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Manevralar inkişaf saf hasına girdi 
Bilgün çok şiddetli mulıarebeler bekleniyor 

l\ahraman kadın taYyarecimiz 
manevralara iştirak etti 

Atatürk ve Başvekil bugün tekrar 
'--manevra sahasına gidecekler 
l.tiUi müdafaamız 1 

tıı 
llıOdern si'.8.hlar, motorize kuv-

~~~e,,: 
.,~{l.;iet.<!:. gözönüne getiri-

• .ı.'}l!_-:..}1:• 
~et·~de bugünkü terakkilerin 
~ ..:ını hakkiyle takdir edebilmek 
f:J~. unutmamak lazımdır. 
~ ~U 1 harb:! nihayet veren Mon
t{ ~letareke~cte İstanbul hükUnıe
t.a., t!lıı.!etin lıer tarafmdaki mUda-1 
~ ·~ dtllmanlarnrma bı
~~~ ~ ~ ---~ "* ·-
: ... \ıa~ı için m~mıe.ke~e giren yaban-
:~ 1ol er 118.hıJlerımızde ve şimen
~e ile ~nda ve garp vilayetle
~ ar top, tüfek, cepbape 

• . ?epsjne vaziyet etti. 
, ~-· ,.. oı k vıJayetlerinde şimendifer 

e 
.. ~dlnılr1 nıaYan bazı yerlerdeki ku

'tiıı ~tı sili.hlarmı vermedikle-
~ be~~~ §ark hudutlarımıza kar
ılil{~ ~en t kuvvetler istisna 

"'-ı•-· lll~e~ bütün üdaf , ~ "'laıı 1 w m aa 
N.. teçlllie 0 dugu bi düşmanların eli-
~-~Ye Old~. Milli wilcadele böyle 
.,.~ ~ t içınde başladı. 
lt&~ 0;:ta askerleri ve ahaliyi kat
.~ baş Uları namına Yunanlılar 
~ ~IaYnıca daha kerilerde eli 
~ baıı h bi.r krsım memİeket evlit
o. lancb. ~ınıyetli insanların etrafına 
:\1'1l ~ llntazaın bir kıt'a halinde 
ı 11 ( .(14 ç a.lıkta Kaymakam Ali Be-

' "e ;!irı1'Y.ıya) kumandasında bu
-vgaJ kuvvetler:ne karşı ilk 

ASIM US · 

Çorlu, 18 (Husu
si ) - 18 ağustos . 

· ~. sabahı Mavi taraf 

- . Ka1ımnıan Ti:adın tayyJrecinıiz tayyct.r88inde m.'J7cineıit~fd! kullanırken 

şimdiye kadar mu
harebe eden bir pi
yade ftrkası ve bir 
süvari alayından i
baret kuvvet ile Kır 
mızı'ya karşı Saray 
cenubunda Büyük
manika çaylan ce
nubunun Kurudere 
hattında Kırinızı 

Mareşal Fe~zi Çakmak vapurda 
büyük bir zigaf et verdi ve bir nu· 

tuk söyledi 
Trakyadaki büyük manevrala

rımızı takip edecek olan ecnebi 
aakeri heyetler, dün, fzmir vapu
riyle ıehrimizden T ekirdaiına ha
reket etmiıtir. 

Heyetlerle beraber, Genel Kur· 

may Batkanı Marepl Fevzi Çak
mf.k ta ıehriınizden aynlmıt ve f z. 
mir vapurunda ecnebi ukerler he
yetine büyük bir ziyafet vermi~-
tir. 

Mar•l Fevzi Çakm:ak pek sa-
mimi geçen bu ziyafetin tonunda 
fU nutku ıöylemittir: 

Baylar, 
Size Türkiyeye hoı geldiniz der· 

ken ıizi, kıymetli meslekdatları- Sabiha Gökçen yı'&ptığı keşifleri not 
ediyor •• 

Stüh~s~s;;meli ~;M~~du 
, ($onu: Sn. 4 Sii. .1} 

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

.s~,,, ·--
iç;,,, il korumak, harbe karşı gelmek 

..._ ~" emin vasıta kuvvetli olmaktır 
b~'Ylli•a •ek 
~~ar. ınnızı ordular kartı 

4lı L ~ l'e k 
~~ .. etle . ~rnıızı ordular •İ· 
~!~ ha ıını, zeki derecele
~ ..... b~tet kabiliyetlerini de
~ ~ır ~rp hazırlıjı değil, 
~ ~ .. ~Ü~afaası için lizım 
~tarı...:_-• bır kere daha bize 
f~~ oluyorlar Sulh" .. >e lÇİJı 1-.:._ • un mu-

L~ ~ •IQ"Qlnıuı olan Türki· 
L'- l..h."': ' 11albu devrı'n b"t" ~ :'ltGn lelr • u un, ze-

t ~ •!e ita~ •nk •e hareket ıart· 
' ~ C•"-aıd Yan, onu ayakta tutan 

r. "-ı· ır. 
~ - llt d' 
lt,.~eaorııe.ra'~:~aai hayali kom
ct,y "- on] iıl, hakiki kıymet
f t.1t1p; B-~r~n randımanlarına 

-.,erı . .. 

de, Sakarya da ablmıt olan. Cum: 
huriyet ordusu dünya miHetlerı 
arasında müaa-ri haklı bir devlet 
yaratmak idealinin tahakkuku İ· 
çin taze insan kanı, delikanlı ke
mi~i üstünde yükseliti bir hariku
lideliktir. 

ilk bqeri dersi Jnönünclcn, Sa· 
karvadan, O..nnlupınttrdan alan 
bu kurtuluı ordı•ıu m111i kurtuluş 
davasının yalnız ıemboli delil, o
flUn müeyyidui, on1Jn muhafızı· 
dır. . "' . 
Beıeri bh· davarın, "'illet hiiTrİ· 

yetinin muh~frw:• ohı.n c,.-.. · ıhuriyet 
Sadri Ertem 

Ari/ Oruç 

Arif Oruç 
• n cU •orgu hlklmllOI ce 

Dün tevkif edildi 
Cumhuriyet rej:mi aleyhine yapb· 

ğı neşriyat yüzünden hakkında taki· 
bata girişilen mesdud "Yann" gaze~ 
sinin sahibi Arif Oruç'un şehrimize 
geldiğini yazmıştık. Ar'f On~ç mem
leketten kaçtıktan sonra Parise git • 

.(Sonu Sa. ' SU. U. 

Manevra intibaları 

Hava kuvvetleri 
karargahında 

Bu satıdan Lüleburıudan yazıyo 

rum. 

Trakyanın bu sevimli kasabası timdi 
ik:nci bir Eıkitebirdir. Kımmr ordunun 
kuvvetleri Lüleburgazın timalinde ala 
bildiğine genit bir karargah nurınuıtur. 
Memleket müdafaaumn bava cephesin 
deki en tesirli SJ1ihlannı yakından gör 
mek cidden enteresan olacaktı. Bu istek 
le LWeburgaza geldim. 

Çorludan Lilleburgaza giden yol bir 
kısmı asfalt, bir kısmı tarlalardan geçen 
kara yolu olmak üzere otomobille 1 ,S 
ıaat ıürüyor. Şehre gelip karargihm 
yerini soruıturduktan sonra beton ve 
zarif binalarla kasabanın eski manzarası 
nr ehemmiyetli surette değittirmit olan 
yepyeni bir- mahallenin kenım*la nge 
çerek tarlaların aruından tepeye tır 

mandık. Geniı bir saha üstünde otlarla 
maskelenmi§ tertipli bir ıekilde kurul 
muı .&dırlar, istirahat ve taraaıut yerle 
ri tertemiz kamyonlar, sıratanmıı benzin 
varilleri ve nihayet ileride biraz uzakta 
fevkalade zarif, gözü okşayan ve kalbe 
heyecan veren en ıon tpi yepyeni tayya 
relerin uzayıp giden dizisi ... 

insanla tabiat arasındaki nihayetsis 
ve çetin mücadelenin insan zekası, insan 
enerjisi lehine ehemmiyetle bir üıtiln 
lük vesikası olan ve hava:ia sanatkarane 
dalgalar ~izerek ~e bulutlara .sürünerek 
ldolaıan çelik kartalların manzarası bana 
daima tatlı bir heyecan verir. Fakat bu 
kadar çok tayyareyi bir yerde ve bir a 
rada ilk defa görüyordum. 

Relik Alamet Sevengil 

(Sonu.. Ba. 10. Bü. 10, 
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1 Portekizli Rahibe: 
~ 

Hiç bir şelJ kalplerimizi birbirinden 
a:qıramılJacaktır. Çünkü, aşkımız, 
bütün bir ömür müddetince onları 

birleştiTmiş bulunulJor 
Şimdi size lrnlıııetınck İl!leıliğiııı 

Portekizli rahibe HeJoi c'tleıı ~Jutııın· 
zel La ' allicrc, Jıattü E, e Lcqılf ien· 
kadar 'aran nadim giinalıkürlur ~iiııı
resinc dalıilc1ir. Elli H'nelik lıir ma
nastır Jıayatı onun a~kmı <irtnıiiştiir. 
Bununla hcraher, o, yine hu aı.k saye
sinde rneı.lınr olmu~tnr. 

1669 da Pariste Corncille"in inlıi· 
tatma nmkahil Bacine'in yiik elınc
ge haşladığı bir sırada. meşhur kitap
!;! Clan de Harhin'in diikkanında, yc
Jlİ çıkmış yüz dok an iki sayfalık, kii
Silk bir kitap dikkati celbetrni§ti. Bu 
portekizceden tercüme edilmiş hes 
ınektuptan ibaret lıir kitaptı. Pek 
Jnakul ve ayni zamanda pek muhte
ris lıislerjn bir aracla yüriiclüğü bir a· 
sırda, kimse hu kadar şiddetli ve ken
disini kurban etmek arzuları le mali 
bir aşkla sevmcıni:.ti. Bunları kinı 
~·azmıştı? Kime hitap ediyordu? Ya· 
zamn hni yoktu. Üzerinı1e bir adres 
ı;örünnıii) ordu; sadece yazıldığı yer 
ınalı'.'ıın idi. l\faamnfilı hu mektuı>la
rm Portekiz ef erine iştirak etmi§ bir 
zahit tarafıntlan teshir eclilclikten son
ra terkedilmi:. PortekizJi lıir ralıihe· 
nin es~ri olcluğunu anlamali zor .bir 
şey ıleğildir. Ilu yazılar Şatol1riyan'ın 
Araln~ma Lotiniıı kalıraıııanlarma bir 
örnek olmu)u. Se' gili ini uzaklara 
giitiirf"<'r.k hir geminin uzakla~rııa .. mr 
eeyreıfcn lıcthalıt hir k'adrnm halini 
ta 'ir cdivortlu. 

Bu lıe:. porlekizcc mektup çok kı· 
sa bir zaman znrf ında büyük bir şöh
rete unil oldu. Bir iki sene içinde mu
teaddit tahıları 'e lıir ürii de taklit
leri çıktı ki, o dev:ircle bu büyük bir 
şöhretin alameti sayılıyordu. ~fadanı 
dii Sevigne hu mektuplardan biraz dn 
lıa)ret :ifade eden hir Jıayranlıkla halı 
eeıliyor~ çünkü o ebedi ihtirası fazla 
buluyordu. 

Fakat Hacine ile Madam Safayettt> 
hilaki , fikirlerini altii t eden hu kü· 
çiik kitabı okurken, lıakiki san'atrn 
ne aclap miiktezasiyle, ne de hir sü
rü lıficli.,elerle mc\gul olımyacapm 

w, ancak ruh 'c ci min heşeriliği 
payla§tıgı im rtıraplnrın canlı tahli
linden ibaret olclu~unu lıiı;ıı;cttiler. Hu 
cı;cr Racine (Rcrenini) \C (Bayzıclı) 
Madam T~af ayette de (Pren;;e- Jö 
4;1c') e erini ilham ctnıi:;ti. 

Kari, Jcrlıal merak 'c heyecanı 
knpılıyorılu. 

Portekiz! i rahibe, fı;ı~ıııa: 

"GörUr giirııın lıa almıı ... ize lıa-
rctıiııı. eli) ı- yazı) or. Ve onu -.izı- feda 
ettiğimi ılii::iinıııf'k lıilı• hana olcluk~a 
hiiyiik hir ze' k 'erİ) or ... , 

Biraz oııra: 

'·Biitiin hayal1111 ıııfüldetincc. di
) ordu; ize perc,.ti ı•t111f',ğe 't' lıa;k:ı 
Jıi~ kiın~C) i giirnı ·ııw~e karar 'crcliııı. 
Benim a,kırmlan ıialıa az nte;İn hir 
a~k sizi tatmin eılehilir mi acaba? 
lelki daha ı;üzl'I kadınlar ~iiriir~üııii7.. 
( '1aanıafilı vakti le lıan11 rla olılnk,:n 
ı;iiul olclıığıırıııı ,.ji) lf'nıİstiniz.) Fakat 
hiivle hir ~ı ... ka lıir dıılıa ra"t'!elı•nıcz-. ' 
1niz. ZutN1 lıuııılıın ha.,ka. ı ıl::ı hf'nı•ı• 
ıfmlır ... 

Biraz ılıılıa iitcdc ii il' J,onu ... m or: 

'·1\Jııkaclılerııt k.ılpleriınizi a) ıra
ııııız.: <,:iinkii tlnlıa km Htli olan ıt~k. 
lıiitiiıı ilmiir ınüclıll'tİııı·f' onları hirlı•,. 
tirıııi .. ıir ..... 

~ {l--

J lgi11 ht1 /J"CIZ ıyı 
OllU/J llllUZ 

Üç buçuk asır evveJ, Por· 
tekiz, memleketini istila et
mek üzere bulunan lspanyol
arla harp ediyordu. On Dör· 
düncü Lui'nin parlak zafer
ler kazandırdığı Fransa, Por
tekizin istila edilmesine biga· 
ne kalamazdı. Onun için en 
değerli kumandanların idare 
ettiği kuvvetli bir ordu ile 
Portekizin imdadına koştu. 

O devirde Fransa oldukça 
kuvvetli bir orduya sahipti. 
Fransızlar iJk büyük muvaf
fakıyeti kazanarak Zeja şeh
rini muhasaradan kurtarmış· 
lardı. Şehir §enlik içindeydi. 
Fransa alayları büyük ovada 
manevra yapıyordu. Halis 
kanlı atların sırtında geçen 
genç zabitlerin arasında bir 
tanesi vardı ki, aşk meyda
nında kazanacağı büyük bir 
zaferden habersiz bulunuyor
du. 

Chamilly ismini taşıyan bu 
zabit, pencereleri ovaya ba
kan büyük bir manastırın ö
nünden geçerken taraçada 
toplanmış, bu §enlikleri sey
reden rahibeler arasında bir 
çift iri siyah gözle karıılaş
mıştı. Bu gözler o devirde an
cak yirmi altı yaşında bulu
nan rahibe Marianna'nın aş
ka susamış gözleriydi. 

Harp bitmişti... Zabit, 
sık sık şehirden uzaklat
makta ve Marianna manas
tırın en kuytu köşesinde ağ
lıyarak sevgilisini ölümden 
muhafaza etmesi için Allaha 
yalvarıyordu. 

Ruhunu Allaha vakfetmiş 
olması lazım gelen bir rahi
benin bu manevi kuvveti u
nutturacak derecede büyük 
bir atkla, bir insan oğluna 
bağlanması ve elli sene ma
nastırda btı aşk uğrunda çile 
doldurması, şüphesiz, aşk 
tarihinde pek az kahraman
lara nasip olmuş bir akıbet· 
tir. Vefasız sevgilisi Porte. 
kizden uzaklaştıktan sonra 
Marianna sonsuz bir eleme 
düşmüş, Chamilly'ye bütün 
ıstıraplarını döken beş mek· 
tup yazmıştı. Bu mektuplar, 
mütere"diyen seferde gezen 
gene -~ ~j•ten ca ı. ... m,, ve ~ü
nün birinde. mP"hur bir ki 
taor.ı dükkanııırl" "Re~ P"r· 
tc1,;~,.~ .... - 1·ft·n" İ!,....:fc , .... l,ir 
cdi)m; .. ti. Bu h•r._,.+;;ı •İiphe
sİ7. ~rl,, ... ,_ "1·ıkn.be1P trörme
m;r J..:r .,. .. hit VaOl""Jr•, 

Hırsızlığı yapan adaır.'l 
f enaHk elti, diyemiyeceğiz; 
he!ki biçare bir rahibenin 
esrarını taşetmesi dolayt3İyl~ 
hoş görülemez. 

İşte bugün okuyacağını'Z 1 
bu yazı, 1" ıansıı: akademisi a-

ılhor. ;\ ilıa "' 011 hir fen atla hiiriirı 
lıi. IPı-iııi lıiilfı~a cdi)or: . 

'' \llıılıa ,,,ıtıarladık ! DeHmı ''dt•ıııi· 
yorııııı. llalıa ı marladık ! R<·ııi <hıi· 
111a C\ iniz 'ı· ılaiıııır a) ııi ı:ıtıraplad:ı 
ınu:-tarip <·diniz! ... , 

"' * • 
Bu ı:nlırları ilk ıııı•ktııptaıı alıyo

ruııı. Jkirwi .. i ılalııı a~ıkan<'tlir. Mari
nnna ı'i;;:r~mııı 'ef a,.ız)ı;;ınd:m .-ika, et 

" > • 

ediyor. Yalnız keıııli hiiyiik a;:kmın 
lel"iriylc • C\ ilıııesirıderı korkııvor: 

"Sizi se' ıliğirııılen ılolavı h~ni c:~,·
diğiııizi lıil cm, lıetbalıt. olıııakta.ı 
kurtulaıııazıl11n. 'e tcrııa) iihitımz.t 
ınecl~ 1111 kalmnk tcrıl im .... , 

Çok çalmk ımutu lıluğıınılan ~ik.i
yct ediyor: 

"Saııılctiıııiıı a.,kıııuJan en pJ ~iirıP.· 
rcğini tahmin etmeli iıliın ... di) or. 

Pek tıılıiidir gcnı,: zabit onıın i
çin 'alanını \'C i tikhalini terketlerc~ 
Portekizıle kalanıazılı. FakaL o <lalıa 
ilerisini ılii~iineıncdi. se' ince in ... an 
çok çabuk aldanır! Boş emellerle ya· 
narak onu lıi!,;' görenıiyecek miyıli? 

··mr gün sizden aynlacağımı dü
,.iinnıek iı.-in sizinle birleşmiş olduğıı· 
mun pek ala farkında idim. Size bir· 
kaç defa heni llethaht edeceğinizi i)y 
lecliğiıııi lıatırfoyorunı: fnkat lıu kor· 
ku .;annl!: zail olmn:. \'e nıc'\'cudıyctı
mi uğrunuza f eıla etmek ze' kine kc·11· 
elimi kaptırnn~tnıı ... 

O km vetini çok İ) i hilıliği kf"nıli 

a:.kma iİ§ıktı. 

"Siz hendı·ıı zi\ a<lc al'maeak hi .. 
lıalde5iııiz, el iye ; azıyor, Fran:-aılaki 
metre lerinizin Yerdikleri nıanasn: 

ze, ki eri duym·ağıma. ÇPktiğim I"tıraı» 
ları fünriimiin "'onuna kadar ~Pkmeğe 
razıyım.,, 

Bu çe it hir eevgiye natlir le:,aıtiir 
eclilir: Bövlt> lıir a-.krn hatıraları hii
tün di~er • ilıtira~ların manasızlığım 

o 
mevclana cıkanuağa kafiılir. T-tırap 
r.ekıııek. n; rılmak lıatt;.. unutulınnk 
korkusu hile ona pi~nıanlık hi 'i 'er· 
ıni) orılıı ... 

Dini 01111 hu a ... ktaıı ınulıafaza eıl~
nıcmi~ lınttft a~kmın iizerine. tıpkı 
hir ale\' dii ,en ynku·ı hir mayi ı:;ihi te
cir ederek onu büshiitiin aleYlendir· 

ıni:;ti. 

(Sonu var.) 

Vali ve Betcı:iiyc 

rei:.i Bay Muhıddirı 
Üstündağ dün S<' 

lıah Viyanadan şeh 
rimizc gelmişti:. Va 
li Bay Şükri.ı S1ik 
menaüer, ve beledi 
ye muavinleri, emnı 

yet dircktöı Ü ve 
dostları tarafıı.dan 

karşılanmıştır. Vali 
öğleden sonra Flor 
ya va giderek A tatiir 
ke arzı tazin.ıt C't 
miştir. Bugı3ıı va~: 

fesine başla ~arak 

tır .. 

İlkokul kampla 
rmda ya.5ayan ta
lebe dün Fenerbah 
çe stadyomunda 
bir idman bayramı 
yapmıştır. Bu re-

simde dünkü şenli
ğin şen bir manza
rası görülüyor ... 
Y azısmı 3 üncü sa
hifemizde 

. ., .,. 

·.r 
,;. -ft-

.. 
• 

~ 

··~ B ık fe-at•~ a an btl 
münasebetiyle 1~,r. 
mize davet ed bt 
Bulgar ve Yu·ı:ı.tı , 
yetleri dün geıııı' 
)erdir 

.-et 
Bulgar ~': ıt 

maarif müfcttıŞ' 
Kara 1 vanofun ti' 
kanlığındadır. 

• rJ 
_ Yunan hey.:tı f{r 

- dokuz kişiliktir· 
geıı 

yette buluna:ı ., 
sye•· 

kızlar A tina so 
1
, 

sinin kibar aile krZ, 

rıdır. Aralarırııla 11 

zır kızı da var·Jır· 

Birinci re'>•~' 
. • . rc:tıdl Yunan ıkıncı 

• '!fi 
de Bulgar fe:otı 

gruplar mı görii> of 
sun uz ... 

Daha uzun ymmı.ık j,.tı•cl iği lııı 

ınektnlıu hitirınPğf' nın' affak olaııw· 
!an ralıibf" ~ 

··nu ym~ılıır iıiıı elinize de~rrek. 
h·en de o saadet<? cri~mek i~terdiın.,, 

7.a&mdan Hanri Bordonun, 
bu be~ mektup hakkında, çok 
ince görüılerini ihtiva etmek· 
tedir ki, içerisinde büyük bir 
aşk haya~ının ela çarpıntıları· 
m hiuedecekainiz. 

