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isyanın bilincosu Dil Kurultayında teyit edeceğilniz hakikat: 

55 bin · ölü, 25 bin dul kadın ve 
60 bin öksüz çocuktan ibaret 

Türk dili, Avrupa dillerinin 
ana kaynağıdır, ana dildir 

--------------~----------------~-------:-:-:J 
birinde dünya G ünün 

noktaya 
dilciliğinin de bu 

Dil Hakkında 
Tezimiz 

/ ngiltere I spangaya silah varacağında şüphe yoktur 

,, 

C çüncü Dil Kurultayı 
Türklük aleminin ve bü

tün dünyanın gözü önüne çok e
la&lı bir tez koyacaktır: 

"Lisan 8limlerinin Hindi Avrupai 
't'e Hami - Sami lisan zürnr ?lerl için 
'tiieudunu farzettiklerl, fakat bir tür
lti tesbit edemedikleri müşterek ana 
ka)'Dak 1'uJunmuştur. Bu kaynak 
1'tirk dllidir. Bütün lisanlar için müş
terek diye tesbit edilen, fakat hitbir 
lisanda yeri buhm.mıyan ana kökler, 
bugün yaşıyan 'l'ürk dilinde mevcut
tu..r." 

Bu tez, her yeni düşüncenin, her 
tezri gidişin ilk hamlede yaptığı te
eiri hiç şüphesiz husule getirecektir. 
liluiçte buna inanmıyanlar, mübali.
ıa.ıı bulanlar olacaktır. 

ihracını mene karar verdi 

ilmi araftırmalar 

F akat tezimiz, en canlı tarih 
delillerine dayanıyor. Bizi 

bu hakikate vardıran bilgi kaynak
~m çoğu, Garp ileminin sali.lıi
)euj i.liınleri tarafından, esaslı araş
\ırınalar neticesinde, yazılan eserler
~. Türk bilginlerinin Atatürkün ir
'-clı ve ilhamı altında yaptıklan ~. 
'telif bilgi sahalarında ayrı ayrı 

Ispanyol boğaz1aşmasından r.onra dul kalcın lspanyol kadınları ve 
öksüz çocuklar 

İspanyol isyanı artık alelade dahi
li bir harp olma.ktan çıkmış, bir mem 
leket balkınm ikiye aynlarak biribir
lerini amansız bir halde katliam et
mesi halini almrştrr. İhtiliLlciler ve hü
kumet taraftarları ellerine geçirdik
leri hasmılarmı, hemen öldürüyorlar. 
Bu bir kardeş veya vatandaş kavgası 

~atılan neticel~ bir araya getirerek ,,_~n, &uUl.t!luJ.Ml ~ boinhlf4Jla • .mı- .... .--~W~....ıi.!ı.ır-~ 11l'llatdafı mınıttkt Jıttıcttnner çıkar- -o .... -'"" 
!lıaktin 1>&9ka 6fil;ey &;Jllc!lr.11üil- •• ' ıı aıer. D8ıııi s••w 'till' .... . 
dan başka TUrk dili hakkında mem- bere göre dahili harp başladıktan bu
leketimizde yapılan araştınnalarda, güne kadar ispanyada 55 bin kişi öl
Gtıneş _ Dil teorisi isirnli bir nazari- müştür. Bu müthiş bir yekundur. 
l'eye varılm!Ştır. İspanya isyanı başhyalı bir ay oldu. 

'l'anhi delillerin zaten ortaya koy- İspanya ecnebi bir düşmanla harbe 
duğu hakikat, bu nazariyenin yardı- girişmiş olsaydı ihtimal, ki bu kadar 
ı.tile bir defa daha tetkikten geçiril- evladını kaybetmiyecekti. 
lniştu.. Netice olarak, hem tarihi de- lhtili.l henüz nihayete erişmekten 
1:.. pek uzak bulunmaktadır. İhtililin "'ilerle vanlan hükümler doğru çık-
lrlış, hem de ııazariyede isabet bulun- Avnıpadaki aksi tesiri de günden gü
d ~ ne endişe uY&ndıraca.k bir şekil al
~ ugu ve dil tahlilleri için esaslı bir maktadır. Almanya, Kameron vapu-
lçU teşkil ettiği anlaşılmıştır. a nmun İspanyollar tarafından tevkif 

L.. aricl ilem, kurulmuş itiyatlar ve ve taharrisi üzerine Madrit hüküme
~kleşmiş yanlış düşünceler netice-

ispanya isyanı hakkında beyanatta 
OOlunan Samuel Hor 

'iııde bu hakikatleri birdenbire gör- tini protesto etmiştir. İngiltere de 
lbeae bile hakiki ilim ruhunu ta,ryan tayyare, silah, mühimmat gibi harp miştir. 
~ebi ilimlerin tezimiz üzerinde a- levazrmmm İspanyaya ve İspanya Dün aldığımız telgraflar yedinci 
llL- mUstemlekelerine ihracını Yasak et- sayfamızdadır. 
... _:-a ile duracaklarına filphemiz yok- :;:=============== ========== ""1' • Yapaeaklan esaslı arqtınııa.lar, 

Memleketin gözü Dil Kurul
taymdadır. 24 Ağustosta Kurul. 
tay ite baflıyacak, dil meselele
rini konutacaktır. Bunları günü 
gününe takip etmek için asıl e
aa11 kavramıf olmak lazımdır. 

Umumi okuyuculann hepsi bunu 
kavramış vaziyette midir? Zannetmi
yoruz. Dil işlerine, Giineş - Dil na
zariyelerine dair çok yazılar yazılmış
tır. Fakat bunlanlan biiyük kısmı, 
umumi okuyucudan fazla dillerin 
menşeine ait nazariyeleri kavny&<'.ak 
seyiyedeki bilgi sahiplerini alakadar 
edecek mahiyettedir. 

Dil kurultayının arifesinde umumi 
1 
okuyucuya kurultayda konuşulacak 
meseleler hakkında derl~>lu bir fi
kir vermek arzusuna diit-tük. Bu mak
~t i(ıin Dil Encümeni Genel Katibi 
İbrahim N ecmJ Dilmenden münasip 
kaynak olamazdı. 

Dün Dolmabahçe Sarayında İbra
him Necmi Dilmeni bulduk. Dileği
mizi söyledik. Fakat mesele uzaktan 
zannettiğimiz kadar kolay değildi. Bu 
sırada lstanbulun en meşgul adamı, 
hiç şttpheffiz Dilmendir. Kurultay 
irin basılacak rl~aleler, \'arakalar, 
dağılacak davetiyeler, türlü türlü 
türlü tertibat, gelen ecnebi bilginlerl
le meşgul olmak ... Hiç durmadan gi
denler, gelenler arasında birdüzü zrr-

1 

Iı:ran bir tt>lefon ..• 
. İbrahim Necmi Dilmen bu gUriiltii 

1 arumda hiç s~lennıiyor te~ü
tm1 illlD,'a~...._., arre b -

1 
dar kaybetmeden her işe yetişiyordu. 

1 
En garibi, okuyuculamnız i~in isfo-

1 diğimiz derlitoplu malumatı vermek 
imki.nmı bile buldu. 

Dilmen bize şunlan anlattı: 

MüfteTek kaynak 

- Hindi Avrupai zümresi diye anı-

Rusy.ada 
tevfikat 

İzvestiya başmuharriri ile 

posta telgraf komiserinin 

de tevkifleri muhtemeldir 

Tiirk Dili Kurumu Genel Sekreteri 1. Necmi Dilmen büroda çalı§ırlilll 

Df1 lruf'Ultayı bilrOll4ndalft ~r 

lan diller var. Sonra Hami ve Sami hulü halletınittir. Her iki zOm
dil zümresi var. Lisan ilimleri bu iki reye mensup dillerin ana kayna. 
zümre için müşterek bir dil kayna"t ğı Türkçedir. 
bulunması lazım geldiğinde müttefik Bu tezin, en kuvvetli delilini Or
tir. Bu kaynağı aradılar, fakat bir ta Asyanm tarihinde buluruz. Tarih 
neticeye varamadılar. gösteriyor ki Türkler Orta Asyada 

Günet - Dil nazariyeıi bu meç. (Liltfen sayfayı çeviriniz) 

' Boğazı yüzerek geçme 
yarışı dün yapıldı 

~eketbnizde vtrılan neticeleri 
4iC!'haJde teyit edecektir. 

' liri Jil maelai var lJ ınumt Türk okuyucusu bakı
mından ortada biribirinden 

~e ayn iki dil meselesi. vardır. 

Beuten takımile ya pllan mac; 

Takımımız 
maçta 2 -

Almanlarla yaptığı 
2 berabere kaldı 

Londra, 20 (Tan) - Moskova as

keri yüksek mahkemesi önünde du
ruşmalan yapılmakta olan Zinoviyef, j 
K.amenef ve arkadaşlan suçlan hak
kında tam itin.tatta bulunmu~lardır. 

Kara Ali, "Bu haftaki seçmelerde 
işi gürültüye getirıniyelim !,, diyor 

llineisi Türk dilinin bütün dillerin 
~kaynağı olduğu hakkındaki ilıni 
iç· · · Bu tez bir TUrk vatandaşı ! 
~ ın~cerret bir ilim maselesi değil- ~ 
oı .. :_~rk milliyet ideallerine temel ı 
- --=aıt bir umdedir. Bir millet yürii-
~ inkişaf etmek için maddi va- 1 

bib an çok fazla manevi mUneb
~ "e ınuharrik kuvvetlere muhtaç-

Bu tethlşçi teşkili.tın Tro~ki tara
fmdaıı idare edildiği yapılan itirafat
tan anlaşılmıştır. Halbuki Norve,ç
te bulunan Troçki bunun aksini ispat 
etmeğe hazır olduğunu söylemiştir. 
Duruşma esnasında Zinoviyefin 

Sokolnikofla temasta bulunduğu dahi 
ı tebeyyün ederek, Sokolnikof tevkif 

l. edllmiştir. Bu zat evvelce ziraat ko
miseri olduğu gibi, daha geçen sene 
hariciye komiser muavini idL 

lzvestiya gazetesi başmuharriri 
Buharinin, posta - telefon - telgraf 

komserintn ve diğer bir gazetecinin 
de tevkifi beklenmektedir. 

: ~klüğün en eski ~erinin söz 
:::ı ~uran ve dille beraber neolitik 
~lin~1Yet seviyesinin diğer semere
~ dünyaya neşreden yaratıcı 1 

~~klar olması, bize hem bugünün 
~ hamleleri için hız verir, 
L... - de kendi ken...ıı~- 1-- ıa· yık olmak [Moskovada yapılan muhakeme-~Qı ~ .111aıı ta1cım•mtzı r,._oıJta e<ien oyuncutanmt.Z htıt lle kadar yüksek ölçülerin ta- "Y nin gece celsesinde suçlular çok mU-
~~a ça.hşmanuz lizmı geldi- Beutlien, 19 (A.A.)' - "Y~n Si- re kalmıştır. Türk takmımm yaptığı him itiraflarda bulunmuşlar ve ken-
~ " bbe hatırlatır. TUrklUğUn böy- lezyada" Olimpiyatlara iştirak eden golleri ~ref atmışt_ır. ~tbol takımı dilerinin nasıl para tedarik ettikleri-
ht~&.rlık ınenıbar ve yaratıcı kudreti Türk futbol takımı Silezya muhtelit! cumartesı sabahı Sırkecıye varacak- . b ' ld" . lerd" M h k . b 

~-- t ru ı ırmış ır. u a ememn u ~--..- '4111 bir fikir sahibi olmıya ile burada yaptığı maçta 2-2 berabe- ır. 
:tl-_'4911lak he · celsesine ait tafsilat 10 uncu sayfa-'~ Pııniz için bir vazifedir. = ===================== == 
~ Y. eBnasmda ve ondan sonra den ayrı olarak bir de amell dil me- Meram üade ederken hangi keli- muda, 3 üncü sütundadır.] 
~etin bUtün ne,ir ve irfan va- selesi vardır. melerin .kullanılması münasip olaca-
'~ YUi.fenin yapdmumı Güneş • Dil teorisinin bu ameli ğı, kelimeler arasmdaki bir istıfa me
~'cıektir. için elbette istifade e- meseleye yaptığı tesir şudur: Lisanı- selesidir. Kullanılacak amell ölçü, 

mıza Arapça, Acemce, Fransızca muhatabımız, okuyucumuz her kim 

Başvekil dün Yalovadan 
geldi 

h. '1tnaeli tara/ 
'-.1 il hakkındaki tarihi telden 
~- ~ bunun manevi varlık 

.. ~ berine olan tesirlerin-

diye yerleşmiş kelimeler bize yabancı ise ona maksadımızı en kolay ve en Batvekll ismet InönU dün Ya.lova-
değildir, ilk asli Türkçe olan kelime- canlı '8Utef;te anlatacak ~eliü>.elerl Heybeliye gelmiştir. Hariciye Ve 
lerin istiha.leleridir. Bunlara malımız kullannutktan başka birşey olamaz, kiti Tevfik Rüştü ,Aras. ta Yalovadan 
diye Serbestçe tasarruf edebiliri&. Ahmet Enain Y.-Alf Olmi3tir • 

Vali Ustündag kazananlara 1oupalarını te1Jzi ediyor 

Boğazı yüzerek geçme müsabakası 1 "Kara Ali sakattır. Sakat bir hal
dün, Anadolubisan ile Bebek arasın- de bulunduğu için de be nonunla gü
da muvaffakıyetle yapılmıptır. MU- reş tutamam. Fakat onun iyile§.Ine
sabakaya giren 88 sporcudan 68 i ya- sini beklersek Cim Londos güreşi bir 
rrşlarda derece almışlardır. Kazanan ay sonraya kalacak, deme:ktir. Cim 
lara, hediyeleri Vali ve Belediye Re- Londos derhal çağınlsm ve ben de 
isi Muhiddin Üstündağ tarafından güreşeyim ... ,, 
dağıtılmıştır. Bu husustaki tafsilatı Kara Alinin bu huRusta ve-rdiği iza
vc alman neticeleri 6 mcı sayfamız- batı da altıncı sayfamu.da bulacak-
da bulacaksınız. smız. 

:Pazar günü yapılacak güreş seçme- ------------
lerine gelince, Kara Ali bu hususta 
Dinarlmm şimdiye kadar yapılan 
maçlarda ekseriya yenildiğini söyle
mekte ve şunlan ilave etmektejlir: 

"'- Dinarlı, bugünkü gazetelerden 
birisinde diyor ki: 

Bir elçi terfi etti 
Ankara, 20 (Hususi Muhabirimiz

den) - Hariciye Veklleti hukuk 
müşaviri ikinci sınıf elçi Avni Kara
gülle, birinci sınıf elçiliğe terfi etti
rilmiştir. 



2 TAN 

Suçluları çabuk 
götürmek için .. 

Para aldığı iddia edilen 
bir memur, Bir ay hap-

se mahkum oldu 
Halil, Marken ve İhsan adındaki 

üç arkadaş kumar oynarlarken Em
niyet İkinci Şube memurları tarafın
dan cürmümeşhut halinde yakala
nıyorlar. Bunlar müteferrikaya geti
rilip Bc§iktaş merkezine götürülmek 
üzere Polis Osmana teslim ediliyor. 

Dil Iı'.urultClyında tercüme ıwıcm1 - ı·anh, dı1, coğrafya Fakiiltcsi Türkoloji ta/cllC'leri 
Di~ Kurultayı için ça/ı.şıyorlar 

Suçlulardan İh::ıan, polisin kendi
lerini Beşiktaşa c;abuk götürmek içb 
yüz elli kuruş para aldığını iddia edi
yor. 

insan medeniyetinin Neolitik ismi 
verilen bir devresini kurmuşlardır. 

Malumdur ki, umumiyetle insanla
nn ilk içtimai in kişafmda evvela pa
loolitik, sonra neolitik denilen devre
lere tesadüf edilir. Bunların birinci
sinde insanlar hayvan gibi mağara

larda yaşarlar. Taş parçalarını hiç 
cilalamadan, tabii halinde alet diye 
kullanı,rlar. Aralarında söz dili yok
tur. Ancak ya işaretlerle veya yarı 

hayvanca sadalarla biribirlerile an
laşTrlar. 

Tam miı.nasile insanlık medeniyeti, 
taşlar cilalanarak maksada göre tür
lü türlü aletler haline konulduğu, 
hayvanlar ehlileştirildiği, söz dili ku
rulduğu, iptidai meskenler vücuda 
getirildiği zaman başlar. İnsanlığın 
tekamülüne bu mühim merhaleyi so
kan medeniyet devresine neolitik is
mi verilir. 

Orta A•ya kurakları 
Eğer herşey tabü şekilde cereyan 

etseydi, Orta Asyada neolitik dedi
ğimiz medeniyeti kuran Türkler yurt 
larrnda kalır, orada inkişaf ve teka
müle devam ederlerdi. :Fakat araya 
Orta Asyanm kuraklıkları girdi. Ye
ni medeniyet safhası sayesinde mik
tarları, daha iptidai seviyedeki ya
şayışlarda görülmemiş bir derecede 
çoğalan Türkler, dünyanın dört ta
rafına yayıldılar ve vardrklan yük
sek medeniyet seviyesini, ve ilerlet
tikleri söz dilini de yaydılar. 

Türklerin neolitik medeniyetini ne 
sureti~ dünyaya yaydıkları, geriye 
kalan eserler ve bunlarla bir arada 
bulunan kafa taslan ianesile takip ve 
tesbit edilmiştir. 

Her taraftaki ilk neolitik eserlerle 
beraber bulunan kafa taslan, biraki
aefal (yani antrepoloji ölçüsü ile ge
niş kafalı) Türklere ait kafa taslan
C1lr. 

Dünden kalan diller 

muhtelif lil4anlardaki şekli bhil kökü 
ile tesbit olunmuştur. Alman alimi
nin buna verdiği mann tanış, dost, a
şina gibi şeylerdir. TUrkçe, bilmek 
mastarının "bil,, kökü de bu değil 
midir? Sanskrit te dahil olduğu hal
de bu kökler hiçbir lisanda muayyen 
bir mana ifade etmiyor. Halbuki bi
zim hala konuştuğumuz lisanda canlı 
olarak mevcuttur. 

Güneş - Dil 
Maziden bugüne doğru tarihi usul

lerle intikal ede ede bu neticeye var
dıktan sonra ilk Türk söz dilinin 
başlangıcı hakkında ortaya bir fara
ziye konulmuştur. Faraziyeye şöyle
ce varılmıştır: İptidai insanlar bazı 
ecrama ve eşyaya mukaddes gözüyle 
bakıyorlardı. Mukaddes görüp tanı

dıkları şeylere totem deniliyor. Gerek 
tarihi devirlere ve gerek tarihten ev
velki devirlere ait elde mevcut ma
lumat. bu devirlerdeki insanların en 
büyük totem, yani mabudu güneş 

olduğunu gösteriyor. Bu insanlarca 
hayatın en büyük kaynağı güneş ad
dedildiğini Sovyet alimi Meşeaninof 

ta teyit ediyor. Buna dair delillerini 
Kurultaya bildirecektir. 

İptidai insanın, bukadar kıymet 
verdiği güneşi ifade için kullandığı 

hecanrn, söz dilinin ilk unsuru oldu
ğu hakkıyle farzedilcbilir. 

Bu ilk hecayı ha.reket noktası ola
rak alırsak bir taraftan dilde heca
nrn tekamülilnü, diğer taraftan bu 
güne§ fikrinin gcnişliyerek birçok u
mumi mefhumlara yayılışını takip e
dersek bütün di!Ierin bir asıldan kay
naşıp sonradan biribirinden ayrıldık
larını kolaylıkla istidlal edebiliriz. 

Varılan netice 
Böylece gerek maziden tarihi de

liller yardımile bugüne gelelim, ge
rek halden bir faraziye iancsile ma
ziye doğru yürüyelim, vardığımız ne
tice şudur : Türkçe öyle zannedildiği 
gibi Hindi Avrupai, ve Hami - Sami 
lisanlarından ayrı bir dil değildir. 
Bilakis bunların aranıp aranıp ta bu
lunamıyan ana kaynağıdır. 

lşte bunun için son on aylık c;alrş
maların esası ve üçüncü Dil Kurulta
yının başlıca mihveri Güneş - Dil te
orisidir. 

Kurultaya misafir ecnebi dil bil
ginlerinin de bu teoriyi layık olduğu 
ehemmiyetle mütalea ve. takdir ede
ceklerini ümit ederiz. 

