetlerindeki salaha 
henüz bir ba.~langm!; tel8.kki edilme
mektedir. Çünkü lnglltere herşeyden 
önce, ltalyanm, ispanyanın istikbali 
hakkındaki kati noktai nazarını an
lamak istiyor. Aynca iki devlet tıok
tai nazarJannda bir yakınlık ta sala
hın b~hca şartıanndandır. Bir de 
Centlinens Agrement'in yeniden ib. 

ya.r.ıı istenmektedir. Bütün bunlar o
lursa, lngiltere, belki de ltalyan fü

tuhatını ve Habeşistanın ilhakını ta. 
nıyacaktır. Roma. L<ie, Habeşistanm 

ilhakı tanınmadıkça bir batı paktına 
iıst.irak etmil·ecektir. 

Umuını:vetıe iki devlet, münasebet-
lerinde hafif bir salah farkedllmek
tedir. 

lktısadi Müzakere 

Talik Edildi 
Londra, 30 (A.A.) - Resmi kay

naktan bildirildiğine göre, İngiliz -
İtalyan ekonomik müzakereleri eylfil 
ayına talik edilmiştir. 

ca ederim. Tilrk ve Mısır milletlerini 
biribirine bağhyan dostluğun bu yeni 
tezahürü bana bütün Mısırın sama.
jeste kral birinci Faruk'un taç giyme 
merasimini sevinç içinde tesit et
mekte ~duğu bugünde ekselansınıza 
Cümhuriyet Hükümetinin en dostane 
hissiyatını arzetmek fırsatını bahşet 
miştir. ünümüzdeki kış içinde dost 
memleketi ziyaret ve Türkiyenin kar
deş milletin saadet ve refahı hakkın 
daki temenniyatmı şifahen izhar eL 
mekle bilhassa bahtiyar olacağım. 

Dr. Tevfik Rüftü Araa 

Tafsilatı 

Samaieste Faruğun 
Tahta Çıkması 

Coskun Terenle Kutlandı 

Mısırdaki Merasipıin 

Kral 

' 
Kral Heyecanb Bir Nutuk Söyliyerek Sadakat 
Yemini Etti. Kahire Haıa Sevinçten Çınlıyor 

Kahire, 30 (TAN muhabirinden) - Mısır, dün ve bugün efsiz 

heyecanlar içinde yafadı. Dün sabahleyin saat sekiz buçukta b&.f
lıyan tezahürlerin hala arkası gelmedi. 

Dün ıabah saat sekiz buçukta genç Kral Faruk Abidin sarayın-

dan çıktı. 
Yollarm iki tarafı, Mısrnn her ta. 

rafından koşup gelen halk yığmlan 
Ue dolu idi ve hepsi genç Krala en 
coşkun samimiyet ve merbutiyetf 
gösteriyordu. Kralın hareketi esna
sında, Mısır ordusuna mensup bir 
tayyare bölüğü alayı takip ediyor
du. Kral Parlamentoda Ayan ve Me
busan tarafından alkışlarla karşılan. 
mış ve burada hazırlanan tahta otur. 
muş, evvela Başvekil, daha sonra A
yan Meclisi Reisi Kralı selamlamış
lar, müteakıben Kral ayağa kalkarak 
Kanunu Esasiye ve memleket kanun
larına riayet, memleket istikla.Jini mu 
halaza edeceğine yemln etmiştir. 

Kralın sinni rüşde vararak Krallık 
vazifelerini deruhte etmesi merasimi 
bu kadarla bitmiştir. 

Daha önce dini bir takım merasim 
yapılması ve Krala kılıç kuşatılması 
hatta eski fıravunlardan Tut - Ank. 
Amon'un tacının giydirilmesi düşü
nülmüş ise de bilhassa Başvekil Na
has Başa bunlara itiraz etmiş ve Is
lamiyette kilisai ve ruhbani bir ma
hiyet bulunmadığım ileri sürerek me. 

Dün tahta çıkan do•t Mısırın 
genç Kralı Maie•te Faruk 

rasime sırf medeni ve askeri ma.. da en iyisi memlekete en fazla hiz
hiyet verilmesini kabul ettirmiş bulu- met edeninizdir. Kral nazarında en 
nuyordu. Onun için genç Kralın vazi. fazla saygı değeri olanınız, memleket 
f e başına geçmesi için kanuni yemini uğurunda en çok fedakarlığa. katla-
,,. Pt.......,ı ı.a.ti golmisti,._ nanız<lır. Memleketin şeref ve tealisi 

<?ıı:~ıT R~SMl birleşik olmamızı istiyor. Hepimiz el 
Kral yemını ifa ettıkten sonra mec · k 1 k . dilecrv· t r 

lis binasından çıkmış ve yapılan ge. ele verere men:_ e etin . ıgı aa ı, 
•t · · t t · t" G •t sa.adet ve umwnı refahi tem.ıne çalışa 

çı resmını emaşa e mış ır. eçı w t . . . . ı 
· · b't · ·· · d un cagız. stikbal hakkındakı ıtimaaım, 

resmmın ı mesı uzerıne or un en • . 
k d 1. b·t· b""t"' d tam ve katıdır. Çalışırsak, muhak-

ı em ı za ı ı, u un or u namına 

b t . t ·t t · . lm k kak muvaffak oluruz. Yaşasın va-mer u ıye ve ı aa nışanesı o a 
üzere Krala Mareşallık asasını tak- tan!,, 

Demiştir. dim etmiştir. Bu hadise Mısır tarihin 
de ilk defa vuku bulmaktadır. Asa 
yetmiş santim uzunluğundadır ve ye. 
şil renktedir. Uzerinde de yedi yıldız 
ile bir zeytin dalı görülmektedir. 

KRALIN NUTKU 
Saat beş buçukta Kral radyo iltı 

millete hitaben bir nutuk söyledi. 
Mısır tarihinde ilk defa olarak bir 

kral milleti ile doğrudan doğruya. ko
nuşuyordu. 

Kral millete karşı deruhte ettiği va 
zifeleri anlattlktan sonra memleket 
menfaatlerini herşeyin fevkinde tuta 
cağını söylemiş ve "bütün Mısırlılar 

Mısırın özmalıdır. Hepsi de onun or
dusudur. Hepsi de memleketin hadim 
teridir. Ve kral bu memleket hadim.. 
!erinin en birincisidir. Kral nazarın-

Leyli Meccani 

imtihanları 
Ankara, 30 (Tan muhabirinden)-

Bu sene Maarif Vekaletine bağlı lise 
ve ortamekteplerc alınacak leyli mec
cani talebe için 2 Eyllıl Perşembe gü
nü 62 vilayet merkezlerinde imtihan 
yapılacaktır. 

İmtihan sualleri her sınıfa göre ve 
rilecektir. İmtihanlar 2 eylül perşem 
be günü türkçe ve edebiyattan, 3 Ey
lul cuma günü riyaziyeden, 4 eylül 
cumartesi günü de tarih ve coğrafya 
dan yapılacaktır. 

Bir Gemi 
Bulundu 

~l'lltı dt' -du Roi, 30 (A.A.) - Bom bar 
lıo11 : .. maruz kalmış olan bir gemi, 
l'tııda 0 rfezinde Estinguette açıkla-

Çin lapan Harbi Karsısında , 
llu durnıuştur. 

Ilı~ 0~etniyi çekip götürmek için gel 
l'ek §a~n Vapurlar, mürettebatın ge
?aj:tıi b llpaJarıa ve gerek yüzerek ge. 

ttı~re ı~akıp gitmiş olduklarını gör-
e tdır. 

erniYi 
' . tahlise gelmiş olanlar, ge-
ltı~ler~~Vertesinde Uç dört naaş gör 

()_ ır. 
~ltı.in· dan k ın berhava olarak batmasın 

orkuırnak 
_Celtı.id . tadır. 

~uınetç·ıekı mültecilerin İspanyol hü 
tt~l'. 1 

erj olduğu tahmin edilmek-

~19'1 
Qnya Yeni Gemiler 

l{ Gönderiyor 
tır ieı, ao 
~ lılıa1 l{ (A.A.) - Ad.mira! Schear 
'ttJ. <lo fıİo~:en krUvazörU ve ikinci tor 
e~ tı ası, İspanya sularına. git-

etını :-:-tere bu Un . -"ttir g lımandan hareket 

Ç tnliler ile Japonlar ara.~m
da ba.5lrya.n. çarpışnı__aJar .iyi

den iyiye azışmış ve tam manasıyle 
bir harp mahiyeti almıştır. Bunun 
üzerkıde şüphe olmamakla bera. 
her, içinden çıkılamıyan bir nokta, 
harbin mahalli mahiyette mi, yok. 
sa milli mahiyette mi olduğudur. 
Amerikalıların telakkisine göre 
harbin milli mahiyette telakki edil
mesi ve bitaraflık kanunlaıımn 
tatbik olunması, merkezi hükôme
te alt askeri kuvvetlerin harbe iş. 
tirak etmeleri lazımdır. Halbuld 
gelen haberler, böyle bir hadisenin 
, ·oku bulduğunu, yahut vuku buL 
ma.k üzere olduğoou göstermiy<>r. 
Bir takım rivayetlere göre merkezi 
hükftmetin askerleri yola çıkmış 
ve Şimale doğru ilerlemiştir. Fa
kat bu riyayf"tlerin ne kadar doğ
ru oldu~u belli değildir. Yani har. 
bin milli veya mahalli mahiyette 
olup olmadığı meselesi üzerinde 
bir hüküm vermek 8IJ'8SI gelme. 
miştlr. 

ı························································ 

: ...... :~.:::~.:.~~~-~---~~~--~~:~~~ ....... .! 
Fakat Çin merkezi hükômeti hi.. H üliisa vaziyet içinden kolay 

<liseyi milli mahiyette saymakta kolay çıkılrnıyacak bir hal-

ve Mareşal Çang - Kay _ Şek son 
beyanatında arbk Japon istilasına 

son vermek l&zım geldiğini söyle. 
dikten sonra Japonyaıım Bopey ve 
Çahar'dan çekilmesi ve Çin devle
tinin tamamiyetin! ta.nnnası I&zım 
geldlğini anlatmış, aksi takdirde 
Çin devletlnln harp ederek hüküm. 
ranlık haklannı ta.nıtac.ağm.ı ilave 
etmiştir. 

Bu yüzden Çin merkezi hükftme. 
ti, vaziyeti bir tesviye şekline bağ
lamak üzere Peklnde toplanmakta 
olan Çin - Japon komisyonU11un 
.mesaisini tanımamakta ve bu ko. 
misyon tarafından verilecek karar. 
knn hiçbir de~erl olmıyacağmı 
ileri sürmektedir. 

dedir, onun uzun bir zaman da bu 
mahiyeti muhafaza edeceği şüphe 
götürmez. Çünkü bu çarpışma, lk1 
medeniyet ~arpışmasıdır. Vaktiyle 

Japonlar Çin medeniyetini almışlar 
ve bu medeniyet dairesinde yaşa. 

mışlardı. Daha sonra Japonlar 
Garp medeniyetini aldılar ve bu 
medeniyetin f allc sUahlariyle Çin. 
lileri iradelerine ra.m etmiye baş
ladılar. Şimdi sıra Çlnlllerdedir. Ja. 
ponlann tecavüzleri, Çinlilerin 
Garp medeniyetine süratle temessül 
etmelerini intaç edecek ve o za
man Çinliler de tecavüzden kur
tulacaklardır. Bugün ÇinWer Ja. 
poolann tecavüzlerini hiddetle kar
şılıyor, ve bu hiddet ve asabiyet 

(Çin) in milli ha.yatında büyük bir 
rol oynıyacağa beozi~·or. 

Geçenlerde bir lngiliz muharriri 
hadiseyi !:'U temsil ile tavzih et. 
mişti: 

" eker hastalığı çekenler insnlin 
kullanırlar. Çünkü insulin \.'Ücut 

i~indeki sekeri süratle ~·akar. Yü. 
cutta kafi derecede seker olmadığı 
halde insulin kullananlar aksüla
mele uğnyarak yere yu\·arlanırlar. 
Şeker hastalığına uğnyan \."e insu
lin kullanan adamın biri günün bi. 
rinde bn ekilde yere yuvarlanmış 
herkes onu sarhoş sanarak aleyhin. 
de atıp tutmuşlardı. Za\"alh hasta 
bu haksız muameleden hiddetlen
miş ve hiddetlenme yüzünden, ha
yatını kurtarmı~tır. Çünkü hiddet, 
vücuttaki adrenalin'!, adrenalin de 
vücuttaki şekeri salrverrnişti!,, 
Şahsi hiddetler insanları bu şe • 

kilde kurtarabildiği gibi milli hicL 
detler de milletleri kurtarmıya 

yardım eder. 

3 

fi.EK 
Karpuza Hürmet! 

Se,·erim kafiri. l\f izahın soğuğu, 
soğu.klu~u ne kadar i~ gıcıkfayıcı \'e 
sıhhate, sinirlere zıt ise soğukluk adı 
altındaki yemişler de o kadar ferah. 
fezadır. Hele termometrenin 3:1, 35 
merdiven dayadığı günlercle önümü
ze gelmiş <li~di , ha ırhaşır kıpkırmı
n bir karpuz dilimine, yahut mis gibi 
kokusu bir ok atımı me afeden bur
mmuza gelen güzel bir Izmir kavunu 
dilimi palıası bulunmaz nimetlerden
dir. Bunlara bayılınm. Llikin karpu. 
za n ka\'una da Uiyık olcluğu kadar 
ehemmiyet veririm. Yoksa işimi gü. 
cümü bırakıp kn\'un karpuz peşinde 
koşmıyacağmı gibi liıkır<lı fırsatı bul
dukça sözii hep bu iki bostan )·emişi 

etrafında toplamam. Amma böyle 
yapanlar da varını~. 

Dün \'apurdan rıkıp Eminönü tara
fına. doğrulduğum sırada sol ardım
dan gelen bir kol, koluma girdi. sı. 
cak havada belki ısmınnı diye güna
ha girmesini bile istemedlwm için bu 
87 dereceme bir 37 daJıa ilfn·e eden 
laübali dostluk hareketine Jçerledim. 
Döndüm, bakb.m. Eh ahbap kıtlığın
da tanıdığım birisi. Ba~ladı. 

- :X ereye böyle'! iki dirhem, bir 
çekirdek! 

Zaten sıcaktan bunalmış halde ol· 
du~umdan cevap vermek istemedim. 
Sadece biraz sırıttım. 

- Galiba bir ra:nde\.ii falan olmalı 
ki böyle şık giyinmi~sin? 

- llergünkü urbam. 
- Allah versin! Gözüm Uz yok. - .... 
- Ben de Sirkeciye gidiyonımı 
-Güle güle. 

_Beraberce gideriz. Karpuz ala... 
cağım. 

- Kaça?. 

-Boy boy. Yenidünynlnr var. Bil· 
yükleri on, kii9likleri yedi buçuk. Te. 
kirdağlar var. ince kabuklu büyiikle
ri on iki buçuk. Lfıkin akide §ekerl 
gibi. Bir de eskiden Yafa adım \.'er. 
diğimiz )<ara ikabuklu Kapıdağr kar· 
puzlan vnr. Onlar lirmi ere. Uıkin 

taneler be§ kilo gelir. Efendim! Yeni .. 
dünyalarm çekirdekleri siyah ve u
fak olur. Kestiğin zaman rengi biraz 
pembe çıkar amma lezzeti §eker gL 
bidir. Ji'almt Tcldrdağı karpuzu hep· 
sinden tatlı olur. Gelgelelim dayan .. 
maz, ~bok boşahr. Kapıda~rı kar
puzlan usuz ve posalıdır amma tadı 
fazladır. Çekirdekleri iri olur. 

Bir karpuzun olgun olup olmadığı 
Resinden belli olur. Şöyle dibine doğ
ru bir tokat atarsın, (Tın!) ederse o 
karpuzu al. Karpuzun hafifi JJidir 
derler, sakın ha! hafifi boştur, ağın 
da lu~ır. 

Bir de bazı Jmrpuzlann bir tarafı 
olgun, bir tarafı hanıdır. Onu anla
mak için karpuzun sapma bakmalı. 

Sapın dibi bir ta.rafı yesil ise o kar
puzu alma. Sonra karpuzu sallarlar. 
içi çangıl çangıl eclerse almazlar. E. 
ğer l' enidünya karpuzu ise al, Tekir· 
dağı ise alma. 

Sonra karınız se(,;memin bir diğer 

usulü daha vardır. Karpuzu sol eline 
alırsın. Sağ elinle lle söyle be.5 parma
ğınla çene ok ar gibi.. 

O tlaha söyliyecekti amma ben 
Meydancıktan matbaaya lllTıldım ve 
bu kıymetli konferansın sonunu ala.. 
m ım. Yahu, dünyada .neler var! Bir 
karpuz seçmesini bir konferans mev. 
zuu yapıyorlar. Hani biraz daha din
lesem karpuz lıaiikmda hürmet hls
setmi~·e ba lıyacnk gibi hale geldim 
vallahi! 

B. FELEK 

Avusturyada 

Yeniden 

Tevkif 

50 Kişi 

Edildi 
\'iyana .. 30 (A.A) - Gazetele. 

rin Yerdikleri hnberlorc göre, son 
günler zarfında nasyonal muha
lefet azalan arasından 50 kaclar 
ki~i tevkü olunmuştur. 

Avam Kamarası 

·r atil y apt. 
Londra. 30 (A.A.) - Avnm Ka

marası, 21 teşriruevvelde toplanmak 
ilzere tatil devresine başlamıştı:-. 

Reis, ahval ve şeraitin lüzum göster 
mesi takdirinde kamaraya bu tarih
ten evvel içtimaa davet edebilecek
tir. 
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San 'at Okulu Mezunları ·.M.ah.k:emelerde 

Çırçıplak 

Sokağa 

Çıkan Genç 
2 Ay 15 G ün Hapse 

Mahkum Oldu 
Geçen Pazar günü Floryada ana

dan doğma gezdiği için yakalanan 
~akup oğlu Mehmetle polis ve komi· 
sere hakaret ettiği iddia edilen diğer 
Mehmet ve lbrahimin dün asliye 
dördüncü ceza mahkemesinde muha
kemeleri neticelendirildi. Suçlulara
rasında kondüktör Mustafa da vardı. 

. . ,., 

Yeni Bahçe Stadyomu 

Belediyenin istimlak 
Ettiği Bostanların 
Asıl Sahipleri Çıktı 
Adliyeye Yapılan ihtar üzerine 
Tahkikata Girişildi, Suçlular 

Mahkemeye Verildiler 
Yakup oğlu Mehmet polis tarafından . 
dö~d?ğünü .iddia ediyordu. Mehme-1 Y embahçe de Mi~arai~~ m~all~sinde Belediye .tarafından 
di hadıse yermde muayene eden za. stadyom yapılmak u zere ıstımlak edılen bahçelerden hır kısmının 
bıta do~oru ~a mahkemede şahit o- b ir sahtek a r tebeke tarafından kendi malları imiş gibi Belediyeye 
larak dı~endı .. ~ehmedin ani bir buh satılarak parası alındığı hakkında a dliyeye bir ihbar yapılmıf ve 

l
raknla eklb~sele:ını p~rçalıyara~ çırçıp- tahkik ata batlanmıftır. Mesele ;mdur: Bu bostanları yetmif se-
a so aga ugradıgını ve polıs tara- d he · · 
fından güçltikle yakalandığını söyle- ne en n tasarr~fun~a ~u~an aıleden bir kısmı ölmüş ve bir kıs-
di. Mahkeme, tetkikat neticesinde ev_ mı da Arnavutluga gıtmıttır. 
vela kondüktör Mustafanm bu dava. Arnavutluğa gidenler burada kah----------------
da hiç bir salahiyeti olmadığını gör- vec~ Hıri~toy~. vekil bırakmışlardı:. Sokakla 
düve onu çıkardı. Sonra Yakup oğlu Hırısto bır muddet bu bostanları kı-
Mehmedin suçunu sabit gördü, ken- raya vermiş, kiralarını almıştır. Son_ 
disine iki ay on beş gün hapis ve 58 ra buraların değerli bir fiyatla bele_ 
lira para cezası verdi. İbrahim de diye tarafından satın alındığını gö
rezalet çıkartacak derecede sarhoş- rünce bostan sahiplerinden Maryora
Iuktan bir lira hafif para cezasına nın varisf gibi ortaya çıkmış ve bu
mahkfım oldu, diğer Mehmet te bera- radaki kardeşlerini de gizlemiştir. Hi 
et kararı aldı. Yakup oğlu Mehmet risto Bayram oğlu Yusufaki ve Mar: 
ayni zamanda tevkif edildi. yoranın kocası Mateo ile beraber sah 

Sahte Vesika 
İle Satış mı? 