Leman Kara.manoğlu 

~ 
Manevralan akip etmek üzer~ ~chrimizc davetli bulunan C'cnebi erkanıharp misafirler şerefine General A-:'ıı. fi 

dü:r. tarafından evvelki gece saat i1•;ce Perapalas salorılarmda bir ziyafet verilmiştir .• Ziyafette Yugoslav, yu ıı' 1' 
men, İran. Irak. Afgan erkanıharp heyetleri ile askeri ataşeler. mihmandar heyetleri ve vali vekili B. Şükr:i ~~Pir' 
!unmuş; ziyafet d06t bir hava içinde geçmiştir. "Yukardaki resimde dost misafirler ziyafet sofrasmda, aşa&ı 

simde grup halinde görülüyor. 



.. "' . 
' - KURUN 11 Eunos ım 

- QOnkQ ıstanbuB 

l\adın mı, bedesten 
dolabı mı? 

... 

ŞEHiR HABERLERi 
Kaçakçılığın önü 
ahndıktan sonra 

Kampta yaşayan 
çocukların bayramı Sokaklarda seyyar kuyumcu 

l>iitı b' dükkanları dolaşıyor 1 ütün 11e sıgaı a sa- ·-----
llıas1a.r ır kadın gö ·u" . A . . . 

b.~ , Pırla La ~ .um. ltııılar, cl· ı desten kıi.lıyalığından aiınmı§ bır ızın· 
uu k n lar ıçındc • Ofb 1Bctrak bo · name \'cya vesikası var mıdır?. 

ı1rt Ilı ba§lar ylu, hknazca kadının Bankalar kasalar sandıklar ne için 

lu;laı ı aıllı f)"" I"' l J 
Tutulan istatist:klerc göre tiı•ün sa lif) ~ener )3 ) Ç e 

tışları gittikçe artmaktadır. Söylendiği V lİ k l) i f i d il) :t J1 
stad voın unda bii .. 

J 

şenhğ·i ~· apddı 
l'iQe koıu da ı:;; kadar çıplak olan her icat olunmt;§ acab3 ; Sen'etlerini bala 
doı kadar bileklerinden dirsekle- böyle bol bol koları~~a. parmakların· 
~İdi. licrsıi~~ma altın b_ilcziklcrlc da, kulaklannda. gcrdanlannda taşı
~ lrlere kad kolu da bıleklerden yanları gördük~e gözümün önüne Af· 
~"'ll'ı Ve bic;i~ s~v~ma kaplayan bu rika ve Amer kanın her tarafları ~enk 
'atı her haldt> bıçım halkaların sa- renk halkalar ve halhal:er içiodekı r.cn 
aa..~ değildi kol başına on beşten a-ı cileri geliyor,. 

ne göre bilhassa şark vilayetlerinde ka • 

çakçılıgrn önlenmesi satışların artması lstanbul ku' ltu"r ~ı·rekto'·rlu"ğu' torafın 1 k 'k' ·ı· · Y 'Jk" c; ra , ı ıııcı ıgı qı oy. üçüncüHıgiı Şi 

na başlıca amil olmuştur. dan lstanbulun muhtelif ıemtltr;nd!' a le kazanmıştır. 
şöyle tesbit edilm:ştir: rtlm:s. ola:ı t'OCuk kclmpları l"l'bcsı· · u'n AO t k J k ... " :s .. .. ., me re oşuya ya nız üçük bayan 

Halk ve köylü sigaralarındaki artış Kadıköy Fener stadında büyük bir şen lar işt'rak etmiş, Kızıltoprak birinci, Ye 
1935 yılında 7i8,893 kilo kalın halk . ı ·~ıwı<>:t ~.<nıJn>[ mqız 'g u~p~ıscze :ııır şilköy ikinci, Erenköy üçüncülüğü ka 

satrlmı!.ke~ bu, 1926 da. 872.010 kıloya, j · Binlere~ h0

~lk · ya~rulanmızın ıpor ha' zanm.ışlardır. 
k?lın koylu 1,IS0,628 kıld:lan l,297·348 ıeketlerini ıeyretmege koşmuıtur. Se/1 Dünkü ıenlikler battan• apgı zevkle h;;" elli · Şu halde her bilezik en Osman Cttmal K•JJllh 

'ft- ~lundgra.m .gelmiş olsa bu kadın·------------
'""§'l"or de a Yedı yUz ellişer gram yijk 

kıloya çıkmıştır. . yirciler arasında lstanbul kültür dircktö scyredilmiıtir. 
1935 yılındı Serkildoryan 41,412 kılo rü B. Tevfik Kut, ve muavinleri ve bül ilkokul Himaye Cemiyetlerinin bu 

hı...· lllekti 
~. ;ı~ıı. bu .. 
~tirı karr sıcaklarda değme babaye-
~a ~nıolnıayan bu altın hamaHı· 

Müthiş bir 
sahteıcar 

dı. li'akat ın suyu da akmıyor değil. 
e b • altını b k d I 

satılmış, 1936 da bu miktar 4212I kiloya tün mektep direktörleri ve öğretmenleri vadideki muvaffakıyetlerini tebrik elde 
çıkmıştır. hazır bulunmu•lardır, · 

:I' I rız. 
1935 yılının ilk altı ayında 3772 lira Şenliklere aaat 17,30 tehir bandosu --------------

kıymetinde 1, 995 kilo. 1936 yılının ilk nun çaldığı Istiklil marşı ile başliınmıı • • 

ıı ana bira ... ~ı a a~ tazıa teşııir H endisine mü/eli ş, 
h em bu z gulunç gelıyordu. •• •• 
t, er İlti et kadar mı ya? Kadıncağızın dok (tJ/ V~ BVUJıBf SUSU 

a~tı ayında 7,453 lira değerinde S,S 1 l ve sahada yer alan yüzlerce gürbüz u •• J k • • 
kılo yaprak tütün dış memle~etlere ~a kamp çocukları marşı bir ağızdan söyle zum a ma ıçın 
tılmıştır. Mamul tütün 1, 106 lıra dege mişt:r. Bundan sonra ilk olarak Istanhul 

l:ii~k retık ~rınaklan da Uzerlcrine Vf'/ en bil afJam /UIUUiU 
d,.~ ler1e don lar oturtulmuş altın yü
t~ galiba anmıştı. Ve bu parmaklar-

rinde 415, 1936 da 1.097 kilo değerinde ilkokul Yoksul Çocuklarına Yardım Bir Jng/lfeteden Jzm/ıe 
~22 k lo satılmıştır. Sig~ra 1930 ~yıl.mm lilı azasından B. Zihni klirsüye gelmiş, 
ılk altı ayında 52,822 !ıra degerınde çocuk kampları etrafında, dikkat ve ala biı hegel geliyor 

il. ' Yalnız başparmaklar, boş-
l\Ulak 

ct b' nıenıeıer· d d • • · · 

Bolu, (l:lus.ısi) - Emniyeti Umu· 
· • d" bumıycce aranan bir sah~ekar un 

rada yakayı ele vermiştir. Zabıtaya 
yanlış hüviyet vermekten, sahte nu· 
fus ves;kası taşımaktan ve hayvan 
hıl'lızlığından TUrkiyenin hemen her 
yerinde aranmakta olan bu adam bun· 
dan çok evvel Çangında (35) gün 
mahkflmiyet geçirmiş. Niğde vilayetı 
tarafında da birçok sahtekarlıklarla 
mes~eğinde faaliyet gösterm · ştir. Niğ· 
denin Bor kuasında ecı.acı rolü oynar 
ken vaziyeti anlaşılan sahtekar yine 
bundan epeyce zaman evvel Antalyada 
yakalanmış, Antalya ağır cezası tara· 
fından iki sene hapse mahküm edil· 
miştir. Antalya mahkemesince tesbit 
edilen suçları muhtelif sıfatlarla adam 
dolandırmak maddesine uyuyordu. 

11,831,800 aded, 1936 yılının ilk altı a ka ile dinlenen bir söylev venni§tir. 

ynıda 57,484 lira değerinde 13,974,710 Tafebeye yafatı'an kamp 
adet satılmıştır. 

Alakadar İktisat dairelerine geJen 
mallımata göre İngiltercde mevcud 
toptancı ür:.im kooperatifinin mU.lilrü 

Mister Brawnun riyasetinde ob;nak ilu 
re muhtelif şirketler müdürleri bir top 
Jantı yapmıJ, üzüm almak üzere ra:mle 
ketimize bir heyet gönderilmeıine ka 
rar vermişlerdir. Mançeıterde Whote 
Sale koopeutifi tirketi direktörü W. 
T. Cardinal ile diğer heyet pek ya!nnda 
1zmire hareket edecektir. Heyet; yeni 

Ilı ırer k" ın eu e ırı ırı ve .ala 
erı he ... UPe sarkıyordu ki bunlar he
~ '-··•en be da vard' §er, altışar santim bo-
'l' ı. 
biye a gerdanında' 

-. ı._ C<!ksini H . 
lat"Oll1bo§t z. ayır, Bayanın gcrda-
~ ~!-tnı§tıu. Nedense oraya bir şeyler 
atJarı · Takmamıştı ama b"t" !a,..~::'tıdakj u un o 
~~.· .. b• Parmaklarındaki, kulak· 
4'lfla._ o ek ··be 
b... ~taıar .. 0 k altınlar, elmaslar, 
~ hat ' ZUınrütıer, yakutlarla mU
at cliııt1tan un tıpkı bir seyyar kuyum

..,_ h (.&k_ ını. andırıyordu. Tam mana
"!' · -"Ule cı · 1fte cım var!) diye buna der-
~ ... 
~ 11 har 
~-...., "i;ıe belli idi ki bu hatun ka-

-
lzrnir fuarı 
i' aı ın l'eıaı Bagaı 
laı a/ ından arllıyur 
f zmir Enternasyonal fu3n yann sa 

at 18 de iktisat Vekıli Celal Bayar tara 
fnıdan açılacaktır. 

tıaya:ı 
B. z:hni söylev:ne güzel kamp günle 

ri yaşayan çocuklara hitap etmek sureti 
• 

le başlamış. sağlık ve ne§elerinin yük 
sl'k ve bol olmasını temenni etmiştir. 

Bundan sonra halka dönerek, mini mini 
kamplılara gösterilen ilgi yüzünden hem 
onlan hem de alakadarları sevindirmiş 
olduğunu söylemif. Bu yıl İstanbuJda ku 
rulan 6 çocuk kampı etrafında geniş 

malumat vermiıtir. 
Bu malfımata nazaran İstanbul 

sene kuru ıtizüm mahsulümüzün müba 

yaa işlerini lıizıat ve doğrudan doğru 

ya tanzim edecek, ve bu sahada anla7 

malar yapacaktır. Uzlim mahıulümiiz 
bu yıl kalite itibariyle diğer yıt::ırdan 

~ eıı bU ~ıınnıı ~lra lr!u.,ı. ~...ıa_ 
bıı lt lltJarınd ar serveti kollarında, tehi mezunlarından bir ziraatçi sıfatiy
lılr 'dınnı ha, kulaklarında gezdiren le hayli yer dolaşmış, b~ı sıkıldıg·ı 

llda b er halde evde, bankada 

~· __ ._ .ı .... _._b .... ı ae...-.n.l ... ıc 

Fuar için uzun müddetten beri geceli I 
gün>.iüzlü devam eden çalıtmalar tama 
mile b:tmiıtir. Fuarı ziyaret için gerek/ 
hariçten; gerek dahilden gele::ek olan 1' 

lar için mü'llkiln olan bütün kolaylıklar 
gösterilecektir. ZixaretçiJ:rin otellerde 
ıoxantı ve pansıyonlarda her zanunktn ( 
den daha rahat bulunmaları için alaka 
darlara tebligat yapılmııtır. En ufak bir 
kayit&izliği görülen oteller, lokanta ve 
pansiyonlar ağır cezalara çarptırılacak 

tır. lcabederse bu müesseseler kapatıla 
caktır da. 

dı 48 i kız ve 25 i erkek olmak üzere 
73. Pa:abahç~ kampınd:ı 12 si kız 59 u 
crk:k olmak üıcre 7 l, Florya kampmd.3 
9 u kız. 39 u erkek olmak Lzere 48, Kı 
ZJ!toprak !ta noında 2l:i kız 60 ı erkek ol 
mak u .. ere g8.1Rrenköy k:ımpın(fa 34 
kız ve 47 si erkek olmak üzere 81, Şile 
kamp:nda hepsi erkek olmak üzere 52 
yavru kamp hayatı yatamıştır. Bu hesa 
ba göre: bu yıJ fakir ve yoksul yavru 
larda~ 500 kadarı temiz hava, bol ye 

üstün ve bereketli olduğu cihetle mem 
Jclcctimizden geni§ mikyasta jhrac:at ya 
pılabilecektir. 

Bu itibarla heyetin memleketimi·c 

gelmesi büyük ve iıtekle bekleı:mekte ile b· Urada b' . yerde ilk tedrisat müfettişliği ( !) yap· 
ela il' ha . ır haylı parası ile yi- mı§, bazı kazalarda okullan teftiş ey-
~ 0Jaeaıcrlı evi, dükkanı filin falan lemiş hatta harcirah almağa eüret e· 

~11trn "ı.: Bari, oldu olacak ben 0 decek kadar cesaret de göstermiQtir .. 
. ,,erınd ıs , ~ 

'1 ı Par 
1 

e 0 aydım şurada bu- Açıkgöz serseri bazı kazalarda da 

Poliste 

Şüpheli blı yangın 

ve alakadar iktisadi mahafilde bu ziya 

rete çok ehemmiyet verilmektedir. 

mek, ıpor ve eğlence ile vakit geçirmit 
)erdir. 
~en yrl çocuk kamplarında yalnız 

ı 44 çocuk bulunmuıtu. 

aı!: oıaıı~arınıı da alır, .bunlardan "doktor" olarak geçinmist:r. o sıra
lif;~~ iine • ~ynuma dızer, kağıt larda Orta Anado:u kazalarından bi· ,;"'%t • ıplıkle entarimin, etek- rinde bir jandarma komutanının hay
l~lı dtlk~nıa, burasına iliştirir, van·nı aş•rdığı için bütün bu memuri
\ ~ ~Ptı::Cn~~=r~~i de camdan bir yetlerden ( !) istifa edivermiş; niha· 
t boyleee P gogsume takar, yollar yet bir müddet ortadan kaybolmuştur. 

?ııe~ltaııta !ha !8-taf atlı dolaşırdım. Son aylarda Zongul<tlLk villyetinde 
dilet· el'deıı t nıekinJannda enfes ye- görüldüğü Z'.lman Bartın kuasmda 

Kumkap*ia Azakzade sokağında 27 

numaralı evde yangın çıkını§, bu evle 
yanındaki 25 numaralı evin üst katları 

önümilzdeki sene de lstanbulun daha 
ı O yerinde kamp kurulması kararlaıtı 
rrlmlftJr. Hazırlanan bir programa göre 
gele:ek ıene 1,500 ıg - 40 ıeneainde 
3,000 40 - 41 senesinde 6.000 çocuğa 
kamp hayab yaşatılacak, bu ıuretle bir 
kaç yıl sonra kampların vücuda getirdi 
ği minimini ordu yliz bine baliğ olacak 

• Bazı memlekeUere olan aJb aylık mua.. 
zam ihracat mUddeUne altı ay daha Ube e. 
dilmJ1Ur. 

• Elektrik §lrkeUnlıı eatm aJmm&11. !;ıl 
llzerinde iıtııart tcmuıara eylQJ ortum1ıa 
tekrar ba§Janacaktır. 

tamamen yanmııtır. 

ı,!,~~ taı~h, tuzlu teşhiri yasak e- "Nafia Mühendis;" rolünde bulunu
le .,~ bu a... yordu. Bu hafta, Bartrnın Karamuak 

s:r ihtiyar kadının oturduğu evden 
yangının naaıt çıktığı tahkik ediliyor. 

ltt~ di~:adın~ kollarını ta bilek- köyilne vazifeten ( !) gidiyor; ve orada 
1'l'&ıı a.ı klerıne kadar sıvama Kadir isminde bir adamcağır.dan güya 

dan ..._t~n bileziklerle başparmak- kira'adığı hayvanı a~ınyor. Maksadı 

SOPA İLE YARALANDI - Kayık 

çı Ahmet oğlu H üıeyin dün Yalı mahal 
lesinde Yaninin bahçe duvarına ıu tdö 
kerken, Yani tarafından batından aopa 
ile yaralanmıştır. ) .. "§ka b"t" Adapazırına inerek trenle Jstanbula U 0 u un parmaklarını 

~~tıu eı~~h, pırla.ntah, zümrilt- geçmektir. Bu defa da "maden miihen-
lıtı..a ' ~klerin ve kulakların- disi" hüviyeti ile yola çıkmıştır. 
lıc;: loea küpelerin manzarası, her Fakat Bolunun yanı batından geç
l'tıı.;· doını!ıtala.rın vitrinlerindeki pat- tikten ve yalnız ı;ıchre uğramadan Düz
~· .>"ııas arından, piliç kızartmala- ce istikametine doğru ilerlemeye bal-

ta itnren~· ~a.dayiflerinden bin kat ladıktan sonra tam Bolu doğmı ine
l'eııı ~arıta ~rıcıdir. ~ği sırada vilayet jandarma kuman-
~;~ler, belk~ekanlanndaki bu türlü tanı Bay Sadıkla karşı karşıya gelmit
<let. llıidesini 1 ~!!Yeren parasız bir ka- tir. Yüzbaşı kendisini şüpheli bularak 
~akat h hır anda allak bullak e- hüviyet &ormU§, Jikin bu mildahele ki
~trı iradın e~ §eye aş yeren aynı man- bar serseriyi ku:dınnııtır; Yüzba§ıya: 
OJıı,... 1 toru u seyyar kuyumcu dük- - Siz kim oluyol'lunuz ki münevver 
k -ıııa •- P te b'r .. _ı d "!Qı1l l'l0tka · go~eri kama.qacak bir gence hüviyet soruyol'lunuz? e-
~tlturu tını ki biraz sonra ~ocu- miştir. Fakat Yüzbaşı kend:sini teh· 

~QJ>e • au81 r. re getirerek polise teslim etmeğf ihmal 
doi l'f •rıı ennıeği, bilezig-i yu·· .. -.. etmemiştir. 

apları arını F' • zugu. 
l'o)Jar gibi ·- ~t. eski bedestan Emniyet amiri Ziya Gün,Oren ser· 
ltıa., sd_a doıllf:'z agrza yliklü olarak szrinin bizzat hüv:yetini tetkik edince 
t~lld ll'kecide ağa aklım ermez. Va- evrakı sahte bulmuş ve mahirane so
tı11ı" burad' G~Jatada, Bayezidde. rularla bu sahtekinn kim oldupnu 

Suçlu Yani yakalanmış. tahkikata baş 
lanmıştır. 

PARALARI ÇALAN YAKALAN 
Dl - KuruçeJllle be~r odalannda ya 
tan kömür amcleıinden Muradın, ayni 
oda;fa yatan arkadaıı hamal Hüseyin ta 

rafından uyurken başı altından 65 lirası 
nı çalmıştır. 

Suçluyakalanmııur. 

TAŞLA BAŞINDAN YARALADl
Hacıkadın mahallesinde Karanlık çe§llle 
de 14 numarada oturan Rizeli Mehmet 
oğlu İbrahim dün gece saat 10,30 da 
.karı11 Fazileyi aJmak üzere evine gitınit 
tir. 

Fazilenin alakası oıduğu Çamur Şev 
kd ıiıminde biri bu sırada İbrahimi, ta§ 
la batından yaralamıttır. 

fbrahimin t:kayeti üzerine Çamur Şev 
ketin cranmasına ve tahkikata hatlar. 
mııtır. 

tır 

Bundan baılta Anadolunun içinde 
Karadeniz, Akdenl:: ve Marmaraya doğ 
ru uzunca yolculuklar ile çocuk hareket 
leri ve akmlan batlayacaktır. 

B. Zihninin ırk sık alkıtlarla kesilen 
nutkundan sonra, battan başa büyük bir 
zevk ve heyecanla ıeyrcl::lilen yavruları 
mızm ıpor hareketleri ve oyunları baş 
lamııtır. 

7- 8 yaflarında mini mini yavrular 
1 O - l 2 yaılarına kadar daha büyükce 
çocuklar tek b:r emirle hep birden hveç 
jimnastik hareketleri yapmışlardır. 

Jimnastik hareketlerinden sonra ço 
cuklar kız, erkek karışık grup grup ayn 

!arak oyunlar göstenneğe batladılar. 

• Adllye vekA.JeU gördllfü Jllsum llzerinc 
İstanbul ikinci noterlfjinl JA,tvederelc bQt•ta 
muamclAtmı altıncı noterllfe denetmlftir. 

• UıkOdar AdllyMfnln büttlıı teşkilitıoı 
laUab edecek kAgtr btr bina aranmaktadır. 

• BU)1lkçekmece nahl)'NI mlldUrO Va:ı. 

flnln Ordu, EmJnönU merka nahiye mlldtlrQ 
Abdullah Vehblnln Slnob, AJaçatı nahfr.at 
mUdUrU Osman Sallhln Giresun Seferberlik 
memurlukıanna tayin edildfklert Dahili\'e 
\ckAlctlnden İltaııbuJ Yil&yeUne bUdirllml§. 
Ur. 

• J<abuklan 110yulmadaıı yenen meyveler 
camekinlarda ııatııacaktır. 

• Hudut ve ahlUer, tahllafye ve naklly~. 
fnhlaarlar, orman, po11ta ve telıraf ve Devlet 
Demlryollan idarelerinde ücretle tallflW 
mütekait doktor, baytar, ecucı \'e mUbı-n. 

dlılere tekaüt m&afl&rmm tam olarak vo. 
rtımesl takarrür etmlıtır. 

• :Merkez bankaamca 23 liralık evral<ı 

nakdlyenln buılmaaına bql&nmJftJr. 100.JY.)O 
\'C 1000 l!ralıklann da mevkii tedavüle ı;:ı 

kanlması için emir verilmifUr. 