Bunlardan başka şehrimizde bulu- Osmanın duruşması dün Üçüncü 
nan Napoli Şark Enstitüsü profesö- Sulh Ceza .Mahkemesinde mevkuf o -
rü doktor Bombaçi ile İstanbul Üni- larak yapılmıştır. Şahitlerden Refet, 
vcrsitesinde Latince ve İtalyanca 1 hadisenin kendi yanında geçtiğini, 
profesörü doktor Baltarini !talyan fakat böyle bir şey görmediğini söy
dilciliğini ve Japonya Türk - İslam !emiştir. 
Enstitüsü Direktörü Profesör Okubo Müddeiumumi, rüşvet iddiasının 
da Uzak Şark bilginliğini Kurultay· sabit olmadığını, fakat suiistimalden 
da temsil edeceklerdir. ' dolayı suçlunun cezıı.landırdmasmı is-

Fransadan gelecek olan Sumerolog temiştir. 
Hilaire De Barenton'u Pazar sabahı Mahkeme, Osmanın bir ay hapsine 
bekliyoruz. . ve üc; ay vazifeden affine karar ver-

Bütün bu dünya dilcilik mümessil- miş, sabıkası olmadığından ceza tecil 
!erile Kurultayda buluşmak bizim edilerek suçlu serbest bırakılmıştır. 
için büyük bir zevk oluyor. Bu vesile 
ile dilimiz hakkında yüksek takdirle
rini gazetede mülakat şeklinde bildi
ren misafirlerimize ve bilhassa Türk
çenin Latince gibi büyük ölçüde kla
sik bir dil olduğunu ifade eden Sir 
Dcnnison Ross'a çok müteşekkirim. 

Hakikaten Türkçe menşei bakımın
dan Latince gibi değil, hepsinden üs
tün klasik ve orijine) dildir. Teorimiz 
bunu ispat ediyor. Ümit ederiz ki 
dünya dilciliği de bu noktaya gele
cektir. 

Dilimizde kullanılan ve yabancı sa
nılan kelimelere gelince bunlardan 

dilimizin muhtaç olduğu kelimeleri 

kamusumuza alıyoruz, çünkü bunla

rın Türkçe olduğuna kailiz ve Türk 
orijininden geldiğini ispat edebiliyo-

Bir müha,irin muhakemesi 
Antalya Hukuk Mahkemesind~n 

Yağ İskelesinde 25 numaralı evde o
turan Şevkete gösterilmek üzere bir 
evrak gönderiliyor. Adliye tebligat 
müdürlüğünde çalışan mübaşirlerden 

Ali, bu evrakı imzalatmak üzere sa
hibine götürüyor ve evrakın altına: 
"Bu adreste kimse yoktur." kaydini 
koyarak iade ediyor. Halbuki yapı -
lan tahkikatta bu adamın o tarihte 
orada bulunduğu iddia ediliyor. 

Bu suçtan mahkemeye verilen mü
başir Alinin duruşmasına dün devam 
edilmiştir. Ali: 

"- Ben bu adreste kimseyi bula
madı;rn. Esasen burası bir mağaza -
dır ev falan değildir.,, demiştir. İade 
edilen evraka 1812 numaralı nolis me-

ruz. Hatta bu bakımdan Arap, Fars, muru da imza koyduğu için dııru51ma. 
Grek, Latin. ilahire denilen dillerin bu polisin celbi kararile başka güne 

ana Türk dilinin birer lehçesi hük
münde kaldıklarını müşahede etmek

teyiz. 
Dilimize sun'i kelime koymak yo

lunda bir teşebbüs asla hatırnnıza 

gelmemiştir. Sun'i bir dil yapdamı

yacağını ve yaşıyan bir millete sutı'i 
olarak kelime kabul ettirilemiyeceği
ni herkes bilir. Az, çok sun'i denebi
lecek ycgiı.ne kelime yaratma ışı, 

(Lang Savant) denilen ilim termin-

lcrinde olabilir. Bunu da aşağı yuka

rı bütün dünya böyle yapmıştır. Bu

nun haricinde aldığımız ve kullandı-
ğımrz kelimeler hep dilimizin 
varlıklarından alınmaktadır, 

değildir.,, 

canlı 

sun'i 

bırakılmıştır. 

Beraet etti 
Kaçakçrlıkla mücadeleye ayrılan 

para faslından zimmetine 605 lira 26 
kuruş geçirmekten suçlu İnhisarlar 
kalemi mahsus amiri Yusuf Ziyanın 
duruşması dün Üçüncü Sulh Ceza 
Mahkemesinde yapı1mış. suç sabit ol
madığı için beraetine karar verilmiş
tir. 

Gümrük memurluğu imtihanı 
Münhal gümrük memurluklarına 

yeniden alınacak 15 memur ic;in dün 
müsabaka imtihanı yapılmıştır. Mü
sabakalara 50 kişi iştirak etmiştir. 
İmtihan evrakı Vekalete gönderilecek 
tir. 

TAl<ViM 

Galata rıhtımının l 
tamirine başlandı 
Tamirat biter bitmez 
yeni inşaata geçilecek 
Galata rıhtımlarının esaslı tamira

tına başlanmıştır. Bu ameliyata mü
hendis Dömayo nezaret etmektedir. 
Yapılan ameliyat, münhasıran tami
rata ait bulunmakta.dır. Bu tamirat, 
rıhtımın bütün kısımlarında ayni za-_ 
manda başlamıştır. Rıhtıma ilave e
dilecek kısımların projesi tamamen 
hazırlanmış ve Vekaletçe tasvip edil
miştir. Bu kısımların inşasına baş -
lanmak için tamirlerin bitmesi bek
lenmektedir. 

Çinili Rıhtım Hanında tadilat 
Gümrük Başmüdürlüğünün taşına

cağı Çinili Rıhtım hanındaki tadilat 
projesi vekaletçe tasvip edilmiştir. 

Bu han tamamen gümrük teşkilatına 
hasredilecektir. Zemin katı muamele 
bürolarına ve iş sahiplerinin müraca
at edeceği mercilere tahsis edilmiş
tir. Bu katta banka servislerine ben
zeyecelt şekilde tesisat yapılacaktı~. 
2nci kat ba.ştanbaşa muhafaza teşkila 
tına ait olacaktır. Üçüncü ve dördün
cü katlar Başmüdürlük kalemlerine 
tahsis edilecek, beşinci katta kimya 
hane tesisatı yapılacaktır. Yapılan 

projede kimyahane olarak kullanıla
cak kat için teferrüata ait kısımlar 

ikmai edilmemiştir. Bu kısmın proje
si, modern bir kimyahane teşkilatı
nın icap ettirdiği ehemmiyetle bila
hara yapılacaktır. Yapılan keşifte bi
nanın dahili esas tadilatı, alt kattaki 
büro tesisatı da dahil olduğu halde 
14 bin liraya mal edilecektir. Kimya
hane masrafları bu mikdara dahil 
değildir. 

Antrepoların devri ifi 
Gümrük antrepolarının devrine de

vam edilmektedir. Bir numaralı an
treponun devri bittiği için bugün iki 
numaralı antrepoya başlanacaktır. 

Liman umum müdürlüğü 
Liman Umum Müdürlüğü Birinci

teşrinde yeni binası olan Merkez Rıh 
tım Hanına taşınmış bulunacaktır. 

Bu binada da esaslı tadiller icap·et
ınektearr. oumruK ~aşmudurıttg:a 

için Çinili Rıhtım Hanında tadilatla 
meşgul olan Nafia Fen Heyeti, bu işi 
ikmal eder etmez Merkez Rıhtım Ha
nındaki tadilatı da yapacaktır. 

Bir eroinci mahkum oldu 
Şehzadebaşında eroin satarken ya

kalanan Akif oğlu Hasanın dün doku 
zuncu ihtisas mahkemesinde duruş 
ması yapılmış ve suçu sabit görüldü
ğünden sabıkası nazarı .dikkate alı -
narak on dört ay hapsine. bir sene 
Kastamonuya sürgün edilmesine ve 
200 lira para cezası ödemcğe mahkum 
edilmiştir. 

Bu eserleri yayan Türklerin ayni 
tnedeniyet devresinde tekamül ettir· 
dikleri söz dilini de yaydıklarırun en 
canlı delilini, şurada burada büyük 
medeniyet cereyanlarından uzak ka
larak ilk iptidai mahiyetini muhafa
za eden dillerde buluruz. Mesela Si
biryada Yakut dili diye bir dil var. 
Şifahi bir dil halinde kalmış. yazısı 
yok. Hala Rus harflerile yazılıyor. 

Sonra Ural Volga nehirleri arasın

da, Urenburg ve Ufa taraflarındaki 

Çovaş lehçesini zikredebiliriz. Ame
rikada da İspanyol tesirinden azade 
kalmış, dikkate değer eski diller var: 

Ecnebi dil bilginleri 
Şimdiye kadar gelen sayın yaban

cı dil bilginlerile buluşmaktan ve bir
likte çalışmak fırsatını, velev kısa bir 
zaman için olsun, elde etmekten çok 
seviniyorum. Sovyet Birliği Ulum A
kademisinden gelen üç delegeden iki
si, yani profesör Samoiloviç ve 
(Meşeaninof), ve Polonyada Var
şova Üniversitesi prof~örü Zayonç
kovski. Fransadan gelen Mösyö Jean 
Deny, bundan evvel de görüşmüş ol
duğumuz değerli alimlerdir. İlk üçü 
geçen Kurultayda da bulunmuşlardı. 
Prusya Akademisi azasından olan 
doktor Ziere ise daha 1906 da İstan
bul Üniversitesinde birlikte çalrşma.k 
la zevk duyduğum bir üstattır. Ge
çen ve bu Kurultaylarda bulunması 

bize de sevinç vermektedir. 

VE ~AVA 
Meksikanın cenubunda Maya dili. 
Peruda Geşua-Kuş dili... Sonra Av
rupada da Bask dili var ki hfl1a bu
gün bile alimler menşeini arayıp du
ruyorlar. Sonra yeni yeni keşfedilen 
Sumer, Eti, ve Ii(lan dillerine ait 
mahkük eserler filan gibi dil yadi
garları var. 

Bütün bu gibi iptidai unsur muha
faza eden diller tetkik edilince ve 
bahsettiğim eski dillere ait yadigar
larla mukayese olununca derhal gö
rülüyor ki bütün bu dillerde bir ana 
dilinin izleri yaşıyor. Gerek tarih ma
lfımatı ve gerek dil mukayeseleri bu 
ana dilin. ilk taş cilalryan, tunç ya
pan, maden işliyen kavme ait olması 
lazım geleceğini gösteriyor. 

Kökler hep Türkçe 
Hindi Avrupai denilen dil zümresi

nin köklerini araştırmayı İ§ edinmiş 

filimler Yardrr ki bunların en maru
fu, Holois Valde isminde bir Alman 
alimidir. Bu zat koca iki ciltlik bir 
kitap yazmış, muhtelif lisanlar ara
sında müşterek olan ana kökleri ve 
bunların her lisanda aldığı şekilleri 

tcsbit etmiştir. 
Kitaptaki kökler hakkında . araş

tırmalar yaptık. Bunların büyük kıs

mı, ayni manada veya pek yakın bir 
manada Türkçede canlı kelime ola
rak yaşıyor. :Mesela fcylesofi keli
mesinin birinci unsuru olan "fil,, i ele 
alalım Waldc'nin kitabında bunun 

!ngiltereden gelen Sir Dennison 
Ross ile iki sene evvel Firdevsi ihti
f alinden dönüşte mülakat fırsatı a-

• ramış, fal<at bulamamıştım. Bu defa 
görüşmüş olmaktan çok sevindim. 
Profesörün ne kadar cazip bir şah

siyeti olduğunu siz de gazetenizde 
söylüyorsunuz. 

Avusturyadan gelen doktor Kiver
ziç ile üç sene evvel Ankarada bir 
kere görüşmüştüm. Fakat son aylar
da epeyce mektuplaştık. Bu defa 
gelişi eski dostluğu canlandıracak 

bir vesile oldu. 
Profesör N'emethi ilk defa şimdi 

yanınızda gördüm. Tavır ve muame
lesi, bana yabancı yanında bulundu
ğum hif;sini ,vermiyor. 

Bugünkü hava 
Bugün, ağustosun üçüncü haftası 

başlıyor. Eski rasat neticelerine gö
re bu hafta içerisinde hava, hafif 
yağmurlu, rüzgarlı ve sisli geçecek
tir. 

Bugün hava düne nazaran kısmen 
kapalı ve yarı bulutlu olacaktır. Ha
v~ vaziyetindeki devamlı tevakkuf 
yüzünden rutubeti nisbiyenin biraz 
daha art.masr muhtemeldir. Maama
fih, hararet derecesinde birkaç gün
denberi görülmekte olan küçük dü
şüşler, ayni vaziyeti bugün de muha
faza edecektir. Barometrenin göste
receği rakama göre, hafif yağış ta 
ihtimal dahilindedir. Rüzgar, müte -
beddil istikametlerde vasati bir sür
atle esecektir. 

Dünkü hava 

l~ i ~ . .. 1 
_:. Vr U .. .. .,.. 
ı:r. ·"' ~ 

""' Q. 

... 
ı: .. 

u 

~ı~ı~ı~ ~ 1 : -: 
1 

9 10 11 12 13 14 15 
1 

16 17 18ı 19 20 21 22 
--ı- 1 

ıa124 2s 26 27l2sı 29 

30131 ı 1 1 1 1 

8 inci ay Gün: 234 

1355 Hicri 
Ocmaziyeldhır 

3 

Hwr: 108 

1352 Rumi 
Ağııstos 

8 

Güneş: 5,16 - Oğle: 12,17 - lkindi: 16,04 

Dün gölgede hararet en çok 28, en Akşam: 19,00 - Yatu: 20,41 - Imsak:3,24 

az 21,2 dereceydi. Güneşte azami ha- !!"' _ _ -'!"~ ..... ---------..... -

raret 58 dereceye inmiş, rüzgar poy
razdan saniyede 11 metre sür'atle es
miştir. Rutubeti nisbiye yüzde 66, 
tazyik 759,8 milimetre kaydedilmiş -
tir. Hava, açık ve normal geçmiştir. 

Memlekette hava 
Yurdun birçok köşelerinden gelen 

haberlere göre, hava vaziyeti hemen 
her yerde normaldir. Şark mıntaka
smda hava yan bulutludur 

Karadeniz sahil mmtakasmda şi -
mal rüzgarları esmekte ve hava ka
palı geçmektedir. Hararet derecesin
de şayanı kayit derecede tenezzüller 
görülmüştilr. 

Orta Anndoluda derecei hararet sa

bit va7.iyetini muhafaza etmektedir. 
Hava açık ve kuraktır. Bazı şehirler
de hararet nisbetinde ufak artışlar 
~örülmüştiir. 

Akdeniz sahil mmtakası, cenup il
leri kavurucu sıcaklık içindedir. Ada
na ve .Mersin civarında hava biraz 
kapalıdır. Bu yüzden bunaltıcı bir sı
cak hüküm sürmektedir. 

Marmarada hava bulutlu ve ratıp
tır. Sıcaklık derecesinde bir değişik
lik kaydedilmemiştir. 

Geçen sene bugün 
Geçen sene bugün sıcaklık, gölgede 

en çok 28,5, en az 21, güneşte azami 
58,6 derece olarak kaydedilmiştir. 

Rüzgar saniyede vasati 5,1 metre sü
ralle esmiştir. Rutubeti nisbiye va
satisi yüzde 73 tür. Barometre 758.3 
milimetre olarak görülmüştür. Hava , 
tabii ve açık geçmiştir. 

"' 
1 - Çanakkaleye giden Mılli Türk 

Talebe Birliği azalan İstanbula dön
düler. 

2 - lktısat Vekili Cel8.l Bayar, 
gece lzanire gitti. 

3 - Bugün° !stanbul - Yalova yo
lunda Pendik vapurunda bir kadın 

çocuk doğurdu. Akay ismini verdi
ler. 

4 - Na polide çok şiddetli bir fır
tına c;ıktr. Ekinler mahvoldu. 12 kişi 
öldü, 6 kişi yaralandı: 

5 - Mülayim A vrupaya gitti. 
6 - Yugoslavyada hükumeti tuta

r.:ık siyasi bir parti kuruldu. 
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Siyaset ilemi 

lngiltere - Mısır 
anlaşması 

Mısır mHliyetpen·erlerinln reist Na.
has Paşa, İngiltere ile yaınlan anlay
mayı imza etmek üzere LonJra. yo
luna çıkmış bulunuyor. 

Tam 54 senedenberl, İngiltere ile 
Mısır arasında stirüp giden ve hazan 
~ok kanlı vak'alara miincer olan ih· 
til:Uları bilenler i~in, bu anlaşınamn 
büyük bir ehemmiyeti vardır. Bu su· 
retle Hindistamn kapısında ve Ak· 
denizde sulhli zaman zaman tehlike
ye sokan mühim bir ihtilaf membaı 
ortadan kalkrnı!>j, onun yerine mes'ut 
bir de,;r a.;ıhmş oluyor. 
Şimdi Büyiik Britanya Hükfuneti 

ile Mısır arasında geçen 2 Marttan· 
beri devam eden miizak(•reler, çift.e 
bir anla.')nıaya müncer olmuştur. Bu 
anla.o;malardan biri, İnJ?;iltcre kuvvt>t
lerinin Mısın adeta askeri l!o;öga1 aiti· 
na itmıılarından doğan vaziyete, di• 
ı!eri de, Sudana müteallik İngillz • 
Mısır müna."!ebetlerinin düzeltilmesi· 
ne aittir. 

Filhakika, iki devlt>t arasındaki çe
tin meselelerden birçoklan 1929 ve 
1930 senelerinde Londrada, meşruti• 
yet partisi reisi Muhammed Mahmud 
Paşa. ''<" Nahas Pa!:ia tarafından ya
pılan müzakerelt>rde ha1ledllmiş ol • 
rna'öma rağmen, son konuşmalar nd 
devletin mütekahil menfaatlerini te
lif baknnı:ulan hii:rük zorluklara ma· 
nız kalmıf-:1 ve hatta anlaşma llmJtle
ri çok ·defa t("melinden sarsılınıştıı'• 
Fakat buna rağmen her iki taraf· tllı 
biiyük hüsnü niyet ~östermiş ve tn• 
p;ilt.ere Mısmn istiklal at.e.~ini nilıa
yet anhyarak, hiitün piiriiztü mese• 
leler bir samimiyet havası içinde 
halledilmiştir. 

!\lalumdur ki, Mısınn istiklali eski• 
den ele 1ngiltf~re tarafından tanmmtŞ 
fakat her ı:ıe~·e rağmen Mısır İngiliS 
vesayetinden kurtulamamıştır. tn~il· 
tere son defa 22 Şubat 19'?2 rle ~fı• 
sırın istiklal haklmn teyit eWJ!i hal• 
de yine oradan aya~ını çekmemi" vt 
fili bir ı-.~al uzun zamnn<lanberi de
\'am edip durmuı,hır. Bunun Sf'hebl 
"'U<lur: ('ünkü İngiltere Mısırm ls • 
tlhlA-1. ıı.1tKK'i'nı -t. .. ~ ..... ·n-: .,..,"~~--..- ,u:..J 

l<ayi:li ihtirazi~i k~.omıştur: 
1 - İmparatorluk seyrüseferinl11 

emniyeti, 
2 :_ Ernebllerln ha~·at ve mallaJ'f' 

nr himaye, 

3 - Sudan mesf'lesi,' 

4 - Ekalli~retler meselesi. 
tn~ilterrre Mısınn dahili iş1eriJ11 

mlitf'madive>n mii<lahale etmek ha1" 
kını vE>ıre~ hu dört mest>lt>ye, polif< 
ordu ve kanifülasyonlsn da n~ve et; 
mek lazımdır. Bu meselelerin hali 

Mahmut J>asa tarafından 1929 ı;ıent" 
sinde esaslı bir surette nazarı itib4 
alınmış, ve niha~·et 19.30 da \'efdC 

heyeti murahhasa evvelce hazırJaoaJI 
bu esa.<ıl~r!n iizeriml~ ~·ürü~üş~ür·rf, 

Askerı ı~gal, İngılız mu~vırle 
polisin ıslahı, kapitülsyonlarm ilga81

' 

ve dini ekalli'-•etterin himayesi oıese' 
.r ~· 

leleri etrafında H)30 ı;ıencsinde n1e 
ı T . . 1'11' kii iktidarda bulunan rt~ı ıı ışçı 't 

hinesile · Yefcl Partisi arasında b' 
anıa,.,ma~·a vonlmışt1r. Fakat bu ~: 
ıa.,madan mfümet bir netice elde ~ 1 
lememiştir. Çi1nkli Sudan meselef 
iizerindf'ki ihtiliif anla!ojmarun ltYI~ 
ra kadar ,·arnıasına mani otmuı:tıJ' 
. • d b . 1ll•f4ıf' Fakat 1930 st>nesın en erı,. 1,....,. ll-
daki dahili !';Prait, tn~ltterenın. ~t' 
hassa ~arkta, Şarki Afrika.da, .Al< ti' 
nizde, Kızıl denizdeki he~·nelmıJel 
ahh\itleri mUhim de~i!)ikliklere uğtf' 
mı!:itır. <' 

Nihayet Habeş harbi patJa,1111;.,.. 
Araı• kUtle-;inin hi1ha.4"sa Mısırın 111 
besler tarafını tutmasr, İngiJtert'1\1, 
Ce~evrede faal bir rol oynamll-'"

1 
•' 

zerinde ehemmiyetli bir amil olfJ'ltl• 

tur. flll' 
t.,te son defa \'anlan anhtŞ~ ....,1 

hlitün hu vazi~·etıerin büyük bt~, 
o~'Iladı~ını gözönünden uzak tu 
mak lazımdır. ~· 

Hiç sliplıe :rok ki tn~iltere ne 'ıı•' 
• • • !'O "' 

sır arasmda imzalanacak )'ent . 111~ 
herle AlHl<"niz sıılhii ıloJa~,silı> ~~: 
suUıii için ~ok büyiik bir kazan~ 

ı. t1?WEMElf ' ·~~·r<: Lİ ST-E' 1 .... .ı. 
. ·ttfl"' 

Hafıf yemekler - lskarıt JiO 

patates püresi, kızılcık pelte~~· o'ıo' 
Ağır ~·emekler - f;ğtr dılı r ııı' 

su salçalı, etli kahak rlolma..o;ı, 1'te 
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. . Sigorta dolandırıcılığı 
SC>~ ~ ·A.~EEZ Tahkikat ilei-ledikçe 

işin vüs'ati anlaşılıyor 
. . 