Beyaz Ruslardan Saloti adlı bir pa
pazın Aynarozda bulunan bir papaza 
ait Galatadaki 30 odalı bir apartıma-
Jll sahte vesika ile satmıya teşebbüs 
ettiği ve birisinden de 1000 lira. kapa
ro aldığı müddeiumumiliğe ihbar edil 
miştir. Müddeiumumilik, icra daire. 
!erindeki dosyaları tetkik ettirmiş 

ve satışın durdurulması için de tapu
ya müzekkere yazdırmıştır. sahte 
vesika tanzim edenler hakkında. ta
kibata başlanmıştır. 

Serbest Bırakdma 

isteği Reddedildi 
Geçenlerde Beyoğlunda Saray si

neması önünde polis Galibi vazife ha
linde yaraladıkları için tevkif edilen 
suçlu Nevzat Kenan ve Vecihi ser
best bırakılmaları için itiraz etmişler
dir. Ağırceza, bu itirazları reddet
miştir. Yakında mevkufen muhake. 
melerine devam edilecektir. 

te ilmühaberler yapmak suretiyle 
bostanları Maryora namına tapuda 

tescil ettirmiştir. Sonra Hıristo Yu
sufakiye bir vekalet vermiş ve Yu. 
sufaki de belediye ile pazarlığa giri

şerek bostanları 6,300 liraya satmış 
ve paraları da almıştır. Şimdi b~sta
nın hakiki sahipleri ortaya çıkmışlar 
ve icap eden yerlere müracaat etmiş
lerdir . Sorgu hakimi, tahkikatı bitir
miş ve suçluları ağırceza mahkeme. 

sine vermiştir. Yakında muhakeme. 
!erine başlanacaktır. 

' 
Bir Mütecaviz 
Mahkum Oldu 
Aydın (TAN) - Ağır ceza mahke 

mesinde şayanı dikkat bir dava görül 
müştür. Nazillinin Kayran köyünde 
17-18 yaşlarında Hatke, köy dışında 
keçilerini otlatırken, ayni köyden A
linin tecavüzüne uğramıştır. HaticP., 
Alinin bıçağını elinden almış, çaya 
atmıştır. Mütecaviz, bunun üzerine 
bir sopa ile HatiGeye hücuma geçmiş 
ve kızın başına. şiddetli iki darbe in
dirmiştir. Hatice, sopayı da Alinin e-

Şimdi her kafadan bir ses çıkıyordu. Hafız Hanım 
mahzun mahzun dinliyor ikide bir gözlerini siliyor
du. 

Erden vergiciye hak verdi: 
- Ben de eniştemi tanırım. O aklına birşey koy

du mu parçalanacağını bilse ya"ff!, yahut yapmıya 
uğraşır. Oğle değil mi Sarı BeY, dayı?' Oyle değil mi 
~ahir Efendi dayı? 

Bulunan 

Çoçuk cesedi 
Polis, dün müddeiumumiliğe bir 

çocuk cesedi getirmiştir. Birkaç gün 
evvel doğduğu anlaşılan bu çocuk Kı
lrçalide Salih sokağında yangın ye. 
rinde bulunmuştur. Cesedin. üzerinde 
çok temiz ve itina ile bJtzırlanmış el
bise ve kundak ta vardır. Müddeiu
mumilik, cesedi tabibi adil Enver Ka. 
rana muayene ettirmiştir. Cesette a_ 

çıkça görülebilen bir ölüm arazı bu
lunmadığı için morga nakline lüzum 
gösterilmiştir. Polis ve müddeiumu
milik bu çocuk cesedini kimin sokağa 
bıraktığını tahkik etmektedir. 

Ba~katipliklere Tayin 

Edilecek Hukukçular 

Adliye Vekıileti yeni bir kanunla 

hukuk mezunu ve hakim salahiyetini 
haiz ve 30 liradan 70 liraya kadar 

asli maaşlı başkatiplikler kabul et
miştir. Vekaletin bu başkatipliklere 

hukuk mezunu bayanları tayin ede.. 
ceği anlaşılmıştır. 

tinden almıya muvaffak olmuş ve o
na: 

.,_ Kız böyle alınmaz. Eğer beni 
istiyorsan gider anama, ağalarıma 

söylersin,, demiş ve Aliyi kovmuş

tur. 
Mahkeme, Aliyi üç ay hapse mah

kum etmiştir. 

Eski ı.ıe yeni mezunlar muallimleri ile beraber 

lstanbul Sanat okulu~dan bu sene j le bir toplantı yapılmıştır. Bu top
~ezun olan genç sanatkarlar, mual- lantıda Suphi Tanrıöver, mektep 
limlerine ve bu feyizli mektebin es- müdürü Yusuf Ziya, muavin Koçak 
ki mezunlarına Çamaltında bir çay ve Cemiyet başkanı Hafız Cemal de 
ziyafeti vermişlerdir. Bu münasebet- bulunmuşlardır. 

Bugünkü Program Istanbul 

OGLE NEŞRiYATI : 

12,30: Plakla Türk musikisi, 12 
50: Havadis. 13,05: Muhtelif pliik 
neşriyatr. 14,00: SON. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

18,30: Plakla dans musikisi. 19 
30: Konferans: Dr. Salim Ahmet 
(Güneş vurması ve sıcak çarpma
sı). 20: Cemal Kamil ve arkada.Ş· 
ları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 20,30: Ömer Rıza 
tarafından Arapça söylev. 20,45: 
Belma ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkılar1 
(Saat ayan). 21,15: Orkestra. 22 
15: Ajans ve borsa haberleri ve er· 
tesi günün programr.·22,30: Plakla 
sololar, Opera ve operet parçaları. 
23: SON. 

• 
Günün Program OzU 

SENFONiLER 
22,05: Viyana: Salzburgdan n~~ 

len Paumgartner'in idaresinde bu· 
yük konser (Mozart). 

==~~===:=::=:=~:==~-=-====~=======================ıHAFIFKONSERLER 
Ankara Malfil Gaziler Af L• 

YOn 1$e51• 9,30 Faris kısa dalgasr: Plak· 
Cemiyeti Toplantısı 10,15: Plak. 13: Plak. 13,10 Bilif.-

. Ankara Malfıl Gaziler cemiyetin- G • f t•ı• reş: Küçük radyo orkestrası. 14,-
den: enıc e 1 ıyor 15 Paris kısa dalgası: Monpelye'• 

~ den konser nakli. 14,45: Plak. 15. 
Cemiyetimizin umumi heyet içti- Afyonkarahisar (TA.""l) - Kül _ 35 Roma kısa dalgası: Cetra orkeS 

maı 26 ağustosta Ankarada Ordue- tür Bakanlrğr, lisemiz için 40 bin lira trasr. Orkestra, sopran. 16,30 Ps-
vinde saat 10 da toplanacaktır. tahsisat Vermiştir. Lisenin yanında- ris kısa dalgası: Lucein Goldi or' 
Görüşülecek meseleler şunlardır: ki Dumlupınar ilk mektebi binası li- kestrası, sarkı. 19 Bükreı::: Askeri 
1 - İdare heyetinin raporu, seye verildiği gibi yeni tadilat yapı- bando. 19 · Moskova: Plak· konseri. 
2 - Heyetin ibrası, larak bina genişletilecektir. Orta 19,15 Peşte: Askeri bando. 20 Var' 
3 - Yeni heyet seçimi, tedrisat müdürü Avni bu iş için tet- şova: Bahriye bandosunun konsea 
4 - Yeni nizamnamenin müzake- kiklerini bitirmiş, An~araya dönmüş ri. 20,35 Bükreş: Dendrino orkeS• 

resi ve tasdiki, tür. .. • trası. 21,40: Prag kısa dalgası: J{orı 
5 _... Uç senelik program. ser (St Saeno - Weinberger - :Bo· 

rodin). 22.25 Prag kısa dalgası: 

Açrk Teşekkür 

Ani olarak arız olan rahatsızlığım
da muayene ve tedavime ihtimam e
den ve muktezi ameliyatı büyük bir 
dikkat ve hazakatle yapan operatör 
Bay Ahmet Kemal ile Teşvikiye Sağ
lık evi sahip ve doktoru Bay İbrahim 
Osman ile asistanlarına ve Bayan 
hemşirelere şükranlarımı alenen su
narım. 

Akay İşletme Şefi 
Nesuhi Ozok 

YENi NEŞRJY AT 

ARKITEKT 

Karakoç Çayı 

Köprüsü 
Ayvalık (TAN) - Nafıa. Vekale

ti tarafından Altınovanın Kara.koç 
çayı üzerinde yaptınlmakta olan köp 
rünün inşaatı haylr ilerlemiştir. İz. 
mirle irtibatı daha kolay temin ede
cek olan köprü yakında bitecektir. 

Gazete ve Mecmu'1 

Basm Kurumru Başıkanlığından: 
Gazete ve mecmua kağıtlarından 

Bu aylık mimari ve şehircilik ve 1937 mali yılında daha az gümrük 
tezyini san'atlar Dergisinin 77-78 in- resmi ile girecek mahdut miktarın 
ci sayıları beraber intişar etmiştir. gazete ve mecmualara tevzii şekli ü
Bu sayılarda, mimar Zeki Sa.yarın zerinde çalışma vazifesi alan komis
Kalamışta bir villası, mimar Necmet yon, vazifesini bitirmiştir. 
tinin İzmirde bir evi, İzmir şehri hal Ağustosun ikinci Pazartesi günü 
santl'al projesi müsabakası, Dr. ing. saat 13,30 da cemiyetin merkezindeı 
Vagnerin İstanbul şehrinde nüfus !sta.nbulda çıkan bütün gazete ve 
meselesinin tahlili, Dr. Nihat Sayarm mecmua sahiplerinin mümessilleri 
mal!ahipleri ile mimarların hukuki toplanacak ve komisyonun elde etti
münasebetleri ve tıp mukaveleler, mi ği neticeyi müzakere ederek karar~ 
mar Bürhan Arifin Sovyetler mem- laştıracak, bal şeklini Matbuat U
lcıketinde ıadlı yazıları ile Ankara biı-- mum Müdürlüğüne arzedecektir. 
leşik resim sergisi ve Ankara kömür Gazete ve mecmua sahiplerinin bu 
sergisine aid birçok yazı ve fotoğraf. toplantıya bizzat gelmeleri veya bir 
lar ve dünya mimari haberleri var- ı mümessil bulundurmaları rica olu-
dır. nur. 

Radyo filmi 22.30 Roma : Orkestra 
konseri (Haydn, Pizetti, Ferrari, 
Manno). 22A5 Bükres: Gece kon· 
seri nakli (Loıkantadan). 23.0~ 
Prag kısa dalgası: Orkestra. 23.2::> 
Viyana: Orkestra. 24,25 Peşte: 
Liszt'in eserlerinden. 

OPERALAR, OPERETLER 
18,20 Roma kısa dalgası: Puccf• 

ni'nin "La Boheme" operası. 22 
Milano - Florans: Boito'nun "Me• 
fistofele" operası. 22.30 Paris p. 
T. T. Operada verilecek piyesi n!Y 
kil. 

RESiTALLER 
18,10 Varşova: Leh şarkrla~ 

20,30 Breslau, Laypzig: Şarkı mil
sameresi. 22 Kolonya: Alman şal°" 
kıları. 22.05: Prag kısa dalgası: 
Keman resitali (Sroubek). 

DANS MUSIKISI 

18,30: PeJte (Plakla). 21,15: 
Bükreş. 22.05: Varşova. 23.30: 
Laypzig, Kolonya. 1,15 Berlin, :E(o
lonya (2 ye kadar). 

Ölüm 
Gülhane profesörlerinden doktof 

Yarbay Naili Vardar kısa bir ka1P 
hastalığını müteakıp daha genç de
necek bir yaşta vefat etmiştir. 

Cenazesi 31 t~mmuz 937 cumarte
si günü saat 11,30 da Gülhane bS.11" 
tanesinden kaldırılacağı teessürle ıııv 
ber alınmıştır. 

şey söylemedi. Misafirler gider gitmez sokağa çıktı. 
Sağma soluna bakmadan, arkasından gülen mahal· 
le cocuklarına ehemmiyet vermeden cübbesinin e
tekleri havada, kollan açılmış, kavuğu yana kaçınif 
yel yeperek Müderrisin evine gidiyordu. Adeta !<0• 
şuyordu. Kapıyı vurdu, gelen hizmetçiye soluk so-
luğa sordu: , 

- Büyük Efendi burada mr? 
- Birazdan geldi. Eski Müftü: 

- Fakat oğlum, bu öyle bir iş ki ucunda ne bir 
felaket, ne bir kötülük yok. Bilakis yeni bir aile oca
ğı kurmak gibi hayırlı birşey var. 

-78 - - Hedi habar et. 

Vergici soluk soluğa, fosurdar gibi: 
- Bir aile kurmak amma efendi dayı, Hacı bu 

ocağı başka türlü kurmak istiyor. Size açıkcasını 
söyliyeyim mi ? Adamcağız karagöz göstermeliği gibi 
önce müderris Gaffarı öne sürdü, fakat bu kambur 
yeğenin arkasında mebus Dünbelek saklı idi. Şimdi 
iş onda. Yani Güneri Dünbeleğe vermek istiyor. Da. 
ha doğrusu bu plan Dümbelekle Hacı arasında ku
rulmuştur. Yüzbaşım! Bu işte sen biraz yaya kalır
sın. Biz eşrafnnızın, mütegallibemizin ne oldukları
m iyi biliriz.' Onlar nüfuzlarını, taga.llüplerini sür
dürmek için kırk topal şeytanın aklına gelmiyecek 
oyunları icat ederler. Herkesin sevdiği insan ve dok
tor Erdenden hiçbir şey çıkmaz, fakat mebus Düın
belek Zadeden herşey çıkar. Ne mi yapalım? Hafız 
Hanım teyzeyi hemen Hacıgile gönderelim. Kardeşi 
ile konuşsun. Yeni plan hakkında bir ipucu yakala-.. 
mıya çalışsınlar. V~kit geçirmiye gelmez. 

- Fakat böyle işlerde ne kadar zorbalık olursa 
olsun kızın muvafakati, şahitler huzurunda ... 

- Evet, evet hakkıruz var. Kız vekıilet vermezse ... 
Ali haykırdı: 
- Hay Allah! Hep nazariyeciler içinde kaldık! 

Yahu burası ne Meclisi Mebusan, ne Meclisi Vükela! 
Burada iş çıkar mr iş! Amma da çok laf ediyorsu
nuz! 

- Pekala, senin dediğin olsun. !ki lokma 
yiyelim. Hemen gider. 

birşey - Hoş geldi, sara geldi. Bizim dert Şeyh bdidesi, 

- Orada da yemek var yahu! (Hafız Hanıma) 
Hadi hanım teyzeciğim hadi! Sen git bunlara bak
ma. Bunlar hep kitapça söylüyorlar. 

- Peki oğul, gideyim de ne diyeyim? 
- Hiçbir şey deme! Hacı ne demiş? Ne talimat 

vermiş? Bunu öğren. Bu bana yeter. Ne konuşmuş
larsa bir bir gel söyle. Eğer birşeyden haberi yoksa 
işi anlat. Sana havale olunacak diyiver. Gözünü dört 
açsın da peki diyiversin. Yoksa kuşumuzu akbaba 
kapacak. 

Hafız Hanım örtünmek için içeri girdi. Erden: 
- Hadi biz de yemeğe. 
- Yoo .. Dün bir bugün iki. Ben öyle dr§arılarda 

yemek yemem! Evime gideceğim. Dert ile dertli 
karşı karşıya yemek yiyecekler! 

- Vay! herkes köroğlu ile ayvaz der de sen dert 
ile dertli mi diyorsun? 

- Allahın inayetiyle senin işi de bir çatıp yakış
tmrsak ayvaz mı, pürnaz mı, yoksa dert mi, anlar
sın. Amma neme lazım, ben öyle derim de yine bu
rada yerim. Gelmek istemiş te, zorla alıkoymuşlar 

desinler için. Bari azıcık zorlayın! 
Refik, Alinin koluna asılarak : 
- Allah aşkına gitme! 
- Yemin verme canım.. Konyağıruz var mı?. 
- Yahu, öbür gün Ramazan. 

ninem yetmiş yıllık sofu, hemşirem ikisi ortası. On
ların sevabı bütün kasabaya yeter. Kulunuza da her 
kuşluk vakti buraya gelmek düşer. 

- Annemi unutuyorsun. 
- Dünyada zor şey mi var ey oğul.. Burası ol-

mazsa, sahanları sırtlar sırtlamaz, haY.di yüzbaşının 
evine! 

Güle söyliye yemek odasına girdiler. Vergicinin 
şaklabanlığı bütün coşkunluğiyle devam ediyordu. 
Bunları bililtizam yapıyordu. Gerek kendi vakası
nm, gerek Refiğin anlattığı hadisenin hayra. çıkmı

yacağmı kestirmişti. Fazla hassas olan Erdeni yeni 
bir yeise düşürm~mek için olanca neşesini saçıyor, 
vakanm ehemmiyetini unutturmak ve ondan sonra 
Erden yokken kendi aralarında düşünmek istiyor
du. Erden, Refiğin geldiği zamandan beri biraz de
ğişmişti. Gözlerinde arasıra açık bir dalgınlık pey
da oluyor, dudaklarını ısırarak düşünüyor, ve bu 
günün karmakarışık, muammalı h!diseleri zihnini 
karıştırıyordu. Son ümit, son teşebbüs ve kati ne
tice bugünün koynuna toplanmıştı. Halbuki o da iki 
taraftan, beklenilmiyen hadiseler meydana çıkardı. 

Bunun için Alinin gürültülerine katışmaktan başka 
çare yoktu. 

Mağlupların Erkanıharbi 
Fakat Hacı, karısına olup biten işlere dair hiç bir 

Ve kadının ç.ekilmesini beklemeden ev altına girip 
kapıyı kapadı. Göğsü körük gibi inip çıkıyor, şa· 
kaklarındaki iri ter taneleri sakalına akıyor ve Düıt
beleğe ne diyeceğini tasarlıyordu. Klüp hadisesin• 
den tabii haberi yoktu. Yukarı çıkınca biraz şaşa~ 
ladı. 

. Mebus sapsan adeta birkaç haftalık yatak hasta
sı halinde. Bira.deri Müderris Gaffar Efendi de kar
şısına oturmuş, sessiz sadasız duruyor. Dümbclekza.""' 

' de titremesi belli olan bir sesle: 
- Buyur Hacı Efendi, şöyle geç. 
Dedi. Hacı, mağrur ve muhteriz: 
- Hayrola, geçmiş olsun. Bir keyifsizlik ıni zu

hur etti? Bir maraz mı arız oldu? 
Gaffar Efendi kahve söylemek bahanesile dışa:ı 

çıktı. Mebus başını sallıyarak ve sözlerinin yapaca.ğl 
tesiri iyice görmek için fır fır dönen gözlerini aacı-
nm gözlerine dikerek: . 

- Ha.yır, dedi. Ne maraz, ne birşey. Rezalet arız 
oldu .. 

- Ne buyurdunuz?. r 
- Müthiş bir rezalet! Memleketin şimdiye kada 

görmediği yeni bir kepazelik. .. 
Her kelimede Hacı bir defa kımıldıyor, her reZB 

Jet sözünde bir parça daha hayret ve heyecanla 
5:~ 

kuluyordu. Mebus sözlerinin tesirini görünce, da 
ağır bir darbe indirmek için: 

(Arkası \'ar) 

s 
de 
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~AN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
'J' AN~hrrıet Ernin y ALMAN 
kird uı hedefi: Haberde, fi
rUat~~a h~r ~eyde temiz, dü
~aıetea ~ı olmak, kariin 
~rnrya çalışmaktır. 