• Merkez bankaaı müdOrll Salt, ı, ban. 
kaııı umup-ı mUdllrü Muammer Erit lzmlrd,.n 
~chrlmJze gclml§lerdlr. 

• Posta, telgraf ve telefon umum mUdUrta 
Nazif Ankaradan ,ehriml7.e plmJftlr. 

fllla Yandan a bıı, arasıra bu d~i- anlamııtır. Serseri sual yağmuru al· 
\~i talrıtıı§ tatok daha fazla Her tara· tında kalınca zabıtaya: 
"e )t,!:ı-P'keaın ı~ırmr~. hatta başın- "- Ben size (katakulli) atamıya- Hayvan seı f!/BI 
6t ~ .... Ytı"',,...laklll Uf.erini bile sa"'aarı ca -, 0o- · -· 1 ·• diye B ·· .. .., B k .!L 

On kitilik bir grup kal'§llrklr ve ikiter 
ikiter olmak üzere birbirlerinin omuzla 
rına ellerini atıyorlar, yanyana durarak 
böylelikle bir köprü kuruyorlar. Bunla 

rın üzerinden ayrılan ayn bir gurup da 
köprüden ıeçer ıibi ıeçiyorlar. batka 
bir curup da ellerine ıeçlrdiği büyük 
bir battaniyenin dört yanından yakala 
yarak içine attıkları arkadaşlanndan bi 
rini top atar ıibi havaya atıp tutuyor 
Jar, Bir ~tJca kötde de, yine bir gurup 
çenber çeviriyor, bir baJka gurup ip 
atlıyor, ~nm dört yeril"ı:ie muhtelif 0 

yunlar muhtelif ço:uklar tarafından oy 

• Gazeteci ve aaytav P'&Jlh Rıfkı Çorlu 
da bir otomobil kuuı geçtrmlJUr. P'allf Rıt. 
la Atayın otomobUi bir lıendefe yuvarlanmlf 
fakat kendillne bir f8Y olmamlfbr. 

la .. ,•h-ı'""- lllad 
1 

•"' 
1 

g m. gruyu söylıyecegım ·· • ugun Hat on U:. .e ey oza ı.Wi 
)ol't! "" arıdr en erle baştan ba- rek maa'ralannı tamamen an]atmış- Bozhane köyünde hir hay,·an ı.-rgiei 

ili >... ı; likin rnuı bazı kadınlara rastf trr. a~ılacaktır. Se~de t~şl1ir edil~cek 
!h.~q de 0 zavaıı ı ""it 

1 
tece sUsl ı arın. kendileri-. Sahtekar adam avnı zamanda yedi ha~·,·anlardan birincilere miikif nt 

"•ıtıe çfrı Say Ataemek \'c bu hale sok· I lisan bildiğini, iki fakiilte bitirdiğini ' 'Prilttrktir. 
l;ıl' ltt ~lltatarı zhar Osmandan izin.. ( !) de söylemekte ve Edimede bir mi· --------------
lıitıı ll~r ve ırı·· vardır. Onun için on-j ralaym oğlu olduğunu ilavt' etmekte- nlnııştır. Jandarma ve polisin bu mu-

- -. ....... .....::...M..._~~u!!!s!!..!tJ:e~ı-ruulıı:,~J:IAlJ:~~· ~-ı dir. Son çaldığı hayvanrn sağrısında vaffakiyeti Boluda derin bir memnu
niyet uyandırmı1ttır. 

nanryor. 

Oyunlardan sonra koıular tertip edil 
di. tik olarak SO metre sürat koşusu ya 
pılmıı buna bütün kamplardan birer ko 
ucu İJtirak etmiJ; birinciliği Kızıltopj 

• Eminönü İalkevl Dil, Tarih \'e Edebi 
yat ıubeal taratmdan bir halk bllgı.f eerg'l•l 
acıtmaııma karar verilmJfUr. Bu terfide h&11< 
bilgisi neırlyalt V.tblr 4'dilecekUr. 

• lktısat VeklleU heyeti teft.ltfve ret•I 
HUsnll Yaman phrhnlze ttelmlı, "ncarl"t 
OdumdR vekllet mUfetUılertnln yapmr' nl. 
dukları bir toplantıya rlyuet etmJ'1fr. Hl'1. 
nO Yaman şehrimizde birkaç ıôin• ka'dıktl\n 
sonra EdlmeY" gidecek. orada koorıırat 1f 
tC§kllAtının naaıl çalııtığuıı tetkik ve tertt, 
edecek lir. 

• 
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Milli müdafaamız -ls_t_a-nb_u_l_ç_ö_~ 
(Üst tarafı 1 incide). 

Irakta siyasi vaziyeti Spor işleri 
part·ye bağlandı 

müdafaa silihını atan alay müstesna 
olarak başıbozuk vaziyetindeki bu milli 
kuvvetlerin içinde en mühimi Çerkes 
Erhem idi. Bundan sonra sırası ile 
Demirci Efe, Yörük •Ali. Sarı Efe, Ço

Bu sene aenize ~ 
külmekten vazgeçil' 

İ&tanbul çbplerinin bu &ene l ~ 
dökülmesinden vaz geçilm:ştir. Ç 
bütçede tahsisat bulunamaı:nıştır· 

Musul askeı ı malıa/ili suikastçllaı ın divanı 
haı be veı ilmesını istıyoı muş 

Irak ekinıharbiye reisi General Be
kir Sıtkı ile Irak tayyare kuvvetle.ri 
kumandanı binbnşı Mehmed Cevad'ın 
bir süikast neticesi olarak ölümlerin
den sonra komşu memleketteki siya
si vaziyet buhranlı bir safhaya girmiş 
tir. 

Bir taraftan iktidar mevkiinde olan 
Süleyman Hikmet kabinesmin istifa
sına ve onun yerine Şamdan Bağdada 
hareket i"in emir almıs olan Cemil 

:< • -

Midfai'nin yeni kabineyi te.5kil edece-
ğine dair haber geldiği halde diğer ta
raftan Bekir Sıtkı Paşa aleyhinde sü
ikasit yapmak ile maznun zabitlerin. 
divanıharbe verilmes:ni isteyen bir 
ukerl isyan vukuundan bahsolunuyor. 

Bu iki haberden hangisi daha doğru
dur? Şimdiki halde ortada vaziyeti 
daha ziyade aydınlatacak malümat ol
madığı için kat'i bir hüküm vermek 
mUmkUn olmayor. Şu kadar var ki ge
len haberlerin daha ziyade Irakta ge
çen seneki hükümet darbesi ile iktidar
dan çekilmiş olan partiyi işba~ına 

geçirmeğe mütemayil bir hareket bu
lunduğu zannını kuvvetlendiriyor. 

Londra, 18 (Hususi) - Musuldaki 
ukerl kuvvetlerin müzahareti ile Irak-

ta bir askeri hareket vardır. Askeri 
mahafil şekli muhafaza için Bekir 
Sıtkı Paşa aleyhine süikasit yapmış 

olanların muhakemesi için bir divanı 
harbe verilmesini, ve diktatörü iktidar 
mevkiine getirmi~ olanların nefyedil
mcsini talep etm~ktedir. 

Musolini Negüsü tahta 
davet ediyor! 

Lonrra 18 (A. A.) - "Musolininln Ha 
beıiatanda karıılaştığı müşkülat,, başlı 

ğ.ı altında bir makale neırooen Nevs 
Chronicle gazetesi, Musolininin Haile 
Seliaye'yi yeniden tahta çıkarmağa da ı 
vet ettiği hakkındaki haberi tekrar ede 
rek Negüsiln nezdinde ilk defa ilkbahar 
da sonra lda üç hafta evvel bu hususta 
teşebbUste bulunduğunu tasrih etmek 
tedir. 

Nen Chronicle diyor ki: 
"Neglia, ancak Milletler Cemiyeti va 

artuile müzakereye girişebileceğ~ni ve 
Haf>eıistana ancak Milletler Cemiyeti 1 

A rıf ~!~~~ lincWcJI 
mif, orada boş durmayarak "Yarın''· 
isimli bir broşürü Arap harfleriyle 
bai'lırarak memlekete sokmuştu. Bu 
bro§Ur toplattınlmıştı. Arif Oruç son
ra Bulgaristan& geçmiş, orada memle
ket firarilerinin yardımı ile geçinme
ye ba§lamı§tı. 

Arif Oruç evvelki gün Romanya va
puriyle İltanbula gelmi§, vapurdan 
çıkınca doğruca Ankara caddesine ge
lerek Meeerret kıraathanesinin came
klm önüne oturmu§, uzun ağızlığı ile 
cigara içmeğe başlamıştır. 

Kendisini tanıyanlar Arif Oruc'un 
memlekete girdiğine inanamamışlar, 
bunun bir beru.erl olduğuna zahip ol
mutlardlJ'. Yaıuna yaklaşınca bunun 
Arif Onıç olduğu görUlmUştUr. 

Arif Oruç geç vakit emniyet direk
törlUğUne götürülmüş. sabahleyin de 
müddeiumumiliğe teslim edilmiştir. 

Arif Oruç dördüncü sorgu hakimli
fine verilmi§, sorgusu yapılarak tev
kif edilmiş, tevkifhaneye götürülmüş
tür. 

Arif Oruç §Öyle demiştir: 

''- Cürmümün müruru ?.amana uğ
rayacağını ve hakkımda artık takibat 
yapılmayacağını Umit ederek memle
kete döndüm,• • 

Alacak yUzUnden I 
Buraa, 18 (Telefonla) - Burada, 

alacak yüzünden bir yaralama hadise
si olın uştur: 

On dört yaımdaki bir kunduracı 
;ıralı. aJaeaklı olduğu uswı Yako 
lllu t...m kundura bıçağiyle ağır 
llD"ette yaralamıştır. yaralı hastaha- ı 
neye lralcbnlmı§. çocuk tevkif edil
mi§tfr. 

mandası altında bir devletin reisi olarak 
avdet edebileceğini açıkça bildirmiştir. 
Negüs, İtalyanları Habeşistanda tesadüf 
ettikleri müşkülattan kurtarmağa hiç 
bir zaman teşebbüs etmiyeceğini ilave 
etmiştir. 

Musolini, Negüsün tahttan feragat 
etmesini Habeşistan istilasının hukukan 
tanınması için başlıca şart olarak telak 
ki etmektedir. 

Gazete, HabeJİstarun iltihakının tanın 
ması hakkında alelacele bir karar verme 
mesini hükumetten rica etmektedir. 

~ 

Çinde 
Hava muharebesinden sonra 

Deniz harbi 
başla yor 

Şanghay, 18 (A. A.) - Japon 
tayyareleri, fİmal istasyonunu 
bambardıman etmiılerdir. lıtaa
yon adeta enkaz haline ıelmiıtir. 

AL Ti JAPON GEMiSi 
ZAPTEDILDI 

Tokyo, 18 (A.A.) - Şanghay
daki Japon ır.enabiinden gelen 
telgraflarda Çinlilerin yukan 
Yangtae mıntakasındaki Japon te
baasını tahliye ettikten ıonra mü~ 
rettebatları tarafından Puntung 
rıhtımı kenarında bırakılmıt olan 
altı Japon gemisini zaptetmit ol· 
dukları bildirilmektedir. 

Çililerin bu eemileri imtiyazlı 
Fransız mıntakaaının yukarıaında· 
ki Ouangpou ba:ırjını takviyede 
J .. •llanacaklan tahmin edilmekte -
dir. 

VAPURLARA ATES 
Şangh:w. 18 (A.A.) - ·Domei 

l\jansı bildiriyor: Çin top;uıu, bin 
lerce Japon mülteciıini t!lhliye e
den Ş~n~ha.y Maru ve Nagasaki
marı ismindeki Japon vapurları 
Ü"!eri!'IP 1.1te• ıu:mı"Jardır. 
DENİZDE DE MUHAREBE BAŞ-

LAYACAK 
Şanghay, 18 (A. A.) - Çinliler 

nehir üzerinde vucude getirilmış olan 
barajın gerisinde kalan altı Japon ge
misini batırmı0lardır. Japonlann şid
detli mukabele1erde bulunmaları bek
lenilme'tt~dir. Japonlann limanlardaki 
bütün Çin gemilerini za.ptetmeğe kal· 
kı§malarmdan korkulmaktadır. 

Eötge haşkanhk vazifesi 
par 1 başkanlarına ve

rılm!ş bulunuyor 
Ankara, 18 (Telefonla) - Sp<:>r iş

Jerıııin daha müessir, verimli ve düzen
li çalışmasını temin maksadiyle Tiirk 
spor kurumu bölge başkanlıklarına, 

vilayet parti başkanlıklarının getirıl
mesi kararhştırılmıştır . 

lak İbrahim vesaire geliyordu. 
Bu suretle teşekkül eden cephenin 

gerisinde kadro halinde nizamiye fır
kaları bulunuyordu. Bu fırkalar'müm
kün olduğu kadar arkadan milli kuv
vetlere yardım ediyorlardı. Atatürkün 
başkanlığı altında ilk biiyük Millet 
Mecl'si bu ahval ve şerait içınde An-

uıı·t Gelecek hazirana kadar %11 ıı· 
killer etrafında tetkikler yıP' 
sonra kat'i bir karar verilecektir' 1 

Bütün çöp sandıkları boyaıı~J 
Bundan başka geceleri çingene~eril'; 
dıklardan paçavra, kemik vcsaıre 
malan da yasak edilmiştir. 

karada açıldı. • f 
lzmire çıkan ı;e Anadoluda milli l<. QSUplar Cemt9 

mücadele hareketinin uyanmasını mu· ki 
cip. olan Yunanlılar 920 haziranında i- tinde ihtilaf Çl 
lerıledi. Balikesiri, Bursayı ve Uşak'ı 
aldılar O k't ·11· k ti · b' · ıırı 

Vilayet parti başkanları bu vazifeyi 
derhal deruhde edecekler ve Türk spor 
kurumunun umumi merkezi ile temasa 
gelerek Tiirk sporunun ilerlemesi için 
talimat ve malCıınat alacaklardır. 

Tlirk spor kurumu genel merkezi 
kararın tatb kine geçerek bölge baş
kanlarına; tamim göndermiş ve vazi
feledni parti ba~kanlarına devretme
lerini bildirerek bugüne kadar olan 
verimli calı~malarından <!olayı teşek
kür etmiştir, 

• va ı mı 1 uvve erın ır Sehrimiz kaııaplar ceJıJJ)e 
k~~mı ~ağıldı. Ethem kuvvetleri ile clii~ yeni bazı i tif alar ol mu§. cerı' 
~ıger öı: kısmı da gerılere çekildi. Hu- reisi Rıdvan, azalardan Ahınet ,t 
Jnsa daCYınık çeteler Yunanlıların ile- ı · k'lcl.kl · · h'J ı· · ]erdı'· .

1 
. ıır çe · ı ı erını ı c ırn11~ 

1 rı emesıne karı:ıı duramadılar Yunan- C · tt .. k' • • rıJı11ır 

Ankara br.lge ha:kanı B. Ziya .:Ateş 
emri henüz nlmadığını söylem'.ş ve bu 
kararın çok isabetli olduğundan bah
setmiştir. 

Askeri heyetler 
(Üst tarafı 1 incide). 

mı, müttefik dost orduların manev 
ralarımızda hazır bulunmak sure
tiyle bize §eref bahıeden mümeı 
sillerini bu aktam bu masanın et· 
rafında toplanmıı görmekle bü
yük bir ıevinç duymaktayım. Bu 
ıuvare, Türk ordusu tarihinin kay 
dedeceği ve kalblerimizde daiına 
Y•tar bir halde saklayacağımız 
en güzel hatıralardan biri olacak
tır. Filhakika memleketlerimizin 
münasebatına hi.kim olan parola
yı ve bilhaaaa ülküsü, müttefikle· 
rinki gibi, dünya banıı için barq 
halinde yaıamak olan TUl'kiyentn 
parolasını mükemmel surette tem
sil eden bu tezahürden bu ak~m
ki toplantımızdan daha güzel bir 
manzara tasavvur edilebilir mi? 

General Esadullah Hanın fahaın
da dost Ef ganistan ordusunu Ge
neral Papagosun phsında mütte
fik Yunan ordusunu, General Rt
za Tuli Keriminin phsında dost 1-
ran ordusunu, General Sikitunun 
tahsında müttefik Romanya ordu
aunu, General Nediç'in tahsında 
müttefik Yugoslav ordusunun ve 
burada hazır bulunan 8. 8. atate· 
militerlerin ıahaında da bütü do,t 
memleketlerinin ordularını selim
larmı. 

Kadehimi, ıaadetinize kaldırı· 
yor ve memleketlerinizin ıaad~t 
ve refahına içiyorum. 

Heyet reislerinin en kıdemli ge· 
nerali sıfatiyle, Yugoslavya genel 
Mareplin nutkuna bir nutukla 
kurmay batkanı General Nediç 
mukabele etmiş ve tözleri ara
sında bilhassa demiıtir ki: 

Büyük manevralar esnasında. mo-
dern teşkilatı ile ve meBhur feragat 
ve f edakiı.rhk hissiyle en iyi ordular
dan biri ve dünyanın bu kısmında ba
rişm çok mUhim bir amili olan dost 
ve müttefik kahraman TUrk ordusunu 
işbaşında görmek ve hayranlıkla tak
dir etmek fırsatını bulacağtmızdan 
dolayı bilhassa bahtiyarız. Bu hissiya
ta.. büyük devlet şefi Reisicumhur ek
selans Kemal Atatürk tarafından i
dare edilen yeni Tiirkiyenin yenilik ve 
terakki yolunda bUtlln medeni dünya
nın sarn'mi şevk ve hevece.nını tevlid 
eden mu!l.zz:ım eserine karşı olan tak
dir ve hayrsnl·ğ~mızı da katmaktayız. 

'Asker1 haya~ıer bugUn 
Tr3rt)"a1a 

Askeri heyetler dü.1 gece Tekirdağma 
varmıılar ve geceyi vapurda geçirmit 
lerldir 1 

Heyetler ve Mareşal Fevzi Çakmak, 
bu sabah otomobillerle manevra ıahası 
na giııecekler ve harekatı takip edecek 

h~~ 1 
A&ker: heyet ak§ama Tekirdagına dö 

nerek ıeceyi gemide geçireceklerdir. 

. - , · cmıye en uç ·ı§ınm ay , 
lılar Bursa ıle Uşak m şarkında cephe . 1 . .. .. .. k 1 .. ,.dall 

ld 1 ·~ erm yuzu tıı ·a ma ına ıth, ~ 
a 1 ar. rilıne-ınek iizere vedek aza ik rıo 

Atatürk daha Anado!uya ilk ayak lar taııınnıhmac;ktır. :\nra'- ' 
bastığı gündcnb.,ri düşman istilasına nzalarda mii a\'İ re'' oldıı~ııtl 
karşı koymak ve memleketi feliı.ket-ı " 1111 kur'a Çf'kilme i kararla~tırı . .ı 
ten kurtarmak için muntazam or- ,,r n;;;,.r taraftan halrkı·ılar reıı• 
du teşkilatı yapmaktan ,.e yeni ordu- " ~ ııı 
tarı yeni harp ,·asrtaları ile teçhiz et- ılen dP r<'is 'e azadan hazıtı:rı~·~ 

k b ı fa f'ttiklf'rİ ııövlf'nmi~ İ;;;e de a • 
me ten aş rn çare bulunmadığı kana- ınakl'mlara ht; hmu ta hiç hir ı 
atinde idi. Bütün tedbirlerini de hep 
bu istikamete tevcih ederek alıyordu. 
Bu defa Yunanlıların Anadolu içeri
sinde yeni bir ilerleme hareketi yap
maları bu kanaati bir kat daha kuv
vetlendirmiş oldu. Esasen BüyUk Mil
let Meclisi de artık Ankarada toplan
dığı ve milli bir seferberlik kararı al
mak imkanı hasıl olduğu için Yunan
lılann Bursa ile Upk'ın şarkında te
vekkuf etmiş olmalarından istifade e
dilerek derhal askeri teşkilata başlan
dı. 

Bu sırada Vahdettin'in İstanbul hü
kflmeti d:\hilde isyanlar çıkartmağa 
başladı. Bir taraftan yeni ordu teşki
latı olurken diğer taraftan Yozgadda 
Konyada, Bolu çivarmda uyanan fe
sat hareketleri bastınldı. Bu zaman 
fııım"'t fn3nU'nQn c:rhA...uL~ı"•.111 "'ı.., 
)ili uhdesinde olarak garp cephesi 
kumand:ınhğına tayin edildiği günlere 
tesadüf ediyordu. İsmet İnönü garp 
cephesi kumandanlığına geçer geçmez 
bir kısım milli kuvvetleri nizamiye şek 
line koymağa muvaffak oldu. Fakat 
muamelelerinin devlet nizamı altına 

girmesini istemeyen, başıbozuk uul
leri ile çapulculuk yapmakta israr 
göateren Ethem ile Demirci Efe bu ni
zam ve intizam teşebbüsüne muhalefet 
etti. BUyllk Millet Meclisi karan ile 
bu muhaliflerin tenkiline gidildi. Ten
kil kararı ve hareketi kar§ıamda Çer
kes Ethem düşman tarafına geçti. De
mirci Efe teslim olmağa mecbur oldu. 

Fakat İlmet İnönü kumandasında 
askerlerimiz garpta i.si Ethem kuv
vetıer'nt tenkil ile meşgul olurken ıi
malden meydanı bot bulan Yunanlılar 
lnönUne doğru ilerlediler. Bu suretle 
garp cephesinde henüz tegekkUl etmek
te olan yeni ordumuz içeriden ve dışa
ndan iki ate§ arasında kalıyordu. Bu 
iki kanlı tehlike karşısmda garp cep
hesi kumandanı derhal vaziyet aldı: 
İsmet İnönü evveli. az bir kuvvet ile 
Kütahya civarında Ethemin lsl kuv
vetlerini yerinde tuttu. Sonra diğer 
kuvvetlerini alarak bizzat lnönUne 
gitti, burada Yunanlılara karşı muka
bil taarruza geçti, nisbeten çok az bir 
kuvvet ile dUımanı mağlup etti. Bu 
zaferden sonra serbest kalan kuvvetler 
tekrar KUtahva tarafına döndüler, bu 
defa orada Ethem kuvvetleri kat'I o
larak tenkil edildi. 

işte bir taraftan lnönünde harici 
düşmana, diğer taraftan KUtahyada 
dahili düşmana karşı çifte zafer ka
zaoan bu küçilk ordudur ki bugünktl 
Cumhuriyet ordularının temeli oldu .. 
Bu ordular iki yıl içinde büyüyerek 
ve kuvvetlenerek bizzat Atatllrk'Un 
kumandası altında (200,000) ki§ilik 
bir düşman ordusunu Afyon cephesin-
de mağlup etti ve on gün içinde Ak
den 'ze döktü. Lozan sulbü bu büyük za
fer ÜT.erine kuruldu. Türk milletinin 
varlığı bu zafer sayesinde kurtuldu. 