Beneş'in bir nutku 
.. 

gore . : . . . 

''B. .. k Macarlar faşizme 
ıze tecavuz etme iltihak etmeli Şimdiye kadar 60 bin lira 

tesbit edilmiştir Avrupa için f elik ettir,, 
Prag, 20 {A.A) - Beneş, gimali /halde Avrupanın sulh ve asayişe ka

Bohemyada yapmış olduğu bir turne vuşmasma engel olabilecek her türlü 
eStlMmda Zelezny - Brod'da bir nu - maniayı ortadan kaldıracaktır. 
bık söyliyerek demiştir ki: Beneş Çekos!.ovakyanın harici si-
Almanyanın, devletimizin mevcudi yasetinin istikametinde' ısrar etmiş 

Yetine suikast edeceği iddiasını saç- ve demiştir ki: 
nıa bulunun. Bizim Moskova ile olan münasebet 

Bugün, Avrupanm göbeğinde bulu- terimize dair ortaya atılan hayal mah 
llan 15 milyon nüfusa. sahip bir dev- sulü haberler, tamamiyle hususi mak 
!ete dokunmak, Avrupa.da hiç kimse- satlarla tasni edilmiştir. En mühim 
hin arzu etmediği bir felakete mey - mesele, bizim Almanya ile olan mü -
dan vermek olur. na.sebetlerimiz meselesidir ve bir 

Bizim Avrupa siyasetimiz, hic; bir Fransız - Alınan anlaşması Çekoslo
~ne Almanya ile olan münasebet- vakya için hayali bir ehemmiyeti haiz 
lerimiz meselesini kat'i surette hal - dir. Paris ile Bertin arasında bir iti
letrneği işkal edecek mahiyette değil- laf husulü, Bertin ile Prag arasındaki 
dir. Bu aylarda Lokarnocu devletler bazı müşküllerin kendiliğinden orta -
&ramnda yapılacak müzakereler, her dan kalkması demektir. 

• 

Maliye teşkilah 
Tali memurlara ait 

kadrolar bildirildi 

• 

kıkara., 20 (Hususi muhabirimiz
~n) - Finans Bakanlığı tali memur 
lar hakkmda isimsiz kadrolan mahal 
lenne tebliğ etmi§tir. Vekalet bundan 
başka yeni Maliye teşkilatı dolayısi
le bugün valiliklere ve kaymakamlık
~ telgrafla yaptığı bir tamimde şu 
direktifleri vermiştir: 

l - Muhasebe müdürlerinin maa-
11.. tebligat yapılıncaya kadar eski 
Jttikdar üzerinden tediye edilecektir. 
~aşları 25 liradan aşağı olan malmü 
diirleri asgarl maaşlarını alacaklarsa 
da bundan fazla olanlara tebligat ya 
l>ılrncaya kadar eski miktar tediye 
edilecektir. 

2 - Tali memurlarm maaşların -
dan vuku bulan tenzilii.tm şahls iti -
~"'11o .,, ~..._.,.,. lrı:ufo.- + ,.'bHi -w> :F.y 

-~ıa.ı:nun ;;WJ.i ~ fuıcrin-
derı tesviyesi muktezidir 

3 - Tasfiyesi melhuz olanlarla te
~\11 kanunu mucibince, terfi mtidde
~i doldurmayanlara 7.8.m yapılma -
hcak ve kadrolardan açıkta kalanlar 
~eştin1medikçe hariçten memur a
lll:ttıryacaktrr.. 

Olgunluk ve mezuniyet 
imtihanlan 

Xnkara., 20 (Hususi muhabirimiz -

~) - Kültür Bakanlığı eylfil olgun
lilc l'e mezuniyet imtihanları ha.kkın

Qe. lise direktörlüklerine talimatını 
~§tir. Bu talimatta eylfil imtihan 
~aJ.lerinin kapalı zarflarla kendileri

~ gönderildiği ve imtihanlarm tam 
~t 8,30 da b8§1ıyaca.ğı tasrih edil -
~ l'e 1930 tannli lise ve orta. okul 
~atname.sme göre fen '9e edebi -
l'at ~oilarmdan tarih, coğrafya grup 
~yet imtihanına girecek olanla

~ tarih olgunluk imtihanına gire -
~ene birlikte imtihan edilmiyeook

~ bildirilmiştir. Bunlarm tarih, ooğ 
~ lllezuniyet imtihanı ayni gün o-

idaresinee yapılacaktır. 

Günırük memurlarının 
zimmetleri 

~ ılıkara, 20 (Hususi Muhabirimiz-
) - Tüccara. ait gümrük eşya.ınnı 
~ Veren ambar ve antrepo memur
~ kendi kusur ve ihmallerile zi

~a sebebiyet verdikleri eşya be
~ netinin kefalet sandığı sermayesin 

'l-0.~ ~miyeceğinden bu kabil zim

t'ı~ müsebbiplerine tazmin etti
~ alfLkahlara bildiril~ 

au yıl 12 ortamektep 
. daha açılıyor 

~kara, 20 (Hususi Muhabirimiz

~) - Bu Yii yeniden 12 o.rta.mek

~ b. ~kb:r. Bu mekteplerin yıerle
ltaıı altlandaki kararname, Kültür Ba
o tnnı. tasdikine arzedilmiştir. Yeni 
~ektepler şuralarda açılacaktır: 

't·aköy, Maraş, Bandırma, Baf

~arı~ebolu, Beykoz, ÜskUda.r, Süley
\ol> 1~ F'atih, Kasımpaşa., Bakır-

' 4ııkara. 

Gümrüklerde 
Kimyagerler arasında 
yeni tayinler '1apıldı 
Ankara, 20 (I;Iususi muhabirimiz

den) - İstanbul gümrük başdirek -
törlüğü kimyagerlerinden 437 Sala
haddin İzmir gümrük başdirektörlüğti 
kimyagerliğine, 433 Necmettin, Trab 
ron kimyagerliğine, Mersin kimyager
lerinden 1115 Haki İstanbul gümrük
leri kimyagerliğine, Trabzon gümrü
ğü kimyagerlerinden 1268 Enis İzmir 
gümrüğü kimyagerliğine, İzmir güm
rüğü kimyagerlerinden 942 Osman 
Nuri Mersin gümrüğü kimyagerliği
ne, 943 Hamdi İstanbul gümrüğü kim 
yagerliğine, tatbikat kursu mezunla
rından 2257 Kasım ve 2258 HÜS<.'yin 
Bodrum gümrüğü memurluklarma, 
Reşitpınar gümrü~ katiplerinden 
Sabri Cizre gümrüğü muhasebe mc-
ıunuguna., Datyan gümrugu ıdnrc 

memunı 12U6 usman ZCkl BOdrum 
gümrüğü ambar memurluğuna, Hay
darpaşa gümrüğü memurlarından 
1642 Arif Hikmet ayni gümrük mu
ayene memurluğuna, Reşitpmar am
bar memurluğundan a<:ıkta 1390 
Suphi Silyopi gümrüğü idare memur
luğuna tayin olunmuşlardır. 

Yeni tahsil kontrol 
memurları 

Ankara. 20 (Hususi muhabirimiz
den) - Bilecik tahsil müfettişi İbra
him Bilecik, Zonguldak merkez tahsil 
müfettişi Şahap Zonguldak, Antep 
merkez tahsil müfettişi Abdüıkadir 
Antep, Kastamonu merkez tahsil mü
fettişi Asını Kastamonu, Trabzon 
merkez tahsil müfettişi Asım Tra'b _ 
ıo~ Afyon merkez tahsil müfettişi 
Neşet Afyon, Çorum merkez tahsil 
müfettişi Ali Ulvi Çorum, Çankın 

merkez tahsil müfettişi Turgut Çan
km, Eskişehir merkez tahsil müfet
tişi Hüseyin Hüsnü Eskişehir, Siirt 
merkez tahsil müfettişi Mehmet Si -
irt, Kayseri merkez tahsil müfettişi 
Halis Kayseri, Amasya merkez tahsil 
müfettişi Sadrettin Amasya, Erzin
can merkez tahsil müfettişi Hasan 
Erzincan maliye tahsil kontrolörlük -
lerine tayin edilmişlerdir. 

Bomozluk kum~lar 
'.Ankara, 20 (Hususi Muhabirimiz

den) - Top halinde gelen bornoz
luk Jrumaşlarm gümrük tarifesinin 
405 inci numarasına tabi tutulması 

gümrüklere bildirilmiştir. 

Köylüye 
doğru 
akın 

Peşte, 20 (A.A.) - Hıristiyan fır

kası §efi Kont Jean Zichy, küçük çift 
çiler partisi şefi Eckhardt ve Kont 
Betlen, beyanatta bulunarak ezcüm
le şöyle demişlerdir: 

1 - Avrupa, Faşist ve Faşist a -
leyhtarı olmak iirere ikiye ayrıldığı 
takdirde Macarisfan, Faşistlerin ya
mbaşında bulunmalıdır. 

2 - Macaristan Alman - Avusturya 
itilafının neticesi olarak ltalya ile 
Almanya arasında hasıl olan muka
renetten istifade ederek ltalya - Avu.s 
turya - Almanya - Lehistan'm Tria
non muahedenamesinin yeniden göz
den geçirilmesi lehinde teşriki mesai
de bulunmalarını temine uğraşmalı
dır. 

Kon Betlen, bugün Pesti Naplo 
gazetesinde neşretmiş olduğu bir ma 
kalede Avusturya ve Macaristan hü
kUmetlerinin Tuna havzasının yeni -
den tensikine müteallik bir program 
tanzim etmeleri lazım gelmekte oldu
ğunu ve bu program ltalya, Almanya 
ve Lehistan tarafından kabul edildi-
ği zaman Trianon muahcdenamesinin 
yeniden gözden geçirilmesini tacil et
mek imkanının hasıl olacağını beyan 
etmektedir. 

İngiltere Kralı 
Korfuya vardı 

dolandırıldığı 
Sigorta kaçakçılığı tahkikat,ı, dün- çe Adliyeye verilmektedir. Tahkika

den itibaren yepyeni ve çok şümullü tın şimdiye kadar olan safhasında si
hir safhaya dahil olmuştur. ölmüş gorta kaçakçılarının, diri insanları 
olarak gösterilen kimsenin yalnız pul ölü göstermek ve daha buna benzer 
memuru Şemseddin Nuriden ibaret dolandırıcılıklarla, 60 bin liradan faz 
olmadığı, zaten tahmin edilmekte idi. la para çektikleri meydana çıkmıştır. 
Yapılan tahkikattan dolandırıcı şebe Tahkikat ilerledikçe, çekilen paranın 
kesinin, bu son kaçakçılığı gölgede 100 bin lirayı geçeceği ve belki de bir 
bwakacak birtakım vasıtalarla daha kaç yüzbini bulacağı tahmin olunu
pek çok kimseleri ölmüş gibi göste- yor. Dün akşam geç vakte kadar, dos 
rerek hazine)~ ve sigorta kumpanya- yalardan ancak üç tanesi ikmal cdil
smı on binlerce lira zarara soktuğu miştir. Bu üç dosyada öldükleri bil
anlaşılmıştır. Vak'anın kahramanı 0 • dirilen adamlardan üçü de sağ ve ha
lan Onnik lplikçiyanın evinde bulu- yattadırlar. 

nan dosy31 ve ele geçen perakende ba- Işin bilhassa ehemmiyeti calip o -
zı evrak; son derecede mühimdir. Bu lan noktası, hükümete intikali lazım 
dosyalarda bütün teferrüat o kadar gelen bir paranın, sahtekarlıkla ha
inceden inceye hesaplanm19tır ki, gö- zineden kaçırılmış olmasıdır. 
renler, bu dolandırıcılığı yapanların Doktor Asafm verdiği raporda, yü 
en mahir bir sigortacıyı dahi kafese zünü bir defa görmediği Şcmseddinin 
koyabilecek kabiliyette kimseler ol- "uzun müddet kendi tedavisi altında 
duğunda tereddüt etmezler. Onniğin kaldığını, ve ölümünün nezfi dimaği 
evinde bulunan dosyalardan, şimdiye neticesi vuku bulduğu,, bildirilmekte
kadar 35 kadar kimsenin diri iken dir. Dolandırıcılık işini ilk haber a
kendilerini ölü gibi göstererek nam- lan Sigorta Şirketi istihbarat müdü
lanna kayıtlı olan sigorta parasını rü Aziz Göknildir." Uzun müddet, Mül 
çektikleri meydana çıkmıştır. Evrak kiye müfettişliğinde, valiliklerde bu
arasında altı resmi mühürlü ve pul- lunan Aziz Göknilc, bundan birkaç 
lanmış birçok boş kağıtlara rastlan- gün evvel, sigorta acenteliği yapan 
mıştır. Dolandırıcıların, bunları ik- Kemal isminde bir genç gelerek: 
tiza ettikçe, kullanmak için dosyala- - Tanıdıklarımdan Ziya isminde 
rında sakladıkları anlaşılmaktadır. biri, baan bir sigorta işinden bahse
Bundan başka, birtakım sahte muka- diyor. Kendisini size göndereyim mi? 

Kral adada büyük vele müsveddeleri d ele geçirilmiş- diye sormuş, müsbet cevap alınca Zi
tir. Bütün bunlar, insana hayret vere yayi Azize göndermiştir. Aziz Gl)knil 

tezahüratla karşılandı cek derecede bir matiarctle hazırlan- Ziya ile uzun uzadıya görüşerek me-
Atina, 20 (TAN'),- İngiltere Kra- mış, dosyalarında hususi zarflara ko- selenin biltiin içyüzünü öğrenmiştir. 

lı 8 inci Edvard, bugün öğleden son- nulmuştur. İşittiğimize göre, harbi Cürmü meşhut yapıldıktan sonra, Ga 
ra Nahlin yatı ile Korfu adasına va- umumide tehcir edilmiş olan bazı Er- lata ikinci sulh ceza hakimliğinden 

sıl olmuştur. · menilerin de yalandan birtakım va- alınan arama ruhsatnamesi üzerine 
Kralın geleceğini işiten bütün ada- risleri meydana çıkarılmış ve bunlar Onnik lplikçiyanm evi aranmış, ve 

ltlar daha sabahtan sokaklara dökül- sigortadan, mevhum akrabalarının muhteviyatından bahsettiğimiz dos -
müş, sahili ba.§tan başa doldurmuş- hakkı olan paraları almışlardır. On- ,Yalar ele geçilirilmiştir. Bazı gazete
tur. Adadaki bütün mUcssesat, dük- nik lplikçiyanın bu işten çok büyük lerin ya~dığı gibi, Göknil namında bi 
kfmla.r, evler Yunan v.o. nt;UU.- 'tmy.-1 maddf i.,t:i:fo.d~Jcr temin cttiğI, tnhki- rinin sokakta bir mukavele sureti bul 
raklarile donatılmış, her köşe bir katın son safhalarile bütün bütün dıığu ve işin bu sayede meydana çık
bayram günü manzarasını almıştır. meydana çıkmış bulunmaktadır. Dün tığı yalandır. Göknil Azizin soyadı-

İngiliz Kralının adaya muvasaleti de öğleden evvel ve öğleden sonra, dır. Ve Aziz Göknil de sokakta mu-
saatinde hükümet, sahil boyunda ted Beyoğlu Emniyet memurluğunda, kavele filan bulmuş değildir. 
birler almış, muhafız krt'aları asker- Beyoğlu kaymakamı Danişle, Beyoğ- Evrak tekemmül ettikçe, dosyalan 
ler, hükümet erkanı muv.zam karşı- lu Emniyet memuru Fahri ve Unyon birer birer Adliyeye verilmektedir. 
lama merasiminde bulunmuşlardır. Sigorta Şirketi istihbarat müdürü A- Tevkif edildiğini yazdığımız Dr. Asaf 
Nahlin yatının uzaktan görünüşü, ziz Göknilin huzurile tahkikata de- ihtiyarlığından bahisle tahliyesini is 
halkın coşkun tezahüratına vesile ol- vam edilmiş, birçok kimseler davet temişti. Asafın bu talebi tetkik cdil
muş, rıhtımda beklemekte olan ban- edilerek ifadelerine ve malumntlarına miş ve para kefaleti mukabilinde ken 
dolar İngiliz ve Yunan milli marşları müracaat edilmiştir. Yaşayan kimse- disi serbest bırakılmıştır. 
nı çalmaya başlamışlardır. lere ölmüş diye rapor verenler ara • 

Yat, sahile yaklaşırken Kor- sında bazı Ermeni ve Rum doktorla- Saklanmı~ pullar yok edilecek 
fu Valisi ile Adanın ileri gele ı rm da adı geçmektedir. Bunun bir 

l d ·· kk"l b" h Ankar.a, 20 (Hususi Muhabirimiz-memur ann an muteşe ı ır e- kısmı, Emniyet merkezine çağmla _ 
yet İngiliz Kralına beyanı hoşame- r.ak kendilerinden icap eden malumat den) - Evvelce Türk Tayyare Ce
dide bulunmak için motöre binmiş. alınmıştır. Sigorta kaçakçılığı tahki
halkm büyük çoşkunluğu arasında katına Istanbul valisi Muhiddin Us -
lngiliz kralını karşılayarak selamla • tündağ, Emniyet müdürü Salih Kı
mıştır. Ktal yaşa sesleri arasında sa Jıç, bilhassa alaka göstermektedir 
hile çıkarak Yunan Kralı Corca mü- let. Beyoğlu Emniyet memuru Fahri, 
laki olmuştur. bu işle geceleri dahi meşgul olarak 

miyetine verilmiş ve sonı-.ı.dan posta 

telgraf idaresine iade edilmiş olan 

Küin Mari vapuru sür'at 
rekorunu kıracak mı? 

Southampton, 20 (A.A.) - Qucen 
Mary vapuru, Nevyorka hareket et -
miştir. Vapur, mavi kurdelayı kazan 
mak için yeni bir gayret daha sarfe
deccktir. 

Yunanistanda siyasi klüpler 
kapatılıyor 

Atina, 20 (A.A.) - Hükümet, Yu
nanistanın her tarafındaki bütün ~i
yasi klüp ve serklerin kapatılmasını 
emretmiştir. Bu tedbirin tatbikma 
Metaksasın reisi bulunduğu Serbest 
Düşünce partisi klübünün kapatılma
siyle ba.şlanılmıştır. 

Eskiden şehirli, köylüyü 
daima· görgüsüz ve bilgisiz
lıği yüzunden hakir görür 
ona karşı hissettiği tef evvü
kile ögünür ve köyfünün 
efendisi gibi hareket ederdi. 

pulların saklı tutulmasının cihan 
piyasasında Türk pullarına olan rağ
beti kırarak ve kıymetini düşürerek 

birçok kolleksiyonculann zararlarını 
mucip olmak gibi mahzurları doğur
makta olduğu anlaşıldığından bunu 
önlemek üzere kanuni saklama müd
detleri biten evrak ve zarflardaki kul 
!anılmış veya saklanmış pulların yok 
edilmesi ve bundan sonra bu yolda 
muamele yapılması ve evrak üzerine 
yapıştırılan pulların evvelce olduğu 

gibi makasla kesilerek kıymetten dü
şürülmesi usulünün tatbiki Bakanlar 
Heyetince kararlaştırılmıştır. 

tahkikatı kolaylaştıracak vesaiti ha
zırlamaktadır. Onnik fplikçiyan bu 
i~te, daha pek çok yardımcısı olduğu 
da meydana çıkmıştır. Tahkikat, 
çok mahrem cereyan ettiği için bu 
yardımcıların kimler olduğunu an -
cak, bütün evrak adliyeye verildikten 
sonra öğrenmek kabil olacaktır. Tah 
kikatı güçleştirmemek için yalnız şu 
kadannı söyliyelim ki, Onnik, şimdi
ye kadar adı gazetelere geçmiyen bir 
takım küçük memurların da şayanı 
hayret surette yardımlarını temin et- Kocaeli bayındırlık direktörü 
meğe muvaffak olmuştur. Bazı Erme 
ni ve Rum doktorlar bu işte mühim 
roller oynamışlardır. Her şahsa ait 
dosyalar, kısım kısım tekemmül ettik 

Bugün artık bir köylü "ite 
bir şehirli arasında hemen 
hemen hiçbir fark kalma -
mıı?tır. Alnının terile haya -
trnı kazanan ve bize hayatı· 
mızı kazanCııran köylü menı 
leketin • ef endisiclir. 