GONON MESELELERi 

Satıc K 
:r ooperatif leri 

d l>e\'let "h 
~~r~e ~~.taç nıaUarıınızın yüksek 
-~in da;nası. ve her )11 artacak 
:;sı l~in bir~ 1li pazarlar bulabil-

. llunıa Ço tedbirler almakta-
cıı....... - rın bi k 
;"Uıasnıı nıen ~. ısnu, fena malın 
~t Vekalet· e:.•cı lllabiyettedir. Ik
trdetı ihraea ın kadrosu, gümrük

lıı-. l>ış pA ... A 1 tı kootrola başlamı. -
lııaıı -r ara .. ~ 
it lfın vasıfla gooderileeek blr~ok 
-f.rı edUnıı tir rı Yeni mevzuat ile 
ı.!enıer ld • Bunlara riayet et
'lllr, 

1 
§ detıe cezaiandırılmak-

l>e\·letın 
blJ.ıerıne ~racatı 1:a.ıızim edici ted-
'ılld geunce h .. . \ a bl&§lı • enuz L'9tihsa.I sıra-
'eu_ Yan ve ,.; • . 
ltı ·~olan bi -..raı, smaı mahi-
tı'ıda l"alnı r kısım tedbirleri yazı-
~ Son z habrlamakJa kalaca-

~e l1Uarda Tü' k . 
~ lllallal'ltn r ofısln, dı~ i'Lle-
1~cı J>a ızı, lhracat!;ılarımı:ıa da 
... 1 ~ ........ ~~ ı>artıarmı yakından ve • s, .. _ ·•n.._ ıç· - • 
.1 ~ b ın Yaptıgı degerli ııe~
\le bu usosi t . . 
1~ ııı... emas ve ta,·sıyelerı 
~~ ... '•'Zuda ·aı l qoııte . l nız anını:; olaca-
'lıııı ....,. DJan \'e takas r •. mln. 

lııa .o. Utk CJl m, 
~ J'lp Ilı Parasını korumakla kal-
~Q. dil'lıliş ~ ınaUanmızı da kıymet
L_ ler ıt-...... artırmış olması bu ted-
~t b ~ cısınd , 
~ tıgUn}(· a oldnk~a mülılm n fa-

llla.n hl ü ınevzuumuza biraz u
~ bevıetln r k~sımdır. 
1 Olaı-..ı. ' dogr.uda.n doğruya ihraç 
~ '"'I( &ldı-

tseı gı tedbirler; ya milli 
Ilı.. ere ti -
; \e l'ah carı teşebbü Ier aldır. 
t \n ettlrın ut satı. kooperatifleri 
,ıı-.~etı ek sureUyle başarılmış
~., seneıerd Zl 
.~ ~ e • raat Bankasının 
'tt.... f<llr!l:ın'jC lsivle nıllli ba.n
d~~titıın arı ihra~ miles. 
-~ tab l~ttt<lbfı-ler nıaları birinci fıkra.-
'~e ~I arasındadır. iki J1ldır 
\·e 'nı. IŞan lJzüm Kurumu, milli 

llıı.. 1ıın ihr · · .. s.."\llffa.k a~ ışınde muessir 
l!Jl~ krın olan bir .uzvudur. 

e ~ .... ~""Perat ·n . 
~ •• ' 1 erıne gelince, şim-
'~S oı~nntahalli insiyatiflere bı
tı~ ~tnıi bu mevzu; devlet işleri 
lilıı.: '~ka tir denilemezse (]e o
~· 't !:ok ıkı bir luulde indi
l~d ''l'a 1~~1 ınev:ıuata göre her 
•atltJ~~ llı1ttt •hsaı kooperatifi, bu· 
d4r ll\'ataa akada bir satı~ koope
t~ 11 ~oraya girmeğe mecbur,,,da toı>ı' kooperatifleri atış nok. 
la\11! "hesi~kla herhangi bir is
~ \ Ştul'ıtıak ku\'\'etli bir teşekklile 
b~a 11 ~tılı ~~ır. Ancak ç,\k ga~·
"lll-. ~1 oı~lgı istiyen sntı i~inin 
'tl~ l'ltı 1Jct Uk~a gti~ bir mevzu-
111 ~ ll~ti tsat \'ekili snn l:ınıir 
ı 1111~ "<le )' • ı; t~klltı' ~ge_ kooperatifı:ileri-
l'ııt ii.... bu vii ı · · • ·· ı~ı • t f •qli tttı . <:> .. ç Ub'"ll, a n uyc • 

0'1tıhtı 111itlll<lardıler. B. Cf"liil Baya
t llı~ 11 >'olJ rı kendilerine muvaf-
11ıtı q~ tırı, 'trarını da ~östcrml~tir. 

11 h~1~~ r bir vazife alan yurt~ 
~e~ı~ H ~~e öz \'erili bir !_'ıtlıısma 
~ ~.'l'acakJan hakkındaki 

bı~\aft~ltıtkı:? bütün memleket iş
~ \e ~'tti ır. Kaldı ki onların 
t~elcıe ~~rl'alnız şahıslarına ı:e
"'11~ 11.lrıtıl ltıa ınenfaat tt>ruin <·t
:ı~ ~ bekıJ ~aktır. ihracatın en iyi 
b~t~l'tllifl b an satıs koo~ratiflc
~~ l b'- ~r Yerinde artmas1 ve 
l~ · uvaffaloyetten hız a-