Lozan sulbünden sonra Türk mille
tine dünya milletleri arasında layık 

olduğu mevkii veren siyasi, fktisadt,J 
içtimai lnkilaplar bu zaferin temin et-

raat olmamı tTr. 

'a"' Suç Uzer nde yaka 

Ht>rcp i minde biri ... i dün 11~ 
r;aat 8 sularımla ~ehreıııiniııdt'. 
nın e\ ine sırkat maksadiyle ~· 
tir. 

Ret·ep Öh'!yi heriy i 
çıkardığı gürültü üzerine ıue' 
'eti his edilerek •u~ üzerinde 
İannır~. ıliirdüncii a<.}İye ecza. f1I 
lllf! inde görülen muhakeınt>~• 
inde 4 av hap C• 4 ay müddetlt 

. ... e."JJ ret altmda hulundurulma~a 'il' 
keme ma'"raftarmı ödemeğe rl'I 

edilmi~tir. 'I 
Recep derhal te\'kif eıti1er6 

piıhaneye ıevkedilrni~tirı ~ 
1 ı"." tiği BUkfın ve emniyet ııtt yapı '-.ır 

tün bu hadiseler gözönüne ge~ 
Türk milletinin neden do~~?'1 ° -~ 
na. çok ehemmiyet verdıg niıt 'ti_ 
ma.nası da. kolay anlaşılır. 'fili'~ d,f. 
sunun varlığı Tllrk ordula~• ~ 
nır. O orduların her hangi bit' ;iJI 
takviyesi doğrudan doğruya 
kuvvetlenmesi demektir. ~ 

Onun için Cumhuriyet hU~ 
milll müdafaa kuvvetlerini nıil ~ -
yen yeni sil!hlarla teçhiz eder ;'. 
8 Uahlan kendi f abrikalannıızclll,.; 
de getirrneği de düşünmüş, bU Jl1 
la büyük tesisat yapılmıştır. rfJ},.,_ 

Mütareke yıllan içinde me to~ 
işgale gelen İtilaf kuvvetı~iısfll / 
mızın kamalarını, tUf eklert~11 (Dol 
kanizmalarını almışlardı. Mil~ 1 

dele hareketinin başında F.sk 1~ telyeıinde on beşlik ağır ~ f 
ancak vagon dingillerinden. bit -' 
pılmak suretiyle istifade edıllt ~ 
le getirilebilmişti. Bu kadar Y _.ıet~ 
ve vasıtasızlık içinde büyilk ~ 
elde eden TUrk orduları için bit 'r/ 
llh f abrikalarımızm ne bUyilk uıı'blJ' 
vet kaynağı olacağı tahmin °1 ~ 

Bundan başka Cwnhuriyet t .,t' 
meti memleketin bütün ku;:;,. ıf 
naklarını icabında milli nıU ;i.ı! 
rine hazırlamak için diğer -11~ 
ki teşebbüsleri de ihmal etJ11 tJltJf 
Bütün memleket gençleriDİ ~ ' 
mek, mekteplerimizi ordllYf ;.; 
bit yetiştiren f abrlka haline ge 
için yeni uauller konmuştut· ~ ~ 

Memleketin sanayileş~ tibiti~ 
memleketin dört kötesinı dJfe! ...ı 
çelik ağlar ile bağlayan şuııeO atP" 
yaıeti ile, nihayet memleket~~ 
ittihaalin, atıcılığın ve ~a.~ 
inkişafını tefvik eden zira"t IJ~ 
ile de yine milli müdafaa. k•11' ~' 
mızın kuvvetleri bir kat daJıa '..ı' 
mı,tır. Bugün Trakyada biiıo;ı~ 
nm gözü önünde en modetl! rd'. ~ 
büyük ma.nevralannı Türk 0~ J 
hareketlerini takip ederken ,,.., 
dafaa vuıtalanmız.ın taribl ~ 
nı da hatırlamak görülen f8 ",/JI' 
kikt kıymeUnl ölçmeğe bizDlet IJf. 

ASIM 



Yazan: Ziya ş aklr 

Van gölünde 
nakliyat 

Va11 isinıli ilk gemi 
göle indiı ildi 

l Bıını 
yen ı 

Cenabı hak., 
e1111rler g·önderdi 

Ankara (Hususi muhabirimizden) -
Van gölü işletmesinin ıslahı işlerinde 
oradaki münakalatın ihtiyacı tatmin ede 

cek kadar mükemmel ve muntazam ya 
pılması için bir senedenberi çalışılmak 
tadır. Bu arada onıdaki gemilerin eski . 
ve küçük olması itibarile yeni gemilere 

ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı tatmin için ilk 
hamle olarak Ekonomi bakanlığı iki ge 

ltı · . ~r' ille , d .. 'ı !tılig~ı·n ıuup odukları ocak-
.. cı en b '· ük ....... S a.11nctan l uy propogan-

t\toıı~rı Sa.ltı~ an (Baba Mansur 
tıiab a Sinan) - ~gu İbcan -
!~ et etnı k vesaıre gibi zevata 
tın 't'elerJe~ k tele~·· v_e ellerindeki 
d' '"litf endderınin de bunla 

ta arınd 1 -t 'l'leınekt lan ? duklarmı id-
~ tdeb'J e erdı. 
e h·ı ı tekle .. tekk 1 hassa esının müessisleri 

i•tik enin gizi'( Ş~h ls11;1ail)' artık 
~ '~t " ı sıyasetıne tam bir 

'tt· • ... e cere d' de) , l§te bu (S Y~n ver ıkleri za 
l>ek let'den (Oeyıd) lerden, (D~. 
Ş Çok ist'-f cakzade) lerden 

l'tı ah la- ı. al de etmiılerdi. 
aı •Aıaı hük.. d 

\re (t (E:rdeb'll' Şum ar olur ol· 
llıtn Oca y 1 1 • eyh İbrahim) 
~· 1 gidi Usuf) ısminde iki ada 
'l'a''·· hütij ce ~nadoluya gönder~ 

tak n §il m h't' d d 'illi • ; Seyit} • u 1 ın e olaştı-
lı' th. \le erı, Dedeleri elde et-
lt'er f sonra b 1 ' . Ct ernı un ara, gızlice 

I feri lll an göndererek; (Şii Vt' 

t, b e:ıheb · · h ~' .unların ınm amisi) sıfati-
'Ie dı~ eylem.< ~cakzade) liklerini 
it~ lllınde de ~Jtı. İ§te o zaman, Şıi 
)iti Zuhura ate!a ~irnevi derebey 
h er \te D ge ırı111tı. Bütün bu Se-
"ı~h türlij ı:dhler; cahil, idraksiz 
?ıe , 'Ulll :ı u akeme hislerinden 
J "ı ı. • a vallı halk ·· · d "i. Qtr aalt . uzerın e ma 
Ş anat lesıs eylemişler-

ttttı ah l snıa. l 
S\!J eıııi~ti. 1M bunu~la da iktifa 
ıı, Uca kar h .. ~~kez1 Kırşehirde: 
b, tı (}l~kt ~•yük köyünde bulu-

t "h"'• r) i.\'IJ tariki ) ile münase-
b. ~a ı a e:y'A · t' 
lt sın lI ' . ın ıs ' 

tq fairdi. Ş~ ' ~assas ve kudrelh 
titt~U§ ola ıehk esası üzerine ku
"'il 1tt ara.~ 1 n d Bektaşi tariki salikle
ı,tllllek içi n a da la?mmak ve se. 
• - " n - kend ı· !tiı-ı oı tiirk . ı ana ısanı a-

tı, b~~ \>e nef çe ıle mutasavvifane 
~i~ lltiin Be eslc::r yazmış .. bunla
t~i) etmişti kta§ıler arasında ta
tiil') llıahlesi \Hutai) ve (Şah Hu
~,ltl er, inan ı c yazılmı§ olan bu 
]jl' ~n Zarf Zunıeler, nefesler az 
li et \>e Ilı ında büyük bir makbu-
. eı-gubiyet kesbcylemiş· 

c C'loruı ·· 
t~b llYor k · h tilq·ettnek 1

; alkın ruhunu 
let'i ~ 1'oc~ ~.kadar güç bir it de-
1\rı olayc ır ~ütlete .. en kalp
kUtf en safa teshır edilebilecek o· 
~sine: Ye sadedil bir Türk 

~db, Z'ndıkı ı 
•i k, tle.r !.. D~r .... Raf ~z~l~r ! ... Kı-
b~l but ol ını ayn kafırın tbvbe 

~~rihl~ri, (Şeytankulu) ismini ver mi yapbnmşt«. Bunlar lstanbulda fab 
k ~kJerı bu kanlı hadiseyi, şöyle hi- rika havuzlarında inşa edilmi§tir. 

aye ederler. Fabrika havuzlarında yalnız Türk mii 

(Teke) sancağı dahilinde (El- hendis ve işçisi <jalışmaktadır. Gemiler 
malı) köyü civarında, şii ınezhehi İstanbul şantiyesinde yapıldı. kuruldu, 

?1e~sııplarından ( Karabıyıkoğlu) sonra tamamen söküldü ve her parça 
ısmınde bir §eyh türemittir. Bu numaralanarak trenle Diyarbckire ve 
§eyh, evveli (Suretihak) tan gö- oradan da kanryonlarla Vana ı:.evkedildi. 
rünerek başına birçok mürit top- Vanda montaj ameliyesi yapılarak 
lamıştır. Bu saf ve sadedil balkı. 6. 8. 937 tarihinde Bitlis ve Van vilayc 
birçok zaman zahidane ve saliha- tinden ve kazalardc;n gelen halkın co~ 
ne tavır be hareketleriyle oyal:ı- kun tezahürleri arasında kızaktan göle 

mış .. herkesin ve hatta, hükUınetin indirildi. Bu suretle Van gölünde elek 
teveccühünü kazanmıştır. Fakat a- trik, kalorüfer ve hcrtürlü konforları 
radan bir müddet geçtikten sonr&\ haiz modern gemilerle seyrüsefer imkanı 
gizli maksadını ortaya atınıştır. temin edilmiştir. Göle indirilen ilk gemi 

- Nasıl?.. nin adı "Van,. dır. ikinci gemi de bir a 

Bunun için de şöylece efsanevi Y2 kadar indirilecektır. Bunun da adı 
bir hikaye vardır: Rivayete naza.- "Bitlis,. olacaktır. 
ran, (Ehlisünnet) akaidini altüst . Göle inl::lirilen bu gemiler 13 mil mak 
etmeğe karar veren bu kurnaı; sımun ve 1 O mil daimi serviıı süratine 

şeyh; ( Şie) liğe ve bir takım (ba- mal~ktir. Beheri yüzer beygir kuvvetin 

td itikatlara) dair birçok şeyler de ı~i. dizel motörü ile müteharriktir. 

tasarhyarak bunları bir takım ka- Gemının birinci mevki kamaraları lüks 
ğıtlara yazmı§ .. bir yaş ağacın ka- yataklı va.gonlar sistemindedir. Salonlar 
buğunu maharetle keserek bunla- gayet zarıf döşenmiştir. O havalinin şid 

·ı .. d . detli og-uk "t'b ·ı h f rı o ağacın kabuğu 
1 

e gov esı a- " yapmasr ı ı arı e er smı 
rasına saklaınI§·· senelerce, böy· yok~ mahalleri kaloriferle mükemmel 

l~ce bırakmış .. aradan yıllar geç- tes~~n ~dil.mek~.edir. . 
tıkten sonra, müritlerini etrafına mı!erın guvertesı de kamyon ve 
tophyarak: otomob'.l nakledecek şekilde yapılmış 

- İlham vukubuldu. Cenabı- tır. G~mııe:~en biri Van gölünün cenubi 

hak b
. · eır: · 1 r ·· d d' garbı sahılındeki yeni tesis edilen islet 

, ıze yem ır e gon er ı. k . . ~ 
B 

. . ~ . . ınc mer ezının bulunduğu Tuğ iskelesin 

u emırler de ıtte şu agacın ıçm· den kalkarak .. 1.. '-T d · ded' . go un ct'nup ~aııı ın ekı 
ır. Reşa:iıyeye ve Vavas iskelel~rine uğra 

Diyerek, müritlerinin gözleri Ö· yarak Vana. Oradan da gölün '?imal sa 

nünde, ağacın kabuğunu yarmış.. hilini tr\kiben F.rceyi::ı. Adil Civ::ız , Ah 

kağıtları oradan çıkarmıştır. lat iskelelerine uğ:rayıD yine Tue:a dön 
ıvıurıtıerı, şeyhın bukerametı mek 5uretile c;efer }·apma~tadır. Diğer 

karıısında hayran kalmışlar.. O gemi ise Tug iskelesınden baslayarak ev 
kağıtlarda yazılmış olan batıl iti- vela şimal sahilini takiben Vana oradan 
katlara derhal dört elle sarılmışlaT da cenup sahilini takiben Vana gelmek 
yeni mezhep hakkında, bütün k•.ıv suretile seferine dev•m etmektedir. 
vetleriyle, muhitlerinde propagan- Vc~iti nakliyede yapılan bu yenilik 
daya başlamışlar. Bu saf ve cahıl lerden maada yeni tesis edilen · ı t 

h
. buk . ış e me 

mu ıtte çarça yeni mezhebin merkezlerınden bir cok umran 1 . 

k
"dl l ( . J • esererı 

a ı e eriy e, Karabıyıkoğlu) nun de .vi.i~uda g.etirilm'ştir. Bir sene evvel 

peygamberliğini kabul ettirmeğe halı bır arazıdcn ibaret olan bugünkü 
muvaffak olmuı;lar. işletme merkezinin yeri bugün adeta k .. 

... Kendisine (Şahkulu) _ ;ani, r,ük bir. kaza merkezi halini almıştır. u 

~nlerce (Şahıvilayet) addedileıı . Dem·ı·r çatılı kargir muazzam bir fab 
(İmamı Ali) nin Kulu _ ünvaııı- rıka .. gu~el bir otel bina!':ı, işletmenin 
n~. vere~ Karabıyıkoğlu, başın.~ mesaı burolannı havi bir bina. ayrıca 
böyle hır kalabalığın biriktiğinı mem~rların ikmaline mahsus beş bina, 
görür görmez, derhal Ehlisün· yer a tmdaki benzin ve m:ızot tankı nı:t aleyhine kıyam etmi§•· (Mez· büyük bfr iokele yapdm•ş. bir çok d:;~ 
~ebi bir kıyam) vukua getirmiş· ve gara1m da yapılmasına devam ed'J 1 

tlr 
mektedir. Bu suretle vücuda g t' ·ı 

1 

• . e ın en 

H
"kA d ışletrne merkezi daha siml::liden bir m'" . j 
u unıet, bu cür'etkar a aını . ...sı 

t d

. ) re .yc.rı olm. uştur. Bitlis h ıJkı hafta tatı'l j. 

.
e 1.p etmek için, (Karagöz pa,a ı 

d b 

erını geçırmek için otobüslerle bura··a 

ısının e ir kumandan maiyetin - Y ı gelmektedirler. Bitlis ile Tug arasıı1 ~ 1 a 

ilim hareketleı;: ......... ,, ..................................... . 

Psikoloji kongresinde 
Mü izim ve geni birçok mevzu

lara temas edildi 

Kongrede hazır bulunan ihtiyar 
psikolojinin daha mahirane 

göstermiyor 

alim Piycr ,Jancl 
tetkikine lüzum 1 1 

....... ----..... ----....... ,----------.... --------------...! 
On hirim:i cnle:·ııa~)unal p,.ikol•ıı• 

l..cını;rcsi gt•ı;cn hafL<ı Sorlıon 'tl.t arıl-
dr. ~ 

Puri~ıeki hu koıı"rt•' i tır·ıı"tk ı. ; .. 'k J o . •' • u . rı 
n. · at aııı. l'rof. Sigmııııtl Freııd ilı· ı 
hır~ ide hiiliiıı P'ikoln.iik ıabahet ii-
:.wrınılr. ıııiie:;:-ir olau Prol' l'ı·,. I • . t ı re . ,,. 
ıwt olahilirdi. Prof. .larıt>l• 78 , a., 111 _ 

ıl:t olıluğıı halde gayt•t diııı; , t• ·zi;ıdı• 
hır adamdır. Bu zat. lırr ı·ünılt>~h lı· 

~f'nİ hir fikir ortaya atı~oruıu~ ~ilıi 
kon ıı~nı ııktad ır. 

P.u profe~iiriiıı fraıı--ızı·;ı olanı!. 
... ii) lt·ıli~i nutuk. hi.i)ük ı<alonıııı lu·ı 
larafıııa ~ eı·lt·~tirilnıi~ olan ba~ tt·le
fonlarında ı·ümle!->İ )·arını ırt'fıli:tı· Z"' • cı ,.. .... 

ıııan .. ağır ıı~n· ingilizre 'e alıııarn·aya 
tt'ıTıınıe t•tlılıııckıe idi. Bir larafta a
lı cıık 1 i fransrzl'a i lı• ~ii~ lt•nen .;;füJeri 11 

lt>lcfoııuıı iilr. tarafına anrıula ilıııi hiı· 
alıııant·a 'ı' ~ alıut ii~JI' lrn~lr İn~iliur 
ile ak:-ı>tl iğini giirııwl psikoloji bak 1• 

mınılan da f'ııtcrP-an olnyorıln. 
Bu koıı~rede nıünaka:;alurı fazla 

11;ıatıııanıak h;iıı l.;,111u~ulacak ınc' zu
lur \C okımaı·ak ıakrirler talıılitle ıa· 
hi Lntulınn~tıı. Açı-;: nııtlmıda Prof. 
Janeı. nazik lıir <lille hu nokıııvı it•· 

hariiz ettirmi~. P"'iko lojik mii~alH~de
lerin güçlüğiiudcn halı~etıııi~ 'e gene 
pı-:ikoloğlara "o" yal etiidlercl<' hu 1 n ıı~ 
ıııa) ı bir rnzife tcllikki t'lmelı•ri lii· 
wınıınu bildirıııi:;tir.. Profe:-örün 
:-iizlerine giire hugiinkii ınii lkivel <lm -
~uları. milliyet lıiı<h·ri, kı"ka~çhk l;i.• 
leri. elini nefretler gihi me::-eleleri yn
nıhsı;ıımzda lrnlunan >ıal11~ ü1nind·· 
lrtk ik etınel i~i •1İ7. Harpler. il im adanı 
!arı tarafmılan f rrtler tarafmılan j_,. 

lrnilC'n rinaHtlenlen daha kiilii te!U•k 

ki C'clilıncli<l i r .. 
Prof.: psikolo.iinin ılalı:ı nıalıiraııe 

lıir ~urt>lle tetkiki lii?:mmıııa da i,..a· ' 
n•t ('dcrek sö7.lerini hitirıni"tir. 

R ıı 1111,..ui>f a hi rçok 1 arı tla • Prnf. J u· 

ıwl ile ınni fikirde ol"al:.11' grrckıir. 
Çi.inl~ii hir~ok p:.ikoloğlar p-.ikolojİ· 
ııin ıııana 'c elıeınmİYctini takc1irdı· 
yanı lıııı~lıı rıl ır. · 

Lou\ aine'li Prof. ,\ILerl l\lil'lıalll 
da kiir.-ii}'C gelerek ti inle~ icilerinc il
ıııi nıetotllarn dikkat ta' "İ) e ctııı i~. 
!.:ünkii nıt•,.elcnin ohjP.ktif tarafnıdan 
, apılıwak yanlı,.Jar yüı.iindcn frl~t>
fenin hazıın. hilıncden. ıelılikeli lıiı · 
lınl alahilece~ini ~;;, lf'mi-- 'e lu:r 
iliııı ;u]aııımın kC'n<liAindrıı iiıu·e o 
ıııe\ZUH irırclcıııi~ olanların hiiliiıı 

111
e,.,,.i .. :n i ~ii?.iin iinık lnı hır11l111·111a~ı 

1ii:rnınunıı lıatırlat1111 .. trr. Riiyleı·ı> 
kwv•rı> ı•:ılı·-ııı»lar"ı:ı ha .. Janıı~tır. 

IJla\H ha~lallll•lır f''ıı J f .. )• • 

1 

• ' • .J Jl'tJ C•OI' ~~ 

nalı ~ rof. Hanı- Bcr1rer la f 1 . . " ra mı au 
ke~ft•dılıııı~ olan dirıııı~ clt•ktr•w• c ıgının 

ka~ ılınılaıı clt>ktro:-d alograıııtlan halı. 
~etıııi1tir. 

. Di~nağdaki elt·ktri~iıı deği~ıııcleri 
~uııdı knfa laı-mı a~nıağa liizuın lıa~ıl 
olıı ıadan ka) ıled il ehi lını>ktcdir. 

Dimağda bir elt•ktrik ilıtiza7.ı , ar
dır ki gözlt>riınizi kapa) ınea "ani' rıl<> 
oıı defa '11kua gehııC'ktcılir. - İJii'
lı•ce tahiatin "a~ari u..,11Ji.i .. - ,..i,;.te~• 
ıl.~:-ıiıııal.. kahul t'Lmi~ olduğu dn gii-
nılıııektt•dir . 

. 811 ılarbel<'rin intizamı giiziiıuiizle 
lıır ::e) i giirıneyip 0111111 iizerine dik
katimizi tek,.if etmeyişim ize tiihitlir. 
Gtizleriıııizi açıp etraf nmzda bulu. 

nanları g(iöriir gtirınez bu ihtiza7. zail 
olur. Dinlemek giirıııek kadar hu a
lıeıık iizı'rinılı• rııiieii ... İI' değildir. 