Ankara, 20 (Hususi Muhabirimiz
den) - Kocaeli bayındırlık direktö
ril Adli Tekirdağ bayındırlık direk
törfüğüne naklen tayin edilmiştir. 

Münevverlerimiz, ~lmdtr 
köye doğru akın etmeye bai• 
lanıışlardır. Köyliinün dert-· 
~erini dinliyorlar. Onlara~ 
yardım etmek için çalışıyor-A 
lar. 

Berlinden 
Viyana ya 

Viyana: 16 Ağustos 
Avnıpanm bir ha)li ~·erini gör 

müştüm. Tesadüf beni Berline gö. 
türmemi~, Viyanadnn da üç saatli 
bir tevakkufta geçirmi ti. Orta A'" 
rupanın 1.ıu iki bÜ)'Ük şehrini dinler 
sinemada se)Teder ve özlerdim. Ber 
lini gördüm. On be !,"Önele bir def 
ol un bir rahat yemek ~iyemediği 

bir ~ehri bir seyyah nekadar se\"ebi
lirse o kadar se\'dim. Bir Berlinli i
le ~()rüşememiş bir seyyah Berlini 
nekadar tanıyabilirse o kadar tam -
dım ve cuma giinü öğleyin oradan 
çıktım. 

Deh~etli bir yağmur. Trene yiami 
dnkilm \•ar. l\li kin bir şoför. Ve rnüt 
hi~ bir kaJabalık. Her köşmlP. durduk 
\'e daima arkada kaldık. (Anhalt) 
denilen istasyona ~eldiğimiz zaman 
trenin \'akti gelmişti. Fakat bil)iik 
bir yolcu kütle i oldu~ndan on da
kika gecikti \'e o sayede yerimizi 
hulduk. 

\'alizlerim çok~a olduğundan her 
yere sığn.nu~·onım. Trende hafta ın • 
ni ile giden ylizlerce genç tayyare 
kiiçlik zabiti var. Ynğmur Berlinden 
iiç dört snatliJ· mesafel'C kadar bizi 
teşyi etti. I.iıypzig, Hof gibi yerleri 
geçtikten sonra gece bastırdı. (Re
genshurg) da freni dejfütirdik. E,~-a 
lan taşıdık ve Samatya treni gibi 
bir arabaya hindik. l'etmişlik hir 
kondüktiir bir maresal gunını ile bi
letlerimizi yokladı. Hu trenle Almnn
~·anın en fnkir yerlerinden grçtik. 
Dumn ~ ıkık ufaktefrk ~arlnrda dur 
duk. BiJmem nr.rcdc bir kere CJ:ıha 

tren de~ştirdiJer. Hamal yok. Bere
ket bir genç kiiçiik 7 .. tıbit bize yardnn 
etti. Kondüktör ele birkaç parçamızı 
fa.,.ıdı da )·erimize girdik. Riletinı 

ikinci mevld olduğu için hep iidincii 
He seyahat edilen hu ynlerde bize 
itibar ediyorlardı. Birinci mevki yol
cu gürPmedim. Oradan kalkhkt:ın 

bir snat ·onra Pasav'a ,·ardık. Bir 
gece kalmak iizere inel'!cğim ot.elin 
ismini oradaki kalabalığa verdiı:rim 

znman kr n.cn boylu bir ~ıhz adam 
yakhı.5h \'C bi7Jmlc fnın.<.;ız<>a konuş
maya ha.<:lnch. Sevincimden az kalsnı 
herifin boynuna sanlacakt~m. !'inat 
gceeyansmı çeyrel· geçjyorken lıizim 
valizler bir el arabasıyle otelin voln
mı tuttu. Biz de ya)·~ olarak a~dın
clan. n~ altı daldkn siiren bu y&~'a 

yolculukta, otelin uşağının Uc: ~ene 
Marsilyada e arette kaldıj;'lnı ve fran 
sızca bilişi omm semeresi olduğunu, 
bizim I..ondra sefirinin geçenlerde o
tomobilini tamir için bu bizim otelde 
üç gece kaldığını iiğrenh'erdik. 

Pa .. av Almanya.nın A\'u hırya hu
<ludu ü1.erinde eski bir şehridir. Al
manyadan çılmrken fransızca ile 
derdimizi anlatnuya ancak muyaffak 
ohıı;.umuzu biraz karakteri tik bul • 
duk. 

* * * 
Viyanaya Tuna üzerinden \'npurla 

gidiyorum. 
Tunanm iki kıyı ı ~ıplak gençlerlCy 

kamp çadırlari~·le, oyuncak gibi gü
zel c,·ciklerle, tepeler - artık tarihe 
mal olmuş - şatolarla. dolu. 

Viyanaya akşam ~.30 da ~ık1ık. 

Elimde hamala, t;ıksi~·e ,·erecek bir 
mt>telik yok. \'apurda bozdurmak 

istedi~im Türk parasını şanj 1i te.-.in
de aradılar bulamadılar. Tabii boz -
mndılar. lı;;i yüzsüzlüğe Yurdum ve 

bir taksi yaknla~,p i~ine girdim. 
Hamal para.,.ını da herife ,·erdirdim. 

Çektik (Otel dö Frans) denilen ha
na. nu yer eski bir ken-ansaraydı. 

Kapıcı bizi biraz sıkmtıyle karşıladı. 
Oda sıkıntısından bahsetti. Neyse 
büyük hlr lütuf ~·aparmı~sına eda 
ile bi:ri odaya çıkardı. Bir soluk halı, 
kahvert•ngi bir çini soba Ye impara
tora hasret !;Cl<en birtakım rnobil~·a.
lar. Hemt>.n !:ıldım ve başka bir ote
le inmek üzere tak iyi nra<lım. 1\:a
pıcı taksi ,.e hamal ımrasmı hatırlat
tı. Ben de onu dii;,iinü~·onlum. Çıkar
dım bir be:; liralık Yerdim. 

- Bu siziin parayla 20 ~ilinden 
fazla eder. Rehin kalsın, yarın gelir 
alının. 

Dedim \'e bu meşhur (Otel dö 
Frnns) ı memnuniyetle t.erkettim.. 

~imdi hiiliı dii5üniiyo~m: 
Neden buradaki Fransız sefiri bu 

hırpani hana lcencli memleketinin is
mi ,·erilmesini protesto etmiyor aca
ba ! I 

B. FELEK 
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TAKSiTLE SiGORTA 
ANKARA ANONiM TÜRK - SiGORTA- ŞiRKETi 
lstanbul'da Yeni posta·hane karş3s1nda 

yaptn acağın ız 
büyük Kınacıyan hanındaki idare merkezine 
sigortaları on iki ayhk taksitle yapmaktadır. 

müracaat ederek senelik 

Mütemmim malumat ve sigortaya ait bilumum müşküllerinizin halli için gişelerine müracaat e~iniz. Telefon: 24294 , ' 

No. 21 Yazan : Ziya §al.:.ir 

Soma istasyonu c,varında uzunca 
süren bir harp devam -ediyor~u 

Yunan baş kumandanının planı, (Harta) istikametinden takiple de
(Talas) üzerinden yürüyen ikinci vam eden (Yunan - lzmir fırkası) 
fırka ile, (Dereköy) ve (Alaşehir)i nrn hiçbir nisbet kabul etmiyen kuv 
işgal ettikten sonra, (Salihli) nin vetleri karşısında çekilmiye devam 
geri..~ini vurarak orada bulunan etmişlerdi. 

Türk kuvvetlerinin - mukavemetine Yunanlılar ; burada da serbest ka 
meydan bırakmadan - kamilen esir Iınca, evvela iki tayyare göndererek 
etmekti. Fakat, (Bozdağ) m harp ve (Balıkesir) i bombardrman etmiş
çetin yollarında, pusular kuran mü- ter ; sonra da (kısmr külli) !eri ile, Gi 
dafaa kuvvetleri, Yunan baş kuman resun ovasındaki Türk kuvvctıe· ı ü-
danının bu planını altüst etmişti. zerine yüklenmişlerdi. 

.Ayni zan:anda, ~ephe ku~a~da.nı Evvela, şiddetli bir topçu ateşi, 
mıralay Aşır Bey, kuvvetlı>rı k~rnı - bütün ovayı cehennem haline getir
len geri çekmiş; şimendifer hattı- 1 misti. 

~ın üzerindeki ,.; ön .. ~vvela, şiddetli bir topçu ateşi, bü 
~ıkten sonra, dr~zıınle (Elvanlar;) tün ovayı cehennem haline getirmiş 
ıstasyonuna gclmış .. Perakende e.t - ti. Sonra. her türlü mukavemeti kır 
ra:tı _o civarda toplamaya karar ver- mıya kafi gelen şiddetli bir hücum 
mıştı. _ baş göstermişti. Buna rağmen; şa -

Bu cephede, yirmi T?isli faik kuv- fakla başlıyan bu harp, ikindiye ka
vetle bu muvaffakıyeti kazanan Yu- dar devam etmiş; Bursadan gelen 
nan baş kumandanı; ayni derecede mücahitierin büyük bir kısmı, yerle 
faik kuvvetle cenup cephesine de ta- rindcn bir karış bile ayrılmamak 
arruz etmiş ise de, (Beydağı) ve şartile, oldukları yerde erimişlerdi. 
(Balyanbolu) sırtlarında karşılaş - Çok faik silah kuvvetlerinin ka -
tığı anut mukavemet yüzünden, bu hir ve tahripkar ateşi karşısında; 
taarruzu söktürememişti. verilen zayiat, mtithişti. Kıt'alar ara-

Birinci Yunan frrkası bir hayll ef- smda, irtibat kesilmişti... Guruba 
rat - ve bilhassa zabit - feda etmek doğru, hazin bir ricat baş göstermiş 
suretile kendisine çok pahalıya mal ti. 
olan sürekli bir müsademeden son -
ra; (lmam köy) de bulunan o çıkın
tı müdafaa mevkiini ?.antedebilmiı:ı: 

(Köşk) cephesindeki Türk kuvvetl~ri 
tizerine yüklenmişti. Burada cereY.a.n 
eden harp, çok kanlı ve çok feci bir 

.§ckilde devam etmişti. Yunan kıfala
rı, zabitlerinin yarısından fazlasmı 
kaybetmişler; mütemadiyen imdat 
kuvvetleri göndermek mecburiyetini 
hisseylemişlerdi.. Bu lrnrpte Yunaıı 
bataryaları harikulade f :rnliyet gös
termişler: fasılasız topc u ateşlerile, 
Türk müdafaa kuvvetleri 1ıi siperler 
içinde boğmak istemişlerdi. 

Fakat cesur mücahitler, cı::phane
leri tükeninceye kadar pervasızca 
harbe devam etmişler, ve düşmana 
mühim miktarda zayiat verdirdih.1.en 
sonra, muntazam bir surette (Sul -
tanhisar) m şarkına çekilmişlerdi. 
Düşmanın taarruz kuvvetleri, bu

radan ileri geçememişti. Taarruza 
devam edebilmek için mühim miktar 
da imdat kuvveti gönderilmişti . An
cak ondan sonra, tekrar harekete ge 
len Yunan krt'alan; (Nazilli) istika
metindeki geGitleri tutmak, ve (Pa
zaryeri) ni işgal etmek için büyük 
bir ihtiyatla yürüyüşlerine devam et 
mişlerdi. 
Şimal cephesindeki harekata gelin 

ce .. 
Yunanlılar; en ziyade, bu cephe

de oyniyacaklan role ehemmiyet ver 
nıişlerdi. Asıl hakiki ve taarruzun 
hedefi, bu cephe idi. Onun için en 
güzide alaylardan mUrekkt::p olan üç 
fırkalanm bu cephedeki har(}kata 
tahsis eylemişlerdi. 

Bu cephede ilk hareket, 23 - 24 ha 
ziran 1336 gecesi baş göstermişti. 
Nisbet kabul etmiyecek derecede fa 
ik düşman kuvvetleri, (Soma) cep
hesine taarruz etmişti... lki koldan 
yapılan bu taarruza karşı, mukave
met mümkün değildi. Onun için mü 
dafiler, Soma istasyonu civarına çe
kilmişlerdi. Yunanlılar da, (Soma) 
yı işgal eylemişlerdi. 

Soma istasyonu civarında, uzun
ca süren bir harp devam ederken; 
(Bursa) dan gelen imdat kuvvetleri 
de, (Giresun) şimendifer istasyonu 
civarına yetişmişlerdi. Bu imdat kuv 
veti, miralay (Kasap) Osman beyin 
kumandasmdaki nizamiye alayı ile 
(Bursa müdafaai hukuk cemiveti) 
tarafından tertip edilen mücahit 
müfrezelerinden - ve; her iki kuvet 
te, (1,500) ti geçrniyen !'ilih ad.e -
dipden - ibaretti. 

Soma ve Ilartadan çekilen Türk 
kuvvetleri, (Kadmköy) ve (Bayat) 
civarına yerleşmişler; burada düşma 
na mukıwemet göstermişlerdi. Fa -
kat (S -:ı · ' i'' (Karaçam) ara.sına 
giren (Yunan - Adalar fırkası) ile, 

Artık düşman, vaziyete tamamile 
hakim olmuştu. Ric'at eden kıt'aları 
şarka doğru sürmek için, bir taraf
tan süvari müfrezeleri faaliyet gös
teriyor: diğer taraftan da mliessir 
bir takip ateşi devam ediyordu. ' 

Düşman; faik kuvvetlerine, ve 
vaziyete tamamile hakimiyetine na
zaran, yine büyük bir ihtiyatla iler
liyor; ayni zamanda (Marmara de
nizi) sahillerinde başlıyan faaliyetin 
neticesini bekliyordu. 

Bu sırada. Marmara denizinin A -
nadolu sahillerinde de mühim hare
ketler görülüyordu. (General Ma -
zaraki) nin kumandasında bulunan 
iki Yunan fırkası, nakliye gemiJeri
le Çanakkaleyi geçerek (Bandırma) 
ve (Erdek) limanlarına doğru ilerli 
yordu. 

Kendi torpito.larrnm himayesin -
de, İngiliz piyade müfrezeleri, Mu -
danyayı ve Gemlik kasabalarını iş -
gal etmişlerdi. lki Ingiliz dritnotu 
ve dört torpito muhribinin refaka -
tinde olan bir Ingiliz müfrezesi de 
Bandırmaya gelmiş; General Maza
rakinin yapacağı ihraç hareketini 
himaye eden Yunan filosuna men -
sup I<ilkiş zırhlısı, ve Beraksi, Le -
on, Alkbono torpito İnuhriblerile bir 
leşmişti. 
Bandırma limanı; birkaç saat i<(in 

de, bu zırnlılar, torpitolar ve nakli
ye gemilerile doluvermişti. Kasaba
da bulunan Rum komitecileri de 
derhal faaliyete geçmişlerdi. Bu vazi 
yet karşısında, Bandırmayı müda -
faa edebilmek, imkan ve ihtimal ha 
ricinde idi. Esasen, taarruz başlar 
başlamaz milli kuvvetler de cepheye 
koştukları için; şu anda düşmanla
rın ihracına mani ol"'.bilecek hiçbir 
kuvvet mevcut değildi. 

Rum komitecilerinin tehditkar ha 
reketlerinden korkan bazı kimseler, 
bir: sandala binerek Ingiliz amiral 
gemisine gitmişler; vaziyeti izah et 
tikten sonra, kasabanın yalnız Ingi
lizier tarafından işgal edilmesini ri
ca etmişlerdi. Fakat İngiliz amirali 
tarafından, Kilkiş zırhlısında bulu -
nan Yunan kumandanı General Ma
zarakiye gönderilmişlerdi. 

[Arkası var] 

, ucuz ' 
Kiralık apartıman 
Kurtuluş tramvay caddesinde 
217 No. "Belvü,, apartımanın -
da 5, 6 odalı gayet ferah, hava
dar, geniş manzaralı, bol güneş
li daireler. 17 liradan 27 ye ka
dar. Kapıcıya müracaat. 
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Dr. NACI S. SOMERSAN 

Çocuk Hastalıkları MUtehassım 
Şişli, Halaskargazi, Meşrutiyet A.pr 

ka.t 2. No 5 
Her gün saat 3-6. Telefon 42493 

63~ ispanyadan gelen 
öğütler 

Bugünlerde en mühim haberler 
İspanyadan geliyor. Bir gazetede bü
tün yazıcıların aktüaliteye uymaları 
gazeteciliğin birinci şartı olduğun -
dan ben de bu kaideye uymak istiyo
rum ama, bu sağlık öğütleri arasında 
size, İspanyanın ikli.minde11- bahset • 
sem oraya gidemiyeceğiniz için bir i
şe yaramaz. Faşist veya komünist 
prensiplerini anlatsam, bu da hekim 
işi olmaz. Zaten doğrusunu isterse
niz bunları ben ne bilirim, ne de bil
mek isterim. 

Onun için bir İspanyol hekim ho
casının hekimlere müracaat için koy
muş olduğu on kaideyi anlatacağım. 
Ben de burada her defa sırası geldik
çe hekiminize müracaat etmeyi tav
siye ettiğim için İspanyol hocasının 
her vakit aktüalite olan öğütleri si
zin de, benim de işimize yarıyacak
trr: 

1 - Hekiminizi herhangi bir ehem 
miyetsiz . rahatsızlık için çağırmayı
nız, fakat bir hastalrğınız olunca he
kimi çağırmak için hastalığın birkaç 
gün devam etmesini beklemeyiniz. 

2 - İşiniz müsaitse hekimini~i 
kendi muayenehanesinde görünUz. 
Çok defa hastalık teşhisi ancak he
kimin muayenehanesinde bulunabile
cek aletlere lüzum gösterir. 

~ - Hekimi çağırmıya karar ver
diğiniz vakit, onun hemen ayni gün
de sfai görmesini istersen:iz, hekim 
sabahleyin evinden çıkmadan önce 
haber veriniz. Çünkü hekimler bir 
günde ziyaret edecekleri hastaları 

sabahleyin evlerinden çıkmadan ta
yin ederler. 

4 - Hekimin geleceği saati siz ta
yin etmeyiniz. Bunu kendisine bıra
kınız ve sıranızı bekleyiniz. Meğer ki 
hastalığınız hekimin acele gelmesine 
lüzum gösterecek derecede şiddetli 

bir şey olsun. Bazıları işlerinin çok
luğunu özür tutarak hekimi öğle ye
meği vakti çağırırlar. Halbuki heki
mi yemek vakti kendi evinetçağrr -
mak değil, onun evine gitmek 'bile, 
hiç olmazsa ayıp olur. Hekime müra
caat eden adam kendi işlerini beki -
min saatine göre uydurmalıdır. 

5 - Hekimin derhal gelmesini is
temek doğru olamaz. Bunu istemek 
başka hastalara zarar verebilir. O
nun için müstacel hastalıklarda bile 
hekimin mümkün olduğu kadar er -
ken gelmesini rica ediniz. 

6 - Gerçe\ten acele ve gerçekten 
vahim bir hal olmayınca hekimi ge
celeyin çağırmayınrz. Hekim de in -
sanların hepsi gibi geceleri dinlenme 
ye muhtaçtır. Onu gerçekten lüzum 
olmadan yorarsanız onun yorgun fik 
rinden siz de istediğiniz gibi istifa-
de edemezsiniz. ' 

Tayyare haftasına hazırlık 
Hava Kurumu İstanbul şubeleri, 

.tayyare haftası için yapılacak eğlen
ce ve konferan'"·ların programlarını 

hazırlamaktadırlar. Haftanın istifa
deli ve eğlenceli geçmesi için itina e
dilmektedir. Fatih kazası, hafta için 
geniş bir program hazırlamıştır. 30 
ağustos cumartesi günü Fatih par -
kında toplanılacaktır. 31 Ağustoş gü
nü ve 3 Eylfil akşamı Şehzadebaşmda 
müsamereler verilecektir. Ayrıca Ak
sarayda 5 Eylül günü bir sünnet dü
ğünü tertip edilmiştir. Fener nahiye
sile Unkapanı semt ocağı 19 Eylfılde 
Yalova.ya bir vapur gezintisi yapa -
caklardır. Eyüp nahiyesi giindüzlü ve 
geceli Alibey köyünde eğlenceler yap 
tıracaktır. 

Verem Mücadele cemiyetinin 
gezintisi 

İstanbul Verem Mücadele Cemiyeti 
5 Eyliil cumartesi günü için Adalara 
ve Boğaziçine bir deniz gezintisi ter
tip etmiştir. Bu gezintinin çok eğlen
celi geçmesi için bir de program ha -
zrrlanmıştır. 