~ O 
lel'lıtı llder 19 

de t sı de lzmirdeki söy. 
dlt ge h ı H~ tktı.tı a kına kooperatifler 

\, ~etdJ~tltıı \'erirken şunları aa 
~ 'e llctısat 
~l ... 111-r(Q h nuntakasındaki bil. 
ı~ ~Uer1tıı ~ılalarını, zekalannı 

~~~itli ilet· bırleştfrmesi muhak
~ ll. hcı.ık •ceıer \'erecektir 

""'t 1\ 1 llJlt b . " 
'ft 'k topı u l'?lce işaretten lnıv 

._k Oldtı ILndıgını görüyoruz \'e 
klarııu da göreceğiz. 

Kemal VNAL ~ 
ıa-d 

l lrntıh 
, ll' an Neticeleri 
~ "-~> 

'\ı ~ ~ ~. ııon - Orta okul imtihan 
ı ~- h~l~çleıı smıf talebesini teşkil 
it; ~~"""<J tnanı.22 Si doğrudan doğ-
~ tla e alrnıya muvaffak 

l?taJ Snufta kalmış geri 
e brrakılmıstır.' 

TAN 
. ~ 

- ı 

BABOALüDE 30 YOL 

OTUZ S E N E O N C .E 
1 907 Temmuzunda bir 

ıabah Beyoğlu Alman 
mektebinden diplomamı al
dım. Ayni gün öğleden aonra 
Mercan ldadiıinde, Hüıeyin 
Cahidin odasının kapısı önün
de bulunuyordum. 

Cebimde babamın bir mek· 
tubu vardı. O mektubu Cahide 
verecek ve onun vaırtaıile ga
zeteciliğe girmek imkanını 

arıyacaktım. 

Gazeteciliği ıenelerdenberi 
meslek ve ideal diye ıeçmit
tim. Mektepten çıktıktan ıon
ra bir tek günümü bile gazete
cilikten uzak geçirmiye razı 
değildim. 

O zaman çok sıkılgandım. Bir 
kapı vurmak, kapıdan iı;eri girmek, 
bana meçhul, çetin bir alemle kar
şılaşmak gibi görünüyordu. Bu ka
pının içindeki meşhur muharririn 
kar§ısına nasıl çıkacak, ona ne söy
liyecektim? 

Mesle~-in cazibesi nihayet sıkıl
ganlığa galebe etti. Günlerden beri 
hazırladığım cümleleri .kendi ken
dime bir defa daha tekrar ettikten 
sonra içeri girdim. Şaşkın şaşkın 
bir temenna ettim. Dilim tutulmuş
tu. Güzel cümlelerimden hiç biri ha 
tırıma gelmedi. Sessizce babamın 
mektubunu uzattım. 

C ahit mektubu okuduktan 
sonra bana acır gibi baktı. 

Dedi ki: 
- Yanlış bir yola gitmiye hazır

lanıyorsunuz. Bu memlekette gaze
tecilik yok. Kendinize b~ka bir 
meslek arayınız. 

Ben, gözü bir tek gaye görenlere 
~ahsus taassupla anlattım ki be-
nı-rn •3·- -"'t-.-4'-.aA;ı;ı..-+_,......, \iı.aa1,,.• ı..,__ / 
meslek tasavvur etmiye bile imkan 
yoktur. 

Cahitt o zaman (İkdam) da mu
harrir bulunan Abdullah Zühtüye 
biraç satırlık bir mektup yazdı. 
Birkaç bin liralık bir çek saklamak 
hissiyle bu mektubu iç cebime yer. 
leştirdim. !kdam matbaasının yolu
nu tuttum. 

Abdullah Zühtü o gün izinli imiş. 
Bulamadım. Ertesi gün öğleden son 
ra geleceğini söylediler. 

Benim o kadar bekliyecek vak
tim yoktu. Abdullah Zilhtünün evi. 
ni sordum. Şimdiki Meserret oteli 
o zaman apartıman şeklinde kiraya 
veriliyordu. Sıkıla sıkıla merdiven
leri çıkarak kapısını çaldım. 

Evinde yok ... Son vavpura kadar' 
birkaç defa daha yokladım. Yok, 
yok. 

Ertesi sabah karanlıkta Babı
ali caddesinde idim. "Belki 

erken kalkar bir adamdır .. " diye e. 
vini yokladım. Bu ziyareti yarım 
saatte bir tekrar ettim. Hep şu ce
vabı aldım: 

- Henüz kalkmadı. Uyuyor. • 
Gazetecilik haricinde yanıp giden 

saatlerime acıyordum. Sıkılganlık 
muvavkkat bir zaman için yakamı 
bırakmıştı. Hizmctçfoin istiskalll 
tavırlarından yılmadan bir düzüye 
kapıyı çalıyordum. 

Nihayet bir defasında içeri aldı
lar. Abdullah Zühtil bu ısrarlı ziya. 
retçinin kim olduğuna merak et
mişti. Cahidin mektubunu uzattım, 
derdimi anlattım. 

Zühtünün bir sanatkar damarı 
vardı. !çimde yanan meslek ateşini 
derhal sezdi. Acele acele giyindi. 

Beraberce Ikdam matbaasına git 
tik. O, Ahmet Cevdetin yanına gir
C!İ. Ben koridoraa heyecanla bekle
dim. 

içeriden gUrültUfü sesler aksedi
yordu. Zühtü odadan çıkmadan i
dam hükmümü duydum. Ahmet 
Cevdet: 

- lstemem. Burasını çoluk ço
cukla dolduramam. Diyordu. 

Zilhtü söylene söylene odadan 
çıktı: 

- Istemiyor. dedi. Fakat meyus 
olma. Mihranı mutlaka razı ederim. 

S abahın mermer merdivenin
den çıktık. Kaf§rmızda cam 

bölme ile ayrılmı§ bir yer vardı. 

BUGUN 
GAZETECİ 

OLDUM 

I 

Sağ tarafta tezgaha benziyen yük
sek ve uzun bir masanın arkasında 
bala rütbesi ricalinden Mihran E
fendi oturuyordu. 

Zühtü ile bir odaya kapanıp beş, 
on dakika konuştular. Sonra Abdul 
lah Zühtü bana müjdeyi verdi: 

- Senin buraya mülazemetini 
kabul ediyorlar. Iktidarını gösterir
sen maaşa geçeceksin. 

Mihran Efendinin yaveri Alek
san Efendi beni cam bölmenin ar
kasına getirerek oradaki gazeteci
lere tanıttı: Hasan Bedri, Ali Re
şat, Nuri Beyler, Kamik Efendi, ay 
rı bir odada Selanikli Tevfik ve Ha~ 
lit Bey ... 

Bir, iki gün sonra bu zümre içine 
delişmen bir gazeteci daha karıştı: 
Mahmut Sadık Ahmet Cevdetle bo o:. 

zuşmuş, Ikdamdan Sabaha gelmi§-
ti. 

Mahmut Sadık benim ilk gazete-
Vatte: 'Abdullah Zühtü, altta 

Mahmut Sadık 

INGILIZ KARiKATÜRÜ : 

19.17 DE AVRUPA ! .. 

cilik hocamdır. Bu cömert ruhlu, 
idealist gazeteci, bana bir program 
dairesinde kitaplar okuttu, yanlış
larımı gösterdi ve tashfü etti. Ab
dülhamit devrinde bile gazetecilik
te idealle ~alışmak ve ortaya fay
dalı fikir zerreleri dağıtmak imka
nı olduğunu öğretti. 

Diğer arkadaşlar da iyi ve kıy
metli insanlardı. Hepsi yeni bir ga
zeteci yetiştirmekte zevk duyuyor, 
her yardımı gösteriyorlardı. 

S abaha girdikten bir, iki haf
ta sonra tesadüf yüzüme 

güldü. Times gazetesinde Hicaz de
miryoluna dair bir muhabirin yaz
dığı bir sıra yazı ile gazetenin bun
lara dair bir başmakalesi çıkmıştı. 
Bunlar çok takdirli bir dille yazıl
mıştı. O sıralarda bir Ingiliz gaze
tesinde Abdülhamit idaresinin bir 
işi hakkında takdirli bir yazı çık
ması görülmüş şey değildi. 

Ben bu yazılan aynen tercüme 

ettim. Ikdam fena bir şekilde atla
dı. Galiba o sırada ingilizce müter
cimleri yokmuş. Mihran Efendi sa
raya çağırılarak iltifatlar gördü . 
Ahmet Cevdet teessüründen ne ya
pacağını şaşırdı. Hele bu akıbete : 
"Matbaada çoluk çocuk istemem." 
diye başından savdığı çok hevesli 
çocuk yüzünden uğradığını anla
yınca bUsbUtün teessür duydu. At. 
lama hadisesi üzerine Sabahtan ba
na on mecidiye maaş bağladılar. 
Dünyalar benim oldu. Hem maaşlı 
gazeteci olmuştum, hem de beni 
matbaasına kabul etmiyen lkdam 
sahibinden intikam almıştnn. Ah
met Cevdet, ikdamın kapılannın ba 

na açık olduğunu Abdullah Zühtü 

vasıtasiyle bildirdi. Fakat ben Mah 

mut Sa~kla Sabahta kalmayı ter
cih efüm. 

1 8 yaşında bir gazetecilik 
müptelası sıfatiyle sabah 

gazetesine girdiğim günlerdenberl 

tamam otuz sene geçti. Bu müddet 
içinde mesleğe daima bağlı kaldım. 
Bir aralık meslek' beni bıraktı. Her 
sorana şöyle diyordum: 

- Gazetecilik hastalığı nükset. 
miyecek surette benden geçti. 

Fakat ilk fırsatta gazeteciliğe !l?t 
.hevesle yeniden sanldım. Anladım 
ki bu hastalığa tutulanlar için şifa 
ve kurtuluş yoktur. 

Yalnız şurası çok gariptir ki çok 
§İddetli bir hevesle Sabah matbaa.. 
sına girdikten sonra gazetecilik ha
yatımın çoğu bu bina içinde geçti. 
1917 senesinde, yani Sabah gazete
sine ilk girdiğim gilnden tamam on 
sene sonra Sabaha başmuharrir ol
dum. Bundan beş sene sonra birkaç 
arkadaşla beraber (Vatan) gazete-

5 

Kanun karfısında: 

Herkes Evlat 
Edinebilir mi ? 

' 

Evlflt edinme meselesi \'e \iicuda 
getirdJği neticeler, çok mühimdir. Hiz 
metçllik vazifesini yapan ufak kızca
ğızlara para \'ermemek için, ev sahi
besi bayan: "Rukiyeli evlfit edindim" 
diyerek, za\'allıCJğa, sabahtan akşa

ma kadar I~ gördürür.Sonra da, evle. 
neceğl zaman, eski elbiselerinden bir 
iki tane ile yirmi otuz lira kadar bir 
para verir ve dostlanna: "1~1 bir par 
ti ile evlatlığımın başını bağladım. l\lü 
hiın de cihaz verdim." diyede övünür. 

Evl8.t edinme, "benim evladımsın" 
demekle olmaz. Türk Kanunu Medeni 
sinin (253) üncü maddesi mucibince: 

"Evlat edime hakkı en az kırk 
yaşında olup ta nesebi sahih filruu 
bulunmıyanlara münhasırdır. Ev
Ul.t edinen kimsenin evlitlıktan en 
az on sekiz yaş büyük olması şart
tır." 

Bu maddeden de anla~ıldığı gibi, 
ovlfıt edine.o kim enin her halde kırk 
yaşında olması Jii.7.ım. Sonra, nesebi 
sahih fümu dahi bulunmamalıdır. l"a 
nl, erkek, kız e\iatlarile bunlann da. 
evlitlan olma.malıdır. Çocuğu olma
yıp ta, torunu olan kimse de evlfıt e .. 
din em ez. 

E\'lathk ile e\'liit edinen arasında 
en az 18 yaş fark olmalıdır. Mesela 
kırk yaşında bir adam, otuz yaşmda 
birini evlat edinemez. Çilnkü, arala. 
nnda on sekiz yaş fark yoktur. 

Eskiden ahkamı isliimlyede, e\'lftt 
edinme ınuka,·elesl yoktu. Fakat fili· 
yatta, e\'18dı olmıya.n birçok erkek \'e 
ya kadın, anasız babasız çocuklan ev 
lat gibi biiyütmektc olup, onlara kar
şı hakiki bir ana baba muamele i ya;.. 
parlardı. Tatbikatta mevcut olan bu 
vazb·etl ka.nunun çerçevesi dahiline 
sok~ak elbette, icap ederdi. işte, me
deni kanunumuzda yukarıda yazdı .. 
ğım ve di~er bru ka maddeler ile, ev
liit edinmeli kabul etmiştlr. 

,(Istanbul Barosunda Avukat) 

lsmail Kemal Elbir 

,. Suni ipekten 
Yapılan 

Kadın Çorab·ı 
!standardize edilmesine karar veri 

len ve muhtelif tipte şehrimizde im.il 
edilen sun'i ve tabii ipeklerden yapıl

mış kadın çoraplarının biribirinden 
ayrılması güç görülmektedir. Birçok 

çorap nevileri sun'i ipek olduğu hal• 
de tabii ipek gibi satılmaktadır. Fa
kat bunlar az bir zamanda çatlamak 
ta veya yırtılmaktadır. İktisat Veki
li Bay Celal Bayar, çorapçıların bu 
meseleyi yoluna koymaları için ted
bir alm.masmı emretmiştir. Sun'i ipek 
ten yapılan çoraplarla tabü ipekten 
yapılanların üzerine birer damga vu
rularak nevileri gösterilecektir. Yer-. 
li, sun'i ipek yapılıncıya kadar ecne
bi iptidai maddelerin sağlamlığı da 
kontrol edilecektir. 

sini çıkarmak üzere yine Sabah 
matbaasına yerleştik. 1925 de gaze
te kapandı. Matbaayı sattık. Bun
dan on bir sene sonra gazeteciliğe 
dönmek müyesser olunca yine ken· 
dimi eski Sabah matbaasında bul. 
dum. 

O tuz sene evvelle bugün ara· 
sında Türk gazeteciliğinde 

gördüğilm fark şunlardır : 
Gazetecilik teknik bakımından 

çok ilerlemiştir. Temizlik itibari
le de gazetelerimiz çok yükselmiş
lerdir. Meşrutiyetten sonra çıkan 
gazetelerin sahiplerinden çoğu, ma
kale ve havadis sütunlarında, bir 
menfaat sahibinin fikrini ücretle 
müdafaa etmeyi meşru görürlerdi. 
Hatta ecnebi memleketlerinden pa
ra alıp onların aleti olan gazeteler 
de eksik değildi. Bugün gazeteci
ler ve memleket, satılık gazeteciliği 
nefretle kar§ılıyorlar. Bir gazete
nin satıştan ve ilan olduğu tamami
le belli edilmiş ilinlardan başka bir 
geliri olduğu anlaşılsa o gazetenin 
yaşamak hakkı kalmaz. 

lyi istikametteki bu inkişaflara 
mukabil gazetecilik meslek alaka 
ve ateşi bakımından geri gitmiııtir. 
Yeni, hevesli gazeteci pek az yeti
&iyor. Mevcut gazeteciler arasında 
da gazeteciliği bir dairede memuri
yet diye kabul eden ve meslek zev
kini ve hızını duyamıyan gazeteci. 
lcr, çok fazla bir nisbet tutuyor. 
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Admira Bugün Geliyor 
Galatasaraym 33 üncü yıldönümü münasebetile lstanbula ge

lerek pazar ve salı günü olmak üzere iki maç yapacak olan Avus
turya fampiyonu Admira bugün ~ehrimize gelmif olacaktır. 
Avusturyanın en sevilmiş bir klübü 

olan Admira 928, 932 ve 934 senele
rinde Viyana kupası maçlarını kazan
mıştır. Yedi kere merkezi Avrupa ku 
pasına iştirak etmek hakkını kazan
mış 928 de dömi finale ve 934 te fi- .. 

İstanbul den.izcilik ajanlığı tarafın 
dan teşvik ve Macar yüzücülerine ha 
zırlık ~ahiyetinde te~~ ~e~. yüz- 1 
me miısabakalarınm bırıncısı dun İs- 1 
tanbulun yegane yüzme havuzu olan 
Moda banyolarında yapıldı. 

j Bu müsabakalarda, mevsimin ilk I 
yarışı olmasına rağmen iki Türkiye 
bir İstanbul rekoru kmlarak büyük ı 
bir de muvaffakıyet elde edildi. Alı-
nan teknik dereceleri yazıyoruz: • 

nale kadar yükselmiştir. 

Geçen sene yaptığı t urnede t sken
deriyede 2-10, 4-0, 4-7, Kahirede 6-0, 
P ortsaitte 2-4, Suriyede 8-2 galip gel
m ek gibi her klübün turnelerde elde 
eclemiyeceği bir muvaffakıyet elde et 
miştir. 

Son olarak Malta adasında. yaptı
ğı beş maçı da kazanmış 7 gole karşı 
42 gol yapmıştır. 934 te merkezi Av
rupa kupasında. Rapidi 8-0 yenmiş
tir. 

Polonya milli takımına karşı 4-0 
Fransızların meşhur Olimpik dö Mar 
seille takımına karşı 2-11, Danimar
k a.da ~1. Romanyada yaptığı maçla 
n 6-2, 7 -2 kazanmıştır. Beyaz panta 
lon, siyah beyaz çizgili forma giyen 
Admira takımında birçok beyn,elmi
lel oyuncular bulunmaktıadır. Bilhas. 
sa. kalecileri Platzer Avrupanm en 

) 

'Admira takıminın ıağ iç 
oyuncusu Hahneman 

100 metre 1 H alil (G.S.) 1,5,2, il 
Orhan (G.S). 

200 metre 1 Halil (G.S.) 2,29,2, Il 

Mahmut (G.S.). 
1500 metre 1 İsmail (Beykoz) 24,l 

II Ömer (Beykoz). 

Kurbağalama I Mekin (Beykoz) 

yeni İstanbul rekoru 3,13,6, n Efdal 

1
. 

(G.S.). 
Sırtüstü I Bülent (Beykoz) 1,24,4, 

il Fuat (Beykoz) 
400 metre 1 Hıalil (G.S.) 5,30,4 I1 

Mahmut (G.S.) 
Türk bayrak yarışı İ Beykoz takı

mı 5,38,9 yeni Türkiye rekoru 
4 X 200 bayrak yarişı 1 Galatasa

ray takımı 10,30,2 yeni Türkiye re-

koru. 

meşhur kalecilerinden birisidir. A vus ,...ı---
turyanın meşhur harika takmundaki 
laleci Hiden Parise gittikten sonra 1 
P latzer milli talmnm kadrosuna alın . 
mış ve dört senedenberi mütemadi ı' 
bir surette milli t aklm kalesini muha 
faza et:nriştjr. Ayrıca milli takımın 1 

gözbebeği Şaal Admwada. müdafi 
oyna.makta.dır. 

Sağ ve sol açıklan, saııtrhafları, 

sağ içleri milli takımda müteaddit de 
~ 

fıalar yer almışlardır. ; 
, Yunan Güretçileri ve Atletleri 

Geldiler 
DiyaTbekir ıJe Mardin ·sporcuları biraraJa 

' Bugün Taksim stadında atletizm 
müsabakalarile açılacak olan Galata 
saray klübünün 33 üncü yıldönümü 
progrmma göre Galatasaray atlet ve 
güreşçilerile karşılaşacak olan Yu
nan atlet ve güreşçileri dün şehri.nıi
ıe gelmişlerdir 4 

Mardiitde Futbol 
Maçları Y apıhyor 

:Yüzme Teşvik 

Müsabakaları 

Mardin, (TAN) - Hususi bir maç yapmak için tehrimize ge

len Diyarbekir (Ayspor) takımı ile Mardin (Türkgücü) futbolcü. 
leri pazar günü büyük bir kalabalık önünde karşılaşmıtlardır. 

şehrimiz Türkgücu spor başkanı j A lbrahı·mı·n 
/ dişçi Hilmi Kıymaz seyircilerin isti- +eş 

'.Ankara Su spor lan Ajanlığından: rahat etmelerini ve müsabakayı ra-ı 
8 haftaya. aid yüzme teşvik müsabar hatça görebilmelerini temin için sa- Bif'-1 Muvaffakıyeti 
kaları programı aşağıdaki şekilde ter hanın ken:armı çadırlarla süslemiş
tip edilmiştir. 15 Ağustostaki müııa- ti. Oyun çok seri oldu ve her iki ta
baka Ankara Halkevi adına olacaktır. kım kazanmak için bütün varl:cldari
H alkevi ta.rafından, ferdi müsabaka- le çalıştı. 
larda kazananlara birer madalya ve Bilhassa Ayspor kalecisile, Lutfi, 
üyeleri en iyi puvan alan kulübe de 
bir kupa. hediye edilecektir. 

1 Ağustos pazar günü saıat 14 de 
yapılacak bölge yüzme teşvik müsa
bakası programı: 

1 - 100 metre serbest 
2 - 100 metre sırtüstü 
3 - 50 metre verbest (bayanlara) 

4 -100 metre Ku.rbağal'3.m.a 

5 - 400 metre Se.rıbest 

6 - A.tlamalan 
A.) Kırlangıç 

Cezmi, Necati Mardinden Cemil, Sad
ri, Haşim, Cemal ve Yavuz çok gü
zel oynıyarak maçı bir kat daha he
yecanla.ndırıyorlardı. Birlnei devre 
Diyarbekirin 0-1 galebesile bitti. İkin 
ci devre başlangıcında Mardin bera
berliği temin etmekte gecikmedi. O
yun bundan sonra çok heyecanlı bir 
şekil aldı. Her iki taraf galibiyet sa
yısını yapmak için çalışıyordu. 

Bu sırada Mardinden Yavuz, mtida 

Kıastamonu, (TAN) - Milli atlet
lerimizden Ateş İbrahim burada yap 
tığı gülle atma çalışmalarında gülle 
yi 14 metre 41 santime atmıya mu

vaffak olmuştur. Bükreşte yapılacak 
Balkan oyunları dolayısile Ateş l bra 
himin bu muvaffakıyeti Genel mer
keze bildirilmiştir. 

fileri geçerek yıldırım gibi bir şütle 
M!ardinin galibiyet golünü yaptı ise 
de Diyarbekirden Cezmi buna muka 
bele etmekte geciıkmedi. Ve taknnlar 
bu vaziyet değişmeden maçtan 2 ·2 be 
r aberlikle çıktılar. 

B ) Ceimayf 
C ) Geriye bir perende 

7 - Ankara Bayrak yarışı (50 sır 
tüstü X 100 kurbağalama. X 50 ser-

Yamanlarda Açılan Kamp 
best), " 

Uşak Stadı 
i 

Törenle Açdacak l 
Uşak, 30 (TAN) - 8 Ağustosta! 

eehir stadyomumuzun açılış töreni l 
1 

ve beş şehir atletizm müsabakaları 1 
yapılacaktır. Ha.zll'lıklar bitmek ü
zeredir. Manisa, Denizli, Afyon ve 
Kütahya spor bölgelerine ve Gediz 
kazasına mensup 80 idmancı üşağa 1 

gelecek ve Uşak sporculannm da iş- 1 
tirakile büyük bir spor günü ve bay- 1 

ram için hususi bir tren tahrik olu- İ 

nacak ve yüzlerce Afyonlu bu bay- ı 
ramda hazır bulunacaktır. Stadyom
da radyo tertibatı yapılmıştır. !dare ı 

ve teknik komite yarışların ve bay- 1 

L----ıı!!anun munt<ızıı.m olma clfa «bel Mr lnnnp kunılmuşhır. Y1I-

H -I KAYE 

1 :~' . 
PTiSi M' iN YAPTI KLAltl 
M izahi bir mecmua için küçük 

bir hikaye yazmıştım. Mev
zuu: sayfiye hayatımıza ait bir zam 
paralık vakası idi. Hikayenin baş
lıca kahramanına bir isim bulmak 
lazımdı. Telefon rehberinden gelişi 
güzel bir sayfa açtım. Gözümü ka
pıyarak parmağımı isimlerden biri 
üzerine bastırdım. Gözümü açtığım 
zaman parmağımın altında Ptisin 
ismini gördüm. 

!şte bu ismi, sayfiyede geçen hi
kayemin Don Juanma taktım. Hi
kayemin serlevhası şöyle idi: "Pti
sin'in yaptıkları". 

Mizahi mecmuanın bu sayısının 

çıkacağı da, her vakit olduğu gibi; 
gazetelerle ilan edilmişti. ilanda, 
mecmuanın içindeki yazılar, bu a
rada "mizahi hikaye" kaydiyle 
"Ptisin'in yaptıkları" adlı hikayem 
de zikredilmişti. .. 

Ayni gün, idarehanedeki odama 
orta yaşlı sarışın bir adam girdi... 
Elinde bir çanta taşıyordu. Bana: 

- Bonjur, dedi. Tabii siz beni ta 
nımazsmız! Müsaade ederseniz ken
dimi tanıtayım: Adım, Ptisin'dir. 
Hani şu, hakkında hikaye yazdığı