Bunlar lıı'icliı..eııin ha:.İt , e kaha ıa
raflarıılır. Fakat lllC':\'7.ll zivaıJe,İ\ lr. 
lıeyeı·an 'c ahika U) andırmı;tır. ' 

Prof. \clrian lıunıda Anatole .Fran
cc'iu ··alimler ıııeruklı değilclirlcr -
Le:- "a' onb ne :-ont pas ı·urieux.ı riinı 
lı':.ine temas eclP.rek Prof. Bergerin 
lnı lın~ıııota yaztlı~ı yazıların iı;inde 
gayet rıı ıerr:ıan uoktn laı· hulıınmaer
ııa ra~mrn aliınlf'r ıarafınrlan rlıt'!ııı
lllİ\ l'lt• ıııazlıar nlııınılı~mı Lelrnriiz t>I· 

ı irıııi;;:tir. 
Hatip. keıı<li~i de ilk Ön<'e im lııi

dise. daha İ) i anlaşılıncaya kadar pc;İ
koloğların bununla meşgul olınıııııa
]arr fikrinde bnlun<luğunu1 9ımıtlıuı 
hacfoenin ehli tarafından tetkiki "e· ~ 

rekıiğine kanaat getirdi~ini :-İ.İ) !e-

miştir. 
Ondan sonra ~e' yorkhı Prof. 8. 

:\laller söz alınış, m~ıhtelif ıııilletlt"r
de psikoloji c:.crlcriudcn bah .. ctmı;, 
AHupa 'e Amerika pıc;ikoloğları ara· 
ı.mda bir mukaye•e ) apınrştır. 

Daha -onra Londrah Dr. 1') er .. , 
"nuıharcl Ye he<'criksizlik.. me\ zun 
üzerinde bir nıünaka~a açını~ , e nıP.· 
lekenin bir kabiliyetten Citekinc nak· 
li gihi tcrbİ)ede ıııiilıim hir me1>clc 
hakkındaki tec·rülıc 'e mü .. alıeılclı·-
riui anlatım~lTr. ~ 

A) ni me' zu iiıel'İnıle siiz alan İstok
holııı"lıı Prof. Da\'id Katz. kiiçük ço
ı·ukl arda Ye )aHn hapnıılardaki hı!
ccrikı:-izlik hakkında bi)olo.ii bakı
mından çok değ<'ıli ıııiırnller 'ererr.k 
o heccrik"izlik zail olup akıl w ıırn
hareı Jııı,.ul hulıınca annelik alaka~ı-

~-"u01ttaı .. ~rB ;8u~~a~ın tövbesi ka-
ff lt, t' olu ır fUnın halis, muh· 

"'l~iiatu!· gavurluktan müslü-

de mühimce bir kuvvet gönder · u muntazam otobüs seferleri yapılmakta 

miştir. Fakat Karabıvıkoğlu, bes drr. Ayni seferler Yanın iskele k ..... 1 

bin kişiden ve müritlerinden ınü- Van şehri arasrl'!da geçen senedoeynubeıreı 
kk b 

lrrinrk'l E. n .. \<lriıın. kiir•iin• c:1k -

nın zail olduğunu anlatı111,;LIJ', 
Buuclan sonra nıanfo~cf toplant11la 

hulunma\•an Prof. \Villiaın Mac Don-
• gall'in )azıp gönclen1iği hir takrir o· 

kamını~. Yale·denı l\li:-ı:ı Helen Thom· 
p::ıon da Prof. Arnold Geı.ell'in ı;o
ı·uklar \izerincle tatbik elti~i Tlı) roiıl 
ıedavi~ini izah eııni). filmlerini ı;a,.,. 

j[tı 

iıı' 

l .. &. "" ·•ıan olab'l • · · \i~~ 05 l"'1r ol ı mesı ıçın, ev-
b· rı ol-. uo, gavurluktan müs 