Viyana itfaiye müdürü bu 
u.bah geliyor 

Istanbul sezonunun şehir haftası . 
.devam etmektedir. Program mucibin 

ce bugün Topkapı sarayı gezilebile-

cek ve ziyaretçilere hususi memurlar 

tarafından izahat verilecektir. Şehir 
haftasının~ cal'h gilriünü teşkil ede 
cek olan Itfaiye bayramı yarın saat 

15 de Taksim stadyomunda yapılacak 

tır. Bu bayramı görmek üzere Viya-
na İtfaiye müdürü bu sabah şehrimi-

ZP. gelecektir. ı 

Bafra Halkevinin Sinop 
ge.zintisi 

Bafra, (Tan) - Halkevi.miz Sinop 

Halkevi tarafından geçen sene yapı-
lan ziyareti iade için deniz yolile Si-

noba bir gezinti tertip etmişlerdir. 

Sinopta bir temsil verilmiş ve voley-

bol maçı yapıldıktan sonra dönülmüş-

tür. Kafile, sekizi sporcu, onu tem
si1ci, Uçü idareci olmak üzere otuz 
beş kişiden mürekkeptir. İlçebay Ka
dir Sözen de bu seyahate iştirak et
miştir. Kafileye Belediye Reisi Zih
ni Numan riyaset etmiştir. 

Kırtehir muallimlerinin 
toplantısı 

Kırşehir, (Tan) - Kırşehir Vali-

si Mitat Saylam, altı okun köylUye 

anlatılması mevzuu üzerine muallim

lerle bir hasbihal yapmıştır. Mitat 
Saylam, altı okun en iyi izahını havi 

birer broşUr hazırlamalarını mual- -7 - Gene ger<(ekten acele ve ger
çekten vahim bir hal olmaymca he
kimi pazar günleri de çağırma.malısı
nız. Hekim de insanlarm hepsi gihi ,... 
haftada bir gUn istirahat etmeye de 
muhtaçtrr. 

Iirnlerden rica etmiştir. 

T A .N 
.\ 

8 - Gerçekten acele bir hastalrk 
için de birkaç hekimi birden çağır -
mayınız. Birinin gelemiyeceğini an -
l<U'Sanız ancak o vakit bir başkasını 
çağırrrsmız. Şayet birkaç hekimi bir 
den çağmnış olsanız da, birincisi ge
lince, ötekilere zahmet etmemeleri 
için hemen haber vermelisiniz. 

9 - Hekimi çağırdığınız vakit, evi
nizi, odanızı hekim gelince vakit 
kaybetmesine meydan . vermiyecek 
surette hazırlayınız. Hekim geldiği 

vakit onu hiçbir suretle bekletmeyi
niz. 

10 - Hekiminize vereceğiniz vizi
teyi hiç'bir vakit pahalı görmeyiniz. 
Bunu yalnız onun ihtiyar ett~ği zab
metle değil, kendi kendinize ve sağ
lığınıza verdiğiniz ehemiyetle de mu 
kayese ediniz. 

t\BONE VE iLAN ŞARTLARı 

Türkiye Dışarı 
için • ic;in 

Bir aylık. 1 • 1 ı 50 --
3 • • • • • · 4 - 8-
6 .. • • • • 7 50 14 -
1 yıllık . . • • 14 - 28 -

Din için lllncıldı Şirketlerine aıtı 
racaat edilmelidir. · 

Küçülı ilinlar dotrudan doiru1~ 
•d:uernizce alınabilir. 

Küçük llinlBTm S aatırhtı bh 
defalık !O kuruştur. S aaurdan fas 
lası için ııatu başına 5 lı:uru• almır 
Bir defadan fazla {çin ,.eldlnda.ıı 
% 10 kuruş indirilir. 
GünO ll'~c:mi& nfü•h~lar 5 kunısttır 

. . . ~~- - r -

..ı 

keti için verdiği öğiitler her yerde 
tatbik edilmeye değer şeylerdir. 

İspanyol hocasının kendi memle- , Lokman HEKİM 

1 

F ay dalı adresler ve 
telefon numaraları 

ltfaiye telefonran 

İstanbul lttaiyeai 24222 
Kadıköy ltiaiyesi 60020 
Yeşilkö7, Bakırköy, Büyükdere, 
Üııkildar İtlaiye.i 501125 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Bü:vükada. Heybeli. Burras, KmaJı mm 

takalan için telefon aantralmdakı memur~ 
yangm denıelı: lı:ifidir. 

Hastane telefonları -------
Ccrarhpaııı tıaatanesi 2 Uı93 
Gureba hastanesi Yenlbahçe %3017 
Haseki kadtnlar hastanesi 24555 
Zeynep Kinıfl hastanesi Uslri!dar 60179 
Kuduz hastanesi Çapa 22142 
Beyoila Ziilc(lr hastaııeal 43341 
Gülhane hastanesi Gülhaoe 20510 
Haydarpaşa Nümııne hastanesi 6010? 
EtfaJ baııtaneai Si~ 42426 
Balcrrköy Akıl hastanesi 16,60 

Çabuk sıhhi yardım tetklliltı 

Bu numaradan imdat otomo 
bili iıtenir 

Müracaat yerleri 

Deniz yollan acentesi Teleto11 42352 
Ak&y {Kadıköy lskele1i) 43732 
Sark Oemiryollan Sirkeci 23079 
Devlet :Jemiryollan Hayd&!l'lll• 42145 . . ... 
• HALK OPERETi : Taksim bahçeııin

de bu akş;am 21,30 da büyük müıımıere 
rm akşam 21,30 ta büyüle milıamen 

1 - Şiriıı Teyze operet 2 P. 2 Tablo 
2 - Orta oyunu 
2 - Orta oyunu Kavuklu Ali ve arka
daııarı . 
3 - Elektrikli kukla 
4 - Monoloğ 

Tünel l lanıuuı ın,aama :--:,, 
batlandryor 

Tünel Şirketinin yaptıracağı bü
yük hanın temel atma merasimi bir 
eylfilde yapılacaktır. Şirket, Nafia 
Vekaletinin istediği bütün tadilatı 

yaparak kat'i projeyi Ankaraya gön
dermiş ve proje vekaletçe tasdik e
dilmiştir. 

İnşaatın yedi ay kadar süreceği 
tahmin edilmelm:edir. 

Akhisar gü.zellefiyor ! 
Akhisar, (Tan) - Şehirde canlı 

bir imar faaliyeti vardır. Birçok ye
ni cadde ve meydanlar açılmakta, şe. 
hir gittikçe güzelleşmektedir. 

. 

Deniz Yolları 
1 Ş LE T ~A E s' I 

Acenteleri: Kart .ı:öy KöprUbatı 
Tel 42362 - Sirlcect MUhilrdıır 

r:ade Han. Tel 22740 

iZMiT POSTASI 
Bugünkü İzmit posta

sı yapılmıyacaktır. 538 

Fatih caddesi Reşadiye Oteli mü
temmimatmdan 12 numarada mu -
kim iken hilen ika.metg8.hı meçhul 
Hasıma: 

tstanbul üçüncü lcra Memurlu
ğundan: 

Dosya numarası: 36/ 1276 
Ziraat Bankasının avanstan mat

lfıbu bulunan 45 liranın maa faiz ve 
yüzde 10 vekalet ücreti ve ta.kip mas 
raflariyle birlikte tahsiline dair aley 
hinize takip talebinde bulunmuş ve 
adresinize gönderilen ödeme emri 
arkaBmdaki meşrubata nazaran ika· 
metgihmızm meçhul olduğu anlaşt· 
larak ödeme emrinin 30 gün mlid .. 
detle ve ilanen tebliğine karar veril
miştir. 
lşbu borç ve masarifi ilan tarihin

den itibaren bir ay içinde ödemeniz 
borcun tamamına veya bir kmmma 
ve yahut alacaklının takibat icrası 
hakkında bir itirazınız var ise yine 
bir ay içinde istida ile veya şifahen 
Icra Dairesine bildirmeniz ve bildir
mediğiniz takdirde 74 üncli madde 
mucbince mal beyanında bulunma .. 
nız lazımdır. Beyanda bulunmazsa
nız hapis ile tazyik olunacağınız ve 
hakikate muhalif beyanda bulundu· 
ğunuz takdirde hapis ile cezalandırı-

lacağınız borcu ödemez veya itiraz 
etmez iseniz hakkınızda cebri icra
ya devanı edileceği ödeme emri ma
kamına kaim olmak üzere ilan olu
nur. (25087) 

Haliç Fener Caddesinde 40 numa· 
r~0.2. M.tı.Vi.m_ ilco,n M}GD iluımAtg2.hT 

meçhul Mehmet Hasana.: 
!stanbul üçüncü Icra Memurlu .. 

ğundan: 
Dosya numarası: 36/ 1675 

Ziraat Bankasının a vansta.n mat
lubu bulunan 53 liranın maa faiz ve 
% 10 vekalet ücreti ve takip mas • 
raflariyle birlikte tahsiline dair aley 
hinize takip talebinde bulunmuş ve 
adresinize gönderilen ödeme emri 
arkasındaki meşruhata nazaran ika· 
metgahmızın meçhul olduğu anlaşı· 
larak ödeme emrinin 30 gün mlid • 
detle._ ve ilanen tebliğine karar veril· 
miştir. 

lş bu borç ve masarifi ilan tarihin· 
den itibaren bir ay içinde ödemeniZ 
borcun tamamına veya bir kısmms
ve yahut alacaklının takibat icrası 

hakkıhda bir itirazınız var ise yine 
bir ay içinde istida ile veya şifahen 
Icra Dairesine bildirmeniz ve bildir· 
mediğiniz takdirde 7 4 üncU madde 

mucbince ma~ beyanında bulunma:" 
rnz lazımdır. Beyanda bulunmazsa· 
nız hapis ile tazyik olunacağınız ve 
hakikate muhalif beyanda bulundu· 
ğunuz takdirde hapis ile cezalandırı• 
lacağmız borcu ödemez veya itiraz 
etmez iseniz hakkıııızda cebri icra· 
ya devam edileceği ödeme emri ınıı.· 
kamına kainı olmak üzere ilan olu· 
nur. (25088} 

Hozat Jandarma 
Komutanlığından: 

Seyyar Alay· 

Miktarı 

180000 kilo 
040000 kilo 
300000 kilo 

Cinsi 

Un 
Sığır et: 
Arpa 

Tahmin bedeli 
Lira Ku. 
21600 00 
06000 00 
12000 00 

tık güv~11 
Lira l{tl· 
1620 oo 
0450 oo 
0900 oO ....,... 

396GO 00 2970 oO 
1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedelleri vıe ilk glivenrne " 

leri yukarda yazılı üç kalem yiyecek kapalı zarf eksilt .. 
mesine konmuştur. 

2 - Eksiltme 15-9-936 Salı günü saat onda Hozatt~ 
Seyyar Jandarma alay dairesinde yapılacaktır. 

3 - Sartname Hozat Seyyar Jandarma SatınalJl'l~ 
Komisyonundan alma bilir. 

g·o··re 4 - İstekliler 2490 sayılı kanun hükümlerine 
vesika ibraz ederler. 

S - Teklif mektuplan eksiltme saatinden 
evveline kadar Hozatta Seyyar Jandarma 
Komisyonuna verilmelidir. ( 5 6 6) 

bir sacıt 
Satına1Jl'l3 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman . 
1' an'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
ber,eyde temiz, dürüst, samimi 
o lmak, kariin gazetesi olmaya 

çalışmaktır. 

1 Günü; meselelerı -
ıstanbul belediyesı 

Yeni rejimimizin ruhunu ve ı>rcn
liı>lcrini anlamam~ olanlar, hükümet 
lne.rkezlnin Ankara va nakli Uzerıne, 
lstanbulun artık gÖlgede kalacağını 
ve ihmal olunacağını zannetml. lerdi. 
\'akalar bu yersiz endişe~ i, cümlıu
liyetin ilk t:eessüsü anından itibaren 
tekzibe kol ulnıuştu. llubrfuıkU 'azi. 
Yet nedir? 

Büyük kültiir \'e güzellik şehrimiz -....... 

TAN 

Planlı, heyecanlı, faal bir ~ışına 
kuvvetile, eıı ııikbinlerimizin wnduk
larından fazla, be<lbinle.ri ise sustura-

Peh liıJmı köyde fenni bir tatntk istm•ıyo mt 

cak şeldlde, mütemadiyen Uerlemek- T·rt==' ~ ky ~ (KAy o IS\ n=:aga fF=\\ 4=f'_/2!:ı\ 
tedir. Bu sımda, ne merkezi kısım· U (9J ~ ~ ~ U U it \YI ~ 
ları ön sa.fa koyup, civnrlan ihmal 
etmek, gibi liizumsuz ve fena tedbir- ~~_....,..--.r'-' ura ... u .......... ,......,,. .., 
lere, ne de limanın, Yenikapıya nnk- K 1 k 1 
li,881Jlaköprüinşasıgibl, bugü- a ınma programı e 
bUn ihtiyacana zerre kadar cevap ver- . 

ın.iyen israflara sapılmadan, maku- b • ı • u • 1 t t b • k d • ı • 
ıa~~:=~!~1;~~~!ıııı:~;hc ~z ol· 1 r 1g1 y e a 1 e 1 1 yor 
lbaınakla beraber, itiraz \•e tenkit Trakyadaki tctkiklerim sırasında 
cepheleri galip olan b~ok İsta.ı;ıbul· ilzerinde durduğum meselelerden bi 
hılar, her türlü fırsatta belediyeye risi de köycülük kalkınması oldu. 
tarizlerde, hatta hücumlarda hulun - Köycillük işinde ileriye atılan adrm 
ınuşla.r, idarenin kusurlannı, kifa - o kadar kuvvetlidir ki, bu büyük re 
)'etsizliğini, memur aylıklannm para jim davasının ehemmiyetini anlama
lbn kısmı azamnıı yediğini, beledl mak kabil değil. .. Bu güzel yurt par 
ltizmetlere az şey arttığını ve huna çasının bazı köşelerini gezerken, ma
hıenıer iddialan kalemin ucuna taka- zinin bütün ıztıraplarile yoğurul • 

muş, harpler içinde, meşakkatin kuv 
l'ak ta.a.rnıza geçmişlerdir. Jı"nkat fş vetli yumruğu altında senelerce di-
takmdaıı ve içten tetkı'k olununca, dinmiş Trakya köylüsünün şimdi re 
btisbütiin başka neticelere varılır kf jimin büyük davasına ayak uydur -
()Jllan şöyle hulasa edebiliriz: duğunu, neşe ile, huzurla, emniyetle 

l - Belediye, bilh~sa son altı se- çalıştığını gördüm. ~ 
ite zarfında., lraridatmı en ili, 'en l· Trakyanın bazı 
daren, ,.e en makul şekilde sarf, 0 • köşelerinde 
bunta hizmetlerin azami ini cidden Derin vadilerle kesilen geniş 
tiikemmel surette ifa \'e ma.amafih yıaylPlAr ii?.l'rind~ki RR,rJ hA9Akhır a-

emnnile (lo ttNnıaıt htr ıçr,· -raaında cafışJUt .hus:iiMil Trakyalı, 
1~1 de istihdaf etmektedir. saVurduğu ekinin kokusunda fille 

2 - lUemur adedi, yapılan işe nis- rejim havasını teneffüs ediyor. Elin 
~tle nonnaldrn bile dundur. Zaten, deki yabasile tarlasında deruni bir 
ltıa.aş ve Ü<!retlcr yüJ<sek olmadığın- ...neşe içinde çalışıyor. Geriye bakmı
ct~, o cepheden israf meselesi hiç yor. Onun gözlerinde daima ilerinin, 
'kla gelemez. dnima iyinin ve daima giizelin nurlu 

3 _ Maamaflh hir k bü iik ve ışıkları var. Boydan boy~. uzanan a-
11 .. .ıc._ şe ~ ) kar suların, agaçlann guzelleştir -
-KID.ıktır. Eski prensıpsizllklerin, diği köyler birer hayat kaynağı ol -
bU~tzfiklerin ve baknn.cnzhklann muş. 
~gilne yaptığı ağır yükleri bir ham- Şirin Çatalca, uzaklardan köy ha-
lede k ldı bfJ k i in 1 d'k· • yatının bütün hususiyetini insana 

a . ra m~ . ç • § m 1 n \a - tattıran Çerkesköy, güzel Çorlu, şim 
tldatm birkaç mıslı bile her sene em- di Trakyanm birer ilerleme sembolü 
!'e a.nıade olsa, gene, çok ileri git.mi" haline gelmiştir. 
bttizamıan ve zenginlikleri ile dlkka- Aralarında yüzlerce köy bıılunan 
tbnızı k . • bu kasabalar, pür sıhhat,. kanlı, can 

çe en garp şehırlerl raddesıne ı T .. k k .. ln-·· ·· toprakl d 't _ ı ur oy ucunun ann an 
7;anıanda ge.Imemize imkan :rok - ekmeğini çıkardığı birer servet mer

lnr. Biz kendimizi şimdilik Berlin ve kezi olmuıştur .• 
llııa.cıeıtiya belediyeleri ile mukayese Hele, o güzel göçmen evleri nıe • 
~rh_ deni Türk köyltisünün yaşayış haya. 

tinı nekadar vazih anlatıyor. 
( - Fazla varidat.m vergiden ~ı- Lüleburgaz ve Pehlivanköy ... Bu-

~lınası imkinsızhk ~ududuna pek ralarda serin bir yaz sabahının iç a
~tır Gelirini çoğaltmak ba- çan kokusunu içe içe dolaştım. 
~ · . . • . • . Çitler arkasında yayık döğen ih
~ dan ooledıl emızın bırka~ kuv· tiyar nineler, bahçeler önünde süt 
il U ilmldi \'ardır: a) Yabancı · lr • şağan kızlar. uzaklardan işittiğim 
0~lten ~ha i~ idare et~lği su f inde çıngırak sesleri bu sempl köy ~an· 
~ '1ğu gıbi diger umumı ihtiyaçların zarasına o kadar can veriyor kı ... 
lrıı_ haldi vasrtaJannın idaresinin ve Sessiz bir köy hayatı arıyor
~ elde edilebilmesi. Mesela oto- sanız, P e h l i v a n k ö y üne 
"~Işı senede takriben 4-500.000 lira gidiniz. Orada Yusufcuk kuşlarının, 
~dat getirebilecek mahiyette<lir. k~kin sesli ~orozlann tatlı haykı~ş 

elctıiJc ha,·agazf su tramva:r tU- larıle uyandıgınız zaman, duyacagı· 
lleı \rap~r gibi diğ~r ~~ekkUUerl~ de nız zevkw namütenahi ola<:ak, köyün 
~ecliy f bf Jd-·' . ne oldugunu tamamen anlıyacaksı· b..... • eye ~eçmes r cıu \'f' aynı 

,.-:"IUUıda yakın istikbalin bir icabı- nız. 
.... r o Uzaklarda karpuz tarlalarının or
tıe«İ nlann mecmuwıdan şehir se • talanna ottan, sazdan çatılmış koru
ltaı e 6 - 7 milyon hasılat yaı>abilir. cu kulübeleri, muntazam kubbeli 
~ k da daha rahat eder. b) Şehrin künbetlere çok benziyor. Kıpkızıl 
t-er~cen daha kalabalık, daha mü - sabah aydınlığında bu küçücük ku
~ah eh olmı~ a gitmesi, ynbnnmlann lilbelerin üzerinde çifter çifter du -
~Ilı~ :-Ok gelmesi suretile fazla gelir ran leylekler, sanki hayat kavgasma 
lıtık•ıu. c) lUuhtelif yesilelerle, \'e tekrar hazırlanıyormuş gibi diişUnü 
t, aq oldukça hUkumet~e yanlımlar yorlar. Tepelerin ardındaki koyuluk 

:••rtıası. tar yavaş yavaş gümfişü bir renge 
ııl\ .. 