nız Ptisin. 

- Fakat rica ederim ... 
- Inkara kalkışmayınız! Ben 

berşeyi biliyorum. Hatta benim 
hakkımdaki maIUmatı size kimin 
verdiğini de biliyorum: Surguçef 
değil mi?. Sereja Surguçef. Ben bu
nu gayet iyi biliyorum. Ben koope
ratifin direktörüyüm. O da benim 
muavinimdir. Artık bundan ötesini 
anlarsınız ! . 

B en hayretle cevap veriyo
rum: 

- Fakat af buyurunuz, dedikle
rinizden hiç birşey anlamıyorum. 

- Şimdi herşeyi anlarsınız. Sur
guçef beni para çalmakla ittiham 
ediyor. Halbuki ben bu iki bin rub
leyi avans olarak almıştım. Niye
tim, yavaş yavaş, bunları maaşmı
dan ödemekti. Hem muhakkak öde
yeceğim.. Ya o kerataya gelince ... 
Ben yokken hususi müesseselerle 
mukaveleler yapan, onlara kanun 
dısmda iptidai maddeler satan o 
değu mi? .. Bütün bunları size vesi
kalarla isbat edebilirim. 

- Bahsettiğiniz vesilmları geti
riniz!. O zaman sizinle daha mufas
sal görüşürüz. 

- Muhakkak getireceğim. İki 
bin rubleye gelince, bunun için de 
hiç merak etmeyiniz!. Bunları da 
ödeyeceğim. Hikayenizde evim hak
kında da birşeyler var mı?. 

- Onun hakkında da var. 
- Vay namussuz alçak! .. 
- Ne dediniz?. 

- Af buyurunuz, sizin için de-
medim .. Ben bunu Sereja Surguçef 
için söyledim. Namussuz herif, de
mek ki herşeyi anlatmış!. Bu işte 
ben hakikaten kabahatliyim. Tabii 
sizce herşey malfun .. Ben meseleyi 
aydınlatmak için yalnız bir iki ke
lime ilave edeceğim: İnşaat koo
peratifinin en sıkı, en dar bir za
manında onlara birkaç sandık çivi, 
cam, ve daha buna benzer bazı şey
ler verdim. Onlar da buna karşı-. 

lık bana balkonlu bir ev yaptılar. 
Ortada bir fevkaladelik yok. Fa-

~ 

~ 
Yazan: 

G. Riklin 
Çeviren: 

L B. Tok 

bunu kıskandı. Halbuki o da kosko
caman bir villa yaptırdı... Bil
mem, bunu biliyor musunuz?. 

K ooperatif direktörü Ptisin o 
damdan çıkar çıkmaz tele

fon çaldı:. Ahizeyi elime aldım. 
- Allo, sizinle konuşan Ptisin

dir. 
- Hangi Ptisin ?. 
- Işte bütün mesele burada ya. 

Ignat Ptisin değil; bilhassa dikka
tinizi celbederim, Ignat değil, Ivan 
t'tlSlli. 

- Peki ne istiyorsunuz?. 
- Siz, mecmuamzda Ptisin hak-

kında bir hikaye yazmışsınız!. Her 
halde bu hikaye benim hakkımda 
değil, l gnat Ptisin hakkmdamr; öy
le değil mi?. 

- Peki, farzedelim ki sizin hak
kınızda değil de Ignat Ptisin hak
kında yazılmış olsun. Ne olacak 
yani?. 

Hiiiiç ! Karım, benim hakkım
da yazılmış olmasından şüphe etti 
de... Onu teskin etmek istiyorum. 
ıgnat Ptisin tarihi makaleler ya
zar ... Herhalde makalelerinden bi
rinde bir hata yapmış olsa gerek .. 
işte siz hikayenizi herhalde bunun 
için yazmış olacaksınız!. Halbuki 
benim ismim Ivan Ptsindir. Ben 
tarihi makaleler yazmıyorum. Sıh
hat müdürlüğünde çalışıyorum. 

Yanlış anlaşılmaması için temin e
diyorum: Siz hikayenizi benim hak 
kımda - yani !van Ptsin hakkın
da • değil, tarihi makaleler yazan 
! gnat Ptisin hakkında yazmış ola
caksınız. Benim bu işle hiç bir ili
şiğim yok .. Öyle değil mi?. 
• - Evet öyle! .. 

- Görüyor musunuz, ben mese-
lenin esasen böyle olduğunu biliyor 
dum. Teşekkür ederim. 

K onuşmamız bitmişti. Ben a
hizeyi yerine astım. Ara

dan birkaç saniye geçmeden genç 
bir adam odaya girdi. Saçları ta
mamiyle döküktü. Ayağında sarı 

bir getr vardı. 
- Affedersiniz, dedi. Siz tele . 

fonda konuşurken ben kapının ö~ 
nünde idim. Istemiyerek konuşma
nızı dinledim. Birisi telefonda size 
benim hakkımda birşeyler söylüyor 
du. 

- Siz Ignat Ftisin misiniz?. 
- Yanılıyorsunuz!. Herhalde Ni 

kolay Ptisin demek istiyorsunuz!. 
Evet, ben Nikolay Ptisin'in ta ken 
disiyim .. Şu, hakkında hikaye yaz
dığınız Ptisın .. Şu, şimdi size tele
fonla kendisinden bahsettikleri 
Ptisin. Hatta size nelerden bahset~ 

tiklerini de, kısmen tahmin ediyo· 
rum. Herhalde benim sosyal men. 
şeimden bahsetmiş olsalar gerek .. 

- Evet, aşağı yukarı bundan 
bahsettiler! .. 

te Kistiyakof pek te haklı de~l·b?, 
Kistiyakof beni sevmediği jçiJl 
kımda bu iftiralarda buıundtı·· 

e~ 

A d~m içini çekerek devall1 
tı: ·:it~ 

"CW 
- Ah şu Kisti yak of, kÜÇ11dıV''' 

yuna, şaşı gözlerine bakJll!l. Jt.P 
- Evet, evet, küçücük bOY 

şı gözlü.. -~ 
·11oıv 

- Ben esasen bunu bekl~.ı teJ\ 
Çünkü ondan başka benı~ oJl 
mei halimi bilen yoktur. J3iı 
la ayni alayda bulun.muştıı1'· 

- Hangi alayda?. ~ 

- Işte bütün mesele buf!Ld~ 
Biz onunla beraber Generııl jşti~ 
kinin ordusunda hizmet etJ'.:1)'ıi>. 
Ben size işin doğrusuntl so~e itl' 
yim: Tercümei halimde Jlle!B 

1
1$ 

~1::~~: ~5.~ ~lduğ~ gösteril~ 
yalan söylememiş oluyoruJll·.~9ıeı 
annemin büyük annesi, ba1'~8 , 
toprak kölesi idi. Bu buStl li~· 
hitlerim de var. Babama g~i 
Bunu inkar etmiyeceği.m. ııll 
Çarlık devrinin zaptiye kUJtl r 
larmdandı .. Ya Kistiyakofıı ba~ 
ce onun ne mal olduğunu. ııJ: 

' · ... ııı musunuz?. O, Çarlık devrı., ce 
yelerindendi.. Bunu da böyle 

niz! ııl 
Ayni gün yanıma daha. J>ej~ii 

Ptisin geldi.. Küçücük bi: 11
111 

daha doğrusu, küçücük bır tiı~ 
ilam, bakınız, hazan ne ııe 
veriyor!. 

j Oasuslukfd 
1 Yeni Bir Us~ 

ı/ ,,ı 
Fransada Zabit ~a 

ıar( 
Dillerini Tutmuyor 

.:! 
' btlaıl· 

Paris, (Daily Herald'm · 
ha biri bildiriyor) - Fraosıı 

cB· 
!erinin güzel zevcelerinden ~ 

işinde istifade edildiği ve 'pıl ..; 
·ıcte)' 

!arın kocalarından öğrend~ di~, 
leri yabancı şebekelere bll 19. .. t 
haber verilmektedir. Anıa.tof O 

pilotu Jean Sellier'in tevıô \t~ 
Fransız makamlarının eJde e ~1 

}<ili 
naat bu merkezdedir. A.lP 1 
den Pailly'de tavukçuluk yıı ııl1' 
lin casusluk töhmetile yaka.lll ;. 

lunuyor. Evinde, Fransız ../ f 
dlltJB 

ve Fransız - Italyan hu ·ııetı 
filmler ve Alman hava za.'o1 

simlerini kaydeden bir liste 

muştur. 1~ 
Selbier, üç saatlik isticvııP,e 

ra Alman yüzbaşı Altrneyer tl 

mat verdiğini ve bu ına.liıIJ18 gı 
sız zabitleri içinde kartlııfl ı~· 

tfll' 
lanlardan aldığını itiraf c ı<tı) 

Salbier'in büyük bir şebe 
tlıJl 

sup bulunduğu ve şebeJce ,. f 
1 vo" kada da faal olduğu sanı 1

• o 
·ıı:ıı 

sa güzel bir kadının Bel<;I ıı.I~ 
na ait olan bir takun vesi1' ıııtl 
dıktan sônra Belçikada sal\ 
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NiÇiN ŞUBAT .AYI 

.DÖ.RT Y!LDA BİR KERE 

f 291 GÜN!>Üft ? 
Bilirsiniz ki, şubat ayı üç yıl arka 

arkaya (28) gün, sonra her dördün 
cü yıl (29) gündür. Neden, her ay 
hiç değişmeden ya (30) yahut (31) 

gündür de şubat ayı !lazan bir gün 

uzayıp bazan kısalır. 

Bunun sebebi çok kolaydır. Amma 
çokları bilmez. Ben size anlatayım. 

Bir .sene (365) gündür değil mi? 
Bunu ne zaman hesaplayıp, "Böyle 
:lir.,, demişler bilir misiniz? Bugünki 
takvim başlamadan (46) yıl evvel, 
Roma imparatorlarından (Jül Sezar) 

ıamanında. 

'BiLMECE · BULMACA 
No. 44 

Ana o&'Ul misafirliğe gittiler. Evsa
hibi çocuğun sıkılmıya başladığını 
gördü. Annesine: 

- Çocuğıın cam sıkılmas.n, ne is
terse getireyim." dedi. 

Anne cevap vermedi. Yalnız Ö· 
nündeki gazetenin · boş bir kö§csinc 
şöyle birtakım resim ve harfler çizdi: 

crDIN~N __ 

ç .• sa'A 
Evsahibi çocuğun neden hoşlandı

ğını anladı. Ve bir tabağa koyup ge. 
Bu hesaba göre her ay, gökteki tirdi. 

ayın hareketine göre ya (30) yahut Annenin çizdiği resimleri biz de 
t.a (31) gün sürecekti En sona kalan . yukan ya koyduk. l çinizdf'n kim bun
aya (365) günü tamamlamak için : fa rla ne denilmek istendiğini, çocu-
ancak (28) gün kalıyordu. ğun admı V.~ .~e~diği yemi~i me~da.na , _ , 

O .zamanlar senebaşı Martta idi. 
~ubat ta senenin en son ayıdi. Onun 
için (Şubat ayı) (28) günlü yapıldı. 

çıkarırsa çozuyu hemen bıze gonder- 1. • 
sin. Doğru çözenler arasından 50 kL 
~iye ~ok kıymetli ve güzel hediyeler l !L- ·~ 
dağıtacağız. 

Eğer bir sene tam (365) gün olsa 1 ============== 
idi nasıl öteki ayla;- hiç uzayıp kI -
;almıyorlarsa Şubatta onlar gibi u
uılıp kısalmıyacak, hep (28) günlü 
kalacaktı. Fakat bir yıl tam (365) 
gün değildir. 

Çok iyi 
Biliyormuş 
Baba çocuğa: 
- Af erin oğlum, ingilizce dersle

rinde ilerliyormuşsun. 

TANın Çocuk //ôves i 

(365) gün (6) saattir. Bu (6) sa
ilt toplana toplana dört yılda bir ke
re {24) saat yani bir gün yapar. İş-

- Evet babacığım, şimdi artık iyi-
ce kc nu~uyorum. 1 • 

te o günü bir aya katmak lazım. Han 
gisine katsınlar. En sonuncu ve en 
kısa aya katmak en doğrusu değil 
mi? ' 

- Peki yavrum, ingilizce "saat 
kaçtır" ı nasıl söylerler? 

- Dur baba, şimdi pek iyi hatırlı
yainıyorum amma. hani ya şey yok 
mu? .. Tıpkı "takır ~ukur, takır tu

Ne Mutlu Atlara? ~ 
kur: .. " der gibi birsey. 

İşte Şu~at bu yüzden dört yılda - · - At ve ata ben.'liyen hayvanlar, katı- zaman acımasın diye tırnaklarında ka 
:bir kere (29) gün sayılır. Geri ka - ;ik, ne de fazla. çuğun .sanat işlerinde her gün yeni uçuktan bir çizme geçiriyorlarmıŞ. 
lan üç yıl da arka arkaya (28) gün- Bir yıl, demek, dünyanın güneşin yeni adımlarla ilerilemesinden kendi- Bundan başka hayvan yularlarmın 
'dür, etrafında her bir dönüşii demektir. terini kutlulamalıdırlar. Çünkü son demir kısımlarının etrafına hayvanı 

Bu (365) gün (6) saati değiştir - Şu halde her yıl ister istemez zamanlarda bazı hayvan ahırlarının yaralamasın diye kauçuk sarıyorlar-
mek te kabil değildir. Çünkü: dün - (~6~) gün. ~6~ saa:~ir. Yıl bu kad.~r döşemelerinin üstüne kau(}Uktan ya- muj. Dahası var. Hayvanların nalla,. 

·· · tr f d b' k dö surunce bınnın de uç sene {28) gun . 
yanın gun~şın e a. m a ır .. e:.e 1.. d .. rt ld b' kere de (29) gu. "n pılmış halı seriyorlarmış. Hayvanlar rmı da kauçuktan yapıyorlarmış. 
nUşU (yanı başladıgı yere ı donup ge u, o yı a ır t1 , 
1 •• ) b k d .. Ne ek lü olması muhakkak lazımdır. ayaklarını yere, duvara vurdukları Ne mutlu yarınına arına. 
ışı u a ar zaman surer. - · 

42 Numaralı Bilmec.emizden Hediye 
42 numaralı mecmuamızdaki "bil

mece - bulmaca" da en çok noksan 
bulup hediye kazananlar: 
Birer mürekkepli .kalem ka7.ananlar: 

Usküdar, Kısıklı Vicdan, Bakırköy 
l inci okul 180 Necla Kansu, Sarıyer 
piyasa caddesi 53 numarada Sevim 
Güler, Göztepede Yeşilbahar sokak 
1 numarada Ayhan, Fatih 15 inci ilk 
okulda 702 Zeki Ken. 

' Birer tarak kazananlar: 
Altuni .zade Sırmaperde sokak 11 

numarada Hikmet Okçu, İstanbul 
E::rkek lisesi 4 76 Cela.Iettin Evren, 
Osküdar Ihsaniye Alt sokak 10!) nu
marada Gülsel Tokgönül, lstanbul 
Fatih Gclenbevi orta okulunda 798 
Nejat Kenan, 19 uncu ilkokul 349 Ka-
llmı. ' 

Birer albüm kazananlar: 
, Izmir Göztepe tramvay caddesi 
')01 numarada Melek, Çorum Cerit 

Mehmet kızı Nermin Cerit, Vize Tüm 
levazım müdürü Remzi Meriç kızı Şe· 
fakat, Bursa yeni sebze hali karşısın
da 3 numarada Osman Kazıklrı lstan 
bul Erkek lisesi talebesinden Vedat 
Baysal, Istanbul Laleli Tayyare apar
tımıı m 1-23 te Yütcsel Açıkalın. Ça
pa Kız öğretmen okulu 394 Sıdıka, 
r<:dremit Gazi llyas mahallesi Şafak 
sokağı 3 numarada Huriye Unal. 

Birer büyük oyuncak kazannnJar: 
Istanbul Beşiktaş Vişne zade ma

hallesi Şehit Mehmet sokak 26 nu
marada Hikmet Oktar, Bursa Hisar 
Osmancık çıkmazı 15 numarada Ih· 
san, Adapazarı orta okulunda 287 
Abdullah Erçetin, Devrekte Devrek 
zade Bürhan vasıtasile Ziya, Adana 
I cadiye mahallesinde 36 numarada 
Cihat Vural. 

Birer küçük oyuncak kazananlar : 
Izmir Emrazı Sariye hastanesi ida· 

re memuru Hulusi oğlu Kemal Sadık, 
Balıkesir lnhisarlar Dairesi yanında
ki hanede Kazım Ozan, Tuzla C. H. 
Partisi Başkanının kızr Şükriye Sa
kayar, Konya Kürkçü sokak 3 numa
rada Erdem Aktulga, Izmit piyade 
yüzbaşısı Nedimin yeğeni Kadriye. 

Birer kart kazananlar: 
lstanbul Çarşıkapıda Mimar Hny

rettinde 16 numarada Samiye, Fatih 
Gelenbevi orta okulunda 426 Mesrur 
Oniz, Konya 243 üncü sokakta 35 nu 
maradn Necati Kafalı, Şişli Anadolu 
apartımanı 5 inci kat M. I. Dilmaç, 
Istan bul Sultaniye Kirazlı Mescit so
kak 17 numarada Nuriye, Kumkapı 
Nişancasında Maliyeci yokuşunda 45 
numarada Hamit, Edirne Garp hudut 
Tugay karargah muhabere gedikli 
başçavuşu Adil oğlu Erdoğan, Üskü
dar Kız Sanat okulu 85 Berrin Kum· 
basar, Istanbul Göztcpe istasyon cad 

Kazananlar: 
desi 64 numarada Adil Ağırbaş, ls
tanbul Feriköy avukat caddesi 123 
numarada kahveci Mahmut biraderi 
Yakup Yalınkılıç, Üsküdar Paşa bi
nası 21 numarada Güzide Mazhar, 
Bursa Yakup mahallesinin Ece so
kağında bakkal Hüseyin oğlu Yaşar, 
Çorluda berber Abdullah Güler, Sa
rayönü Buğday alım amiri Ahmet oğ 
lu F. Hepez, Eskişehir M. Alp soka
ğı 2 numarada Ferit Arpacıgil, Be
yazıt Hayriye sağlık Ona, Sarıyer 

Kilyos 50 numarada Semahat Tok
soylu, Adana Icadiye m~hallesi Tra
hom dispanseri yanında 16 numarada 
M. Göçken, Boğaziçi Hisar Yenima· 
halle Bayram köşk Jı~ahrünnisa, 1stan 
bul Bebek 4Robert Kolejde Münci Oz
elsel, Siirt gazete bayii vasıtasile 

Cümhuriyet okulu 4 üncü sınıfında 
Selçuk Onccl, Urfa Yenilik gazetesi 
müvezzii Rüştü Ozakın. 
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S'ürekli Hikaye: 9 

Mi K i İLE KÖPEGi Fi N 
Sıcak odada sobanın önünde uza

nan Finfinin yerinde başka bir hay
van olsa rahat rahat yatıp keyfeder
di. Halbuki Finfin durmadan sıçrı

yordu. Zavallının hakkı vardı. Böyle 
korkunç bir rüyayi kim görür de sıç 

Sonuncu Hikaye 

rnmazdı sanki?., 
Biçare hayvan bir türlü uykudan 

büsbütün uyanamıyor, hala ateş üs

tünde sallanan sandalyede imiş gibi 
:korkudan tirtir titriyor, gözlerini aç
mıya cesaret edemiyordu. Halbuki a

çabilse artık ne o vahşi kedileri, ne 

ateşi, ne hakimi, ne mahkemeyi gö

recek, sıcak oturma odasında .soba ba 

,şında yalnız olduğunu anlıyacaktı. 

Fakat bilirsiniz ya korkulu bir rüya 
görünce insan birdenbire' uyansa bi-
1e gözlerini açamaz. 

-.. 

,, 
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'T ANın ·çocuk \Uivesi 

• Fi 1\1 

Küçük kedi göz ucuyle ürkek ür· 
kek Finfine bakıyor, sanki ona: 

- Vazgeç şu fenalıktan. Bak ben 

ne güzel bir yavruyum. Hiç sana rü
yadaki kediler gibi fenalık ediyor mu 

yum?" diyordu. 
·Finfin utana utana yerine oturdu: 

"- Hım, şu küçük yavru hiç te çir 
kin değilmiş. Benim rU)·ada gördü· 
ğUm kedilerin yanında bu, güzeller 
güzeli." diye mırıldandı. 1 

Miki önce köpeğine, sonra kedisi.ne 
bakb. ikisini birden kucakladı: 

- Sizi gidi yaramazlar sizi, öpün 
biribirinizi banşm bakalım. Kavga ye 
ter artık." dedi. 

Kedicik buna zaten çoktan gönül. 
lüydü. Köpeğe yan yan baktı. Bu 

bakışla sanki: 
"-Ben ne güzelim bak Finfin!" 

demek istiyordu. 
Finfin sevinçle: 

Hele bu rüyayi gören bir küçük 

köpek olunca .. O zavallı bir sinema 
gibi gözünün önünden geçen şeylerin 

rüya olduğunu nasıl farketsin. Tabii 

edemez. l§te bunun için Finfin yarı 
uyandığı halde bir türlü · yerinden 
kalkmıyor, hfila sobanın sıcağı için

de siWcinip, kıvranıp duruyordu. 

Kedile köpek öpüşüp barıştılar - Tabü barışırım; tabii! diye hav 

çük minderi, duvarlarda hep ayni re- ladı. Onun da kediyle barışıp Mikinin 
simler. Görünürde yalnız Miki ile kil- hoşuna gitmek canına minnettL 

böyle bir ses duymamıştım. Bu gü
rilltüyü yapan kim acaba?. dedi. Ve 
durup dinledi. çük kedi yok. Onlar nerede acaba ? Miki : 

Finfin, tam bunu merak edip kendi 
kendine sorarken mutbaktaki su sesi
ni duydu: 

Bereke~ bu sırada köpeği uykusun
dan uyandıran birşey oldu. Sobadan 
sıçnyan bir kıvılcım hayvanın sırtı

na dü_ştü. Düştüğü yeri azıcık yaktı. 
Kendini hala o cehennem gibi ateşin 

üstünde asılı sanan zavallı Finfin ya

Gürültü gittU{çe artıyordu. Çünkü; 
canı yanan Finfin, rüyanın verdiği 
korku ile oturma odasının halısı üs
tünde ard ayaklarile sürünüp duru- - Banyo leğeni... Oh tam şimdi be
yor, oradan oraya s:çnyordu. Miki nim yerim, vücudüm 5ııcaktan amma 
duyd_uğu sesten adeta korkmuştu. da yanmış. Miki odada olsa bu so
Hem bu gürültüyü yapanı merak edi-

nıyorum zannetti. Yıldırım gibi yerin yor, hem de korkusundan mutbaktan 

den fırladı. Odanın etrafını deli gibi dışarı çıkmıyordu. 
dört dönmiye başladı. Hem dönüyor, Nihayet kıvılcımdan yanan yerin 

hem de alabildiğine havlayıp bağrrı- acısıylc köpek yavaş yavaş kendine 
yordu. Mutbakta kedisini yıkamıya geldi. Rüya gördüğünü anladı. Sevinç 

·uğraşan Miki, köpeğin bu garip ulu- ten hoplaya hoplaya etrafına bakın
ıyuşunu, bağırışını duyunca şaşırdı. dı . Her gün sahibinin ayaklannm di-

bayı böyle cehennem gibi yanmıya 

bırakmazdı ya ... Ah Miki, benim sev-

gili sahibim, meğer sen bana ne bü

yük iyilikler yapıyormu~un da be-.. 
nim haberim yokmuş. Bir ğiln beni 
yalnız bıraktın. Bak ne hallere düş

tüm. Bu rüya beni akıllandırdı. dedi. 
Doğru mutbağa koştu. 

- İşte bu pek iyi. Bilir misiniz 
ben de size ne mükafat vereceğim. lki 
nize birden benim .kocaman masal ki• 

tabımdaiı güzel bir masal okuyaca
ğun." dedi. ! 

Finfın o fena dakikaları geçirdiği 

ayni sobanın başında üçü: Miki, Fin-
fin ve kedicik o akşam çok güzel bir 

vakit geçirdiler. Miki önce onlara va 

dettiği masalı okudu. Sonra uykula

rı gelince yatmadan evvel köpeğe gü 

zel, yağlı bir kemik, kediciğe de kay; 
ınaklı süt verdi. 

O korkulu rüya da Finfine bir ders IKediyi yıkarnaktan vazgeçti. binde oturup uyukladığı oturma oda G.. .. .. . . . .. -· 
K d

. . . . . . . urultuden korkan Mıkı kopegın oldu a· d h M'k· F · · en ı kendıne: sında ıdı. Işte Mıkının koltuğu, işte . . _ _ .. · ır a a. ı ı arerun evınde 
N l 

.. .. . · dolu dızgın mutbaga koştugunu go- h ' k di k'" 
- e var, ne o uyor, omrumde hıç onun hemen önünde kendisinin kü- .. . . . . ıç e - opck kavgası duyulmadı. 

runce yıne kedıyı kovalamıya gelı- A• 
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yor sandı, hemen kendisini kucakla