~ h· ·••ası l~ d t~t 'en nı··f . azım ır. 
~~~Şah l u r~t müteassıplar; e . 
~it diray:~aıl ~ibi hareket et • 
•tıttı oI~alardı ;e ~ıyasetini göster -
\>e '•nesin ' T urk milletinin ma 
a• ~ek e aç l I :lf,. trli 1 mış o an o derin 

"~&. Ya ray 1 Ji J> edeh· 1• sene erce evvel 
~h albuk· .~l~eklerdi. 
li~i !ek)i~'dşıılıği affolmaz bir gü
!i&\~i tniidaf~ tel~ki edenler, şii-
1lllıt l'le .. kesılen lranlıların 
1 Q' ' ve T .. k ~r, k.eden A ur medeniyetini 
har •laplar r~.Pların diliyle eser · 
'tut'k~ekte' ş~~le.~ Y<lzmakla ifti 
l'lelll k lrsin:· uyuk Türk clili ve

1 

~ lelerd
1
.' ayaklar altında çiğ-

"-AN 1. 

la ll BiR MÜCADELE 
ttı_ .te, A DAHA 
~ ~r~~ rıadol d 'aı) Zde ike u a vaziyet bu 
~\it'~ :ıuh~r e~· (Şeytankulu va
lıt"l~ evladının ~·· bu da binlerce 

S,. t'ltnisti anı pahasına ne-
q ~ ... ~ .. 

l'l .iikc ... .-..--L!. _ _,.__......._ _ 

h l 
de 1111~ 't' ;:föı:e.1 hi r i ngil İ7.<'<' il<' konu, -

re ep ir kuvvetle ]{ ııı 1'21 nö:ı pasa devam etmektedir. 

nın iistüne atılm'ls.. ilk arn e 
hükumet askerlerinden bir hayli 
miktarını kılıçtan geçirmiştir. Ve 
bu muvaffakıvetten aldığt hızJa, 
Karagöz paŞanın kar:lrp.ahı.na 
hücum ederek, paşanın g'r\.fletın· 
den istifade etmiş .. kı:trarP~.h 1 n al· 
tını iistüne eetirrniş .. hP-tta: ı<ara· ı 
P.'ÖZ oa~3"1 ela ele geçirnıış.. ve · 

( Dcı•a nıı ıın, ) 
h!ttta - bazı ......... 

1 ~-----~--~;.....:.....------ ~ 
Yoksul çocuklar menfa

atine balo 
1:-ıtanl>ul ilk okullar )ok:oul ı_;ocuk

larına yardım hirliği Be;ikta~ itlar•!ı· 
kurulu tarafından 21 J\ğusto:ı 1937 
cumartesi günii ak~anıı Bebek balıı.;<'" BllJ1' 
8incle tertip edilen hal onun lıiitÜll h:ı· r 
zırlıklarr hitfrilmi~ , r f:-tanhulun hır 1 

<;ok tanın mı~ t'lan' ~tkiırlarıntn da hn ~flliilı• 
Joya iı:;tiralderi tenıin ohınnıu~tur. lıir fcl :11ct sarfe mf.ldcdir. 

yorsrrnıtz. 
.Rn. arada kn·ııı<'tli :;:ın'aıkar Zovıj 

_ .,.._.._ ____ !J , - arkaila~ları <l:ı 

Ha 1 ;l. ci i ı: 11 ·~ 1 r /, i 
Çalı ıl"lı.y 8İ nıü
rJ''rit Mr.<11'i fllfı 

• k·=ı ;ı~ lıf ı c ıİıf r 
l(r ffr<Uh., ,~:l• f.-İ 
Çalı ıı"h'.ye>ıı h 
lr" '. w ln1cıi:!Jc 
l:a;; 'i wı l cı ,·.~ı . 
rlı-. Nr!hiua ınii

dii1'l ıip mii yeııi 

dcnılıtc erlcıı brıy 

Mcd1ıl nahİ!IC:Sİ -
1::11 "S!'Sl! İ/alc. • 
mc adını1"1rı at-
11'"S f içi >ı 

Resimde ıwiti ycı<i11 yerli l.'11ı fclirri;ıi 

bıryıik 

9 nrü -

Selanih seı gisine gi
decek heyetimiz 

Hir Eylfıl<le aı·ılıtcak olan he' ılt'l
ınilel Selanik ıoe;giııimle ıe~hir ·edil
mek fü:ere niiınunelnin hazırlanmn
~ma de' mn edilıneı..ıeılir. Bu i~le tc
ıanbul Tiirkofii> ~uhc·intlc rıtportıir 
1\1iiıntaz Kın alcıo~hı. Vaı.fi 'e Sa it 
nıe§gul lnıltınnınktadırlar. Sergirl·· 
te~lıir C'd ilnıf'k ii1,err. F,imdiyr kaılnr 
toplaıınıı§ olan ııiiımıneler 10 l"anıhk 
kıvlar ıııtınııktntlır. Rütiin ni\ıının<'lcT 
:!00 anılık ohraktrr. 

1ktı~ııı Vı•kiil<'tİ Srliinik paıun ırın
ıhı ıııl'nılekt•tiıni1i teın,.,il ('(111<>k \i?:cr•• 
\nk:ır:ı Tiirlrnfi~ ınrrkcr.incll'ıı raı)nr• 
tiiı· 'Taıliını '<' lbkkulan ıııiirekk<'P 
hir lır)·rt "~ı·ilıııi lir. Rn lıf')·et ya
kmılıı ~rlıriınize ı:rlcrrk lıa7.ırlannıı~ 
niinıııncleri Srlaniğr giltiirercktir. 
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38 milyonluk 
miras davası 

Çar naibi Alekseg1:v
in miı asını sahte se
netle alanlar mahke-

mede 
Paris ınahke -

meı.-inde çok heye -
canlı bir muhake • 
ıne görülüyor: Bu, 
bir miras davası • 
tlır. Fakat hadise 
ayni zamanda bir 
~alıtekarlıkla ala -

kadardır. l\lirasın 
da Rus Amirali 
Alekseyev'e ait ol • 

bıılunmaı.ı i~i kolaylaştırıyor Ye bir· 
kaç ~ahit daha bulunarak paralar H:ı
zin' c \·eriJiyor. 

i\Iiras~ılar. Hazinden ha§ka. vac.i
yctnamcye giire. Amiralin etıki <lm;tla·· 
rmdan bir kadm ve bir şofördür. 

Vasi} etnaınecle yazılı olduğu şekli· 
ıl ' rrazin 20 rnilvon, kaclm 7 milyon. 
,,, ·nr dol milyon frank alıyorlar. Ge· 
,.; k·d:m 10 milyon da diğerleri an1-
,.,., '' takııim ediliyor. 

,. ı!•at me~ele halledilmemiştir. 

\j ·' · cnıenin kararı iizerine Alekı;c

"<" in akraha~ından bir kaı,:ı dava a· 
;.':'ı'Orlar: \1a!;İ\etnamenin doğru oldu
::;t;na inanıııaılıklarrm, hunun bir salı· 
:ckarlık olduğunu, çiinkii Amiralin· 
;;en c>tini hiiylc yabanctlara brraknu
yar.a~ını idılia e<liyorlar. 

Hunun üzerine. tahkikata giri~jı;. 
.. or 'e hakikaten ,·asiyetnamenin salı· 
le olduğu. an la~ılryor; imzayı atmr~ 
ol<lu7runu sövl=vcn noterle Hazin, tev· \': . 
ki f ~dili yor. Fakat. ,-asivetnamedı~ 
j,.imlf'•·İ gc>ı;cn diğerleri hulunann· 
vor. Yiııt> c;:-ılıte hir ~ekilde nasaport 
~ıkı"··ı..,rak Fransailan ka~tıklart zan
necl il İyor. 

Takvim yaprağından 
mayo 

Bir mayo müsabakasında bir'nciliği 
kazanmış olan mayolu bir kadın görü
yorsunUJL 

Ka:dının orijinal tarafı takvim yap
raklarından yapılmış bir mayo giy· 
m,,a.1nnı:>rl1r ____ _ 

Jl:e r a·urı Bİr lli.fuiye 

Güzelliğe Dü 
Adam •• 

Vance l·:cndi.sin.e bir sporcu .oriisü ı:e

rird.i. FaJ.."4t bütiiıı marifeii eline bir 
Wfek alıp ku..J öl.dürmekten ib~rr.tti. 

HaUJuki ,Jıı.lia biifiin mahlıiklara kar
şı seı·gi besleyen bir loocl11ub. 

Vance sevdiğim bir adam değildi. Bil 
yük bir mirasa konmuş, elindeki para ile 

deniz kenarı bir yerde köşk almayı dü 
şünmüştü. Aldığı köşk benim köşkümün 

yanında idi. Bu suretle kom-şu okluk. 
Fena bir komşu değildi. Ne kavgacı 

bir adamdı, ne de münasebetsiz bir 

dam. 
Vücutca sağlam. sıhhatli b:r adamdı. 

Fakat ruban öl;ı--Ü!?tü. Ne sanattan zevk 

·liyordu, ne tabiatt3n. 
Onunla ilk defa bahçede karşılaştık. 

Ben bahçeye çıkmıştım. o da bahçesinde 

idi. Bahçesi gül dolu idi. 
- Ne güzel güller! dedim. Hele renk 

kri, şu duvar üstünde ... 
- Evet, dedi, duvar kağıdına benzi 

yor. değil mi? 
Acaba ciddi mi söylüyor diye yüzü 

baktım. Ciddi söylüyordu. Onun hesa 
bına müteessir oldum. Çünkü ben sanat 
kar tabiatli b:r adamdım. Benim için bu 
güller bir şekil ve renk meloc!yası i:Ji. 

Sonra döndü: 
- Karrm geliyor. dedi: Julia. Bize 

doğru bir kadm geliyordu. 
Anide içimden bir his bana bu kadı 

nrn bahçedeki bu güzelliklerden anlaya 

cak bir yaradılışta olduğunu söyledi. Gü 
zelikten anlıyordu o. Biz ikimiz ayni ya 

radılışta idik. 
Sonra onunla buluştuk Avucumda sı 

cak bir el sıkıyorJum. Dudaklarımda sı 

cak bir kanın kaynadığını hissettim. 
Onu seviyordum. 
Sev işiyorduk ... 
Evet, O da beni seviyordu. Akşam 

leyin bahçedeki güller arasınıda aşkı 
bulmuştuk ... 

Ondan sonra bir kaç ay Vancenin e 
vinden hiç çıkmayan bir misafir oldum, 

Julia ile daima buluşuyorduk. Fakat a 
ramızda birbirimizi sevdiğimize ldair bir 

kelime geçmemişti. Buna ihtiyaç yoktu 
Çünkü Julia musikiyi seviyordu, , eski 
eserleri seviyordu, çiçekleri seviyordu, 
ay aydınlığını seviyordu ... Kocası mad 

di bir aldamdı. 
Evlerinde Çin eserleri, eski eserler o 

nun için "Julianın öteberisi,. inden iba 

retti. 
Vance kendisine bir sporcu süsü verir 

di. fakat bütün marifeti eline bir tüfek 
alıp kuş öldürmekten ibaretti. Halbuki 
Julia bütün mahlUklara karşı sevgi besle 

yen bir kadındı. 

lngil'z hikayesi 

Çev•ran: 

Vir Gül 
.• ~ • :t+ ır • . . .ı-. 

dı. Çünkü burası kışın yapılmıştı, şimdi 
ilkbaharda idik, ilkbahar güneşi tahtala 
rı bu kadar çatlatamazldı 

- A ! diyerek kollarını açmış, hayva 
Bu aralık nasıl açılmış ldiye düşünür 

kcn, oradan birdenbire sincap çıktı. Ju 
nı kucaklamağa hazırlanıyordu. Yere iğil 

mek üzere olduğu sırada biı•denbire ir 
kildi: 

ıranda bir hflkat 
garibesi 

* 
• 

şman 
Kocası, tüfeğini omuzlamış, hayvana 

ni§an almıştı, ve ateş etti... 
Anide hayvanın, uçarken uzaktan atı 

lan bir okla duvara saplanan bir kuş gi 
bi . yerde hareketsiz kaldığı görüldü: 

Sincap vurulmuştu: 

- Ah! diye bağırdı. 
JuliJ, ellerini yüzüne kapayar<lk; 

Arkasma düşmemek için ellerini iki 
tarafa açtığı zaman ~aşkmhkla, dchşctk 
yuvalarından fırlamış olan gözlerindl', 
ayni zamanda bir kin panltıo;ı gördüm: 

Bu k 'n kime karşı idi 1 Kocasına karşı 

mı? TJ er halde .... Çünkü. bu yalancı av::ı. 
<lağ•Ja herhangi bir kuşa atıp isabetsiz 
harcayabileceği bir kurşunla onun en 
sevdiği hayvanrnı öldürmüştü. 

Birdeııbire ne oldu bi1mi.,orum: Ju 
liayı kollarının arasında buldum. Bu, 
b::Jki. onu düşmesin diye tutmak arzum 
dan ileri gclrnisti. b~lki onu hakikaten 
kuc2klamak ic::tcmemdcn. Bilmiyorum. 

Fakat, b'ldiğim bir şey varsa o da. 
Vancenin tekrar silahını omuzladığı ve 
bi::e doğru ateş ettiğidir. 

' Bunu gördüm. silah se;;ni de iı;:ttim. 
Fakat. gö7.lcrim dt1'1";mla boğ11ldı1~u r;i 
bi, klılaklar•m da :.lchşctli b:r uğultn ile 
dolmuştu. 

Yalnız bu s:ı~ırlr..'\m'I e'\n;ı<:mr:., hir 

çığlık ve bir ku~ 5csi dt•y;u ~ibi cılch•m. 
Juli:ı mı vunılnıuştu? Kuşlar mı? Göz 

lcr:mi açtığım Z'.lman Julia ile yanyan?. l 
bulunuyord.ım. K:ırşımı:=ch k'me~ yok ı 

V . b' 1 tu: ance. yenı ır yuva daha yık tıklan 
sonra çekil' p gitmişti ... 

J 1 1licı y<ırı l"lygın hiı h•lrle krı1ı...,.,,.,,rn 

ar~ ·" :!a. heyecan:lan titriyordu Gözleri 
ni kahlmp beni r.örr!ü~ü zarnl'l: 

- S::n mis'n! d~di. l'1e old·ı? 
B:n, onu teskin etmek icin. saçlarını 

ok~arken, o, k::ndine biraz daha gelm;ş, 
hatıral:ırını toplamtştı: 

- o;,,ı oıuu. 111~11. f.,l._uı ... 

- öl1üremedi ama, dedim, başka bir 
yuvayı dağıttı: 

Jut=a, düştüğü dehş:etten }'<'vaş yav?ş 
sıyrrlıyor, gözler:ndeki soğ;..ık renk te 
<:ıyrırlryor, gözlerindeki soğuk renk te 
ğr penbeleı;iyordu. 

Gözlerinin içi gülerek, yüzüme bakı ( 
'"l" Ju: 

- Han~i vuvayı? 

Ba'?tmı ;ırln •a çı:virdim: 
- işte. dedim. 
Benim g-ib: Jul' an da görmü~tü: 
Biraz ile~je bir güvercin vuva~ı da 

f.ıl nı:ştı, yerde iki güvercin. kanadlarını 
yrınlarına nçcırk, yatıyordu: ' 

Vancein silahtn(,an cık;ın ve hrtki 
t. ·ı· k ' b' . 1 
mr mı ·m·tre rcı ın· ::ın g-eçse ız ı vura 
cak oli\n kurşunlar bu iki hayvancağRı 
ö'.ct•;rmüstü. 

F.:ıb t hu !ki giivcrc:n t·izi temsil ernıi 
yor mıydı. 

Vance scvic;en ;ki ınsan'l n:o:an :ı.larak ' 

art~ fm<;2lj olan diğer iki mahluku . öl ' 
diirmü'?tÜ, 

Bu belki, taliin ar.r b:r ,.:tnsi idi ve 

Juliamn bir sincabı vardı. Bunu gü 
çükten büyümüştü, dört günlük yoldan 

seslense koşar gelirdi. Çünkü, şimdiye 
kadar sincabı boş yere hiç 'Çağırmamış 

tr: 

b•ı sahte avcının gülünçlii~ü ile alay 

J

' eo::J=yordu. ı 
Beliti V1nce bize ateıı e+.,,,.!'evdi. Tıı 

lianrn kolları....,rn arasın;:ı dü~meı:i tıf:-!: 

ve bi ranlrk h~dis~ olarak kalacaktı. Fa l 
kat. bahr.edeki ~üllerden, tabiatteki gü 

Her zaman yiyecek b:r şey vermek 

için ı:;ağrrırd1. Onun i<<'n. hayvan ne za 
man hanımının kendisine seslendiğini 

duyarsa, yine bir şey verecek diye koşar 

dr. 
Julia sincabı pastalarla. çörekll"rle. re 

çellere ;b~sh·or:itı. s:ncabın en çok sevdi 

ği sey reçeldi. 
Bir akşam. Julia ile l'"'rab•r b3hr"d~. 

ağaçlardan birinin altında otııruvorduk. 
Birden. baktık Vance, el:nde ttifek. ge 
liyor. Kendir,ini karşrlamağa, bahçe kapı 

sma kadar gitt:k. 
Vance aV'Jan geliyordu. fak:ıt bir şey 

getirmemişti. Çünkü adeti av avlamak 

değil, kus öldürmekti. 
Bu sırada birdenbire yanrbaşımızda 

b:r gürültü oldu: 

Gürültü, yanımızdaki ambardan g-rli 
yordu. Döndük baktık: Gözümüze ilk 
ilişen ambarın tahtalarında açılmış olan 
büvük bir aralık oldu. 

Bu, tahtaların güneşten kuruyarak a 

... -
Yıı1rnm1aki resmi Tchran refiki· 

nıizılcn alıyoruz ki Hemedan'dw <loğ
mu5 olan hir lıilkat garibesini ~östc
ri~ oı-. Yeni doğan bu çocuğun omuz· 
larr yoktur. Kolları do~rudan doğru
ya ba~a hağl rdrr. Çol'Uğnn kalçaları 
tla yoktur. Yan taraflanna hiti-ıik o

ları ayaklan ince olmakla beraber 'ii· 
r.ıulnnun diğer kısmılarrna niahetle 
hiiyiiktiir. Ço~n~tın annesi ı;ehelik 
7.mnanrnda ı:ok rahat!!ir:ı: olmu~ 't': hir-
4;ok defa cloktrırl::ıı·:ı ı•·ii,.af'aat ctnıdı. 

zell'klerclt>n anlamayan b•ı kalpsiz adam 
bH <J and::ı birb:riır.Hn ke>Jlarma ata:ı 

yük~·k histen de anlavcı~a,....ış. h~r "Ü 

ıel şeye nlduğu gibi, buna da tüfeğini 
çev'rmiı;ti. j 

Fakat, t~biat. g üz~l. se~'l.eri kol 
rıı•·an o yuk-;e1< kuvvetı ıle. bız·m aşkı 1 
mı~ı. bir ~ift aşıY. tyÜverc:n; bizim veri 1 
m:ze k•ırb::ın vererek, kurtarmıştı ... 

Aradan günler gecti sonra h::ıftalar,1 
<;Onra a·•lar ... Niha yet Vanccden bir ha 
her geldi: 

O gün hiz-i~ıı ayrılır ayrılmaz Ameri 
kaya ~it.,,işti. Sonra bir daha haber ala 
madık. Ne olduğunu bilmiyorduk. 

Fakat, Juliayı, - tabiatfo güze11ikle 
rini seven bu kadını - tabiatin güzel 

liklerini vuran o erkekten klırtarmak i 
çin içimde duyduğum o vazife hissi şim 

di adeta vazifeyi yapmaktan mütevellit 
bir memnuniyet şeklini almıştı: 

Juliayr bu hislerle o kadar seviycr 

AlmanlJadı 
f' 

Yaptlan sun 1 

maddeler 
Sun'i ipek, benzin ve kaU~~ 

tansoura suu'i panıuk 

\ 1 tj~uıı ~ manya, memlekette ye ) . 
maddeleri. lıariçt~u gctirınenJ~k 1 

kinı) C\ i hir fütıllc elde etnıeg;Jt 
::•) or. "Er.,atz,, yani ""bir 11111 tı 

• d ,·r ) «'riııe ha~ka hir mı.ddc., a r Jll 
lııı i ,a, de !'t"nelerdenheri de,·• 

. . ' 
dili,oı-. Hu -.nretlc "'un'i beıızıfl• 

ipek ~ihi saııavi maddeleri ,.ıılr 
di. Son zaıııanİarda da sun 'j P' 
i,tilı-al Pılilıni~ bulunuyor. 

Sıın'i paııııık. 1ıir takrm kinı~·eı 
"u llerl<', kayıııağacından yapılı 
\lıııaıılarm, 'urtdaslarma oldtı~ 
daı·, lıiHiln diinrny; da iJan ettik1 

ıw ı.;ifr<'. ~un 'i İıanıuk, hakiki P311 

kaılar da} amklr ve ~üzeldir. 
Yalnız ... un"i paınu.k dahıı 11 

~ lı 
olıııaı<ı beklenirken, daha pah• 

Bu ıl.t, lıeniiz fazla inki,.af etıı1 :,; r 
olan hu ana\ iin j, \e malzeıııe 1 

larııırıı fazla ,olma:m<lan ileri gel~ 
h•ılir. 

Oi~ı·r taraftan. \lmanvadıı ' 
k.uıı~ıık ıla ~ apılnıaltadır., 

Sun'i kauçuğu lireçle könıÜ'~ 
rıı;;lırarak '" kiıny<'' i muaınele 
'apıyorl:ır. Bıı suı·1-·tle ehle eiJj]eJ1 

ııı;ukt:rn hııgiin .\lınım or<lıısııtld 
ıııotiirlii 'a:-ııalal'ııı lastik tekerle 
ri ~ ııpılıııı~ııı·. . 

~imdi)<' J.uılıır ~ıııı'i ~ekihlt! J 
liııı• 11111\ arr •. ı, olurıann"Van 1119 

ıııl"!ı•nclir. l'a\at lıu ~ah~<la ıla j~İ 
. k . . 1 ~1• llf'tl<'e~ e 'arına - ıçın c:alı-;ı ms . 

Bıı : i•·in. l.l'nc>rnl Gifrin"' ··Derı11 

" Çelik J'ii!ır<'ri .• ilan olımmu~tıır· 

Rfllth Kılçıldnrından Ya1• 1 
fliiN•I,· Kalwklnrmdon Kıınıtı~· 

eril 
ı • allrıı :thırcın im t.Jort · 

Srzalz plfuıı., bütün f aali~·edylc I 
• 1 

hik ı·ıl il iı·krn. nıek t~plerde re . 
· trt 

araımıda lwr Alman bu plana 1) 

<la' et cd il İyor: 
• rııt' 

ı\ lıııan çoc·ııkları sabahları 
lıf' ~icl<·rkt•ıı annelt•rinden ak~:t1•1 
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Zayıf yUz'erinl• daima bir makyaj 
altında 83kh bulunduran dört yıld•z: 

Miryam Hopkis, .Taky Drcs, l\at 
erin Hepbörn ve Geri Kupcr." 

de ol:ıa tanıtını yapıyor. 
fıı•c bı•criin perc!e üzerinde gördüğü 

l"Ür bıi•ün yıldızların esrarının top'' ndı 

gı yer!. 
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Adapazarında kara 
sinek derdi 

Traş olurken sabun köpüklerine 
sap/, nan sinekler nasıl toplanır? 

Tefrika Numarası: 43 Yazan: Feliks Bavman 

Posta kutusu-ağaç kütüğüetrafında.J 
Miiıelwit siil'flri jandarma 

biııba§W Ftanh llamcrlc arka
~g Golı, "marlumwtsizce av" 
kO§usundalar. Golt. lıep bo§a çı· 
lraıı takiptmı nevmit olunca, 
f'rnnk llnmcr. hendisine giiven· 
mehle musır, eslii dostunun f ii-

. tur getirmesine lwr§ı. gülüm.~ü

yord u~ 

- Onları neden tlaha ele ge~ırc
medik mi? Bunu ana izah cde,·iın. 
Evvela hu çift, ekin kadar çok para 
eahihi! Beraberce bir yandan aşırılan 
bir yandan da har vurup harman sa
vunılan bir yıgm para! Para ile, ne
reden gelirse gelsin, Amerika Birleşik 
Hükumetleri hudutları içerisinde Ye 
haşka herhangi bir yerde mümkün o
lan ve miimkün olmıyan her şeyi et
t:Ie edebilirsin. Sonra, hunlar Con Dil
linger çetesine mensuptur. Con Dil
Jinger çetesi! Bu da üstelik! Bu ci
heti Jıe,.aha katmamazlık edemeyiz. 
Dillinger çetesi. topu topu 3, 4 kar
deşten ibaret değildir, babacan! Bu 
çete, hirkaç diizine lıaşaı·ı delikanlı
dan nıüte~ekkildir ,·e hu birkaç düzi· 

nelik varlığın da, yüzlerce, hatta bel
ki de binlerce iyi <lostuı karagün doı;
tu yudnrwıları \ c yarcluneılarmnı 
yardrmcıl arı ıenuttur. Ve benim 
bildiğiln, ~u ''cya bu yerde değil, lıer 
~erclc ! 

Gcu~ lıiliyorum, ki biz lıerlıaıv•i 
lıi!,_lıa~dut )UVasına yaklaştık mı, el
' arJaki hiitiin haydut yuvalarının sa
kin !eri. h izirn oraya ayak hastığrımzı 
en geç hir saat onra öğremniş bulu
nuyorlar. Ve aradıklarımız ikaz edili
yorlar. Golt ! Faııılasız ikaz Ye hem 
de gayet maharetle, mükemmel suret
te ikaz! Ben. hu işin böyle ustalıklı 
}apılclığmı anladım. Bütün sır da. 
onları biı- tiirlü ele geçirememizin 
hiitiin sırrı da. i~te bundan ibarettir! 
Fakat. her halele ele geçireceğiz. Ya
hut ta, henirn atlım Frank Hamer de· 
ğildir! 

Riııba~r, hiiyle kendiı<ine ~üvcn
mekte bir dereceye kadar haklıydı. 
Çiinkü onun hu "merlıaıneb;izce av" 
hazırlıkları ara:,mda. eskiden olduğu 
gibi, kanuni 'e gayri kanuni alakala
rı yeniden te,,İıı etmiş o1ması da 'ar
,Jr. Kcndi~i 'aktile kır jandarmaıa •1-
fatiyle çalı~ırkcıı, "Yeraltı Dünyabı" 
mPtısuplarmdan hir RÜtÜ kü1hani il0 
gizli alaka lcır tf'sis elıni~ti. Ye ~imdi 
de. maksa,Jmı lemin etmek üzere. hıı 
a18kalan grnc el altından Jenile~Lir· 
ın i~ti !. A raclığı çift. ~apsız yard rmcı
lardan gizli lıalıı>rlcr aldığı gihi. Frank 
Hamcr ele hu !!İhi haberler almaktan 
geri kalmıyordu! 

.t\ldığı hu haberlerden hiri de, ken-'. 
di~ini kat'i netiecye 'anlırclı ! 

İlk' e miilıinı darh<'yİ indircliği "' · 
racla. aldığı hu gizi i lı al>ere dayaıır) or.

1 
hundan km \'et eclincrck i~i ilerleti· 
yordu. 

~Hitekait jaııılarıııa hinhaibl. Klu\'<İ l 
Barrovun nıektupla~ına) ı, lıahı,r alıp, 
göndcrıneği, herlıaııgi hir reRmi po,.,tJ 1 
,a,.,ıtaı:.iyle yapıııadı~mı i>~rendi. HP ·I 
saplr gang,., ter. kerıdi~i için lıu:-usi. p.' 
min bir •·po~ıa" 'iirucla !!;Clİrmi~ti. I 
Luizyanada Bo~ iyer mmtaka~md.ı 
PJ,·yn Diylin~ ılenilf'n yerin yakınm
d~ Tek,.,a,., 'e ı\rkanza,; ı-mırları ,.j, a
nnda. ;,o t':ııin az uzağında bir orman. 
bu omıanm nıf'tlrnlincle <1<' tek hir a
ğa!: g<Jyclr.si huhmııyonlıı. Rn kıını
mu~. t:nrfüııU~ a;;?.r ıtöwle~inin koYn· 
ğuna .. poBt restan'' olarak kendisin'! 

ait mektuplar konnlııyordn. Keudiı.İ· 
ne gelen 'e ke1111isiııin gönderdiği 
mektuplar ..• Klayd Ilarrov, muhabe
re} i işte hu tahii posta kutwmnılaıı 

devam elliriyordu. Bütün im i~i eh· 
1 iyet le ba~aran, halleden tle, mutc111el 
Lir adamıydı! 

Bu ıııalfıınat. hir ıııaı-ala hcnziyor
chı. Golı, hıınları i~itince. yiiziinii ck
§İtti. Pek öyle inaııamıyonlu. Fakat. 
Hamer. ~Ö) le dedi: 

- Bu ıırnliınıat. hakiki vaziyel~ 
uygundur. Çiinkü, bana hu malumatı 
'eren, ı-i)ziine inanılır birisidir! 

:\liitekait hinha~ı, ha~kaca da ha· 
7.t malfımat edindi: 22 Mayıs 193 ı 
giiniinii 2~ l\fa) 18 gününe vasleden 
gece, Barrov. ihtimal hu ağaç kiitii· 
ğüniin ) anma hizzat gdecek. namma 
gelen mektupları almak i~tiyerekti. 
Belki de metresi Ilonni Parkerle he· 

raher! 
Golt, hu esrarengiz ve hemen he

men çocukça görünen meseleyi Ha
merin ağzından dinlerken, itimatsız
lıkla ~öyle söyledi: 

- Ürperti uyandmcı bir zabıta 
vak'asr gibi bir ~ey! 

Fakat Frank. aldığı malfınıat a iti
madını mulıaf aza elli. O, bu malu-

matın nereden geldiğini b!ldiğine 'e 
rnıılihnatr verene emniyet ettiğine gö
re, buna körükörüne bağlandı! 

Şimdi yapılacak şey, kıskacı. ga
yet hesaplı olarak yerleştirmekti. Öy
le, ki içine giren, artık dışına çıka
ıııasm ! 

Her iki adam. !;OD hazırlıklarınr 
yaptılar. Bu iııracla uzun uzadıya dü
~ünüp ta~mdılar. İrap eden kirn:.-ele
rc 'aziyet hakkında malitmat 'ere
rek, kendilerini Arkadya ile Şre\. 
port şosesi kenarındaki Gibı-laml de
nilen yeı·e çağırdılar. 

Orada, randevu 'nilcn ı;ıaaıte hu· 
l uşul<lu. Dallar; Şerifi i~i ınernurlarm
dan Bob Alkorn Ye Ted Hinton. Riyn 
vil mmtıka~r şerifi Henderson Yor
clan ve mua' ini Okl i. 

Frnnk Hamer. memurlara kıı-acıı 
izahat 'e talimat Yererek. ,;özlerini 
~(i)le ha~ladı: 

- l·:~er onlara ra.;tlıyaı·ak olnr
.;;aın. keıulilcrivle dostane sözler tea
ti etmeden. h;r ikiı;ini de derhal ye
re sermek 7.onııulayıın. füjyJe lıareke· 
tim. Va~ingtondan 'aki iş' ara da uy
gunluk g<>sterecektir. "l\Ierlıametsizcc 

., 1 1 k" . • ' av ynpılma~ı yo unoa ı ış ara. 
Fakat, lıir lfıraftan ela, t"ğer onları 

hcnıenı·ecik yere ıserer,;ek, artık ağrz 
aı;rp dile gelcmİ) ereklerini dü~üniivo
nım da ... Ye kentlilerine ba7.ı sualler 
ı:orınağı tercih ettiğimden ... İsterdin 
ki iincc hir parc:arık olsun lakırdı 
~<iyi iychil!'-inler ! Her halele 
oynnclıkları hu fc<'i oyumla, 
hir ·iirii kinı ... enin de rolleri vardır: 

hen. hu c;iftten hunların adre.,.Jerini 
de (iğrenmek lıewsliı<iyim. Şıı hale 
g;irc <le. onları diri <liri yakalamağı 

cleııı') <'reğiz ! 
Bııınınla hnalwr .... Bu maksadı te

min <'imek İİ:7;ne U?;unboylu clr~il d,•, 
hir lı ir f r.ılakıirlıkta bulıınanıavız. 

Kı;CTJ> kurtıılına~a clavranrlılar wra-, f"' 

lnıt ı~ kiiri;ı, uarmakl·•~mı hir par-
c;:arık k ınrılı 1 .. r mı.... D-:rha 1 \'UrH

nnz ! \ı"" l'f'•lh;Jcli~ini7 L- ... ı"r 'e il" 

otoıııouillcı·ine 1ıi ncrck, Gihı:,1 anırdı. 
son ı.iir'atle aynJdılar. Bir makinı 
tiif ekle, lıirkaç otoıııatik tüfek H a' 
rıca aa ağrr ro\ eh erlerle silahlaı 

mı~trlar. 
1ki ı;aııtlik hir ~icli~ten sonra, 01· · 

mana 'anlılar. Çiftin orijinal "Po:o.lc> 
kutn,..u" 1111 l<'~kil eden ağaç küt iiğiint· 
yakla~tılar. Otmııolıillerini ufak oı·~ 

ınanm iç<'rİlf>ı·inr. cloğrn sokarak, ~o· 
ı=enin ho) mu·a lıarp tahi}esine uygun 
~ekilıle hazırlık yaptılar. srk yapraklı 
clall:ırla ıı;iperl<'r lıazırlrvarak ısaklan
dılar. Frank Hamer, aclamlarmı bu 
ıüpcrler arka ına, kn;a aralarla sırala
dı! 

fa~ki nıııkinf'l i tiif ekçiler<leıı o lan 
il in ton, mit ralyöziiıı ü kıskacın dı~ 
miinteha renalıma ye:rleştirıli. Rir 
kac;ı' te-:ı·lıhiiı;ünde, çiftin otomobili
ni Yakit ~ec;irnıcden <levamh yayhnı 
atı>ş alıma alarak, otomohrn endaht 
salıaı;.rnın clı~ma kovuYermivecekti .. . . . 
Tinton, ~o"e hoyunra il~risini tara'l
sut ec1i}orc111. o. meı:afe talıminind<' i-
c;ahet giiRlt':r~n bir aılaımlr. E~er oto
ıııohiJ gclcrt'k olur~a. arh1< ınitrah·ö 
ziiniin pt-nı;csinden kurtulamıyacak
tı ! 

<:;~lıırln hı-ll<>vİı< ... Uzun ı;iirf'n c;r· 
tin lli r \'RZİ' t>l ! 

Riit iin ,.;Cf'Vİ· hirih:rlniylo_ dih,.l 
l"l'..,lf' lı İl' ı 01111cı11:ırl.,.,. vı-rl,.di'lc lpr; 

ıncykjl..- .. i ı,;,. ,lnl·il<n }.il,. ff>rKPtnı"· 

<len. l!e<;inliln ! 
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Limanımıza gelecek 
gemiler 

Yugoslavyanın Dubrovnik ismindeki 
kravözörü bu ayın yirmi dördünde li
manımıza gelecek, dört gün kalacak
tır. üç İngiliz harp gemisi de iki eylül
de gelecektir. 
Şeh~r Tiyat .. osu artlstlerl 

Şehir tiyatrosu artistleri dün sabah 
Karadeniz vapurıyle İzmire gitmişler
dir. Samı tkarln r İzmir fuarında Tosun, 
Büyük Bala. Hızıralcyhisselam, Süt 
kard~şler. Siirti.ik. Bekarlar. Balayı, 

Çifte Keramet, Ceza kanunu komedile
rini temsil edecekler. on gün sonra dö
neceklerdir . 

Birkaç sene evveline kadar mebzul 
surette sıtmalı insan bulunan Adapa
pazarında sıtma mücadele heyetinin 
aa ;nıi faaliyeti sıtmayı çok cız zaman· 
da 'r 10 a indirmi~tir. Ycşillikh!rin 
etraflarındaki küçük bataklıkların he
men hepsi kurtulmuştur; bugün en 
küçük nahiyeler kadar doktorlar gcti
rilmektrdir. 

Bahçesiz ve bahçesinde kuyu ve 
havuzsuz evi olmayan Adapazarmın 

Düzce demiryolu yapıldıktan sonra 
daha z:yade genişleyeceği muhakkak
tır. Çiinkü bu yol yapıldıktan sonra 
Ankara - lstanbw arası 131 kilo-
metre kısalıyormuş. 

Bundan sonra Adanın sayfiye yer
leri ve üzüm bağlıklarının rağbeti de 
artmış bulunacak. 

Yalnız güzel Adanın karasinek derdi 
büyük. Karağaca doğru giden yol ü
zerinde küçük bir lokantada da her 
lokma ile für sinek yutmamak için 
doğrusu karnımı doyurmadan <;ıktım. 
Berberler, sineklerin müşterilerini ra
hatsız el memeleri için güzel bir usul 
bulmuşlar .. Usta traş ederken çırak 

durmadan sinek kovalar. Traş o!du
ğum berberde çırağın mütemadiyen 
yelpaze salladığını gorunce ilk ön~e 
bunu serinlik için yaptığını sanmış-

tım. ı 

- Pek o kadar sıcak yok .. Yelpaze
lemeyiniz .. 

Dedim. Fakat çırak bir saniye durak 
lar duraklamaz sabunlu yüzüme ok gi
bi üç dört sinek saplanmıştr. Kanadla
rı sabuna gömülen sinekler çrrpmıfor 
fakat bir türlü yanağımdan kurtula· 
mıyorlardı. Bu ı:rekildc kazalar sık sık 
vuku b•ıluyormuş, ki çtrak usla bir çe
viklikle harekete geçti. Cimb:zıe ko
layca köpüklere karışan sinekleri top· 
!adı. Aşçıda yemek yerken sinek kova
layan <:ıt'ağrn bulunmaması insanın 
huzurunu kaçırıyor .. 

B r garabet rekoru daha 
. ·, ,. 

• li:'Sf4l if(:OrlS 
~ ı l!Wl)r 
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bdar ı,lir"atle ate~ edt-hilirseniz..... Florida plajlarında bu yaz yeni bir reklam usulü tatbik edilmeğe başlan-
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, "'"" ... J"··. t:t', :i. :"'"'""··· Zaran , oı, _ 1ı Amerikalı güz~l bir kadın sırtını takip ederek pliıja gclmiyecck bir erkc
SiilJıtıı hnznıı.ı- ınlfırı .ğin henüz mcvcud olmadığını ve bu itibarla reklamın çok müessir olduğunu 

Geceyarımıdan biraz sonra• 6 kişi,lsöyliyor. 

n~ı .... a·yc buhç:csi .. 

Sebebini sordum: 
- E\'lcruen dediler. 

Bazıları : ıı· acc. 
- Salhane yakında ondan .. 
Birçok lan <l,1: 1(\&' 
_ Hrı yyan pisliğinden oluyor 

:u:ıında. _ ıı1ıı. 
BcncP her iiçü de dogrn.. Sa ııi ı 

~eh re ya km olmakla beraber :ıll 19~ 
sisatı yokmuş .. Evlerin birço~u 011ısı 
olduğundan sinek yuvaları ınılY·~şfı 
ca ya\•rulara bir "sinek fabr\,reı 
vazıfc8ini görüyor. Bahçeli ev~t GJ 

yakın tarlalarda gübrenin bolltl~ t 
aynı ııeye h · zmet ettiğinden .A.da s / 
leri gün geç:tikçe üremekte devaı1l 
~~ ~ 

Kaymakam İhsan Kılıç ve be dl 
reisi Baytar zade Ahmed'in J>. ~ 

· ·· ll · · ·n ı:ı.Jdl daha zıyade g,µze e.')mesı ıçı s f. 
rı tedbil'ler. karasinekleri de sıtııl 'J, 
bi tarihe gömeceği muhakkak. ,t\tı$ba 
denin asfalt olarak yapılnasıJlfl 
lanmış ... tııJ' 

Adada iı.:arct edilecek bir nolt ıı"•' ' . ~ 
lisandır. tstanbulda senelerdır ··~lf, 
delesi devam eden ve bir türlü kO ı\3 .. , 
tirileıney\!n "türkçe konuşma. 'dS ~ 
içinde mevzuubahistir. Bir yazıJll tl'c' 
dada birçok dilden konuşanların ı.ıııl 
cud bulunduğunu söylemiştiın· 13 ıı' 
rın arasında bilhassa boşnaklaf· , 
türkçe konuşmağa alışamaınışl~:· ~ 
hud b:>şnakra irnnuşmayı tercı 
yorla~ t 

• geıııı 
Bum1an sonra çingene dcrdı . gc 

trdir. Adliye binasının önü çıllıtl: 
kala b~ lığından geçilmiyor; sordtl 

- Bıırnda çingene çok mu? 
Cevap verdiler: 
- İstemediğin kadar .. 

Niyazi Ahr11ed 
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yanaıah 

diri dil 
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• ]ccfü 
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·ine "l!:l'I~ an kn ıleım1ar el * · 
•-.turnm;tıır. 
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\hıııel )anan elhı.,,e ını ·11 ıarııf 

·• ıı~ruinıış. f akar alei her 1yıır 
'ı~mdım tıım affak ohı111 

: ıliri nınıııı~lır. I 1 ıl . . • . f · ıtl fil ı· 
\.Oııı~uları Alırnedm r.r~ .. h~ ı 

•-.lıır. aıırak hugiin k(irnıır ıi 1 
~ ~~e 

· r•''"'ılini farkcderel ... vaıı. 
' rıJ,pr 'crıııis1er<lir. ıı-· r 
• .. 1 l · ~ 'k · Jko\·o• ·ı ' :ı ı rııınıuıııılı ı~e c . · ,.11 1 

... eı ımıa' <'ıw edilerek tlefoıne 
'Prilıııi ,tir. 

.~~ 
Dür, e t:fo vak'ası tı 

edil dl 
Dün altı tifo vak'ası 

3151 kişiye bırinci, 4382 

tifo aşısı yapılmıştır .• 



Dclikan1ı - Ilayrr baba, ya "'t unla 
e;Jenirim, yahud bu evden çıkar tidej ,.. 
r.m ... 

1 Baha - Bizim oglan delirdi, lu-ndi 
ııi lngiltcrc kralı sanıyor! 

- Danimarka karikatiır'i -

Esmer kadınlar mı 
daha hislidir, yoksa 

sarışınlar mı? , 

Kadmlarm başlarına gelen herhangi bir hAdJsede 
renklerinin çok kereler müessir olduğu 

iddia ediilyor 
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Manevra inkişaf safhasında Sulhun temeli 
ve ordu 

M an e o ı a intiba/at' 
(Üst tam/ ı 1 üıcidt)· 

Bat hakemin karargaha daveti~ 
cilere mihmandar olarak vcrdıii 
bifim müsamaha ve nezakc:tindtl1 
de ederek hergün bucak bucak 

1 rıp yorduğumuz kibar ve kıynıetl 
may yüzbqı İhsan tayyare alaY k 

Maskelenmiş bir tank ilerleyor .. 

Bir toıı "başında Mehm<!tcik'ler. 

Askerlerimi:: bir 

Dün manevra saha.sma hareket eden ecnebi a,9ktri heyet reisleri 

Pınarhisar tarafında Mavi kuvvet 
!erin bulunduğu mahallerin üstünde 
dolaşmış ve muvaf fakıyetl~ garnizona 
dönmüştür. 

Çorluda bulunan davetli mebuslar 
manevra sahasında muhtelif istika
metlere giderek harekatı ayrı ayrı ta
kip etmif;llerdir. 

DAVETLİ HEYETLER 
MANEVRA SAHASINDA 

Davetli ecnebi erkinıharbiye he
yetleri Tekirdağına gelmitlerdir. 
Heyetler sal'\bhleyin saat sekizde 
T ekirdağından hareket ederek 
Muratlıya gelecekler, oradan saat 
1 O da Çukuryolu üstünden Çayla
tepesine gidilecek ve 61 inci tü
men komutanından izahat alına
rak tümenin ileri mevzileri taar· 
ruzu görülecektir. 10,45 te hare
ket edilerek Büyük Manika yo
lundan Kasımedriye gidilece!<, bi
rinci tümen ko:r.ıutanından izahat 
alınacak, 11,30 da Bozapa' da dör
düncü ordu komutanı ile temas e· 
dilerek izahat alınacaktır. Saat 12 
de Bozapa korusunda öğle yeme
ği yenilecek, saat 13 de Kayameki 
civarındaki aıhhive bölüğü görü · 
lecek, 13,30 da Bağlar sırtına ha
reket olunacak, oradan Bekleme 
civarından mavi tarafa geçilecek 
tir. 

Saat 14 de Bekleme şimalinde 
52 nci tümen komutanından iza
hat alınacaktır. 14,40 da Saraya 
gelinecek ve yarım saat istirahat 
edilecektir. ıs.ıs de Sarayın •i
malindeki Tamaratepe'de mavile· 
rin kolordu komutanı ziyaret edi· 
lecek, kendisinden 46 ncı tümen 
mavi topçu komutanlarından iza
hat alınacaktır. 

16,30 da Y enikurutepe mevzi
indeki bir batarya görülecektir. 
17,30 da Karaçalıda ıüvari toğa
yından izahat alındıktan ıonrl\ 
dönülecelrtir . 

(Vat tarafı 1. inciM). 

ordusu Trakya ovaalrında manev
ra kabiliyetini denediği gibi tek
nik müdafaa 9artlarının da oto
kritiğini yapmaktadır. 

Zeki, beden, teknik faaliyeti 
biribirine mezcederek memleket 
müdaf aaaı denilen yükıek k11rak- r 
teri halkeden ve bunu hakikatlq·ı 
tıran kuvvet aeneden aeneye yeni 
yeni inkipflar, yeni, yeni ruh ve 
zeka kudretlerini halketmekte ve 
memleketin emniyeti riyazt kat'f. 
yellerle ifade olunmaktadır. 

• • • 
Türkiye Cumhuriyeti dünvay·. 

idare eden harslan, kin -
leri olduğu gibi, hakikatlarivle 
tanımak kudretini hiç bir saniye 
ihmal etmıit değildir. 

Bu realist safhayı, politikası 
için metod haline koyan Türki v~ 
bu itiyat halini alan ruhu büyük 
harplerde, hüvük kav~alarda ateş 
ve kan teneffüs ederek elde etmit· 
tir. 

Harpten, kavs:radan, sulh cep· 
hesine geçen milletimiz. ıulh da· 
vasmın yalnız mantık bakımın
dan değil. his bakımından da ye· 
gane koruyucusudur. S\.•'hu. be
şeri inki'laflara imki\nlar b•rakma· 
yı kendisine tıar edinmi, bir top· 
tuluk sulhü büyük ha11asivetle ko· 
rumak icin daiına kuvvetli ve te
tikte bulunmak zarurefrndedir. 

Sulhü korumak, harbe J.rar,:ı 
gelmek için en emin vasıta kuv
vetli olmaktır. 

Bu kuvvet Türkiye için •erefli 
hir tarih seyri içinde ıerefH bir or
du ,eklinde tec•'lsii"'1 ,.~-;·tir 

Sadri Ertem 

Hatayda yeni 
tecavüzler 

nı Zeki oğanla tanıştırdı. bd 
Nazik ve lütufkar komut~r.ıt1 rtl 

cak günde yorgun miı:afirlerıne 11 
harp sahasında ikram ettiği bu:.d•S: 
tulmuı guoz pek makbule gcçU· 
tanla konuıurken alayın .doktO 
geçtiğini görüyorum. 

tıbatı kıyafetlerinin güzelliği 1 

kayde layık olan çelik, dinç. Y1 

hava aubaylan gelip gidiyorlar. 
Hararetli bir kaynaıma var. J(a&SI 

Jar subaylan tayyareler!n yanına 
rüyor. 

tıte kadın tayyareci Sabiha 00 
çadırında işba§ı kılığına girdiktel\ 
tayyaresine gitmek üzere otoııı0 

biniyor. 
Komutandan mysaade alıp ayrıl~ 

kahraman kadın tayyareciye yakl•ft 
nuımağa baıladım. Yaptığı işi11 c 
miyetinden habersiz görünen sııdt 
mütevazı genç kadın dtin Eskişelı1 

gelerek alaya iltihak etm: ş. Bu sab3 

nevrada ilk vazifesini alarıık M••1 

vetler üzerinde muvaffakıyetli bir ~ 
uçuıu yapıp dönmüş, neticesini ~ 
tanına bildirmiJ. Atattirkün dün 
Tanın tatil saatinde Llileburga~~ 
lip mva karargahını teftişi sırasıııdl 
rada Atasının elini öpmek onuru11ıı 
kere daha kazanmış. 

. ıt Bu sabah Mavi kuvvetler U 

tekrar uçmuı. Şimdi yine aldığı ..,aı 
yapmağa gidiyor, t1 

Tayyaresine bindi, Pervane seti 
kararak dönmeğe baıladı. Yerde!\ 
len otlar uçuyor ve küçük ke~f tJ~ 
si bir zaman yürüdükten sonra le' 
kademe havalanıyor, .,,1. 

Heyet 20 Ağustos günü sabah lshendeı un ve Antak-
7,30 dan itibaren manevra niha
yetine kadar 194 rakımlı tepeden 

Makineli tüf ekle, toplarla ve ~ 
larla mücehhez en yeni tip avcı ~ 'tj_ 
terimiz hem tekilerinin güzetıiğ•·; 
sürat kuvveti ve kabiliyetlerinin f 
deliği noktasından pek enteresıh'r"' 

Sabiha Gökçenle birlikte uçut' 

harekatı takip edecektir. 
21 Ağustos istirahat günüdür. 

Edirneye gidilecektir. 22 Ağustos 
günü saat 9,30 da 194 rakımlı te· · 
pe civarında harekatın ter.kidi 
dinlenilecek, öğle yemeği Saray 
kaz?. sın da verilecek olan ziyafette 
yenilecektir. 

Saat 1 S de de Saray civarında 
yapılacak olan büyük geçit resmi 
seyredilecektir . 

Misafirleri harekat ıahaıında 
dola,tıracak olan 42 otomobil bu· 
gün lstanbuldan gelmittir. 

Matbuat Umum Müdürü Vedat 
Nedim Tör, manevra Umum Ku
mandanının daveti üzerine burl.
ya gelmittir. 

ATA TÜRK TEKRAR 
MANEVR..\ C:AHASINA 

DÖNECEK 
Çorlu, ıs (Hususi) - Manev~ 

raların ilk günkü harekatlarını 
tetkikettikten sonra latanbula dön 
müı olan Atatürk ve Başvekil va· 

ya ile muhabere 
kesildi 

üç keıü tayyaresini düşman taarrıı' jel 
vetlerine ka?"§ı himaye etmek .,e ~ 

K lderse düıman avcı tayyareleri ile ~ 
Hataydan gelen haberlere göre, I· mak Uzere üç avcı tayyaresi de 

rıkhanda tarikçiler ve fesatçılar, Uç 
eve silah atmışlar ve Alevi!erin ileri dan hazırlanıyor, af 
gelenlerinden Maruf'un akrabası Li· Motörler inliyor, pervaneler dÔ~ 
tif'in evini gazli paçavralar atmak su- genç ba,•a subayları ile konut'\'
rctiyle yakmışlardır. işin bütün yorgunluğu ve tebb l 

Antakya, İskenderun, Halep telgraf rağmen tilrli heyecanı ve ha:ızı ' 
hatları kesilmiştir. Antakyada devri· yorlar, ~ 
yeler Bernttan gelen zırhlı otomobil- GUze! bir i§baıı kılığı içinde gel1Ç• el 

1 . . .. ııdıJ• el lerlc gezmektedirler. ze ve hareketh hır erkek vuc del' 
Hataydan Türkiye hududuna iltica saret ve iradeyi kuvvetle ifade e. ı4 

edenler fevkalade komiser vekiline, kek çehresi, sağlam ve hamleli bır,~ 
emniyet temin edilmedikçe Antakya- hun toplanıp belirdiği munis 'f/C ~.~ 
ya dönemiy(ceklerini bildirmişlerdir. li gözler,,., Bakışlarım istisnasıı .0 

"-" 

Fena maksadlarla hareket edenlerin bu genç adamların 1ıepsir*Je ayn' 1acJ 
elinde bir alet olan aş·retler. mütema- raman tipini görüp selamladıtrı: dtf! ~ 
diyen Hataya dolmaktadır. Civardaki milleti Türk havasının emniyeun 
aşiret kuvvetlerinin J5,000 i aı:;tığı ve la kuıkulanmamalıdır -"' 
bunların teşvik gördükleri merkezden Refik Alamet ~ 
emir ~ckle:iil-1 .. ri haber veriliyor. ----~J' 
Hataydakı son karıR•l :lı 1~ların de- T\cmt de Martel'in önümUzdek!it· 

va mı dolayuıiyle f evkal:ide komiser Paristen döneceği bildirilmekte 