1 
- 1 1anbul her gün biraz daha dönerken o kızıl aydınlık her tarafı 
·-~ ~n~~ "-et)( ': .edir. Bu giizel \'e miihlm Vasi yaylanın derinliklerinde önü 

ltl!tj ezımızin rakın bir atide, hepi- ne sürüsünli katmış bir çoban, tar
~ iftihardan göğsümüzü kabar - lalannda günliik çalışmalarına ha -
~İittıh ~ale gelmesi muhakkaktır. zırlanan köylü kadınlar, bu çok tat
\e ctı urı.retimiz hunu da ele almıştır 1ı köy güzelliklerini artırıyor. 
~~k ~er ha.sanlığı işler gibi onun da Köycülük tatbikatı 
~ ... -:ndan gelecektir. Nikbin olalım. Trakyada inkilli.bın ön planda ge
lııı" ~rn bir pırlanta.ra sahibiz. O- len birinci davası köy ve köylü kal
tı~ı, .. ~zelle-.tiri:mesi, parlatılması, kınmasıdır. 
~bbıtın her halele ;\ a.ııabileceği • ''e Köycülük işi, Atatürkün son açı-

'kkak ~·apacağı bir iştir. lış nutkunda üzerinde durduğu ve 
A. N. PEKELMEN lsmet !nönü hükıimetinin biivük bir 

' 

Trakyanın ı.Vünımıe köylerinden P ch1ivan 7.:öyde Mehmetçik abidesi 
ve köy nıcktebi. 

ehemmiyetle işlemekte olduğu bir 
me\'zudur. Bu mevzu Uzerinde mü
fettişi umumi Ki.zım Dirik şunları 
söylüyor: 
"- lzmiri örnek gösteren ve Trak 

yada tatbikini emreden kalkınma 
kanunu burada hararetle ve en te
miz duygularla takip ve tatbik edi • 
liyor. KöyliinUn isteğini ve sempati
sini kazanmak ve rejimin isteklerile 
köylünün borç ve dileklerini bir nok 
tada toplamak, bütün idare amirleri 
nin birinci vazifeleridir. Bütün işler 
de bu duygu ile çalışılırken köyün, 
köylünün verim ve kapsitesi de ilk 
safa alınmıştır . ., 

Köy bütçeleri 
Bugün Trakyada mevcut 1300 

köyden 1150 si yılhk bütçe yapmak· 
tadrr. Bu bütçelerin muha.qsas para 
tutarı 800-900 bin lira arasındadır. 

Köylerin kalkınmaları için bu büt 
çelerden tefrik edilen yüzde birler, 
yayım, basım ve propaganda masra 
fıdır. Yine ayni bütçelerin yüzde 
beşleri, ait oldukları köylerin ihtiyat 
akçeleridir. Bu ihtiyş.t paralarla 
köylerin manevi şahsiyetlerine ait 
olmak üzere ekilip biçilen mahsul
lerden gelen varidat ziraat bankala
rında toplattınlmaktadır. 

Kalkınma bankası 
Ziraat bankalanna yatınlan para

lardan köylü lehine en çok istifade 
yi temin etmek için değerli etütler 
yapılmaktadır. 

Eğer, hükumet müsaade eder ve 
muvafakat cevabı verirse köylerden 
alınmakta olan yüzde beş ihtiyat ak
çeleri ileride, tıpkr belediyeler ban • 
kası gibi, Trakya köylüsünün kalkın 
ma bankası olacaktır. 
Kazım Dirik: 
"- Bu para, diyor, bütün mas • 

raflardan kaçınmak için ziraat ban· 
kasının cari hesapları arasına alına
caktır. Benim çok inandığım bu işi 
yüksek makamlar da muvafık görUr 
lcrsc, Trakya köylüsü için bir eme • 
lim daha tahakkuk etmiş olacaktır.,, 

N ümune köyler 
Birinci müfettişlik mıntakasında 

83 örnek köy vardır. Bunlar, köy 
kalkınmasını en güzel ve en verim
li bir surette başaran köylerdir. Bun 
!ara hakarak civar ve çevre kövleri 

/ 

Bir 9öçmett çocufju mmtnka kli?ı pos
tancsimlen babaBı>ıa gelen mektubu 

alıyor 

kendiliğinden ve yavaş yavaş ayak 
uydurmaktadırlar. 

Köy radyoları 
General Kazım Dirik, pek yakında 

bu numune köyler için akimülatör
Iü radyolar alına.cağını, bu suretle 
büyUk devrim partimizin istekleri -
nin yer bulacağını söyledi. Haklka • 
ten bUyüklerimizi zaman zaman gör 
mek f ırsatmı kazanan köylUlerfmiz, 
onları işitmek ve dinlemek ihtiya -
cını da duymaktadır. 

Birkaç köyün bir merkeze bağ
lanarak radyodan f aydala.nmaları u
su!U, Amerika, Rusya, Almanya ve 
Fraıısada pek taammüm etmiş ve 

• çok faydalı neticeler vermiştir . .Mer-
kezler, Trakyanrn numune köylerin 
de kurulacak ve kilçük köyler hal
kı vakit vakit bilhassa pazar ve di • 
ğer merasim ve toplantı günlerinde 
birleşerek memleket ve cihan haber
lerini, müzik il.lemini, şenlikleri, bii
yüklerin söylevlerini candan dinle -
miye imkan bulacaklardır. Bu vazi -
yet, muhakkak ki, onların trmiz, 
gölgesiz ruhlarına yeni bir enerji 

1 

Harp değil intihar 

Gazeteler İspanyadaki dahili bir 
harpten bahsediyorlar. Bence ortada 
dahili harp yok, bir intihar~a.k'ası 
vardır. Bir millet kollektif surette 
intihar ediyor ve diğerleri buna karşı 
hala lakayt duruyorlar. 

Biz insanlar çok garip mahl\.ıkla

nz. Bir bedbin, bir odaya kapansa 
ve kömür yakıp. yahut havagazi bo
rusunu açıp intihar etmeğe kalksa 
derhal müdahale ederiz. Fakat bir 
tarafta koskoca bir millet bütün hu
dutlarını kapamış, intihar ediyor da 
sesimizi çrkarmıyoruz. Ama diyecek
siniz ki odaya kapanıp intihar eden 
adam bedbindir. Halbuki, İspanyol 
vak'ası böyle değildir. Orası nikbin
lerle doludur. 

Çünkii iki taraf ta vaziyetin, ken
di lehlerinde inki§afmdan sonra dü
zeleceğini söylilyorlar ... 

Ya bu nikbinler bedbin olsalardı o 
zaman iş ne olurdu? 

Feci bilanço 
DUnkü telgraflar, son İspanyol bo

ğazl~RBmm feci bilançosunu ver
diler: 

55 bin ölü, 25 bin dul kadın ve 60 
bin öksüz çocuk! .. 

Eğer İspanya, kendi kendisile değil 
de bir başka devletle harp etseydi bu 
kadar zayiat vermezdi. 
Eğer İspanya, intihar etmemiş ol

saydı da bir müstemleke harbine gi
rişseydi, bu kadar zayiatla Habeşis
ta ndan beş altı defa büyük yer işgal 
edebilirdi. 

Çünkü İtalyanların koca Ha.beş 
harbinde ve 7 ayda verdikleri telefat 
İspanya intiharında on beş yirmi 
gün zarfında verilen telefattan beş 
altı misli azdır. 

1 Kim muzaffer olacak? 
İspanya harbinde kim muzaffer o

lacak? .. 
Herkes bir türlii tefsir ediyor, ki · 

misi ihtilalciler, kimisi hükumet k~\'
vetleri diyor. 

daha katacaktır. 

Öğretici filmler 
Müfettişi umuminin daha birçok 

ileri tasavvurları var. Bakınız, ne di 
yor: 

" - Biz, köylüye inkılabın büyük 
adımlarını attırmak emclindcyiz .. 
Yalnız radyoları kurmakla işimiz bit 
miyor. Nitekim, Cümhuriyct Halk 
Partimiz, bir emirle bunu her tarafa 
yaymış ve resmen istemiştir. Köylü 
nün kfiltürünU, görUşUnü, kavrayı-

1 şını artıracak olan öğretici !ilimlere 

1 
de el koymuş bulunuyoruz. Şimdi • 
lik Bcrlinden tam bir takım getirt · 

! tik. Film operatörümüz Istanbulda-
1 ki Almanlarla birlikte haftalarca 
1 çalıştı. Şimdi hareket ve iş devre
! sindeyiz .. , 

1 Köylünün kitapları 
Miifettişi umumilik propaganda 

şubesi, durmadan çalışıyor. Şimdiye 
kadar köylülerimiz için çok faydalı 

eserler çıkarılmış. Köylünün okuya
bileceği kitaplar, küçük, resimli ve 
açık, sade ifadeli olmak mecburiye
tinde bulunduğu için hazırlattırılan 
kitaplar da a..,ağı yukarı bu neviden 
dir. Bu kitapçıklar nihayet 10 - 15 ve 
ya 20. sayfayı geçmemektedir. MU -
fcttişlik bunu düşiinerek bazı eser
ler ihzar etmiştir. Şimdiye kadar 19 
pa~a kitap çıkaran yayım ve pro -
paganda servisi, müfettişliğin verdi
ği emir ilzerine bu eserleri artırmak 
ve iki sene içinde 150 ye iblağ et • 
mek için çalışacaktır. 

Trakyada bayındırlık 
Bütün şehir ve kasabalarda, su, 

elektrik işleri başta gelmek şartile, 
Trakyada geniş \'e ileri bir imar ve 
yapıcılık başlıımıştır. 

Bu imar hareketi, bütün köşele -
re, köylere kadar hız ile yürümekte
dir. 

Yollar, Nafıa Vekaletinin. vilayet 
lerin ve köy lmecelerinin mahsulü 
olarak plan ve sıra dahilinde yapıl -
maktadır. 

Meriçin· tathiri 
Mcriçin temizlenmesi büyük bir iş 

tir. li'akat şükranla öğreniyoruz ki. 
hükiımetimiz Yunan hükümctile bir 
anlaşma mukavelenamesi imza et • 
m•.!k üzeredir. Bu mukavele 5-10 mil
yon liralık bir masrafla Meriç havza 
Gını kurtaracak ve Trakyanın varlı
ğını daha fazla kuvvetlendirecektir. 
Bu arada Tunca. Ergene havzaları 
da ihya edilecektir. 

Sağlık vaziyeti 
Trakyada sağlık \'az;iveti iyidir. 

' 

Bilginizi yoklayınız 

Sorular 

S - İlk defa llarbi~ e Mektebine 
kabul edilmeleri i~in te.~ebbüsatta bu
lunan kızlanmrz kimlerdir? Ne \"akit? 

S - Son umumi af kanunu ne z• 
man nct-rt-dilmi~tir'? 

S - Karadenlzde 25 sen~rlenbt'rl 
görülmiyen müthiş fırtına. ne zamaııı 
oldu? Tahribatı nelerdir? 

S - Osmanlı Ranka.-.ınJD imtiyazı 
k~ senesine kadar de,•a.rn edecektir! 

Dünkü •oruların cevapları 

S - Ri/te FranBı:: ve Ispanyollara 
T.·arşı harbeden kimdir1 Ne. vakit har 
bctmiştir1 

Rifte l<"ra.nsız \'e İspanyollara kar• 
şı harbeden Rif Mücahidi Abdülk6· 
rimdlr. Bu savaşı lO sene e\\·eJ yap
mıştır. 

S - Bizanslılar <ictırinde lrrıpara
tor ve imparatoriçelerin kör edilerek 
lstanbulda manMtırlara hapsolımdıı.· 
ğu acla .'h,angisidir1. 

C - Rii)iika.da. 
S - Ciicc zenciler en çok nerede 

bulunur! 
C - Orta Afrika.da. 

Heyecanlı haberler geliyor: 
Sen Scbastiyen düşmek üzere ... 
Madrit düşmek Uzere ... 
Fakat biitün bu gürültii esnasında 

kimin düşüp, kimin ayakta kalacağt 
malum değil ... Her halde bu boğaz -
laşmadan sonra lspanvol milletinin 
ayakta kalacağını kestiremevız. 

Kim muzaffer olacıık? .. 
Benim fikrime kalırsR, ne sa~lar, 

ne sollar; yani ne ihtilfi lciln ne de 
hük\ımet taraftarları munı.ffer ola -
cakhr. 

Muzaffer olacak kuvvet: Barbar
lıktır. 

Yine benim fikriın° gii ·e ne sıı:~
lar. ne ollı:tr mağ-lfıp ~ıar.aktır. Mağ

lup: Mcdenivettir. 

Sıhhat Vekaleti iskan ve Mğlrğa ta· 
alluk eden bfitün işleri ı:ılıika ile ta· 
kip etmektedir. Hatta Vekalet. Trak 
yada sıtma ile esaslı mücadele için 
bUtiin müfettişlik mmtakasım sıtma 
ile savaş bölgelerine ayırmıştır. Mü
cadele mıntakalarınm doktorları 

gelmiştir. Bu hareket. sıhhi va -
ziyeti umumiycyi çok iyileştirmiş • 
tir. 

Yavas ya,·aş küçük ve bilyük ba • 
taklıklar akıtılıp kurutulacaktır. 

Bilhassa Ergene. Meriç ve Tunca 
ile Çanakkalenin fürkgöz ve Kara· 
biğa bn taklıkları üzerinde aynca 
fen heyetleri hazırlık yapmaktadır
lar. Mevcut köy ve sıhhat kanunları 
küçük ölçüdeki bataklıkların mü • 
~{ellefiyet usulile kaldırılmasını köy· 
liilere tahmil etmektedir. 

Mutlak bir el birliği ile sıkı bir 
vazife iştirakinin ''Ücude getirmek
te olduğu eser pek büyiiktUr. Bu e
ser karşısında haklı olarak sevinç 
duymalıyız. 

1..htiı f"U t.:\'l:L 

Ekıpres geç geldi 
A\'rupa ekspresi, dün sabah iki bu

çuk eaat teahhtirle şehrimize gelebil· 
miııtir. Bu teahhüre sebep, Bulgaris· 
tandan geçerken makinesinde bir arJ 
za olmasıdır. 

Tarihi binalar hakkında 
bir karar 

Milli emlak ınüdürlüğUne ait ~"in 
tnrihi binaların muhafaza ve idaresi 
belediyeye bırakıldığı için bu işi tet· 
kik için belediyede kurulan komis-
y<.ın işini bitirmiş, raporunu hazırla
mıştır. Komisyonun verdiği kararla· 
r:ı göre, bu binalar en ehemmiyctllle· 
rin ve en haraplarından başlanılmak 
ve beş senede ikmal edilmek üzere 
hepsi tedricen tamir edilecek ve bu 
tamiratta inşa edildikleri devrin mi· 
mari vaziyetini muhafaza edecektir. 
Muhafaza ve idareleri belediyeye ge
çen bu gibi binalar arasında Sadabat 
ve Kağıthane kasırları gibi çok ehem 
miyctli binalar da mevcuttur. 

Harbiyede diploma tevzii 
Bu yıl Harbiye Mektebinden me . 

zun olacak ve orduya iltihak edecek 
ya~ubaylann diploma tevzii merası
nıi 30 Ağustos cumartesi günü saat 
10 da mektep bina.srnda vanılacaktır 
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Macar türkiyat alimi 

Profesör Neymet büyük 
inkılibımızın hayranı 

Boğazı geçme yarışı dün yapıldı 

Kara Ali "Bu haftaki seç~elerde 
işi gürültüye getirmiyelim!,, diyor 

Profesör "Neymet,, güneş - dil teorisini çok 
enteresan ve orijinal bulduğunu söylüyor 

Peşte üniversitesi TUrk filolojisi 
müderrisi ve Avrupanın yegane Tür
kiyat mecmuası olan "Köreşi Çoma 
Arşiv" i neşreden Profesör J. Ney
met üçüncü Dil Kurultayına iştirak 
etmek üzere dün şehrimize gelmiş ve 
Kontinantal oteline inmiştir. Profe
sör Neymet Macaristan Büyük Ova
sının daha 800 sene evvei Türklerle 

yeni harflerle şimdi daha iyi ve da
ha vazıh o}arak yazılmaktadır. Peş
tede intişar eden "Macar Semle" mec 
muasında, gerek harf, gerekse diğer 
inkılaplarımıza dair istatistiklere 
müstenit uzun bir etüd neşrettim. 

Şimdiye kadar Garpliler Türkiyatla 
meşgul olmuşlardır, halbuki bundan 
sonra, Büyük Atatürk sayesinde mem 
leketiniz. bir Türkiyat merkezi olacak 
tır. Macar Akademisi tarafından neş 
redilen bir eserimde, Macarların ır

ken Türk, fakat lisan itibarile "Finou 
gor" zümresine mensup olduklarını 

iddia etmiştim. Akademi şimdi bu na 
zariyemi kabul etmiş bulunuyor. Şu
nu da ilave edeyim ki, belki beş bin 
sene evvel, Türk ve Macar lisanları 
arasında da, ırklarımızda olduğu gi
bi, bir lisan münasebatı olmuştur. 

Belediye Festival heyeti tarafm- ı 
<lan tertip edilen Boğazı yüzerek geç
me yarışı dün Anadoluhisarı ile Be
bek arasında yapıldı. öğleden sonra 
Galatasaraym Bebekteki klübünde 
toplanmağa başlayan yüzücüler, saat 
15 de büyük bir kalabalık halini al
mışlardı. Yarışın yapılacağını duyan 
meraklılarla Bebek gazinosu tıklın! 
tıklım dolmuştu. Saat 16 da iki ro -
morkör müsabıkları, ve bir romor -
kör de Vali Muhiddin üstündağla Vi
layet erkanını ve gazetecileri alarak 
Anadoluhisarına hareket ettiler. Mü
sabaka hisar iskelesinin yanındaki 

yalının önünden başlanacaktı. Gala -
tasaray, Beykoz, Güneş, Fenerbahçe, 
Vefa, Süleymaniye, Anadolu, ve Ka
ramürsel kulüplerine mensup sekseni 
sekiz genç sporcu hakem heyetinin 
işaretile denize atladılar. Yüzden faz 
la sandal, birçok ıp.otör ve kotra ile 

1 
üç remorkör arkadan yüzücüleri ta - ı 

kip ediyorlar. Müsabakayı ilk terke-ı 
den bir Bayan oldu. Ayağına kramp 
giren bu sportmen kızı çabucak san- ı 

dala aldılar ... Yüzücüler Göksu koyu
nu geçip akıntının en cok hissedildi
ği yere geldikleri z~an ~üsabayı 
terkedenler on beşe çıktı. Finale ka
dar bu adet yirmiyi buldu. Ve ikisi 
kız olmak üzere tam 62 müsabık ya
rışı muvaffakıyetle bitirdiler. 

Yarış nihayetlendikten sonra bü -
tün yüzücülere Bebek bahçesinde çay 
ikram edildi. Ve bando !stiklal mar
şımızı çaldı. Bundan sonra !lbay Mu
hiddin Üstündağ kısa bir söylevde 
bulundu ve gençleri tebrik ederek de
recelerine göre mükafatlarını verdi: 

Birinci Orhan G. S. 21,20. 2 ınci 
Ismail K. M. 21,47, 3 üncü Bülent Bey 
koz, 4 üncü Halil G. S. 5 inci Fuat 
Beykoz, 6 mcı Bülent Beykoz, 7 inci 
İbrahim Beykoz, 8 inci Vedat Beykoz, 
~ uncu Mahmut, G. S., 10 uncu Ali 
G.S. 

Yarışta en şayanı dikkat derece 
~yedinciliği kazanan Beykozlu Ibrahi
min dercesidir. Henüz on üç yaşında 
ve öksüz bir yavru olan İbrahim kü
çücük cüssesine rağmen harikulade 
bir varlık göstererek birçok ağabey
lerini geride bırakmış ve bu muvaffa 
kıyetile çok alkış toplamıştır. 

Müsabakaya iştirak eden kadınlar 
arasında ise birinciliği Beykoz kulü
bünden M. Klayn ve ikinciliği Güzin 
kazanmışlardır. Birincinin umumi ya 
rrşta aldığı derece 28 incidir. 

~nıanKAVRAK 

Güreş seçmelerinde dediko
du doğuran bir mesele 

Önümüzdeki pazar günü Taksim 
gtadyomunda serbest güreşlere de -
\'am edilecektir. Sabık dünya serbest 
güreş şampiyonu Cim Londosla kar-

No. 20 

- Yok ... Senin için, borca girmek
ten de çekinmem. Yalnız, ölü mevsim 
de, borç bulmak ta güçtür ... Hatta im 
kansızdır ... 

Genç kadının göçen omuzları ya -
vaş yavaş doğruldu; sönen gözleri pa 
rıldadı : 

- Ben, para koysam ..• 
Celil Mahir, kaşlarını çatarak titiz 

hır sesle: 
- Hayır! Sana, bunu teklif ede -

mem, dedi. 

Genç kadın, ellerini çekti, onu omu 
zundan tuttu: 

- Neden? Beni, teklifli mi tutu -
yorsun? 

- Hayır ... Yalnız, sana, böyle bir 
teklifte bulunmak doğru değil ... 

İclal, gülümsedi: 
- Peki, borç verecek olsam?. 
Bu, hiç akla gelmiyecek bir şeYmiş 

te; nasıl düşündün? der gibi, Celil 
Mahir, şaşarak ve sevinerek baktı: 

- Evet ... !şte bak. bu, olur!. 

Vali küçUk biı· yüzücüyü tebrik ediyor 

·meskun olduğunu, burada Türk dili
nin konuşulduğunu isbat etmiş, bir 
alimdir. Kumanya kasabasında doğ
muş olan Prof. J. Nemet, içinde ya
şadığı muhitten ilham alarak, daha 
14. yaşında iken türkçe öğrenmeğe 

başlamış ve iki sene sonra da Istan
bula gelmiştir. Türklerin ve türkçe
nin meftunu olan 16 yaşındaki bu 
genç, 1906 tarihinde bir sene kadar 
şehrimizde kaldıktan sonra Anadolu
ya geçmiş ve bilahara, tetkik seya -
batini Kafkasa kadar ilerletmiştir. 