dı. Fakat .Finfinin bu sefer kediyi 

kovalam.ıya hiç te niyeti yoktu. Rü

ya, ona sahiden güzel bir ders ol
muştu. Bir daha kedileri kovalar mı 
hiç? .. 

Cuppp!. diye doğru banyo leğeni

nin içine atladı. Bu defa üstü başı ça
mur yerine köpük içinde kalmıştı. 

Fin - Fin Köpeğinin halini göıiince ~!ikinin 

~app diye korkusu yatıştı. Gülümsemiye başla-

banyo dı: 
leğeninin - Anladım, anladım, yaramaz her 
içine halde rüya görmüş olacaksın. Yoksa 

:ıtlamcuın mı? sen birdenbire böyle uslanmazdın. 

Ne ise umarım ki bundan sonra akıl
lanır da kedilerden vazgeçersin." de
di. 

:F'infin, kedi sözünü duyunca baş:
nı kaldırdı, kulaklarını dikti. Damar

larında yine eski kedi avcılığının ate
şi uyanmı;ıtı. Fakat Miki ona doğru 
eğildi ve yavaşça : ' 

- Yok, dedi. Finfin, yeniden baş
lama. Sonra seni asla affetmem." 

............................ 
Miki ile köpeği Fin-Finin 

hikaye•ini, çok sevdiğinizi 
aldığımız sayı•ız m ektuplar
dan anladık. Gelecek sayı
dan itibaren Mikinin yeni 
bir ıerüvenine ba1lıyacağız. 
Bunu okurken de çok eğle
necek, çok güleceksiniz. 

TAN 
ÇOCUK KLOBO 

lSlM: 
MEKTEP YC No: .... ........... , ...... , ...• 
MEMLEKET: 
A DRES: 

Ha kupona doldurup bize Jolla· 
Jmız. Mukabilinde ıtöndcreccğimiz 
lza kartını ılır almaz Tan Çocuk 
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~@BiLMiYORDUM. " 
ır ırnıımmr. 

Barutu Kim 
Buldu? 

Bunu bilen yoktur. Tarih ilk defa 
kimin barutu keşfettiğini bulup yaz
mamıştır. Yalnız bilinen bir şey var: 
Araplarla Çinliler yüz yıllardanberi 

muharebelerde yakıcı şeyler kullan
mışlardır.. Fakat bu yakıcı şeyleri 
kim, bildiğimiz barut haline sokmuş 
tur, öu, ha.Ill. bilinmiyor. Bazıları ba 
rutu (1230) yılında "Roje Bakon,, 
adında bir Avrupalının icat ettiğini 
söylemişlerdir. Halbuki bu adam ba
t"Utun nasıl yapıldığını Araplardan 
,öğrenmişti. 

Bazılan da barutu icat edenin 
Schvarz (Şvarç) adlı bir papaz ol -
duğunü söylerler. "Şvarç,, bu işlerle 
uğraşmıştır. Amma ancak (1379) 
yılında... Halbuki barut bundan da
ha çok evvel (1272) yılında kullanıl
mıştı. O senelerde Fas Sultanı (Yu
suf) zaptetmek istediği bir şehrin 

duvarlarını bir topla aWan barutla 
yı ktırnııştı. 

Barut benziyen yakıcı şeylerse ta 
Yunanlılar zamanında kullanılmıştı. 
Fakat onu YunanWar, bulmuş değil
lerdir, Araplardan öğrenmişlerdir. 

(673) te Araplar lstanbu.1u almıya ça 
lışıyorlardı. Arapların içinde ,Yaşa -
mış olan bir Yunan mimari onlardan 
yakı<:ı §eylerin nasıl yapıldığını öğ -
renmişti. Memleketine dönünce "ben 
buldum,, diye etrafa yaydı. Arap do
nanması da o yakıcı şeylerle yok e
dildi. Fakat Yunanlı mimar, ne derse 
desin •!>ildiği şeyi kendisi bulmuş de
ğildi, Araplardan almıştı. Ya Arap
lar, yahut Çinlilerden barutu icat e
den kimdir? 

işte 'bunu bilen yok. Barut ta tıpkı 

vapur gibi bir kişinin icadı değildir. 
Arka arkaya gelen birçok insanlar 
yüz yıllarca uğraşıp onu bulmuşlar
dır. 

Aslan ve 
Ayna )!12 

Aslan, kaplan gibi vahşi hayvan
ları yakalayıp ehlileştirmek çok mü
him bir iştir. Hayvan mürebbileri bu 
işte çok zahmet çekip, ter dökerler. 
Ve bin türlü çarelere başvururlar. 

Bu usullerin hepsi azçok biribirine 
benzer. Hepsinde esas, vahşi hayva
nı korkutup ona istediğini yaptır

maktır. 

Fakat Fransada bir hayvan rnürcb 
bisi yakaladığı bir aslanı, nedense bir 
türlü u.slandıramaz. 

Ne yapsa vahşi a.qlan kafesine 
kimseyi yaklaştırmaz. Birini gördü 
.mü kafesi parçalryacakmış gibi gtik
rer durur. Korku, dayak hepsi nafi
le. Günler, haftalar geçer, aslan ilk 
tutıulduğu gün gibi vahşiliğinde de· 
vam eder. .. 

Fakat nihayet bir gün sahibi onu 
uslandırmanın yolunu bulur. Vahşi 
aslanı büyük bir ayna ile yola geti
rir. 

Evet ayna ile. O biç bir şeyle us-

Şengoloda Bir 

Cambazhane 
Zil çalındı. Boks maçı başlyor. Ma

ça girenlerin adı Paopino ile Pedro. 
Hiç şüphesiz· iki adam arasında 

bir boks ma·çı yapılacak sandınız de
ğil !Ili? Elbette, hakkınız var. Boks 
başka kim yapar 

Fakat yanıldınız çocuklar. Bu ma
çın yapılacağı yere insan sığamaz. 
Pek ,J<üçücük. Vakıa biçimi, ·etrafın
da gerilmiş ipler tıpkı insanların boks 
yerine benziyor amma o kadar ufak 
ki orada iki insan değil, küçük iki 
böcek dövüşecekler. Böceklerin adı: 
Makaslı bBcektir. Alt ve üst çeneleri 
dışarı doğru çıkıktır. Ve dişleri var
dır. Erkeğinin çenesi dişininkinden 
çok daha büyüktür. 

İşte minidk boks yerinde bunlar
dan ikisi boks yapacak. Hem de bi
ribirlerini öldürünciye kadar. Maç so 

nunda hangisi sağ kalırsa maçı o ka
zanmış olacak. Hayır sakın böyle zan 
netmcyiniz. O yalnız bu defalık canı

nı kurtarmış olacak. Maçı kazanıp 

mükafatı alan onun sahibi olan adam 
dır. 

Pcdro ile Paopino da işte bu iki 
böcek sahibinin adlarıdır. Bunlar bö
ceklerin döğüşmesinin sonunu .hele
canla bekleyip hangisine müi<afat 
düşerse onu alıverecekler. 

Hiç horoz döğüşünü görmediniz 
mi? Tıpkı onun gibi. 
Makaslı böcekler ilk doğdukları 

zaman jki üç ay hep ağaç köklerin
de yaşar, orada büyürler · Sonra in
san eline geçenin vay haline. Böyle 
maça çıkarılıp döğüşe döğUşe can 
verir. 

lanmıyan aslan bir ayna ile kuzuya 
dönmüş. Bir gün aslan kafesinde g\ik 
reyip dururken sahibi karşısına ko
caman bir ayna koydurmuş. Hayvan 
aynaya bakınca kendini gönnUş. Bu
nu başka ·bir aslan sanmış. Önce şa
şırmış. Sonra yavaş yavaş şaşkınlığı 
geçmiş. Aynadaki aslana baktıkça 

içi açılmış. lçi ferahlayınca vahşi 
aslanın huyu tıpkı bir kuzuya dön-

~ı. ı 

~ : · ııı . , ı ı ~ o! li ' 

Yukardaki resimde, Gülü, Gülün köpeği Tontonu ve Giilün oyuncakla
nnı görüyorsunuz. Bunlan en uygun rmklerle boyayınız \'e resmi kesip 
bize gönderiniz. 

l\liisabakada kazananlardan birinciye bir suluboya takımı, ikinci w 
Ü('Üocüye de birer kuru boya takımı \·ereceğiz. 

Kahkaha Köşesi: 

Potinli .... p~. 
/ ' .. · 
.•.. · . ~ 
.... ~-Melek __ .. 

Müşteri - Bu tablo fena değil. 
Fakat hangi acayip fikirle bu me
leğin ayağına bu fotini giydirmişler. 
Siz hiç ayakları fotinli melek gördü
nüz mü? 

Ressam - Hayır, görrhcdim. Ya 
siz ayaklan fotinsiz meleği nerede 
gördünüz? . 

• 
Büyükbaba 

Benim büyük babam ,öyle mağrur 

bir adammış ki ... Bir gün denize düş

mUş. Bağırıp çağırıp imdat isteme
yi gururuna sığdıramamış. Oradan 
nasılsa bir polis geçiyormuş. Büyük 
babama: 

- Burada yüzmek yasak edildi. 
duymadın mı? diye bağırmış. Büyük 
babam: 

- Ben yüzmüyorum, boğuluyo
rum demiş. Ve hemen suya batmış 
ve boı?ulınuş. 

• 
Pire 

Seyyah - Siz bu otelin sahibi mi
siniz Bayan ? Ben çok keskin pire 
tozu satıyorum. 

Otelci kadın - Hayır ban~Iaztm 
değil. Çünkü b~nim otelimde pire 
yoktur; 

Seyyah - Tamam işte, ben de bu· 
nu anlamak istiyordum. Öyle ise ba
na bu gece kalacak bir oda ver. 

• 
Akdh 

Eczacı 

Tarih 

imtihanında 
a . ~ 
~ -

Talebe - Aff eders~z. Bay öğret 
men, bugün ayın kaçı? 
Öğretmen - .Sen şimdi ayın kaç 

olduğunu bırak ta sorulanlara cevn.ı 
yaz. 

Talebe - Hiç olmazsa bir gUnüı 
olsun tarihini doğru yazmak istiyo 
rum da onun için bugün ayın ka 
1çı olduğunu sordum .• 

• 
Ev Sahibinin 

Sesi 
Küçük Macit annesile .misafirliğe 

gitmişti. Ev sahibinin kundaktaki 
bebeği bir tUrlü uyumak istemiyor
du. Annesi boyuna ninni söylüyor· 
du. Macit: 

- Anne dedi. Ev sahibi neye heı: 
şarkı söylüyor? 

- Küçük çocuk uyusun diye. 
- Bebek uyuyunca o da suaacalt 

mı? 

- Hayır çocuğum . 
- Hay Allah bu bebek te ne diyE 

sanki uyuyormuş gibi yapmıyor? 

• 
Ne Anlamış? 

Tekin, Ncjada babasını övUyordu 
- Bir gün Afrikanın en vaıı.t or

manlarına girmiş. Orada çadır kur· 
muş. Geeeliyin pijamasile dışan çı· 

kıp bir kaplanı öldürmUş. 
Melis - Ben 'kaplanı tUfekle öldil· 

rUrler sanıyordum. Pijama ile lSJdU· 
rüldüfrünü de hiç duymamıştım. 

• 
müş. O kadar tatlılaşmL5, o kadar mu - Duydun mu hizim eczacı (K .. ) Derece 
nisleşmiş. eczanesini nerede o•ursa olsun hep 

O gündenberi bir daha gükreyip bir lokantanın yanında açıyormuş. 
homurdanmamış. _Neye? koydunuz mu? 
Herşcy akla gelir amma koca bir - Lokantada midesi bozulanlar Baba - Evet doktor hem de ti 

Doktor - Çocuğunuza derece 

aslam bir ayna ile uslandırmak in- en yakın ec.zaneye koşuyormuş t.ı, dUn geccdcnberi. Amma .nafile yi 
sanın aklına ,relmea. onwı için. ııe hasta yine basta 
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İstanbul Vakıflar DirektörlÜğü İlanlan 
Semti meşhur 

\1e mahallesi 
Cadde veya No. sı Cinsi Muhammen 

Sokağı aylığı 

Çarşaınha 
Lira K. 

Bt·y- Cebecıbaşı 42-48 Esadullah Efendi 
tCğiz, 

mektebi mahalli 2 50 
1"atih, Rirmasti Emirler hanı 11-13 Maklup iki dük-

Çarşıda 
kan 4 

Orücüler 12-44 Dükkan 2 50 
Seneliği 

Sayımoca~ · · d · ·1· w. 10 00 y o• arazısın en Keçesuyu karşısında Kı~kahv~cı ıgı . 
. ukarda yazılı mahaller 938 senesı mayıs nıhayetıne kadar kiraya ve-

l'llnıek .. 7 tesi .. u~ere açık artırmıya çıkarılmıştır. istekliler 2 Ağus:os 93 pazar-
V gunu saat 15 e kadar pey paralarile beraber Çemberlıtaşta İstanbul 
akıflar Başmüdürlüğünde Akarat kalemine gelmeleri. (4469) 

lsta.cıbuı D" d" .. or uncu icra Memurla ğundan: 

kapı No. Parsel No. 

3 
4 
7 
8 

17 
l8 
5 
6 
l l 

l 
2 
5 
6 

6 
7 
9 

46 
47 
50 
51 
60 
61 
48 
49 
54 

28 
29 
32 
33 

17 
18 
23 

Kagir üst kat 
Muhammen 

kıymeti 

700 
700 

1200 
l:!"') 

500 
600 

1300 
300 

1200 
KAGlR 

200 
200 
800 

1 '"'" 

Nevi 
Bir odanın tamamı 

" . " " 
" " " 
" " " 
" " .. 
" " " Uçte bir hissesi 

" " ikide bir hissesi 
ORTA KAT 

Bir odanın 3/1 hissesi 
.. " " Bir odamı! tamamı 

" " .. 
KAGIR ALT KAT 

1740 Bır odanın 3/1 hissesi 

720 ,, " .. 
1560 '' " " 

AHŞAP llST KAT 
\ 

5 - 300 Bir odanın 3/1 hissesi 
tna, l<~rabat Sıvaciyanın Hadi Faik'a ipotekli borcundan dolayı açık artır
IUd·ile satışlarına karar verilen Mahmutpaşada Hubyar mahallesinde Ye
k Irekte Hoca hanı ismindeki handa mevcut odalar meyanında yukarda 
~ \>e ~arsel numaralan kıymet ve hisse miktarları gösterilen odalarla 
~ar hisseleri ayn ayn şartnamelerle açık artırmıya konm~ş olup 5 A
ti 08 937 tarihinden itibaren şartnameleri dairemizde herkesın görebilece 
ıe:1'haııe asılarak 2 eylül 937 tarihi ne müsadif perşembe günü saate 14 
Ve .16 Ya kadar dairemizde 1. ci artırma ile satılacaklardır. lşbi artırmada 
Botıl'iJen bedeller muhammen kıymetlerinin cıc 75 ini bulmadığı tak~irdc en 
~ ~rtıranlann taahhütleri baki kalmak şartile artırmalar 15 gun daha 
~dit edilerek 15 ci gününe rastg~~e n 17 eyh11 937 cuma günü saat 14 
~16 ya kadar yine dairemizde ikinci artırma ile satılacaklar ve en çok 
daı anıarın Uzerlerinde bırakılacaktır. Artırmalara iştirak için mezkür o
tes~rın muhammen kıymetlerinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey ak
\'e 

1 "eya bu miktar Uzerinden milli bir bankanın teminat mektuplarını 
~eleri ~izımdır. 

tahs~terakım vergiler ile belediye resimleri, vakıf icareleri, telliliye ve 
ta,,,· Uiye bedelleri satış bedelinden tesviye edilir. Yalnız 20 senelik vakıf 
l2s ıı bedelleri müşterilerine aittir. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 
l'ttt nıc~ ~addesine tevfikan 1potek sa bibi alacaklılarla diğer alakadarla
da· "e 1rtıfak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarif e 
!ti~~ ~lan iddialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildir
llin erı, aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça sa:ış bedelleri
lca Paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alakadarların ışbu maddei 
le~Uniyeye göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyen
ltıa~ 934-269 dosya numarasile dairemize müracaat ederek mal\ımat al
'lazımgeleceği ilin olunur. (34206) 

bı~ta~bul dördüncü icra memurluğundan: Yusuf Şard~n aldığı paraya 
\re ~il birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilınesıne karar verilen 
ttıah aınına 41700 lira kıymet takdir edilmiş olan Beşiktaşta Meşrutiyet 
g~ allesinde Büyükdere caddesinde eski 34 yeni 198 ~ahallen ~alaskar
'a caddesi Nigar sokağında dahi numara alan gayrı menkulun yarısı 
~a~ğından evsafı aşağıya dercedilmiştir. Şöyle ki: Ze~in kat: Karis
l'i doşeli ve demir kapılı bir antre ve yine karosman bır sahanlık üze

~~e l ve 2 numaralı daireler vardır. 1 numaralı daire: Bir antre ve bir 

~o~ Üzerinde 5 oda, bir kiler, emaye güvetli ve . te~~sif~nlu zemini 'Yik .bir banyo ve aynca helası bulunan bir korıdor uzerınde zemini 
~ lıı çıni ve kileri ve servis kapısı bulunan maltız ocaklı matbah vardır. 
g;11~arah daire: Bir antre ve bir koridor üzerinde üçünden birbirine 
tq Uır altı oda, iki kiler ve emaye güvetli ve tcrmesifonlu banyo ve ayrı
\te ~i~i kırmızı çini bir koridor üzerinde bir hela ve kırmızı ?i~ ~öşeli 
3 erı ve servis kapısı bulunan maltız ocaklı matbah vardır. Bırıncı kat: 

\te 4 · l d · · <ılu numaralı daireler olup 3 numaralı daire bır numara ı aırenın ayni 
l'a p faııa olarak bir sofa ve bir salon vardır. 4 numaralı daire iki nuına. 
~n aYnidir. ikinci kat: 5 ve 6 numaralı daireleri havi olup 5 numaralı 
1ltj e Uç numaralı dairenin ayni taksimatını havidir, altı num~ralı daire 
\ti numaralı dairenin aynidir. üçüncü kat: 7 ve 8 numaralı daıreleri ha
de ~Up 7 numaralı daire üç numaralı dairenin ayni ve ~ numa~alı .daire 
Stlt numaralı dairenin aynidir. Çatı katı: Bu kata servıs merdıvenınden 
~~llın~kta esaslı iki kısımdan ibarettir. Her iki kısmın da zeminleri kır
~1Çıni döşeli ve ahşap çatı kiremitle örtülüdür .. B~ri~ci kısım.da ~lla
~ .Yan saç su deposu vardır. Bodrum kat: Zemını çımento bır korıdor 
Ql!~n~ sabit kazan ve ocaklı ve iki mermer tekneli l.ıir çamaşırlık.la bir 
~İııa° hır kapıcı odası ve 8 adet odun ve kömürlüğ~ vardır. U~umi evsafı: 
' tamamen kagir olup antre sııhanhkları karısına~ ~erdıv~nler m~r
tli Ve korkuluklar dökme ve demir ve ahşap köpeşte!ıdır. Servıs merdıve 
\tarç1rnento ve korkuluklar demirdir. Binanın arkasında etrafı alçak du
~ 11 

bir bahçe mahalli olup burası tapu kaydinde gösterilen arzen 2, t~
~:7 ~e sathen 94 arşınlık hem hududu apartmanla m~şterek olan geçı.t 
lta allıne çıkar geçit mahallinin Nigar sokağına cephesı vardır. Esas bı
~li ltıerdi"e.nlerinin üstündeki çatı camekanla örtülüqür. Bodrum pencere
tq<ldde~ir parmaklıklı üst kat pencereler demir pancurludur.. Tramvay 
~ltı et!ındeki sokağın bir kısmı zemini çimento ve etrafı de~ır par~ak
bııı:d ÇıevriJmiştir. Bodrum katında metruk eski siste~ .ka~orıfer te~ı~atı 
l'en da terkos, elektrik, havagazi mevcuttur. Köşede bırıncı kattan ıtiba
tu., N~rn._ir parmaklık korkuluklu 3 balkon caddede, keza 5 balkon ve şah
~ ta'g~r Sokağında 7 markis vardır. Cephe ve pancurlar eromwan ve mal
~~şı ıle kaplıdır. Dairelerin doğrama ve a?şap aksamı yaglı boya ~e 
bır ta. n tavanlar karton piyerdir. Hududu: Bır tarafı Ahmet B. sokagı, 
~lki ~afı Mehmet Fuat ve Nihat ve Ragıp beylerle Ayşe Ihsan ve Fatma 
~ sın eski 36 ve 4 defa mükerrer 36 ve cedit 88, 90 ve 92 ve 92-1 nu
"'1 raıı dört bap dükkanı müştemil apartman ve bir tarafı cedit 92 numa
~,~~rtmanm arzen iki, tulen 47 zira ki, 94 arşın türbüünde olan geçit 

llı Ve tarafı rabii Şişli Büyükdere caddesile mahduttur. Mesahası: 

Bandırmadan 
Borasit madeni 
Gönderiliyor 

Bandırma, (TAN) - Bu hafta Nor 
veç bandıralı Balbek vapuru ile lima
nımızdan Fransanm Döngerk limanı 
na 42000 lira kıymetinde 1000, ton 
Borasit (Pandermit) madeni ihraç e
dilmiştir. Bir senedenberi limanımız
dan yabancı ülkelere krom madeni 
de ihraç edilmiye başlanmıştır. Rıh
tım karşısındaki depoda mevcut bu
lunan 1000 ton krom madeni Alman
yaya sevk edilmek üzere vapur bek
lemektedir. 

Radyolin 

li&lErin a~ıhayaMır 
-- ArtCAK -

Her ıabah ve ak,am, her 
yemekten ıonra Tflutlaka 

fırçalamak ,arttır. Bu uıulü 
fafmadan, muntazam bir 
metodla takip edenlerin dif· 
leri mikroplardan, ha61a
lıklardan muhafaza edilmif 
olur, pculanmaktan ve çürü
mekten kurtulur. Her za-

Dört Devletin 
Tayyare 
Kadroları 

(Başı 1 incide) 
dir. Bunlardan 123 tayyare kolu te
şekkül etmektedir. lngiliz tayyarele
ri üç esaslı grupa ayrılır: Harp tay
yareleri, bombardıman tayyareleri ve 
sahil muhafazası tayyareleri. 

Bundan başka lngiliz yurt müda
faasına mahsus donanmanın 102 tay
yaresi vardır ve böylece İngiliz tay
yarelerinin sayısı 1644 tayyareye va
rır. 

Fransa: 
Fransanın müstakil hava kuvveti 

ağır ve hafif iki kola ayrılır. Ağır 
kollar 700 tayyıareye, hafif kollar 300 
tayyareye maliktir. Bundan başka 

Fransada mıntaka tayyare kuman
danlıkları vardır ve bunların emrin
de 950 tayyare bulunmaktadır. Bu 
suretle Fransız tayyarelerinin sayısı 
1950 ye varıyor. Bunların 300 ü harp 
tayyareleri, 700 ü bombardman tay
yareleri, 950 si keşif tayyareleridir. 

Almanya: 
Almanyanın hava kuvveti 1933 ten 

başlıyarak mütemadiyen kuvvetlen
miştir. Alman hava kuvvetleri 6 mm
taka kumandanlığına ayrılmış bulu
nuyor. Tayyareler kol, grup ve alay
lara aynlmıştır. 9 tayyareli dokuz 
koldan bir alay t~ekkül eder ve her 
kola üç ihtiyat tayyare verilir. Bu su
retle her alayın tayyare sayısı 108 e 
varır. 

.Almanyanın her sene 6000 tayya
re yaptığı anlaşılmaktadır. 

ltalya: 
ltalyanın hava kuvveti 1936 sene

si sonunda 114 koldan müteşekkildi. 
Italyanın müstakil bir hava kuvve
tindan başka ordu ve donanmaya ait 
bava kuvvetleri de vardır. Bunlar sı
ra ile 54, 23 ve 37 hava bölüğünden 
müteşekkildir. Bunlara müstemleke 
hava kuvvetinin 12 kolunu da kat
mak icap eder. 

Bütün bunlar 1936 senesi sonunda 
1590 tayyare teşkil ettikleri anlaşılı
yor. Italyada 10 bin ihtiyat pilot var
dır. 

Yeni Bir Kaza 