~~~--~~~~~~~~---~ 
rm (bugün) tekrar manevra saha-

( Üst tarafı ı incide). ı hareb: ler b: klenmektedir. Vaziyete sına geleceklerdir. 
Ur.ere Sarayın şimal ve fiİmali garbi· göre Kırmızının Mavi !le kat'i darbeli ATATÜRK TR "-KV "- 1 ILAR • 

· .. .. r · "' •v Veroll~r• MildUrlD"'Dnden ı .. , 931 

lıtanb11I Detterdarı·aı 

sin~ki seçtiği esaslı muharebe mev- bir kararla hareket etmek üzere oldu- iL TİF AT ETTi "" ,._ ~ ii ~ tu.ı 
sinde se;tiği esaslı muharebe mev- ğu görülüyor. Çorlu, ıs (Hususi) _ Atatürk 1 - Balıkhane müzayedesine getiri lt'n Bahklann yıkanması için e~ •'~ 
ziine yerleşmi§tir. Kırmızıların yarın (yani 19 da) kati I b l d"' k Çe k k .. d iptidasından 31 mayı• 938 sonuna kadar her gün Sarayburnu akıntısın lite'• 

b. . d kl 20 stan u a oner en r eı oy P. • kad . d . . .1 ıi iti ısı 
Kırmızı kuvvetlere gelince sabahtan ır netıce alama ı arı takdirde a· h Ik t f d ku t h.. t ri beş azamı :-: on ton mıktarına ar tem z enız suyu ıetırı me w a ara ın an cot n eza ura - . . . . . 

itibaren iki piyade fırkası ve bir süva- gustosta da taarruzlarına devam ede· I k l t hıde ıhale edılmek ilzt're açık eksıltmeye konulmuıtur. 
ri livası ile muhtelif istikametlerde ceği 19 ve 20 ağustos günlerinde her a B~~~ı:om:: rr. I l 1 2- Bir aylık tahmini ücret miktarı 250 liradır. 
akpma kadar Mavi kuvvetlere taar- iki taraf için leh ve aleyhinde c;:ok çe- • uyul • n .. e.~ yan arına ıe me< 3 - Muvakkat teminat 168 lira 75 kuruıtur. dJIÖ 'f.4 

ruzlara devam etmiştir. Bilhassa sol tin safhaların tecellf etmesi bekleni· JateyeB~ erkı gorunc1e.: l d • I 

1 

4 - ihale 2- 9 -937 pcricmbe günü saat 14 de Dalıkhane binaırl'l 
- ıra ınız re sın er. et"11!' eı · . . .. d.. . . d · · d 1 k ~ 

cenahtan Mavinin sağ cenahına sevk yor. '4" B .. . h Ik 8 .. . k vergılerı mu urıyetı a·re"ın e yapı aca tır. ıf1.I' _,,(ti 
ettiği motörlü ve zırhlı kıtalarla mü- SABiHA GÖKÇEN VAZİFE 0r. ~nun uzerıne ~ •• uyu S - Şartnameyi fÖrmek ve fazla malumat almak isteyenlerin hetoıssifF 
cehh~ süvari livası !le Maviyi akşama BAŞINDA T? derı.~ ketrhaf

1
!11

1
1 çe.~r.~ ~ıttır.G t'ksiltmeve iştirak etmek üıere ihale gün ;i Müdüriyet Dairesindeki 1' 

Atatur 2' R' a rnrufl""US: e- .. . . 
doğru fena vaziyete düşürmüştür. Bu sabah iki taraftan keşif tayya- I K~ D .. 1_,. T 1... muracaat etmelerı ılan olunur (5358) ___/ nera azım P ' ttr ın rar.yan1n 

Mavi kıtalar birçok mukabil taar- releri uçuşlar yapmış!ar ve onları hi· kalk1"...,:ı·u etrafı" tta ,.,1.--,.Ju•- -------------------------
ruzlarla mevzilerini muhafazaya ça- maye eden avcı tayyareleri arasında nın V""!unda h~vtrlı 11rticeler ve· 
lı§mış iselerde akşam Uz.eri tuttugwu şiddetli bir muharebe cereyan etmiş- J T k 11 1 1 t• ilk G 1 DJrektUrlU~d r~'"."" cthi ~c-vlerni• "'r. re. yn.ı.aın 8 & l 8 ene ~ 
hattı bırakıp yukarıda söylediğimiz tir. h l t d 
C8&8 mevzilere doğru muhtelif istika- Tayyare faaliyeti öğleden sonra dg, 2_ltifa lr\ .... nm•·• ar ır. - ı Eksiltme f bale komlsyonundao: il ~ 
metlerden çekil:ııeğe başlamıştır. Kır- devam etmiştir. Kahraman kadın tay- Pl!rt'a~tl' '"''r r'of um ve ı- Kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılan &eneı nufus sayırnı ta~ t>if 
mızı tarafın sol cenahtan taarruz e- yarccimiz Sabiha Gökçen de Kırmızı 11aö'ık e.vl rinde ve Povers istatistik makinelerinde kullanılmak üzere satın alınacı . ..JI 
den süvarileri motörlü ve zırhlı otomo· taraf hava kuvvet!er·nde çalışmakta· Bursa, 18 <Telefonla) - Mudanya-! yon fi§tir. uıeri""" 
billi kıtalan çok enteresan bir manza- dır. Sabiha gökçen dün ve bugUn öğ- da geçen sene babası adına bir mektep 1 2 - Tahmin olunan bedel 2350 lira iır. (Yüzde yedi buçuk kuruş v 
ra arzediyordu. Bu gece Kırmızı taraf leden evvel ve öğleden sonra komu- yaptırmış olan B Hayri İpar bu sene 17 7 liralık muvakkat teminat verilmesi lazımdır. 3o 61 ./f 
Mavinin yeni tutmakta olduğu esaslı tanlık tarafından kendisine verilen va- de anası adına bir sağlıkyurdu ve do- 3 - Eksiltme Ağustos 937 ayının 25 inci çarşamba günü @at 14 '1iıı''..Jr 
müdafaa hattına taarruz eçin hazır· zifeyi ifa etmek üzere keşif uçuşları ğumevi yaptırmışt r . Müesse!i'enin bil- mum müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 'fe.111 ıı' 
lıklar1a metguldUr. yapmıştll'. Lüleburgazdan hareket e· tün hazırlıkları bitmiştir. 12 eylülde s:kası ile teklif mektuplarının bir saat evvel komisyon reisine verilnıeıı 

---"'"'---"4J'l0--'lır.-....... .--o-._... ...... .....__.....:......ı--.ı. ..... .ı \L.uı....ı..~u--ı.o&I.~-------~~LHıı-böLnl.a.k.i.....a.:;ıLUJ:ı.an:ı.e....JILoıılUl.'llQllL...kıWJlll2:ut1cl:ı....il:t.c.ı:ıili.t.J 226!1) .. 4553,, 



TUrkfye Cumhuriyet Merkez Bankası 
141811937 vazıyet• 

'-ı., t"\ K T i F ... • F 

/

- Lira ~~ ..,. ırtı . ~ lir• il p A ~ 
~t. ~.21 ~;;;2 L.29.600.874. ~ ••• t • 

"15.318.398.- 1 lbtiyal ak~: 
'l'ılr~. il----,';. ı • .921.501. 45.838.773.10 il Adi ve fev!WAd .. • ' • • 

15.000.000-

2.105.172.4( 

1
-- Propaganda 
======~ 

~=a=n==-ıa_-,=, J 
Kiralıyoruz 

satıya ruz 
da denize hailsiz nezaretli arsalar sa
tılıktır. 

tı~· ııuu..M,. • !L. 1.070.871. 1.071'.871.83 1 Bu.ulf . • • • •• 
tı IVı lrU er: 

4.516.007.?f ti.621.180.IU 31 - BULUNMAZ FIRSAT Şişli 

ile Bomonti arasında çok itinalı yapıl· 
mış sekiz odalı modern ve kübik kiirgir 
ev satılıktır. 

il - UCUZ SATILIK YALI - Üs
küdar Paşa linıanı rıntım boyunda rıh
tımda banyo yeri, büyük bahçe, yedi 
oda müceddet yalr. 

,,_tı.. t..b,uı°~aıbU 6.0M..n4 R 7.109.521. ri t eaaVUldekı HaııJutOtlar: 
1: DerUhC. d• ettakl aakUye L158.748.563-
, ıcanunua ı re ı ıad madc» 

:-'111ır. - •rbut il 
Dı,,, cı il 
~lttııc OYlzJer •• borçhı 

11...... ~Yeterı . • • • 11 

19 647.45 
/ terme terlik&D baztn• taratm. 

daD vald uıcii.r•t L. I .' .496.827-
72 - ACELE SATILIK HANE -

Aksaray Langa Sepetçi caddesi 59 
No. h hane, kıirgir bina 6 odalı, sarnıç, 
kuyu. bahçe. iki tarafı sokak. elektrik 

Satın alıyoruz 

~ '-hu.ıel1: U 35.231.1&1.43 42.360.352.48 •I Oeru.bte et!lleD eYT&.1'1 aaktıy• i'4 - SATILIK MAÖAZA ARANI
YOR -1stanbul Sultanhamam Tahta • 
kale \'e civarında sekiz bin lira ansın
da satılık kirgir mapası 

ıı.__ tQJte11 
.c::ııtt, ••rakı naktıy~ ~ bakiyesi. L 1-15.251.736-

a.ı ... ~ıuı 8 •• ıt ıncı /L 158.748.56.1-
KarJlUlı r.aaıa.aıea ıttı:ıı olar1k 

IH.000.00()- vardır. ( V. P. 1645) 
rı..~-..,. te.-rık maa. 1 

te<tavtJI• ıııveten vazedilen ,_ , 

~ •ıııu aıı Haztne tara. a ... ııoat mukabili lih•etea t"d. .. RtfO.OCO- 173.2.)1 7J(j, - Müracaat ayni yer 
' ter11\•ıtt 
,, 1 eö:tıaı."ııı: l IJ..foo.827- 145.251.736-
l'ı~ botıoıarı ı 

Yued-
~ l'lrk ..,,... MPf'dWlll 75 - SATILIK PİYANO - Zim· 12.216.l_J. 99 73 - BEYOGLU CiHETiNDE - . 

t llebetı11 • • • L 3.000.000.- UfYis raa•lidat1: 60 · 70 bin lira arasında konförlü satı

lık ap:ırtıman aranıyor. -

merman markalı çift bir Alman piya. 