Hakkımızda derin ve samimi duygu
lar beslediği gibi, Cümhuriy~imizin 
devrimlerine karşı da büyük bir ala
ka. gösteren bu alim, dün, kendisile 
görüşen bir arkadaşrmızm intibaları
nı ve fikirlerini şöyle anlatmıştır: 

- !lk evvel şunu söylemek isterim 
ki, ben, Türkiyatla meşgul olduğum 
kadar Türk tarihini de tetkik ve teteb 
bil etmişimdir. Türkler, tarihin en es
ki devirlerinden itibaren dünyaya 
Motun ve Atilla gibi büyük reisler 
vermişlerdir. Bu cihangirler kadar u
lu ve bütün asri devlet reislerine eş
siz bir örnek olabilecek Atatürk gibi 
büyük bir önderi, gözlerimle görece-

Dürıkii yüzme yarışUırmdan bir enstantane 

1 ğimden dolayı kendimi çok bahtiyar 
1 sayıyorum. llmi, içtimai, fenni ve her 
sahada Türkiyenin gösterdiği terak
kiyata karşı, insan hayranlıktan ken
disini alamaz. Harf inkılabına gelin
ce, bilhassa işaret etmek isterim ki, 
' 'Semitik" lisanlara mahsus olan a -
rapça harfler, "Ural - Altay" zümre
sine dahil bulunan türkçeye kat'iyyen 
uygun değildi. Bundan dolayı, türkçe 

§l'laşmak üzere 'Jlürkiyenin en ileri ge 
len alaturkacı pehlivanları arasında 

yapılacak seçmeler bazı dedikodula
ra sebep olmuştur. Dinarlı, Kara Ali, 
Tekirdağlı Hüseyin, ve Mülayim peh
livanlar ayrı ayrı Cim Londosla gü
reşmek arzusundadırlar. 

Geçen haftaki seçmelere Tekirdağ
lı Hüseyin pehlivan iştirak etmemiş
tir. Tekirdağlının mağlubiyeti ilan 
edildiği halde önümüzdeki hafta seç
melerinde bu pehlivanın Mülayimle 
güreşeceği anlaşılmaktadır. 

Bu güreşi kazanacak pehlivanın ay 
ni gün yapılacak olan Kara Ali - Di
narlı maçının galibi ile karşılaşması 
muhtemeldir. Halbuki, Dinarlı Meh
met. Kara Alinin sakat olduğunu ile
rı sürerek son karşılaşmanın yapıl -
masına lüzum olmadığını iddia etmiş 
tir. Kara Ali, dün kendisile görüşen 
bir muharririmize bu mesele hakkın 
da şunları söylemiştir: 

"- Ben uzun zamandan beri Tür
kiye alaturka başpehlivanlığını muha 
faza ediyorum. Cim Londos, Türki • 
yenin Başpehlivanı ile güreşmek ar -
zusunu göstermiştir. Benim fikrim a-

Mahmut YESARi 

Genç kadın, kollarını onun boynu
na dolamıştı: 

- Demek, bunun için üzülUyordun, 
öyle mi?,. Vah, sevgilim; buna üzülü 
nür mü hiç? Mademki paramız var ... 

Celil Mahir, ani bir silkinişle doğ -
ruldu, yerinden fırladı: 

- Hayır!.. Senden para almak doğ 
ru değil ... 

-Neden? 
-Olmaz! ..... · 

Genç kadın da ayağa kalkmıştı, ba 
şını onun omuzuna koydu: 

- Anlıyorum, sevgilim! .. Gücüne 
gidiyor ... 

Sesi, yalvarır gibi titriyordu: 
- Hayır ... Hiç gücüne gitmesin ... 

Bir yabancıdan borç alacağına, bir 
yakininden borç alacaksın... Sonra, 
karlı bir iş olduğunu da söylüyorsun. 
Düşün ki, benim için masrafa giriyor 
sun! 

Celil Mahir içini çekti. 
- Param olmalıydı da, sana, bunu, 

çık. Gelsin, güreşelim. Yalnız birinci 
sınıf birçok güreşçilerimiz de benim 
gibi bu arzuyu besledikleri için ara -
mızda bir seçme yapılıyor. B·ı seçme 
tere bu hafta da devam edilecektir. 
Ben, geçen hafta Mülayimi yendim. 
Tekirdağlı Hüseyin, ilk güreşte hazır 
bulunmadığından hakkı sakıt oldu. 

Benim ayarımdaki birçok güreşçiler 
Dinarlıyı Amerikaya gitmeden evvel 

birkaç defa yendiler. Amerikadan dö 
nüşünde kendisini herkesin önünde 
Mülayim de yendi. Ayrıca Dinarlı 

Cim Londosla Amerikada maç yaptı, 
yenildi. Intikam maçı, Atinada tek .. 
rı>.rlandı. Yine yenildi. Dinarlı, bugün 
kü gazetelerden birisinde diyor ki: 

"Kara Ali sakattır. Sakat bir hal
de bulunduğu için de ben onunla gü
reş tutamam. Fakat onun iyileşme
sini beklersek Cim Londos güreşi bir 
ay sonraya kalacak, demektir. Cim 
Londos derhal çağırılsın ve ben de gü 
reşcyim.,, 
Dinarlının sözlerini neşereden gaze 

te de tertip heyetinin bu işe bir niha-
yet vermesini istiyor. I ~ 

Halbuki, ben ne sakatım, ne bir 

bir sürpriz olarak yapmalıydım! 
Genç kadın, doğruldu, onun elleri

ni tuttu: 
- N ekadar para 18..zım? 
Celil Mahir düşünüyormuş gibi 

gözlerini kapamıştı: 
- Yüz... Yüz elli lira ile .. Hatta ... 
Ağır ağır gözlerini açtı: 
- İki yüz lira ile olur biter, birşey 

olsaydı, üzülür müydüm? Ağzımı 

açar da lakırdısını mı ederdim? 
İclal, onun ellerini bırakmıştı, ya

vaş bir sesle sordu: 

- Peki ... Yine üzülme ... Nekadar 
l " ? azım.. 1 

Celil Mahir cevap vermiyordu. 
Genç kadın, öpecekmiş gibi yüzünü 
yaklaştırmıştı. 

- Binlerce lira lazım değil ya ... 
Uç yüz... Dör yüz ..• 

Celil Mahir, dudaklarını bükmüş
tü ? 

- Bilmem ki ... 
İclal, onun cevabına akıl erdiremi

yerek bakıyordu: 
-- Nasıl, hiç hesap etmedin mi? Bu 

işlerde, acemi değilsin ki... 
Celil Mahir, göğsünü gererek gü -

lümsedi: 

şey .. Sağlam bir haldeyim. Kolum ve 
ya bacağını da şışmış değildir. Pazar 
günü Dinarlı ile güreşmeye h~zır va 
ziyetteyim. lşi gürülteye getırmeye 
lüzum yoktur. Madem\ci, seçmeler ya 
pılıyor, o halde, Dinarlmm hiç bir 
vesile ile güreşmekten caymaması la 
zrmdır.,, 

Olimpiyattan ilk kalile bugün 
geliyor 

Olimpiyatlara giden sporcularımı-
zın ilk kafilesi bu gün saat 14,30 ile 

:ı 5 arasında Galata rıhtımına gelecek 

tir. Güreş, eskrim, ve basketbolcüler

den mürekkep olan bu kafile bütün 

Istanbul sporcuları' tarafından ka.rşı
lan~a.k ve şehir bandosu da karşıla 
ma merasimine iştirak edecektir. 

Haber aldığımıza göre şehrimizde
ki Mersinliler bu münasebetle Mersin 

li Ahmedin ayakbastığı yerde bir de 
kurban keseceklerdir. 

- Onun ,acemisi değilim ... Fakat ... 
!{olunu, genç kadının boynuna do

ladı: . 
- llk defa bu kadar ince düşünü-

yonım ... 
İclal, gözleri kapalı, tatlı bir rüya 

görüyormuş gibi gülümsüyordu; sa
yıklayan bir sesle: 

- Mersi, Celil! dedi. 
Celil Mahir, içini çekti: 

- Hesap etmek kolay ... Gelgelelim 
eldeki paraya göre mi iş yapılacak, 

yoksa, yapılacak işe göre mi para bu 
Iunacak?. Bunlara karar vermeli... 
Paraya göre elini geniş tutarsın, ya
hut idare etmeğe çalışırsın. Eğer 

kapkaç iş yapacaksak, kırk elli lira 
ile kırıp sarmak kolaydır. Fakat te
miz iş, bol para ile olur. Sonra, nan
kör, kısır bir iş değil ki, ettiğin mas
rafın havaya gitmesi korkusu olsun. 
Ne kadar sarf edersen, o kadar çok ka 
zanacaksm ... 

Genç kadın, yalvararak bakıyordu: 
- Niçin böyle söylüyorsun, Celil? 

Yani, sana inanmıyorum, inanmıya

cağım da, bana, daha fazla emniyet 
gelmesi için mi söylüyorsun? Neye 
açıkça söylemiyorsun? Beş, on bin 

"Güneş - Dil" teorisini çok entere
san ve orijinal buldum,, 

Profesör Neymet, 23 parçadan iba 
ret ve halen Viyana müzesinde bulun 
makta olan Atillanın safi altından ya 
pılmış olan definesinin üzerindeki ya 
zıları ilk defa okuyan alimdir. 

ltalyan alimi Proluör 
Bombacci' nin beyanah 

üçüncü Dil kurultayına iştirak et
mek üzere şehrimize gelmiş bulunan 
Napoli Şarkiyat Enstitüsü türkçe 
profesörü Bombacci kendisile görü • 
şer,, gazetecilere ltalyadaki türkçe te
tebbüatı hakkında şöyle malumat 
vermiştıir: 

- İtalya bundan evvelki Kurultay 
larda temsil edilmemiştir. Fakat bu 
memleketimizde Türkiyat etütlerine 
verilen ehemmiyetin azlığından değil 
dir. 1727 de kurulmuş olan Napoli 
Şarkiyat Enstitüsü bütün Avrupada
ki Şarkiyat enstitülerinin en eskile -
rınden biridir. Bu enstitüyü ilk ku -
ı·an Mauııen n.ıva.·..ıır. :ırH.xaı. ., .... u1.u. 

kısa bir zaman sonra hemen hükfıme 
tin emrine geçmiş ve o zamandanbe-

l•tanbulspor Edirneye gitti 
Şehrimizin kuvvetli takımlarından 

biri olan Ista.nbulspor bu sene takı -
mmda çok esaslı bir değişiklik yap~ 
mış ve bunun ilk semeresini (Küçük
su) kupasını kazanmakla elde etmiş 
tir. Artık tamamen genç elemanlar -
dan mürekkep bulunan Istanbulspor 
A takımı dün 22 ve 23 Ağustos tarih
lerinde iki müsabaka yapmak üzere 
Edirneye hareket etmiştir. Kafile 16 
futbolcü ve bi~ ta seyirciden mü
rekkeptir. Sarı siyahlılara muvaffa -
kıyetli seyahatler dileriz. 

Sporculanmız dönüyorlar 
11 inci Bertin Olimpiyatlarında 

memleketimizi temsil eden Spor E
kibimiz 21. 8. 1936 cuma günü Kös. 
tence yolile şehrimize gelecektir. 

Ekibimizi karşılamak üzere Ajan
larımızla bütün kulüp murahas ve 
sporcularımızın mezkiır günde saat 
13,30 da Galata rıhtımında hazır bu
lunmalarını bildiririm.. 

lira mı lazım?. 
Celil Mahir, genç kadının boynuna 

doladığı kolunu çekti, zoraki bir kah 
kaha attı: 

- On bin lira mI? .. Yok canım ... 
Tiyatro binası mı alıyoruz ... 

- Peki, ne kadar?. 
- Binlerce lira değil, birkaç yüz 

lira gidecek ... Zarurl ... Eğer karşılı
ğından emin olmasam, tehlikeli işe 
girer miyim? .. Yüzde yüz kar var. 
Yalnız, şunu da hatırlatayım ki, be
niirJ çıkaracağım işi, başkası, hele dı
şarıdan birisi olursa, birkaç bin lira
ya çıkaramaz. 

Genç kadın, başını eğdi: 
- Ona, hiç şüphe etmiyorum. 
Celil Mahir, ellerini pantalonunun 

ceplerine soktu, gerindi: 
- Demek, şimdi böyle... İnceden 

inceye hesap edeceğiz, öyle mi?. 
- Evet ... 
tcıaı, onu kolundan çekerek masa

nın yanındaki iskemleye oturttu, ken 
di de masanın kenarına ilişti: 

- Geç bakalım, hesap başına ... 
Celil Mahir, ceketinin iç cebinden 

küçük bir zımbalı defterle, bir gü -
müş kalem çıkarmıştı: 

r Arkası var 1 

Radyo 
Bugünkü Program 

Kahire 

19,10: Plak. 19,30: Haberler. 20: Salih 
Abdül Hay takımı. 21: Kuran. 21,55: Kon
ferans. 22,15: Fadıl Şava tarafından solo 
keman. 22,30: Salih Abdül Hay takımL 

lstanbul 

18: Operet parçalarş (plak). 19: Haber· 
ler, 19,15: Muhtelif plaklar. 20: Halk mu
sikisi (plak). 20,30: Stüdyo orkestraları. 
21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının ga 
r-telere mahsus havadis servisi verilecek• 
tir. 

20,20:Plak; 21: Konferans; 21,15: Yeni 
şarkılar (Plak ile); 21,40: Radyo piyesi; 
22,30: Halk musikisi; 23: Konu§malar; 
23,45: Rusça haberler. 

Btikreş 

13 - 40 ili 15 arasmda: Plak ve haber 
servisleri; 19: Orkestra; 19,50: Konferans; 
20,10: Konserin devamı; 20,40: Konferans 
20,55: R. Vagnerin "Götterdaemmerung" 
adlı operası (Plik ile); 23,bS: Almanca, 
fransı.zca haberler. • 

Belgrat 

20,50: Plak; 21: Konferans: 21 ,20: Sen· 
fonik Beethoven musikisi (plak ile); 22: 
Zagrepten nakil; 23,20: Radyo orkestrası. 

Bodapeşt.e 

19,10: Radyo salon orkestrası; 20,2(): 
Son haberler; 20,50: Piyano refakatile Ba
yan Stojanoviç şarkı söylüyor; 21,20: D11 
siyasa; 21,35: Çigan musikisi; 22,40: Ha -
herler; 23: Opera orkestrası; (Emo Doh• 
nanyi idaresinde Şubertin eserlerinden) ; 
24: Plik. 

Moskova 

.18,30: R~ halk prkıları; 20: Balaki· 
tvın eserlerınden konser; 21: Genç dinleyi• 
cilerinin arzu ettk'lerii parçalar; 22: Çek· 
çek nC§riyatı; 23,05: lngiltere; 1 Almanca. 

Varşova 

20: Şarkılar; 20,55: Roman tefnltast; 
21,10: Haberler; 21,25: Karışık neşriyat; 
23: Haberler; 23,35: Plik; 24: Daııı musi
kisi. 

Viyana 

20: Haberler; 20,30: Eğlenceli musiki; 
22: Senfonik konser; 23: Haberler; 23,10: 
(Eski Viyana) adlı musiki kompozisyonu; 
24,30: Amerikan dans bandosu. 

ri tekamülden tekamüle erişmiştir. 
Ben Türkiyat kürsüsünü Profesör .Bo 
nelliden sonra işgal ettim. Şunu da 
HA.ve etmek isterim ki Napoli Türki., 
yat etütleri yapılan ;,bir tanecik ltu.l 

yan şehri değildir. Yeni yüksek talı-
sil nizamnameleri Türkiyat kürsüle
rinin Kraliyet dahilindeki Üniversite 
lerin hepsinde ihdasına müsaittir. B\l 
rada bazı tetebbüatta bulunmak üze
re İtalyan kütüphanelerinde bulunan 
türkçe eserlerin fotoğraflarını getir • 
dim. Dil kurultayına iştirakim Tür~ 
lisanının ıslahı için gösterilen §ayanı 
takdir mesaiye karşı İtalyan akade" 
mik aleminin hissettiği alakanıD. bit' 
isbatıdır. Bu fırsattan istifade ediP 
buraya geldiğim ve Türk kültür ale· 
minin şöhretlerile yakından temas et 
meğe imkan bulduğum için çok bal1'" 
ti yarım. 

Belgrad şehri 
otomobilsiz kaldı 

Belgrat, (Tan)· - Burada birkıı!i 

gündenberi gr~v yapan şoförlerin yü
zünden Belgrat tamamile otomobiJsil 
kalmıştır. Bu vaziyet, şehrin iktısa

di vaziyeti üzerinde de tesir yapnııŞ

tır. Şoförler isteklerinin yerine geti" 
rilmediği takdirde greve devam ede
ceklerini söylemektedirler. Şehrin tı. 
bii halini alınası için dün Başvekil 
Stoyadinoviç, grevciler namına bit 
heyet kabul etmiştir. Heyet, şoförle
rin isteklerini bildirmiştir. Başveıtilı 
heyete, meseleyi şoförleri tatmin edi• 

ci bir surette halledeceğini vadetınW 
tir. 

Parasız yatılı talebe imtihaJJ 
sualleri 

Ankara, 20 (Hususi muhabiriınW 
JıJ• den) - Okullara parasız yatılı o 

rak alınacak talebelerin 1 Eylulde '":t.g. 

pılacak imtihanlarına ait suallere• 

alakalılara kapalı zarflar içinde v.~ 
imtihan günü açılmak üzere gönderı 
miştir. 

Hindenburg balonu Amerik~r 
Je 

Lakehurst, 20 (A.A.) - "Ne-V ,, 
d .. Jl il~ 

sey" - Hindenburg balonu, u .. ti 
şam buraya gelmiştir. Balon bUgıı 

fe' 
Almanya - Amerika - Almanya se 
rini bir hafta içinde yapabilmek uı;e· 
re hareket edece:ktir 



IAN z 
• Gayrimübadil işleri 

Kongre toplan:dı bir 
çok münakaşalar oldu 

Sovyet Rusyada 

T ethişçiler yeni 
itirafta bulundu 

ısvanın bilincosu .............. ~~~ 

Küçük istihkak sari leri kendi menfaatlerinin 
gözetilmediğini söyliyerek kongreyi terkettiler 
Gayri mübadiller cemiyeti eenelik ! lirasını sarf ettim. üst tarafını iade 

kongresi dün saat 15 de Halkevinde ettim. Hesaplar meydandadır. Hat
toplanmıştır. Kongre hararetli ol- ti evimden ve cebimden para ekle
ınuş, az istihkak sahibi olanlar idare diın.,. 

heyetini tenkit etmişler ve yeni idare Bir kişi daha bu para meselesine 
heyeti seçileceği sırada da obüstrok- temas etti. Bu sefer Şehap: 
Biyon yaparak salonu bırakmışlar- "....:.... Oraya giden 20 bin gayri mü-
dır. badilin işini ta.kip etmiştir. Bilmem 

Kongre riya.Setine Celil Nuri seçil- ama, bana itiraz edenin hissesini 
iniştir. İdare heyetinin raporu okun- şimdi verebilirim.,, dedi. 
ınuştur. Rapora göre şimdive k::ı~ıır Salonda güıiiltiller oldu. Diğer bir 
gayri mübadillere istihkaklanna mu zat ta idare heyeti namına söz söy
kabil yüzde 45 bono tevzi edunu~ı..u·. !edikten sonra müzakere kili göıiil
Tekrar bono tevzi istenmiş ise de he- dü, intihabata geçildi. Bu esnada az 
ııüz neticelenmemiftir. istihkak Sahipleri obUstroksiyon ya-

Son •ene içindeki t.,ebbü.ler parak salondan çıktılar. İntiha.bat 
yapıldı. 

Raporda yeni idare heyetinin son Reylerin tasniimde eski heyeti 
ilene içinde şu tel}ebbüslerde bulun- idare &zalarmm yeniden intihap edil 
duğu yazılıdır. diği anlaşıldı. 

1 - Zonguldakta 63 numaralı o- Garbi Trakya: Sadi Galip, Celil, 
eağm yansmın verilmesi. Bu itte Epir: Cevat Meruş, Celil Nuri, Tsal
Cayri mübadiller cemiyeti aleyhine ya: Celil Galip, Şehap, Makedonya: 
karar verilmiştir. Osman Faiz, Mustafa Arif, Adalar: 

2 - Satışların kısa müddete indi- Cafer Tayyar, Hasan Vafi, Mmta
rJlınesi.13u neticelemnemiştir. ka harici: Avukat Kadri, Rauf. 