man temiz, parlak ve güzel Erzurum 30 (A.A.) _Yeni teşkil 

olarak kalır. edilen itarayazı kazası idare teşki-
_ __,,,""'"!"=oe' 

!atı faaliyete geçmiştir. 

Uyuşlurucu Maddeler inhisarından: 
1) 1934 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup idaremiz satışlarına 

iştirak ettirilmek üzere depolarımıza tevzi olunan afyonlann sahiplerine 
1936-1937 senesi satışlanmız üzerinden tediyesi 18.zım gelen yüzde otuz
ların tevzii mukarrerdir. 

Tevziat morfin makbuz sıra numaralan ile aşağıda gösterilen günlerde 
yapılacaktır. 

2) lstanbuldan gayri mıntakalarda bulunan afyon sahipleri ellerindeki 
morfin makbuz numaraları ile açık adreslerini birer mektupla idaremize 
bildirmelidirler. Bu takdirde tahakkuk edecek hisseleri havaleten adresle
rine gönderilecektir. 

3) Ellerindeki makbuz numaralarına nazaran gününde müracaat etmi
yenlere hisseleri tevziatm sonunda verilecektir. (4781) 
Makbuz No. Müracaat tarih Gün 
1001-1025 28 Temmuz 937 Çarşamba günü 
1026-1050 29 ,, ,, Perşembe günü 
1051-1075 30 ,, ,, Cuma günü 
1076-1100 2 Ağustos ,, Pazartesi günü 
1101-1125 3 ,, ,, Salı g(inü 
1126-1150 4 ,, ,, Çarşamba günü 
1151-1175 5 ,, ,, Perşembe günü 
1176-1200 6 ,, ,, Cuma günü 
1201-1225 9 ,, ,, Pazartesi günü 
1226-1250 10 ,, ,, Salı günü 
1251-1275 11 ,, ,, Çarşamba günü 
1276-1306 12 ,, ,, Perşembe günü 
501-538 13 ,, ,, Cuma günü 
539-588 16 ,, ,. Pazartesi günü 
589--620 17 ,, ,, Salı günü 

Umumu 585 metre murabbaı olup bunun 500 murabbaı bina ve bakiyesi 
bahçe ve müşterek geçittir. 

Yukarda evsaf ve teferrüatı tafsilatile zikredilen gayri menkulün nısıf 
hissesi açık artırmaya vazedilmiştir. Artırma peşindir. Artırmaya iştirak 
edecelt müşterilen kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuk nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaları 
icap eder. Müterakim vergi, tanzifat ve tenviriye ve tellaliye ve vakıf ica
resi satış bedelinden çıkarılacaktır. 20 senelik taviz bedeli müşteriye ai~
tir. Artırma şartnamesi 31, 7, 937 tarihine müsadif cumartesi günü daı
rede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci artırması 1, 9, 937 ta· 
rihine müsadif çarşamba günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icz:a 
edilecek birinci artırmada bedel kıymeti muhammenenin yüzde yetmış 
beşini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son artıranın taah
hüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün daha temdit edilerek 16, 9, 937 
tarihine müsadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapıla
cak ikinci artırma neticesinde en çok artıranın üstünde bırakılacaktır. 
2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan hak
lan tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alikadaranın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin ve .bu haklarını hususile faiz ve .masarife da
ir olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbi
telerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan ta
pu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır
lar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin dairemizin 937-1562 numaralı 
dosyasında mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu 
görüp anlıyacaklan ilan olunur. (34200) 
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MuharebP 
Devam ediyor Bimarhane, 

Hastane (Başı 1 incids) 
dukları haber veriliyor. 

ve Depo 
(Başı 1 incide) 

B ugün akıl hastalıklarından bir 
çoğu doğru bir teşhis ve te

davi ile şifa bulduğuna göre teşkilat 
noksanı, belki de birçok kıymetli va
tandaşların şifa imkanından mahrum 
kalmasına, arızi bir sinir rahatsızlı
ğının delilik halini almasına sebep 
oluyor. 

Son dakikada alınan haberlere gö
re, dün şiddetli ve uzun sür.en bir 
muharebeden sonra Japonlar Tung
çan şehrini de ele geçirmişlerdir. Çin 
lideri Çang-Kay-Şek, Paotingfu'da 
bulunan Çin kıtalarına şimale ilerle
mek emrini vermiştir. 

Bundan başka tedavi müessesesile 
şifa bulamıyan hastalara mahsus de
ponun bir arada olması, hastanenin 
iyi bir surette vazife görmesine mani 
oluyor. 
Müşterek kovuşlarda veya biribi

rine yakın ve komşu binalarda akıl 
arızalarının öyle tezahürleri var ki, 
bu muhitte şifa bulmak şöyle dur
sun, akıllı bir adamın aklını oynat
maması çok güçtür. 
Diğer bir mahzur da bu dar sahada 

bilhassa şüa kabul etmiyen delileri 
meşgul etmek imkanı bulunmaması· 

dır. Bakırköyünde çalıştırılan deliler 
vardır. Fakat miktarca çok azdır. 
Halbuki modern müesseselerde he
men her nevi deliyi meşgul edecek el
işleri bulunuyor, bunun tedaviye de 
faydası oluyor. Sabahtan akşama ka
dar meşgul edilemiyerek haykıran, 

bağıran bir deli, şifa bulabilecek akd 
hastalan için çok elemli ve sıkıntılı 
bir komşudur. 

B en Bakırköy hastanesini ziya• 
retten sonra şu kanaate var

dım ki, yapılacak iş, tedavi kabul et
miyen veya uzun tedavilere ihtiyııc; 

gösteren hastalar için memleketin sı
nirliler için müsait iklimli, ucuz bir 
yerinde, kır ortasında bir depo vilcu
de getirmektir. Hastalar bu depoda 
hem bakılır, hem tedavi görür, hem 
de çalıştırılarak yiyeceklerinin, giye
ceklerinin büyük bir kısmını kendile
ri yetiştirirler. Bu deponun şimdiki 
hastanenin bazı kısımlarından daha 
insanca bir manzarası olabilir. 

Bakırköy hastanesinin yataklarını 
senelerdenberi işgal erlen arızalıla ı 
böyle bir depoya nakledilince büyük 
sinir ve akıl müessesemizin verimi 
derhal yükselir. Buraya her hasta ge
lir, karantina ve müşahade zamanını 
geçirir. Teşhis kondurulur. Kısa bir 
tedavi ile iyi olacaksa muhafaza edi
lir. Aksi halde depoya gönderilir. 

M emlcketin muhtaç olduğu 18 
bin yatağı vücude getirmek i· 

çin çok zaman ister. Fakat dew usu
liyle bir kısım hastalar tecrit edilirse 
davanın büyük bir kısmı halledilmiş 
olur. O zaman Bakırköy tam bir has
tane olur ve yatakları pevamh bir 
surette dolup boşanarak muvakkat 
arızalara uğrıyan vatandaşlara mü. 
essir bir surette el uzatmak imkanı
nı bulur. 

Ahmet Emin Y ALM Aı\ 

Fasta lngiliz 

KapitülCisyonları 
Paris, 30 (A.A) - Londrada im. 

za edilmiş olan ve lngilterenin Fasta
ki kapitülasyon hukukunun ilgasına 

mütedair bulunan mukavelename, 
ayni zamanda Fransarun 1844 sene. 
sinde Zengibarda kendisine tanınmış 
olan kapitülasyon hukukunu da ilga 
etmektedir. 

Pamuk Tohumu Halka 

Bedava Dağıtılacak 

Japon tebliği 
Tokyo, 30 {A.A.) - Oomei ajan

sı saat 18 de bildiriyor: 
Harbiye Nezareti, saat 16,50 de 

neşretmiş olduğu bir tebliğde, bu sa
bahtanberi Tiençinde sükiin hüküm 
sürmekte olduğunu bildirmektedir. 

Tiençin ile Pekin arasındaki demir
yolu münakalatı iadeten' tesis edil
miştir. 

Harbiye Nezaretinin tebliği, Pekin
de yeni birtakım kargaşalıklar çık
mış olduğu ve buralara 34 üncü Çin 
fırkası efradından şehirde kalmış o
lanların sebebiyet vermi şolduklarını 
ilave etmektedir. 

Ja:pon tayyareleri, Pekinin 4 kilo
metre şimaljnde kain Peiyuan'ı bom
bardıman etmiştir. Burada henUz Çin 
kıtaatı bulunmaktadır. 

Çin kıtaatı, Tungşovdaki Japon 
kuvvetlerini sarmışlarsa da Japonlar 
bombardımana başlar başlamaz ricat 
etmişlerdir. 

Hankow'da vaziyetin vahameti art 
mış değildir. Swatow'dan bildirildiği
ne göre orada Japon aleyhtarlığı art 
rnıştır. Bu şehirdeki Japon tebaası, 
kendilerine her gün için zaruri olan 
şeyleri, batta içmiye salih su tedarik 
etmekte müşkülat çekmektedirler. 
Japon Hariciye Nazırı diyor ki 

Tokyo, 30 (A.A.) - Mebusan mec 
üsinde, şimali Çin hadisesinin "ma
halli,, halinden maksud olan mananın 
ne olduğuna dair sorulan bir suale 
cevap veren Hariciye Nazırı M. Hi
rota, şöyle demiştir: 

Çin hükumeti, Mantchoukouo'yu 
tanıme.mak gibi bir siyaset ks.bul et· 
miş olduğundan Japonya hükfuneti, 
rr.antchoukouo'yıu ihata eden bütün 
mmtakaları "mahalli,, addetmiye ka 
rar vermiştir. 

Tabiri diğerle Japonya, asayiş ve 
intizamın muhafazası, Mançukuoda 
sulhün idamesi için zaruri olan mm 
takaları "mahalli,. addetmektedir. 

Çin ve Amerika 
Tokyo, 30 (A.A.) - Domei Ajan

sından: 
Mebusan meclisinde sorulan bir 

suale cevap veren Hariciye Nazın M. 
Hirota, Amerikanın "bitaraflık kanu
nu .. nu ileri sürmek tasavvurunda ol
duğunu gösterir bir alamet mevcu't 
olmadığını beyan etmiştir. Nazır, gö
rünüşe nazaran, Vaşington hükume
tinin tamamiyle muayyen bir takım 
t&.ahhütlere girişmekten çekineceği, 
tngiltercnin de keza muayyen bir hat 
tı hareket kabul etmekten ihtiraz e
deceği mütaleasındadır. 

Bir İngiliz 

Yalanı Tekzip 

Gazetesinin 

Ediliyor 
Ankara, 30 (A.A.) - 28-29 Hazi

ran tarihli New-York Times gazete
sinde intişar eden bir İstanbul habe
rinde petrol üzerinde hükumetçe ya
pılan ytizde 50 gümrük vergisi tenzi 
!atını petrol fiyatından indirmedikle
rinden dolayı 1zmirdeki İngiliz Ame
rikan ve Romen petrol şirketleri mü 
dürlerinin tevkif edilcli{.'1 ve bilahara 
salıverildikleri yazılmaktadır. Bu ha
berin asıl ve esası olmadığını ve bu 
yüzden kimsenin tevkif edilmediğini 
Anadolu ajansı beyan eder. 

Bir İngiliz 

Muğla, 30 <A.A.> - Köyceğizde Müstemlekesinde 
Dalyan mevkiinde kurulan pamuk 
tecrübe istasyonunda altı cins tohum Karışıklıklar Çıktı 
üzerinde yapılan denemeler şimdiden Lo d 30 (TAN) I ·ı· fi .. . . . ı n ra, - ngı ız m s-
musbet netıceler vermıye başlamı~· t ml k · 1 A t ' ll d Tr' 'd d • • . e e csı o an n ı er en ını a 
tır. Katı nctıccler alındıktan sonra 
bura iklimine en uygun olarak seçi
lecek tohum cinsi halka parasız ola. 
rak dağıtılacaktır. 

Bir Gemide 
Yangın Çıktı 

New-York 30 (TAN) - Baltimor 
şehrinden hareket eden City of Bal
timor gemisinde bir yangın çıkmış. 
yolcular balıkçı gemileri tarafından 
kurtarılınış fakat 2 kişi ölmüş, 3 ki
şi kaybolmuş ve 6 kişi de hafif yara
lanmıştır 

adasında son günlerde çıkan kanşık
lıklar, Lordlnr Kamarasının dünkü 
içtimamda hararetle mevzuu bahsol
muştur. 

Bazı hatipler, meselenin başlıca se
bebinin, oradaki hükumet memurla
rının göz yumması yüzünden komü. 
nistlerin ve bazı gazetelerin halkı bi
ribirine düşürmek olduğunu, siyah
lar ve beyazlar fırkalarının böylece 
kanlı bir surette dcivüşüklerini söyle
mişlerdir. 

Müstemlekat Nazın, karışıklıklar 

hakkında tahkikat yapmak li1.ere bir 
komısyon teşil ettiğıni ve bunun ne
ticesini beklediğini bildirmiştir. 



ÜMER BANK 
Umum Müdürlüğünden: 
Ecnebi Memleketlere Talebe 

Gönderilecektir: 
Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtısaı tubelerinde 

yet= tirilmek üzere imtihan ile 15 lise mezunu ıeçilerek ec
nebi memleketlerde tahsil ettirilecektir. 

Namzetlerin. Qağıda vazıh tartları haiz olmaları la-

Umumi Şartlar: 
1 - Türk olmak, 
2 -Tlmüssıhha olmak, 
3 -18 yaşından aşağı 25 yafından yukarı olmamak', 
4 - Liselerin fen kısmından mezun olmuş bulunmak, 

Hususi Şartlar: 
1 - 1933 - 1937 aeneleri arasında liselerin fen kısmın

dan mezun olmuf bulunmak, riyaziye, fizik, kimya dersle
riyle yabancı dilden iyi derecede not almış olmak, 
2- Tahsile gitmiye ve avdette Banka hizmetinde çalıt

mıya mani resmi veya hususi bir taahhüdü olmamak, 
Taliplerin nihayet 10 Ağustos 1937 tarihine kadar af,ğı

daki vesaiki (M. E) rumuzile Ankarada Sümer Bank Umu
mi Müdürlüğüne ve lıtanbulda Sümer Bank lıtanbul Şube
sine göndermeleri lazımdır. 

1 - Hal tercümesi 
2 - Mektep tahadetnameıi ve imtihan notları cetveli, 
3 - Resmi bir hutaneden ahnmıt ve yukarıda yazılı sıh-

hat ve bünye şartlannı muhtevi bulunmuş bir sıhhat raporu, 

4 - 4 adet fotoğTafi, 
5 - Tasdikli hüsnü hal varak:Sı. 
Bu vesikalar makine ile yazılmıt üçer nüsha olarak gön

derilecektir. 
imtihan tarihi ayrıca ilan edilecektir. 

iktisat Vekaleti neşriyatının 
eksiltme ilanı 

Türkofis lstanbul şubesi direktörlüğünden: 
1 - lktısa.t Vekô.leti tarafından neşrine lüzum görtilecek kitaplarla 

Ticaret anlaşmalarının 1 haziran 1937 - 31 Mayıs 938 tarihleri arasrn
daki baskı işleri açık eksiltme usulile eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Eksiltme lstanbul Dördüncü Vakıf hanında Türkofis dairesinde 
toplanacak satınalma komisyonunca 10 ağustos salı günü saat 15 te 
yapı!acaktır. 

3 - Bu işe ait fenni ve umumi şartnameler Türkofis Istanbul şubesin 
den alınabilir. 

4 - Azami 120 forma kadar tutacak bu neşriyatın muhammen bedeli 
3840 liradır. Muvakkat teminat 288 liradır. ( 4566) 

lstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi 
satın alma komisyonundan: 

:Merkezimiz için bin beş yUz na. iki bin teneke benzin satın alınacaktır. 
a - Tahmin bedeli çift tenekesi 650 kuruştan 6500 Jiradır. 
b - Istekliler şartnamesini merkezimiz levazımından parasız alırlar. 
c - Eksiltme 10 Ağustos 1937 Salı günü saat 15 de Galata.da Kara-

mustafa paşa sokağında Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi satın
alma Komisyonunda yapılacaktır. 

d - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
e - Eksiltmeye gireceklerin 1937 senesi Ticaret odası vesikalarını 

göstermeleri şarttır. 
f - Muvakkat teminat parası 488 liradır. 
g - Eksiltmeye girecekler eksiltme günü saat on dörde kadar temi

nat paralarını yatırmış ve teklif mektuplarını Komisyona tevdi etmiş 
olmaları şarttır. Aksi takdirde eksiltmeye giremezler. ( 4384) 

Darphane ve Damga matbaası müdürlüğünden 
1 - Muhtelif kutur ve ebatta 10350 kilo sikke çeliği 9 ağustos 937 pa

zartesi ve 200 ton clektrolitik kated bakın 11ağustos1937 çarşamba gün 
leri saat 14 te kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Istekliler şartnamelerini almak üzere pazartesi, çarşamba ve cu .. 
ma günleri saat 14 ten 16 ya kadar müdüriyetim.iz muhasebesine müra
caat edebilirler. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler çelik için (365) ve bakır için (8450) 
liralık muvakkat teminat akçelerini veya bu meblllğı havi banka mektup
larını teklif mektuplarile birlikte eksiltme saatinden bir saat evvel ko
misyona vereceklerdir. ( 4515) 

Tabip alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 
I 

Müdürlüğünden: 
,.. Ankara civanndaki müesseseler için iki tabip alınacaktır. İsteklilerin 
şartları anlamak üzere umum mUdilrlük sıhhat şubesine müracaatlerl. 4124 

Memur Aranıyor 
T. C. Ziraat Bankasından: 

Ordu, Mersin ve Istanbul şubelerimiz Kambiyo işlerinde çalıştırılmak 
ilzere yüz lira aylıkla ve imtihanla dört memur alınacaktır. Tahsillerinin 
liseden aşağı olmaması ve Fransızcaya iyi derecede vakıf olmaları lazım
dır. Taliplerin Istanbul şubemizde Kambiyo kısmına mUracaatlan. (4649) 

=========================-=- 31 - 7 - 937 

Neden Daima 

ÇUNKU: 
K A R D E X yanın asırdan be

ri, görünür fiş sis
temlerin itiraz kabul etmez üstünlüğü ile tanınmıştır. 

K A R D E X kelimesi bütün dünyada "Göriinür fiş sistemi,, nin mü. 
teradifi olarak tanınmıştır. 

K A R D E X Berlin Olimpiyad oyunlarından sonra, lspanyanm ademi 
müdahale Komitesini ve İngiltere Kralının taç giyme 
merasimini tanzim etml~tir. 

K A R D E X her hangi bir işde her hangi bir dairede yarar. 

KIZILAY CEMi 
Genel Merkezi Başkanlığından : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Diyarbe!<ir'de yaptır•· 
lacak hastane in§aat ve bilcümle tesisatları tah· 
mini keşif bedeli (127 964) lira 50 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele proiesi 
C - Keşif hulasaları 

K A R D E X gbzünü çeker çekmez arzu ettiğiniz malumat yeknazar-1 
da görünür. Kardex işaretleri, bir gözün muhtevi oldu-1 
ğu bütün kayıtların bir fotoğrafisidir. Hiç şüphe yok~ 
ki Kardex müessir bir kontrol için icap edilen iş Metle. 
rinin en mükemmelidir. 

D - Hususi ve fenni şartnameler 
E - Esbabı mücbire raporu 
F - 26 adet plôn 

isteyenler bu şartname ve evralu: 
A - Ankarada Kızılay Cemiyeti Genel Merl<e· 

zinden K A R D E X Acentasma müracaat ederseniz size hiçbir taahhüt yük. 
letmeksizin arzu ve ihtiyaçl~rını mütalea edecektir 

Rem·natôn R.and o 
_ __..J~KARDEX -..- ,-

roRKlYE UMUM AC:Eılı"TASI: 

SID"EY HOViL ve Şsl. 
Halefi Sidnev Novil Galata, Billfır Sokak No. 13-15 Posta Kut. 1154 

Tel: No. 40892 · 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı: 

Elaziz Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Elazi~de yeniden yapılacak olan (80) yataklık hastane binası 

(111) lira muhammen bedel ve vahidi esasi üzerinden kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Bayındıtlık işleri genel şartnamesi 
B - Fenni şartname 
C - Hususi şartname 
E - Muhammen bedel cetveli 
F - Vahidi fiat cetveli 
G - Plan ve proje]er 
H - Mukavele projesi 
istekliler bu şartname ve evrakı Vilayet Nafia Müdürlilğünden göre

bilir. 
3 - Eksiltme 6 Ağustos 1937 tarihine müsadif Cuma günü saat 15.30 

da Elazizde Nafia Müdürlüğü odasında müteşekkil artırma ve eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6800 lira muvakkat temi
nat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları getirmesi lazımdır. 

A - Nafia Vekaletinden alınmış 937 senesi için muteber asgari alt
ını§ bin liralık ehliyetname. 

B - 937 yılına ait ticaret odası vesikası. 
C - Inşaat mUddetince iş başında diplomalı bir mühendis veya bir 

mimar bulunduracağına dair taahhütname. 
5 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile göndeıilecek mektuplar m nihayet 3 üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mış bulunması §arttır. Postada olacak gecikmeleı kabul edilmez. ( 4352) 

Devlet Oemiryollarr ve limanlara lşlelme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı 2 gurup mal
zeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 9-8-937 Pazarte
si gUnü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tara