1~ ~ l'aı. · · • ".l4.437.986.8.1 37.'437.986.83 
' ~'llte •lllt cth:daıuı 

ltıl'fıı!Jı ecııı~n Ol"ı! kı n• k. 

, ltt1ı'111, l<ar~ıtı#'ı eıtham •fi! 

1 
Altm• ıaııvW kabil dovızler 

1/ r>lfrr dövtzler ve alacal<I• 

~ l<ltrfn~ twıtr!Jelert • • • 

722 893.53 

L.21.tIB2.115J i 28.4(15.f6~.ı.:o 
IUJ.th 7 .893.Bl 

DOSU satılıktır. Taksim Tarlaba§ı Yığ-
-hane sokak No. 35. (V. P. 1654) 

lltp~ "•tıt-an kryırı@tle L.38. l I0.264.J(J 
11u11..W • ' • • ' 69 - SATILIK. ARSA - Suadiye İŞ a r a y a n lar 

'taıı lllııın "" tıthYillt 1 
"'tııt -..,: ı.... 3.796.331.6( .ıı.906.595.90 
" ... 1t. ,,.,,_ '11 ıı:ı.-rı11~ 

ı llze1'1nı L t8.099.18 
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1 ~ Teldbt 
~lla ta.rutındea tu-....: 

4.500.000-
15. 118. 18~.90 

341.9'fl.• 05.aı 
.;_ .. -~ ,.;.,. 1 ı.J - Attır 

Tekfllı 

caddesi Şaşkmbakkal istasyonunda beıı 
yüz m0trc. 10 - TERCÜME VE DERS - Bir 

Türk genci İngilizce ve Fransuca ter. 
6i - SATILIK ARSA - Ayupaşa- cüme yapar ve del'I verir, evlere gider. 

Bunları almak veya satmak iıtiye nlerin \le bu ielerle ali.kadar olanların 

Ankara caddesinde V AKIT yurdunda V AKIT Propogaııda Serviaine bizzat 
1·,ı-4-1.-!IH-'l.-.-0.-5-.:>-,- bir telefon veyahud bir mektupla mllra catlarmda bütün bu iflerinde muvaffak 

olabilirler. Po!ta kutusu: 743, Telefon 24370 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara SatınaJma , Devlet Demırgolları ve Limanları işletme 

Umum idaresi ilanları Komisyonundan: _ . • __ _ 
ilk 1 - ldüstak' I j damı . · k Muhammen bedeli (94138) lira oJa n lokomotif alev ve duman borulan ile 

teminat . ı an . a .tab~ ihtiyacı için satın alınması ~erek yıyece ' yem, yakacak isim. miktar, alım usulU regülatör boruları bağabk çelik çekme boru ve fren hava sevk boru ve parça 
b 2 - Ekv~ ıhale. tarı?lerı ~ş~gıda gösterilmiştir. Bunlara ':1~ ~artnameler p~asız olarak komisyondan almabilir. lan ile muharrune~ btdeli (20222,66) lira olan muhtelif eb'atta ıaivanizc ve 
Uı Veya bansıltmesıne gı~.ek ıstıyenJerin kapalı zarf eksiltmesı ıçın şartnamelerın~e yazılı belge ve ilk tc~inat mak demir az boru ve teferruatı 4/ 10 ' 1937 arteıi ıünü aaıat 15,30 elan itibaren 

~eleri Ve açıkk:k:~:ub~. ıçınde b~unduracakları teklif mekktub~u en 'bgeç vtaktınl ~en bir saat evvel komısyona ver· bir ve ~ki numaralı listelere ait zarflar ::Z.ımak ıuretile ve kapalı zarf uaulile 
Ci._. e ıçın aynı vesıka ve teminatı saatinde omısyona ı raze me erı. ( 2571) ( 4992) A k d 'd b' d t 1 k ı --..,, n ara a ı are ınasrn a sa rn a rnaca tır. 

Miktarı Tahmin bedeli ilk tenıiııat Eksiltme usulii. lluı/c lmihi güıı saat Bu işe girmek isteyenlerin bir num aral ı liste muhteviyatı olan lokomotif 
kilo Kunq Lira K. alev ve lduman boruları i~in (5956,90) ve iki numaralı liıt~ muhteviyatı ıaz 

15000 den 25000 kadar 27 506 25 Kapalı zarf 25/ 8/ 937 çarşamba 10 boru v,e parçaları içiı:ı de (1516,70) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
lOOO ettiği v~sikaları, resmi gazetenin 7.5.19 36 gün ve 3297 veya 1.7.1937 T. ve 3645 

1000 " 
2500
1500 " 70) No. Iu nushalarrnda inti§ar etmİ§ talimatname dairesinde almmıt vesika ve teklif 

" 36) 247 50 Açık eksiltme 25 8; 937 b 15 2000 
3 

" c:arşam a lerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Teisliğinc vermeleri lazımdır . 
., 000 " 45) Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daireairidcn, Haydarpepda te 

· 4000 " 6000 ,. 90) 441 00 ,, ,, 26/ 8; 937 p~rşembe 10 ıellüm ve sevk ,efliğinden dağıtılmaktadır. (5344) 
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Adliye Bakanlığından: 

Kapalı zarf 

açık eksiltme 

Açık .. 
" " 

... rı 7 aayrJ h"k· 'a ....... 6 
1 a mı!er kanununa mu v.akkat bir fıkra ilavesine mütedair bulu 

~~rıa kad-937 tarih /3206 sayılı kanun un 3 üncü madd:si mu:ibince 93 7 senesi 
._. lıte ar 90 lira ınaaıda bir seneyi ikmal edecekleri cihetle birinci sınıf ha 

ı "e . namzet .. ·ım 1 . , __ 
iL_. _ 11'1tib . . goJterı e erı mukarrer olan ve terfilerine halen -
~h• atı bır ma . b 1 hAk• -.. ı-.u 'bi nı u unmayan a ım ve M. U. lerin kanunun 29 uncu 

}'~ lecl'ldil c:~ .nce hazırlanan defteri aş:ığı derç c•fümiştir. 
llJat erını terria .. d .. kl . h 

~}' . . trlcık • ' fa yan gor u erı alde bu listelerde isimlerini bulama 
1Sı ur rnadd · ~ ·-· · f k ' b' ilde cnın 1.AIOC1 1 rasın a tevfikan neşri tarihinden itibaren ır 

ayırma l' . 
Sır rnec :sınc yazılı olarak ltiraz edebilirler. 

a No s· ·ı N 
ı · ıc: o. Merr.uriyet ve adı 
2 l4S İstanbul hakimi Atıf Onan 
3 94 2 Ceza ışleri U. Müdürü Haydar Yücekök l 
4 1081 Çankır{ reisi Tahsin Turuthan 
S 1157 tT.mir ıkinci H. reisi Bilal Hilmi Arar 
6 1 175 Edirne reisi İbrahim Hakkı Yüceer 
7 1259 İzmir hakimi Mustafa Ramazan Onat 
8 151 9 Muğla reisi Süleyman Mesut Güney 

1558 Adliye ooş müfettişi Muharrem Rahmi 
Ana dol. 

1576 

26/ 8/ 937 perşembe 15 

27 8, 937 cuma lO 

27 8/ 937 cuma 15 

28/ 8/ 937 cumartesi 10 

Çorum Nafia MDdlrJUğUndan ı 
1 - Eksiltmeye konulan iı: Sungurluda yeniden yapılacak 22226,48 lira 

keşif bedelli ve beş dershaneli ilk okul binumın inşa.u itidir. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. . 
C - Baymdırhk işleri genel şartnamesL 
D - Fenni ve hususi şartname. 
E - Keşif, silıilei fiat ve metraj cetvelleri 
F- Proje. 
tstiyenler bu evrakı Nafia Vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü binalar 

heyetinde ve Çorum Daimi Encilmeni ile Nafia mUdilrJUğünde görebilirler. 
3 _ Eksiltme 937 Ağustosunun 26 mcı .pe!'§embe günü saat 16 da Çorum 

viliyet Daimi Encümeninde toplanacak komısyon tarafından yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 _ Eksiltmeye girebilmek için is teklinin 1666.99 lir.a muvakkat teminat 

Birinci smıf Operatör - vermesi ve aşağıdaki vesikaları göstermeleri lazımdır. 
lJ r. CAFER 1, A \' y A J ~ı . Tic~et ocı9:'9m~a. kayrt~ı oıduğun~ aair veeika ve bu işleri yapabileceğine 

Umumi cerrahi Vt> sinir, dimağ daır Nafıa VekaleLinın ehl~y~~amesı. . 
cP.rrahisi mütehassısı 6 - Teklif mektupları UçuncU maddede yazılı saajten bır aaa.t eVTellne ka-

p · r F k"J•- · s A . dar yukarıda sözü geçen komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
ana tp a U ucSI • llllanı .. d 'I k kt J 'h ad ı .... ia 1 Erk k . d meliyatJ d. • Posta ile gon erı ece me up arın nı ayet saat 16 yak ar ge .... ,,. oması ve 

e ıca rn a arı, ımag ... .. .1 . · k t 1 b • d p d 
t tik "Y"- k dış ı.arfın mudur mumu ı e ıyıce apa ı mış ulunması lazım ır. oata a ola-es e . IUo. meme, arın bu-

ruşuklukları,. Nisaiye ve doğum cak gecikmeler kabul edilmez. (5293) 

mütehassısı 

Muayene: sabahlan Me ''BD•n 
8 den 10 a kadar 1111 & 

öğleden sonra ücretlidir 

Beyoğlu. Parmakkapı, Rumeli Han 
No. 1 Telefon: 44086 -

DOKTOR 

(Kayseri vilayeti Daimi encümen 
başkanlığından) 

Vilayet merkezindeki arsada yaptı nlacak 995.57 lira 42 kuruş keıif bedel· 
Ji memleket hastahanesi inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkanlmıştır. 

Bu inşaata aid evrak şunlardır: 
Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, hususi şartname. metraj defteri, 

keşif hulasası, temel, bodrum, zeminkat planları, ön ve arka ve yan polikinlik 
cepheleri ve şakuli makta ve bayındırlık işleri genel şartnamesi ve şose \'e 
kıirgir inşaata ait fenni gartname. 

Eksiltme 27 - 8 - 937 tarihine m üsadif Cuma günü saat 15 de Vilayet 
Daimi encümeninde yapılacaktır. 

İstekliler bu ite ait evrakı her gün Daimi Encümen kalemind4! ğörebilir 
ıo 

Necaettln Atasagun 
Her gün sabahları sekiz buçuğa 

ak~amları 17 den 20 ye kadar Lale 
1i tayyare apartmanları ikinci daire 

Adliye ba' müfettişi Necmettin Zahir 3 numarada hastalarını kabul eder. 
Sencer. Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka ler. 

l 1 1594 

12 1671 
1740 

la 
1969 

14 
15 1986 

15 2014 

l? .. 2077 

it 3870 
.sooo 

l 
ıs21 

Antalya reisi Necati Teminöz. dar hastalarınr parasız, Kurun. Ha Eksiltmeye ittirak etmek istiy~nlerin 6228 liralık muvakkat teminat bel. 
fzmir H. reiıi Hüseyin Hüınü Suda bcr okuyuculannr dakupon muka- gesi, ilandan sonra almmış ticaret odası vesikası, Nafia VekiJetinden alınmış 
Temyiz Mahkemesi Repostörlerinden bilinde muayene eder. müteahhidlik vesikası, Vilayet Nafia m üdUrlüğilnden alınmıı ehliyetname, in-
bzet Zeki Çakır. patm başlangıcından sonuna kadar diplomalı bir mühendis veya bir mimar 
Adliye baş müfcttiılcrinden Sırrı Gür istihdam edeceğine dair noterlikten tastikli belgeyi vermeleri şarttır. 
kan ·---~~!!l~llll!lll•••lillıl Eksiltme 2490 numaralı kanuna tevfikan yapılacağından kaııunda tasrih 
İzmir Ticaret reisi Necati OnJüğiJ .. edilmiş vesikaların da verilmesi lizım dır .. 
İstanbul ikinci Ceza reiıi Kemal Atkın ı 0ZS 8 D İstekliler kapalı zarflarını yukanda yazılı saattan bir saat evveline ka-
Ankara 2 ci H. reiıi Naili Te.r:gören Ürolog . Operatör dar makbuz .'llukabilinde Encümen başkanlığına vermelidirler. Zarfların yu-
Konya reisi Sadık Doğruöz Bevliye mUtehassı sı karıda yazılı saata kadar yetiştirilmek üzere iadeli teahhUtlü mektup §eklinde 
Adliye bat müfettiti Hukuk itleri U. Karaköy _ Ekselsiyor m~azası gönderilmesi caiz.dir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Müdürü Şinasi Devri. yanında. Her gün öğleden· sonra / İş~~' keşi~namede Nafia Vekal('~ince ~~c~a ediJe.<'.ek tadilatın bila kayıt ve 
fzmir müctJeiumumisi Asım Tuncay. 2 den 8 e kadar: 1 el: 4l2J5 lşart muteahhıd tarafından kabul edılecegının feklıf mektupl(lrma derci li. 

(Z843) ''5368,. zımdır. 



12 - KURUN 19 ~CUSTOS 1937 

Bogaziçinde 

Festival mehtap ô.lemi 
20 Ağustos Cuma akşamn 

71 numaralı vapurda saz heyeti 

Bayan SAFiye ve arkadaşları 
27 nurtıarah vapurda: 

Balkan jeslival heyetleri 
KöprUden kalkacak vapurlar 

I 71 numara saat 21 de - 65 numra saat 21 de 
Beykozdan kalkacak vapur 

74 numaıa saat 19,20 de 
Yanlmahalleden kalkacak vapur 

66 numara saat 19,45 le 
I 

FIY ATLAR: 71 numaralı vapurda 100 kuruş, diğer vapurlar 
da 50 kuruı. Vapurlar Beykoz açıklannda ve Sarıyerde 
canhbalık lokantası önünde duracaklardır. Saat ikide 

köprüye avdet. Tramvay temin edilmiştir. 

~ .............................. ,, 
KASADA 

SAKLAOl~INIZ 

DAD.A 
KUl2U 
SIQ 

C~SM~ 
VAZİY [TfNDEDİQ 

• 
ONU rAIZl..E 

OANk'AYA-VERINJZ 

. -
~ususı S'AATlARIMIZI 

soQUNUZ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

11 Eglül 937 dedir. 5. inci 

Büyük 

keşide 

ikramiye: 50.000 Liradır. 

,I 
1 

1 

Biocel. •• Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal 
edilmiş cild için yeni ve 
kıymetli bir cevher 

28 Gün zarjında yaşlı kadınları 
daha genç gösteriı 

Clldlnlzln genç, terU taze ve pembe kalması için onu 
··eslaylnlz. Artık buru,ukluklar kalmadr. 

25 ya§ınrzdan ııonra 

çildiniz, kıymetli Bio 
celini kaybetmeğe bat 
lar. Eğer hemen beı 
lenip ihya edilmezse 
buruı up solar ve ih· 
ti yırlar. 

Bıoceı, 

unsurunda cildil"'izin • 
kinin aynidir. Adeta 
beşerenin 1lzmu gay· 
ri müfarikidir. Ci1ıdini· 

50 yaılarında mil· zi açlıktan b1dUrme • 

BJOCEL 
tesirini gösterdi 

Tecrübe edeblllrlz 
yonlarca kadınların yiniz. Onu Biocel ite Biocel'i zengin bir cilde 
karakterleri genç ola- besleyiniz ve ya•lan • malik olan 50 yaıfannda 
bilir. Fakat, ihtiyar- dığınız zamanlarda bir kadın 30 ve 30 yaıla-
lamıt gibi görilndük· bile cildinizin daima '"111da bir kadm 24 yatında 
teri cihetle erkeklerin tue •e cazip gönriln- görilnebilir. Genç kızlar da 
yüzünde hiçbir itibar- mesini temin ediniz. hiçbir vakit göremiyecek• 
lan yoktur. Son za. leri ıayani hayret bir tene 
rnanlarda büyük bir malik olurlar. 
ilim, Viyana Tıp Fakültesinin prof el().. J 
rü tarafından keıfedilen bu yeni a1d rengindeki (yağsız) Tokalon kre. 
unsurunda kemali itina ile intihap mini sabahlan kullanınız. Terki • 
edilmit genç hayvanlarda gizlenmiı binde "Beyaz Oksijen" bulundu• 
cild hüceyratı merkezinden istihsal ğundan birkaç gün zarfında birbi· 
edilmit saf Biocel vardır- Bu cev- rinden daha beyaz ilç levin Uzere 
her; pembe rengindeki Toblon cildinizi ıayanı hayret bir surette 
kreminde cildinizi beslemek ve beyazlatır. Siz de hemen bu 
cençleıtirmek için matlub nisbet iki kremi kullanmağa baılayınız. 

dairesinde mevcuddur. Geceleri Memnuniyetbahı neticesinden ıon 
yatmazdan evvel kullanınız. Beyaz derece memnun kalacaksınız. 

IOCEL'li TOKALON kremini 
kullanınız ve her sabah daha 

GENÇ görününüz. 
, ~-B•in-le·rce~·T•o•k•al•o•n-m•ü•t•te•ri•a•!n•d•e•n•m-ü•eue-•ae•m•ize-•m•e•ktlllİllu•p•y•ı•z•a•n-la·' 

nn müıahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir. 

{T okalon kreminizden bihakkın istifade ettim. Yüzümdeki çirkin 
kabarcıklar zail oldu .... >. 

Z. B. H. O. Fataa 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000, lirahk ,._ .. _ı•mll 
ikramiyelerle ( 20.000 ve ·ıo. 000) liralık 

T okalon kreminin benim cildimin nescine c;ok uygun geldiğini 
itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer olduğu halde T okalon 
sürdükten sonra beyazlanmakta ve ufak kabarcıklar tamamile zail 

olmaktadır.) 
iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 / Eylul/937 günü ak§amına kadar biletini değiştirmi§ 

bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .• 

Galatasaray Lisesi Satı nal ma 

.. 
8. Şehir 1. B. M. Eti.. Tü. Konyı 

, 
Mektuplarm uıllan dosyalarmmda saklıdır. 

Komlsycn ·ından: T FOB.L Emniyet Umuma Mu··du··,ıu··g""u··nden: 
Lisemizi!\ Ortaköydeki ilk kısım bi11asında şartnamesi mucibince 2400 lira İ 1 

a kuruşluk keşif içindeki tamirat 20 / 8 / 937 cuma günü saat on beşte 1stan-ı J tfl"' 
bul Kültür Direktörlüğü binasında Useler muhasebeciliğinde toplanan okul Dr. hsan Sami Zabıta menıcrlan için satın alınacak kuma§m ı inci ihalesine talip zuhur c 
komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. Bu işe aid fenni ve eksiltme §art· 1 ilo ve paratılo hastalıltlanna tutu diğinden on b~f gün m:iddetle ikinci defa olarak münakasaya konulmuıtu'· Jıll' 
namesi ve keşif evrakı okulda görülüp öğrenilir. nıımar için ağızdan aiınıo tifo hap 1 - Elde mevcut örneği ve ~rtnamesinde yazılı vasıflan dairesinde ~ 

181 liradan ibaret muvakkat teminat ihale saatından evvel Liseler Muba- !arıdır Hiç rahatsızlık vermez. Her memurları için azı 12900, çoğu 13500 metro gri renkte kumaı kapalı 
sebe veznesine yatırılacaktır. kes alabilir. Kutusu SS Kr. 1-9-937 çarşamba günü saat tam ıs de satın alınacaktır. ~J' 

:İsteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş göreceği vesikaların üzeri- •••••••••••••••! 2 - Beher metrosuna 4 lira SO k~ruı Y.ıymet biçilen bu kumaılara aid ~ıOı' 
ne almış olduğu müteahhitlik ve ticaret odası vesikası veya teminat makbuz- meyi almak vr nümuneaini görmelc iste yenlerin Emniyet Umum MiidUr 
lariyle belli gün ve sa.atta komisyona gelmeleri. (4895). Dr. lh•an Sami--· satınalma komıayonuna m:iracaatlan. .J - - 1 TIP'O AŞ/Si 3 - Eksiltmeye girmek isteyenl~r 4287 lira 50 lrurutluk teminat ıııaP.J 

Devlet Demir yolları ve Llmanları 9 uncu tat kl veya banka mektubunu muhtevi tekm mektuplarını ve 2490 aayıli ~, 
Tifo ve paratifo has ı arma ı• 

IRletme MOdOrlft""'Onden •. 2 inci ve 3 cü maddelerinde yaıılı ~·elgelerle birlikte eksiltme günü .,at 
'il' M tutulmamak için tesiri kat'i, mu-

tıtetmemlzin hasılat ıubesi için Fransızca bilir bir erkek daktilograf aranıl 

a~ktadır. leteldilerin vesikaları ile birlikte tılctmemize müracaatları ilin olunur. 
.(5350) 

afiyeti pek emin w.e aısıdır. Her 

eczahanede bulunur. Kutusu: 4~ 

......... kuruetur. .. ...... , 

kadar komisyona teslim etmiş buhınmal:m. (2689) (5221) 

Sahibi: Asım Us 