fından açık eksiltme ile satmahnacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her gurup için hizlarında yazılı muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saati~e 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnamelçr komıs
yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 150 adet plombajin potn muht elif eb'atta, muhammen bedeli 2000 

lira muvakkat teminatı 150 iradır. . 
2 - 9 kalem muhtelif eb'atta duble ve adi bina ve vagon camı mu

hammen bedeli 1026 lira 25 kuruş muvakkat teminatı 76 lira 97 ku
ruştur. (4482) 

• • • 
Muhammen bedeli (8800) lira olan 20 adet (500) ve 30 adet (1000) 

kiloluk demir baskül 27-8-1937 cuma günü saat (15) de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (660) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettıği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 veya 1-7-1937 
G. 3645 No. Jı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve tekliflerini ayni gün saat H de kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasrz olarak Ankar ada malzeme" dairesinden, Haydar-

paşada tesellüm ve nvk şefliğinden dağıtılmaktadır. (4593) 

Bina ışleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden : 
l - Eksiltmeye konulan iş: lstanbul Yüksek mühendis mektebi pan

siyon binası inşaatıdır. 
Kc.-şif bedeli 260907,49 liradır. 
2 - Eksiltme 11-8-1937 tarihinde Çarşamba günü saat 15 de Nafıa 

Vekaletı yapı işleri Umum Müdürlilğü eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 13 lira beş kuru~ 
bedel mukabilinde yapı işleri umum Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 14186,30 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve nafia vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz 
etmesi ve yaptığı en büyük inşaat bedelinin 50,000 liradan aşağı olma
ması ve müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması veya 
bunlardan birinin fenni mesuliyeti altında işin yapılacağı ve inşaat müd
detince işin başında bulundurulacağını teahhüt etmesi lazımdır. 

5 - lsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evvclıne kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
muktazidir. Postada olacak geçikmeler kabul edilmez. (2257) (4589) 

B - lstanbulda Kı~llay Hanında Kızılay Deposun· 
dan 

C - Diyarbekirde Kızılay Merkezinden 
6 lira 40 kuruş mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 2. 8. 937 tarihinde Pazartesi günü 
saat 15 de Ankarada Kızılay kurumu Genel ~eri e· 
zinde yapılacaktlr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulü iledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7648 
lira 22 kuruşluk muvakkat teminat vermesi bundan 
başka aşağıdaki vesikaları haiz olup eftsHtme ko· 
misyonuna göstermesi lôzımdır. 

A - En az "bir parçada 130 bin lirahk bina ve 
tesisat işleri yapabileceğine dair afia Vakale· 
tinden ahnmış müteahhitlik vesilcası. 
B - Bu seneye ait Ticaret Odası v~sikaları. 
C - Şimdiye kadar yaptırdıkları işler için maf 
sahiplerinden aldıkları iyi hizmet vesilcaları. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede 
yazıh saatten bir saat evveline kadar Kızılay Ku· 
rumu Genel Merkezine getirilerek eksiltme komis· 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilece!<tir. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin nihayet 3 üncü 
maddede yazıh saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 16· 
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

........................... 
Kocaeli iskan Direktörlüğünden: 

1 - lzmit merkezinde 101 numaralı şehir tipi plana göre yaptırıhıcnk 
16 adet göçmen evinin kerestesi, cam, kapı, penceresi ve teferrUatı ~le 
beher eve gitmesi lazım gelen 25 kilo çividen 8 kilo 15 santirlı.hk çivi iskıı.O 
idaresi tarafından verilmek ve diğeri de mUteahhide ait bulunmak şnr· 

.. 

tile 3181 lira 44 kuruş bedeli keşifli şehir tipi evler. . 
2 - Gevyve kazasının Akhisar nahiyesi merkezinde 103 numaralı k~~ 

tipi plana göre 38 adet göçmen evinin 14303 lira 58 kuruş bedeli keşıtlı 
v anahtar teslimi şartile bilumum malzemesi müteahhide ait bulunrnnl< · 
suretile ve kapalı zarf usuliyle eksilt miye konulmuştur. 20, 7, 1937 den 
itibaren on beş gUn müddetle 5, 8, 1937 perşembe günü saat on beşte 
irkan dairesinde toplanacak olan komisyon müvacehesile ihalesi yapıla.· 
caktır. 

3 - Muvakkat teminat yüzde yedi buçuk itibarile İzmit merkezinde!~ 
16 ev için 238 lira 61 kuruş, Geyve Akhisarındaki 38 ev için de ıo7 
lira 76 kuruştur. ~ 

4 - Bu işe ait keşifname, şartname ve plan Iskan müdürlüğünce mec· 
canen verilecektir. 

5 - Talip olanlar teklif mektuplarile beraber teminat mektubu vcyıı 
makbuzlarını ve ellerindeki ehliyetııamelerini ve Ticaret odasından veril"' 

mt, olan hüviyet varakasını mühürlü bir zarfa koyarak yukarda söylC-: 
nen saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğıne göndermclefl 
lazımdır. 

6 - Tediye şekli Sıhhat Vekalet inden gelen 12, 7, 1937 gün ve 56 sa
yılı yazıya bağlı talimatnameye göre Kıtılay tarafından yapılacaktır· 

. (4555) 

Memurluk Müsabakası imtihanı 
T. C. Ziraat Bankasından: 

Bankamızın merkez, şube ve ajanları için LUZUMU KADAR :MEMutı 
ALINMAK UZERE müsabaka imtihanı açılmıştır. 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve ya!P 
18 den aşağı 30 dan yukarı olmamak şarttır. 

1 (Bu yaştan aşağı olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından evve 
rnemurluk sınıfına geçemezler). 

Orta mektep mezunları için altı ay, lise ve yüksek mektep mezunları 
için bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında orta mektep me~ 
zunlarına 30, orta ticaret mektebi mezunlarına 40, lise ve ticaret uses 
mezunlarına 80, yüksek mektep mezunlarına 100 liraya kadar ve imtihan
daki muvaffakıyet derecesiyle mütenasip surette ücret verilecektir. 

lyi derecede yabancı dili bilenlerin ücretleri emsalinden on liradan ı:ıZ 
olmamak üzere yüksek tutulur. 

Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar· 
yirmi lira.dan aşağı olmamak kaydiyle yüzde yirmi nisbetinde zam a 
TEKAUDE TABI DAIMI KADROYA alınırlar. B 

Müsabaka imtihanlarına Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydm. a.· 
lıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbekir, Denizli, Edirne, Edremit, Erz~ 
rum, Erzincan, Eskişehir, G. Aymtap, Istanbul, Izmir, Kastamonu, l{a; ' 
Kayseri, Konya, Kütahya, Giresun Malatya, Maraş, Samsun, Or ~ 
Uşak, Odemiş, Sıvas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, şubelerimizd~. or k 
mektep ve orta ticaret mezunları için 19 ve 20 ağustos ve lise ve yukse 
mektep mezunları için 23 ve 24 ağustosta saat dokuzda bn.şlanacaktır. ·a.-

(Ankara ve Istanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunları aıınmı~ 
caktır.) . tl· 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve neler?en Uıtnct 
han yapılacağı yukarıda isimleri yazılı §ubelerimizden elde edılcb cc 
izahnamele;de görülebilir. be-

Isteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki b~n~a .. ş~une 
si Müdürlüğüne ve Ankarada Bankanın personel işleri Mudilrlug 
18-8-1937 tarihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. <4fi73l 
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O P TA M İ N ÇiLLER ve Lekeler 

Balsamin E ksiri 

0PTAMiN 
Kısa Bir zamanda 

Saç eksiri kullanarak 
Saçlarınızı dökülmek
ten kepeklenmekten 

koruyabilirs· nız. 

s 
31~Çları büyütür, uzatır, 
h aştırır. Köklere yeni 
ayat ve kuvvet verir. 

~~--------.ı..------------..ı 
Çiftlik, Süthane ve bü

tün köylülerin dikkat 
nazarlarına : 

Mi ELE 
''Krema nıakinaları,,geldı 
Bu makinalar dünyanın her yerinde 
sli~ülük aleminde büyük şöhret ka
zan.mı~ \'e en verimli mnklna olarak 

tanmmıştlr. 

Son sistem yeni modellerlmh 
gelmiştir. 

raht Türkiye Umun Satıı:ı Deposu: 

l'aşra ~~alede POKER 1raş bıçakları deposudur 
l<ıınl'ada· s Yerleri. Erzunım: Türbe civan No. 29 Şükrü Hasan Güral 
~ !lehm.:_Kaşıkçı \"e biraderleri. Eskişehir: Hasan Alanya. 

BAŞKURT 
f;atal Kaşık veBıçakları 
A\Tupanm en yük ek mıırkalı ÇATAL KAŞIK 

''e BIÇAKLARINDAN fark IZ ve hatta onlara 
faiktir, Alpakadao yapılan BAŞKURT mamulatı 

ile tamamPn -.rq.il olur. 

BALSAMIN LIKll 

• 

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

temin eder. 
lNGlLlZ KANZUK ECZANESt 

8EYOGLU • lSTANBUL ................. ~ 

en yüksek sofralara slis verecek kadar zarif ve -;"iiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~İİİİİİİİİİİİİii; 
kuUanrşlrdır. KARARMAZ,, BOZULMAZ, EGlL.. , ' 
IUEZ, .KIRILMAZ, PARLAKLIGI kaybet. 48 SAAT 
rnez. Yeril Emek, yerli sermaye ve yeril işçi ile Be.. 

şiktıı.şta iskele yanındaki f abrikadadı r. Dünyanın 
en giizel ÇATAL KAŞIK ve BIÇAKLARI 

l! APILIYOR. 
Balkanlarda dahi eşi olmıyan 

~ Fabrikamıza Bütün mekteplileri grup halinde tet. 
~A.. ş~ kikat yapmağa davet ediyoruz. 

~acı1r'\ÜRT, BAŞKURT, BAŞKURT, ~lı '::';ınaymıı yabano markada Çatal kll,'!dı \'e bı!)llk l"<rirlers. 
~ rarla B A ş K U R T Mamulatını arayınız. 

lier aktam 
Harbiyede 

tından 

8 E L V (Jı Alaturka =;;;;;;;;;;;;;; 

kısmında ........... 

Mısır film yıldız ve methur rakkaaeai 

TAHiYYE 
MUHAMMET 

aeanılarına devam ediyor. 
Ayrıca aolist Bayan 

1"l. 1....1 ~ıı a 
Zeybek ve Anadolu revüleri memle
ketin en yüksek musiki sanatkarla 

mütetekkil tanınmıt aaz heyeti 

l letanbul Belediyesi İlanları 
a ı\. 
~a:a~ ~~s .19~7 tarihinden itibaren belediye tahsil şubeleri il~ ~ina ~e 
1 ı4 ~~i ~ti bırleştirilmiştir. Bu tarihten sonra bina vergisi gıbı tanzı
~1tıe de ltıU~ e tenvirat resmi ve num erotaj bedelinin de taksit ~üddetleri 
~/&.tıııı ellefler tarafından doğrudan doğruya belediye tahsil şubele-

1 ı~ "erg· tl'lası mecburidir. , 
t ~efle~ \re resimler badema tahsildar marifetile tahsil edilmiyecekti:. 

beıC: bu mecburiyeti öğrenerek borçlarını vakit ve zamanında aıt lJ 1Ye tahsil şubesine ödemesi lüzumu ilan olunur. (B) (4782) 

tııu~~let meteoro'.oji işleri umum 
t~~o Urlüg~ ünden: 

~ roıoj· 
1 

~lıı n' nıeınuru yetiştirilmek maksadile Ankarada açılacak kursa 
l etınnı anızet kaydedilmek istiyenlerin aşağıdaki şartlara göre mü

""· "eri· ~ .,Ul'Jt Ol • 
~l~a _ Aı3 lllak,. 2 - En az orta mektepten iyi derecede şehadetnameli 

~~il l göat kerlık hizmetini yapmış bulunmak, 4 - Tam vücut ve göz 
t• ~ ~ aııdaıt ~~en ~apor ibraz etmek, 5 - Kısa bir tercümeihal ve zabıta

tıda. 'tı.tu ır husnühal mazbatası, 6 - 4 adet fotoğraf ve sarih adresi 
~ll.lı.t u 4~acaat adresi: Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü, 

1 Ankara. (2297) (4586) 

İngiliz kimyagerleri tarafından 

en son keşfedilen yeni bir §nhe· 
serdir. Bu yeni Venüs pudrasile 
pudralanan bir cild dünyanın en 
taravetli güzelliğini ifade eder. 
Hiçbir pudra VENOS pudrası 
kadar cildi mat tutup cazibeli 
~österemez. Sarışın, kumral, esmer 
her tene uygun renkleri vardır. 

tsnıine dikkat ve taklitlerinden 
sakınınız. 

.................... 
ıstanbul Hariet Askeri 

Kıtaah llAnları 
.................... 

Kırk altı kalem eczayı baytariye 
kapalı zarf: wmlile satın alınacaktır. 
Bedeli 15400 liradır. lhalesi 4, 8, 937 
çarşamba glinU saat 11 dedir. llk 
teminatı 1155 liradır. istekliler evsaf 
ve şartname almak ve görmek isti
yen M. M. V. satmalma komisyonu
na müracaat ve münakasaya gire
ceklerin 2490 sayılı kanunda gösteri
len vesaikle teminat ve teklif mektııp 
larile birlikte belli gün ve saatinden 
en az bir saat evvel Ankarada M. M. 
V. Satınalma komisyonuna gelmele
ri. (36) (3432) 

Devlet DemiryoUarı ve Limanları 
Umum MüdürJüğünden; 

işletme 

Türkiye ile Avrupa memleketleri arasında mütekabilen yapılacak eşya nakliyatına aitJ.. Mart 1935 tarihli 
Türk, Yunan, Bulgar tarifesi 1 Ağustos 1937 tarihinden itibaren tadil olunarak yerine mühim tenzilatı havi 
diğer bir tarife ikame edilecektir. 

Aşağıda her iki tarife ücretleri ve aralarında tenzilat farkı nisbetleri gösterilmiştir. Daha fazla malumat 
almak için sayın halkın lstanbul'da Sirkeci'de 9. İşletme Müdürlüğü Ticaret ve tarife şubesine müracaatları 

rica olunur. 
Yeni Ucretler 

Eşyanın ciruıi 

• 
--------:1\---

.% 17, Mamul eşya 

Taze ve kuru meyva ve yaş 
sebze, portakal, limon ve 
saire 

Kavun ve karpuz 

Canlı ve taze balık 

Yumurta. 

Tütün 

A.F. 
Krş. 

A.F. 
Krş. 

A.F. 
Krş. 

A.F. 
Krş. 

A.F. 
Krş. 
A.F. 
Krş. 

~,-.----~---=-'.A. F. remzi altın frank· 
Krş. remzi kuruştur. 

74,83 
3142,86 

35,17 
1477,14 

48,33 
2029,86 

63,32 
2659,44 

84,08 61,36 
3531.36 2577,12 

34,74 
1459,08 

36,87 27,04 
1548,54 1135,68 

37,72 
1584,24 

53,80 32,02 
2259,60 1344,84: 

69.42 32.02 
2915,64 1344,84 

. 69,50 
2919,-

41,95 
1761,90 

32,50 
1365,-

48,02 
2016,84 

38,20 
1604,40 

38,20 
1604,40 

%18 

% 23 

fJo 49. 

%12 

%30 

Sc 45 

............................................................... , 
_ lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 

D. No. Se.mti ve nıaballesl SokaiJ Emlik No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

3585 Ortaköy Taş ocağı E. 33 !çerisinde meyva a-
ğaçları bulunan 3750 Kapalı 
73,500 metre bostan zarf 

3751 Büyükdere Dere 22 194 metre arsanın 100 Açık 
1/ 2 his. artırma 

4068 Mercan Uzunçar§ı cad. E. 324 Y.105 Ustünde odası olan 
Kagir dükkanın 3/ 90 
his. \20 ,, 

4672 Tarabya Aya Kiryaki J\yazma mevkii E. 47 Y. 3 3674,68 metre tarla 100 ,, 
5203 Bostancı Çatalçe§me 16 MU. 199 metre arsa 250 fl 

Harita: 22 
5363 Koca Mustafapaşa E. Çilingir, Y. Sür- E.5 Y. 8-10 14~,50 metre arsa. 800 ,, 

gücüler 
6044 UskUdar Alturüzade Mütevelli çeşmesi 18 45& metre arsanın 

1/ 2 his. 100 " 6047 UskUdar Altunizade Mütevelli çe~mesl 17 459 metre arsanın 
1/ 2 his. 100 " 6049 Usküdar Altunizade Mütevelli çe~mesi 4 Mii. 159 metre arsanın 

Harita: 14 1/ 2 his. 100 ,, 
7529 Kurlulu§ Sandalcı oğlu E. 28, Y. 32 57,47 metre arsa 100 ,, 
7903 Yeniköy Aya Nikolo. Darphane E. ve Y. 26 96,90 metre arsanın 

1/ 2 his. 100 ,, 
84:JO Büylikdere Dere 45 243 metre arsa 300 ,, 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 9, 8, 937 tarıhine 
düşen pazartesi glinU saat 14 tedir. Satış munhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

~-------------------·----------------.... , 
OSMANLI BAN KAS! 

28 Şubat 1937 Tar.hindeki vaziyet 
AKTiF PASiF 

Hisse senetlerinin ödenmesi 
istenmiş olan kısım 
Kasada ve Bankalarda. bulunan 
paralar 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdanda bulunan kıymetleı 
Borçlu cari hesaplar 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul yolile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya. 
Müteferrik 

!sterlin Ş. P. 

5.000.000 - -

4.493.451 8 3 
667,417 18 1 

5.234.396 9 7 
3.192.744 18 4 
6,733,040 19 6 
2.105.644 15 9 

484,344 - 4 
596.862 3 8 
80,237 4 8 

Sermaye 
Statü mucibince ayrılan ihtiyat 
akçesi 
Tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler 
ve vadeli senetler 
Alacaklı cari hesaplar 
Vadeli bonolar ve cari hesaplaı 
Kabuller 
MUteferrik 

!sterlin Ş. P. 

10.000.000 - -

1,250,000 - -
319,961 8 l 

261,579 11 8 
14,558,981 11 1 
1.483.038 1 11 

484,344 - 4 
230,235 5 1 

28.588.139 18 2 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunıur 
Me.s'ul Murahhas 

28,588,139 18 2 

ve , 
Umumt Muhasebe Şefi 

G. DELLA SUDDA 
Türkiye Umum Müdürü 

PH. G:ARELLI 

lstan.bul Ticaret ve Sanayi odasından : 

lzmir Enternasyonal Fuarı 
Izmir Enternasyonal Fuarında inşa edilen Ticaret odaları pavyonunda 

Ista.nbul Ticaret odasına tahsis edilen yere fuarda pavyon tutmamış olan 
lstanbul firmalarının malumat ve eşyasının kabulü kararlaştırılmıştır. 
Bu kısımda satış yapılmamak üzere nümuneler teşhir olunacaktr. Gönde
rilecek eşya etiketli ve fabrika ilanlarile sandıklı olarak 8 Ağustosa kadar 
lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına teslim olunmalıdır. (4759) 1 

Senelerdenberi tecrübe edilmif ~n 1 
tesirli ilAçtır. Eczanelerde bulu
nur. İsmine dikkat. 

,_AL Ci O P Aft_, -------------------
Monya Beled ye Reisliğinden: 

Salıibı: Ahmet Enun k' ALMA!\ 
UmumJ Neşriyatı tdare Eden: Konya belediyesi için aylık 150 lira ücretli bir mühendis veya fen me-

S. SA.Ul\I muruna ihtiyaç vardır. Talip olanların Nafıa Vekaletine inha edilmek 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Ll.mUet üzere vesikalariyle birlikte Konya Belediye Riyasetine müracaat cyle-

Sirketi. Basıi':iığı yer TAN matbaası meleri ilan olunur. ( 4591) 



Uzun yürüyü,lerde sıcaktan bunalan at!arın 

birdenbire suya girmeıi garip cilvelere 
yol açar 

Ve ... Fırsat bulunca suya yatar ve ıerinler 

'llu ')'Üzden iki arkada~ arasındtı 6-an küçük 
bir ihtilôl ,... 

'· 

NEVRASIN 

• 
Bataryaların izinden ayrılmıyan 

bir kol: Ağırlıklar 

Solda: Kahraman lopçumuzun 

iki ıenç, dinç subayı 

I 

' 
I .. 

'Aliyet olsun. 
Doya doya, 

kana kana iç 

Saka! 
Bataryanın 

itibarı çok 
yüksek bir de· 

ı 

likanlısıdır. , 
Topun arka· 
sından ayrıl

·• 

GiDE 
Top toparlak, piyade tüfeği ile hali/ makineli.tüfek nihayet bafi.. 
raç ve karavana olduktan sonra kofulu bataryanın keyfi tamamdır 

Büyük mola verildi. • J· 
Atlar istirahate geçti, erler karavanaları"~ 
dılar, fimdi ııra subaylarındır. Ve sıı"'1 

•abah kahvaltısı yapıyorlar 

S ,_. y··k·· tJe ffl' ancaR... u u J p 
suliyeti çok ağır ~ı .. ~,, 
halde yine gulı.ı 

Şeref de o kaJaf 
büyük 

Jt 
Molada, dinç erlerı r 

1zo-rı 
niz kenarında ~ 

1 
yorlar, serinlerııYo 

Gün sıcak, yollar uzun, fakat gülüyorlar· 

onlara Allah vergiaidir. YorgunlııklD 
alay ederler 