3 - Mülga muhtelit mübadele ko- Gayri mübadiller cemiyetinin 8.za
lllisyonundan hükjllnete devredilen 
(20) kü bin 1

. . Ub sı 800 kadar olduğu halde dün ikinci 
sur ıranın gayn m a- d f ıl k .. /\ l':J\ dilI t ·· Bu. y ~----- e a yap an ongreye ancak~ 

ere evzıı. 1fe unan ~m ki · 1-w.t· 

Moskova, 20 (A.A) - Tas Ajansı 
bildiriyor: 

Mahkemenin akşam celsesi maz
n unlarmdan Dreizer, Reingold, Ba
kaev ve Pickel isticv·ap olunmuş
tur. lf adesinin başlangıcında, Drei • 
zer, Troçki - Zinovievist tethiş teşek 
külünün merkezileştirilmiş ve ayni 
maksat için seçilmiş ve birleşmiş o
lan azalan bulunan ihtilalci bir teş
kilat olduğunu söylemiştir. Tethiş 
grupl~rında ne şekilde çalışıldığını 
teferrüatile anlatan maznun, teşek
külün Smirnov'un idaresi altında bu 
lunduğunu ve bütün talimatı ondan 
aldığını söylemiştir. 

Smirnov'un tethiş hareketinde oy 
nadığı thakiki rolü tesbit etmek is
teyen mahkeme, Zinovien, Smirnov' 
un tethiş gnıpunun en faal partizan 
larmdan biri olduğunu teyit etmiş
tir. Maznunlardan Reingold biribirle 
rini takip edecek olan tethiş hareket 
)erinin lüzumuna inanmış olup eski 
bloktan ayrı bir mahiyet taşıyan T
roçki - Zinovievist blokun kuruluşun 
daki muhtelif safahatı anlatmıştır. 
Renigold bundan sonra Zinovievist
lerin 1928 - 29 da o zamanlar merke
z( komitenin faaliyetini şiddetle ten 
kit eden Rikov, Bukarin ve Tomsky 
nin iştiraki ile bir blok teşkil etmek 
istediklerini söylemiştir. Einovievist 
lerin bu hususta yaptıkları görüş -
meler 1931 - 32 senelerine kadar de
vam etmiştir. Ayni zamanda Citmo
ut - Slepkov tetlıiş grpulan arasın -
da temaslar olmuştur. 

Zinoviyef ve Kameneften aldığı ta,,; dan bazılan itiraz etmiştir. İt Devlet '1 geuu.llS' ır · 
§ftrasmdadır. Neticelenmemiştir. Küçük istihkak sahiplerinin limat üzerine, Reingold, devlet ban _ 

4 - Maliyeden istenilen Torbalı- fİkayetleri kası başkan muavini Arkus ile müna-
daki çiftlik işi olmaJDI§tır. Gayri mübadiller cemiyetinde aza "" sebet peyda etmiş, tethişçlleri fınanse 

5 - Nakdi tevziat iti neticelen- bulunan 50 bin liradan aşağı küçük 
llıemiştir. Bundan bafka lzmirde istihkak sahipleri dün cemiyetin kon 
l'angm yeri arsalarmm ifrazı ve İz- gresini bıraktıktan sonra matbaamı
lbir postanesinden alınacak para da za gelerek kongredeki vaziyetten şi
alınamanuştır. kayette bulunmuşlar ve şunları an-

Rapor okunduktan sonra esiri miis latmışlardır: 

etmek için ecnebi bir memlekette bir 

sermaye tesis, silah satmalmak için 
para tedarikine ç~ışrnıştır. Tethişçı-
ler, devlet bankasmdan 30 nin ruble 
almaya muvaffak olmuşlat" ve bu pa
rayı teşkilatlarına dağıtmışlardır. t&ntiklerden avukat Hikmet söz al- "Biz bugün toplantıya gittik. Ora

lllıştır. İçtima salonunda idare heye- da heyeti idare tarafından evvelce 
N- _ Müddeiumuminin bir sualine ce -
"ille muhalif olanlar sağda toplanmış ta.bedilmiş bir listeyi gördük. Bu lis
lardı. Ekserisini fakir halli kadmle.r tede yine! eski heyeti idarenin isimle- vap veren Zinoviyef, Troçki ile Ka-

Londra, 20 (Tan) - Ticaret neza-
retinin bir emirnamesi mucibin_ce, bu 
günden itibaren tayyare, mühimmat 
ve her nevi patlayıcı maddelerin is
panyaya ve İspanya müstemlekeleri
ne ihracı için ruhsatiye verilmesini 
meneylemiştir, Zannedildiğine göre 
bu tedbir Almanya ve ltalyaya bir 
örnek göstermeyi ve Fransanm İtal
yan cevabını müsait bulmıyarak ser
bestii hareketini tekrar elde etmesi 
takdirinde dahi Ingilterenin -tatbikı
na azmetmiş olduğu tam bitaraflığın 
teknik esasını hazırlamayı istihdaf 
etmektedir. 

Gazeteler bu kararın beynelmilel 
bir ademi müdahale itilafı akdini ko
laylaştıracak bir amil olduğunu söyle
mektedir. 

ltalya ceuap uermiyor 

Londra, 20 (Tan) - Fransa ve 
lngilterenin ispanya işlerine müdaha 
le edilmemesi için yaptıkları teşeb

büslere İtalyanın vermesi lıi?.ımgelen 
cevabın gecikmesi burada endişe u -
yandırmıştır. 

Almanya ihtilal hükıimetini 
lanımıyacak 

Berlin, 20 (A.A.) - Alman hükft
meti, ecnebi membalardan gelen ve 
Almanyamn Burgosdaki Ispanyol ih
tilal hilkftmetini tanımağa amade bu
lunduğu şeklinde olan haberi kat'i su 
rette tekzip etmektedir. 

Sir Samvel Hor'un bir nutka 
Londra, 20 (Tan) - Sir Samuel 

Hoare söylediği bir nutukta Amele 
fırkasına hücum etmiş ve lngiltere 
hükftmetinin bitaraf kalmak arzusun 
d11. olduğunu bir kere daha tekrar e
derek demiştir ki: 

- lngilterede sulh arzusu umumi
dir. Yalnız sosyalistler bunu istemi
yorlar. Eğer biz arzusunu Ispanyol 
muhariplerinden birine zorla kabul 
ettinneğe kalkışacak olursak A vru -
payı umumi bir harbe sürüklemiş o
luruz. 

t-. menefin, Kirofun katlim tertip eden-
....,kil ediyordu. ri yazılı idi ve onlann seçilmesi ta vsı· - S S b .: I lerin başında olduklarını ve tethişçi en e cuuyen ve run 

lli.kınet, bunların arasından kalka- ye ediliyordu. Toplantı başladı. Riya- el·· k ·· grupunu teşkil edenlenn. Bakaev oldu- Ufme uzere 
~kürsüye gelmiftir. Hikmet, ra- sete hiç kimsenin reyı· alınmadan he-
..... gunw u söyle-•..+•... -N•Liz~· İılbo'llnlM,ilıı20.._ (Tan) - Hükumet tay-
Aııl"Q uzun uzadıya ta~il eıJerek • · i-4e• CtılAl Jfurl ... -.. •wg.- ı ~ 
hti idareyı· tenkit. edecek, demiftir Muvakkat ~ugu-nu so··y~ - ..... -. Der • uvuıı6 lliflWcllere aft 
.. ıeu r k F . iki tayyare ne mucadeıeden sonra 

: ken heyeti idareden Rauf cemiyetin . rOÇ i aşızm ve Burgos yakininde yere inmeğe mec-
.. _ Heyeti idare hiçbir şey yap- bir senelik mesaisine ait dört madde- Kapitalizm ile birleşmiş bur kaldıkları haber verilmektedir. 
~. Bunu raporu ile de göste- lik raporunu okudu. Bu rapora karşı Tayyarenin içindekiler esir olmuşlar 
liYor. Yapabilirdi, yapmaymca da is- kUQük istihkak sahiplerinden bazıla- Troçki - Zinoviyef suikasdine ait ve öldürülmüşlerdir. Milliyetçiler 

haberlerin şüyuundan bir gün evvel 
tita edip çekilmeliydi. Biz hemen çe- rl aöz alarak, rapor muhteviyatını Alman gazetelerinde Trokçinin Moe- Guadamarra cephesinde hükıimet kuv 
kiıınesini istiyoruz. Fakat salonda ek tenkit ettiler ve heyeti idarenin şim- kova ile birlik olduğuna ve ancak vetlerini tardetmişlerdir. Sen Sebas-
-. tien ile Irun düşmek üzeredir. 
-..cıyet onlardadır. Anlqılıyor iri, yi- diye kadar hiçbir ,ey yapmadığını ve dilnyanm gözünü boyamak için mu-
'e yerlerinde kalaca.klardır. Hiç ol- gayri mübadillerin arzularını hükft- halif rolü oynadığına dair yazılar HükUmetin .hir mağlubiyeti 
lbazsa bb: az istihkak sahipleri de a- met nezdinde liyıla veçhile temin e- vardı. Lizbon, 20 (Tan) - İhtilalciler 
talarma girelim, beraber çalD)81nn. demediklerin\ söylediler ve bunl Sovyet gazeteleri biliıkis Troçkinin şiddetli bir muharebcJen sonra Gu
toksa bm az istihkak sahipleri ayn- k&l'fl yine heyeti idareden bir iki: ~iman ~zli ~bıtasmın adamı oldu - adamarra cephesindeki hükiımet kuv 
ı.cağız ve ayn bir zümre halinde ça- . guna, suıkasdın Almanya tarafından vetlerini perişan etmişlerdir. 
~ cevap verdi. Bu sırada reyler top- tertip edildiğine ve Stalini öldürmek 

lanmaya ı.... .. ıanıyordu Polis mUda · Al l.vn .. ın leci bir bilcin,,.,.•u.· Ben buraya gayri mübadillerin iz- "'GOli' • - için Rusyaya gıren suikastçilere - ,,_. 55 bin ölu.J :r-

bta.planm ifade için çıktım. Soranm hale ederek matbu kağıtların dağrtı- manlar tarafında sahte pasaport ve-
~-hanginiz memnunsunuz? Heyeti lanuyacağmı ve bunun usul ve ka.nu- rildiğiq,e dair yazılar yazıyorlar. hs Paris, 20 (A.A.) - Ekselsiyor ga
-.re, raporu ile biae bir yemeklik na mupyir olıluğunu heyeti idareye vestia Troçki aleyhinde şiddetli bir zetesinin Madritteki muhabirinden 
)erdi. Biz onlan istemiyoruz.,, tebliğ edince ônlar da matbu varaka- makale neşretmiştir. Troçki Faşizm aldığı malftmata göre İspanyadaki 

Hikmet sözünü bitirdikten sonra lan toplıyarak 1. 1 t lime mec- ve kapitalizm ile birleşerek Rusyayı dahilt harpte şimdiye kadar 30 bini 
11..1_ po 18 ere es k aha akl . tih edil k ihtililci olmak üzere 55 bı·n kı'şı· 0··1 --. Celil Nuri: b kaldı! • k .. d bu yı maya çcw.Mj'm a ıt am me 

ur ar. ~ a at heyeti 1 are tedir. milş ve aynca 25 bin dul kadın ı·le 60 
- Matbu rey varakalan dağrtıl-rtıı.,. Htikfunetten haber V""rdiler. Ki- sefer el yaznn ile ikinci ve ayni lis- bin öksüz çocuk kalmıştır. Bu liste-

lbe verilmif ise top~. geri teyi oradaki iatilıkak sahiplerine tev M •f v k•ı• ye Badajoz'da kurşuna dizilen 2 bin 
~. · tü Bun .. __ ... kU Uk · tihk k aan e ) J kişi ile Merida'da idam edı·len bm· kı·-··'"&llİIL Dedi. Bunlar toplandı. Bu va- zı e · u gorea ç · ıs a 
~üzerinde eski idare heyeti sahipleri intihabın tarafgirane ve d •• Jd• şi de dahildir. Teruel hapishanesin-
lli te,ku eden zevatm isimleri vardı. gayri kanuni olduğunu söyliyerek un ge 1 den kaçmağa muvaffak olmuş olan 

liikmetin tenkitlerine idare heye- toplantıdan uzakla,tık. Şimdi biz di- Maarif Vekili Saffet Ankan, :refa- birisi, ihtilalcilerin bu eyalet dahilin-
~ Şebap ~p verdi, dedi ki: yoruz ki: katinde yUksek tedrisat umum mü- de bin kişiyi kurşuna dizmiş olduk-

.. _ İdare heyeti neden hiçbir şey Bu yapılan intihap usul ve kanuna dürü Cevat ile diğer bazı maarif er- larmı söylemiştir. 
~Plna.mı,6r. Evveli bonoların tev- mugayirdir. Çünkü işe fesat kanş- kanı olduğu halde diln sabah -hri- ihtilal. cilerin bir kruuazörü bath 
'iini temin et.mittir. Nakdi para tev- tmlmıştır. Polisin bu listeleri topla- ..,.., p 'lbıt de temin eylemietir. Az verilmiş ması da müddeaınızı tesbit eder. mize gelmiş, Hayda.rpaşada maarif . ans, ~ (A.A.) - Petit Parisie -
~-bu bizim elimizde değildr. 20 bin ~eye~ ~areye ~yle ~ayri kanuni müdürü, muavinleri, maarif müfet- nı:n~adrıt muhabiri, ihtilalcilerin 
~ lira ış· iyle me9gul olm ...... ur. şekilde ıntihap edilen kımseler tama tişleri ile vekilin dostları tarafından A ırante Cervera adındaki kruvaz&. 
:"''k ...,.. rüniln Ferrol'a giderken batmış oldu-
be;at iş vaki olan itirazlar üzerine mil~ büyük istihkak sahibi olup, kü- karşılanmJftır. tunu bildirmektedir. Kruvazör, evvel 

let Şfirasma gitmietir. Şunu bil- çUk istihkak sahiplerinin hukukunu Saffet Ankan, doğruca Park oıe- k! gUn hasara uğramış idi. 
~k l!zmıdır ki, idare heyeti mevzu- muhafazayı ihmal etmişlerdir. · rada b 
...,. kanuniye dairesinde çalışmakta- Açıkça bir misal olarak şunu söy- line ~lf· 0 

ir müddet istira- Y enülert binlerce lrifi ölclürülclü 
Gır. İdare heyeij zorla İl yapacak bir liyebiliriz ki: Maliye Vekili Fuat Ağ- hat etti~ sonra. Dolınabahçe Sa- . ~:me, 20 (A-A.) - Bir tebliğde 
!:,eklttıı değildir. İcral kuvveti yok- ralı nakit tevziatında paranın azlığı rayma gıderek Dil Kuru.mu merkez ıhtılalcilerin Saint Sebastien yakinin 
•·- \1e hükfunet içinde hükfunet ola- milnasebetile bütün gayri mübadille- bürosunda meşgul olmuştur. Dil mer- de kiin Guadeloupe kalesini zaptet _ 
-a.,, re yalnız 15 bin liranın % 2,5 unun kez heyeti, geç vakit vekilin riyase- mit olduklan bildirilmektedir. Ma _ 

?;'ekra.r Hikmet aöc aldı: verilmesini söylemiş fakat idareyi tinde bir toplantı yaparak bugüne jork adasmda karaya çıkmış olan 
ti; - Bay Şehap bonolardan bahset teşkil eden yUksek istihkak sahiple- kadar yapılan işleri tetkik etmiştir. halkçılar cephesine mensup 3500 mi-
(~berı bunlan 8 - 10 liraya sattım. ri bunun kendi menfaatlerine muga- listen 2500 tı ihtililciler tarafından 
~ • .= eatıada bazı sesler yükseldi: 10 yir olduğunu görerek mini olmuşlar- İngiliz ıazeteciıi ıitti öldürülmüttur. Madrit yolunda ihti-
~ dU9tU) idare heyeti çekilme- dır. Bu hal karş1Bmda hükumete bir Yunanistandaki son siyası hi.diae- li.lciler, hWdunet kuvvetlerine men-
~ Malire Vekili, para tevziatında beyanname vererek bu idare heyeti- leri yakından takip etmek için Ati· sup 800 lti§iyi öldürmüşler ve silah, 
~ hiaelilert korumak iatedi. nin vazifesini li.yıkıyle yapmadığın- naya git.mit olan "Obllerver" ve ''Kan mühimmat ve malzeme zaptetmişler
~ )U)t hiueliler, bun& mlni oldular. dan ve bilhassa küçük istihkak sa- chester Guardien" ingilizce guetele- dir. 
~ ga'Yri mttbadiller cemiyetinhi i§le- hiplerinin haklarmı gö~tmediklerin- rinin Viyana muhabiri Foder, şehri· 
(loQ takip için Ankaraya gidenler den ve yapılan intihabın gayrikanu- mize gelmiş ve dün akşam tekrar Vi-
~) lirayı ceplerine koydular, nf olduğundan bahiale cemiyetin fes- yanaya dönmüştür. 

t, ettiler.,, hini istiyeceğiz. Birkaç gündenberi şehrimizde bu -
"P '8.hsiyata döktllmtlJtU. Şehap ce Gayri mübadillerin yüzde sekseni- lunmakta olan fransızca "Matin" ga-

"-'di : ni 50 binden eksik istihkak sahipleri zetesi muharrirlerinden Şarl Kinel de 
...... Bu Uç yüz liranın vahm yllz tetkil etmektedir. dün akşam Parise dönmüştür. 

l•panyollar valafi birer ~elam 
öldürücü kailmifler 

Lizbon, 20 (A.A.) - Şimali ispan
yada 15 gün 1eyahat ettikten sonra 
Burgosdan dönen bir gazeteci, Reuter 
Ajansı muhabirine beyanatta bulun-

Bir daha Alman gemisi durdurulursa 

Alman harp gemileri 
işe müdahale edecek 
Londra, 20 (Tan) -İspanyayı t.er

keden Alman t.ebaalannı nakletmek
t.e olan Kamerun Alman gemisinde 
Madrit hüldlmetiııln Llberta kruvazö
rü mbitam tarafından yapılan araş -
trrma, beynelmilel bir hidise mahi
yetini almıştır. 

Alman efkin umumiyeslnde ıtld -
detli bir asabiyet uyandıran bu bi

diseye temas eden nazi organı Folki

!tfl Beobaht.er, ezclimle tmılan yu -
maktadır: 

"Madrit hUldimetlnln bu hareketi 

önünde, tabiidir ki Almanya lizmıge
km tedbirleri alacaldır. Bolşevlkle -
rln mazlmn kurbanı olan İspanyolla
ra muavenet etmeğl bir vazife bWriz. 

Stallnln askeri ve &lyasi mtltteftkl 
olan Fransa, boş yere ademJ müda
hale teklifinde bulunuyor." 

Clomale d'İtalya ve Tevere gibi 
ltalyan gazeteleri de bu hidlseyi acı 
kelimelerle tenkit etmektedirler. 
Almaııyanm Madrit maslahatgü

zan Kamerun lıidlseslnl şiddetle 

protest.o ederek bundan BOara hpan
ya limanlanna uğnyacak olan Al
man ticari gemileri böyle hidlselere 

manız kaldıkları takdirde, Alman 
harp gemilerlnbı bunlann müdafaası 
için ellerinde bulunan her türlü vası
tayı kullanacaklanru İspanyol hükô
metlne bildirmiştir. Alman amirali 
Koros ta ayni mealde bir beyanatta 
bulımarak, böyle bir hidisenJn teker
rüriinde başka yollara da tevessuı 
edileceğini ili.ve etmiştir. 

Hidise, halen Dehtesgarden'de bu
Junrnalrta olan Hltlere bildirilmiş ve 
talimat beklenmekle beraber, diplo
matik kanalla Madrit hükllınetialn 
resmen özür dilemesi lst.enmiştlr. 

İngiliz mütehassısların mütaleaar • 
na nazaran, harp esnasında, be31nel
mllel deniz kanunlan herhangi bir 
devletlll kara sulanndan tiç mil me-
8&fede istediği gemide araştırma yap
maya müsaade etmektedir. 

Almanlar, bu hükmün ancak harp 
esD&81Dda tatbik edilebileceğini iddia 
etmlşlenıe de, dahili harp dahi ba.5ka 
bir devlet.e karşı iliııı harp l;ibi telfık
kl edUeblleceğlnden ispanya m~ru 
hükfunetüıln aldığı bu tedbir yerindP. 
ve haklı addedilmektedir. Madrit hü
kfuneti şimdi kendi kara solannı b'o
ke ilin etmiş bulunmaktadır. 

ispanyada yeni bir 
ediliyor •• 

reJım teklif 
~~~~----------------~--~~~~ 

Tek vergi ihdasına intizaren 
vergiler hemen kaldırılacak! 

Barcelone, 20 (A.A.) - Halkçılar tesi sendikaları, tarafından işlctile • 
cephesine mensup bütün siyasi parti- cektir. Ufak bir orta arazinin zırat 
leria mii==mi"esri -- JMWia .. nem ••. 
lar tefldlitlannm mtlme88illerinden 
mürekkep olan. Katalonya iktisat mec 
lisi, matbuata bir tebliğ vermiştir. Bu 
tebliğde meclisin aşağıdaki kararlan 
hemen tatbik mevkiine koymağa ka -
rar vermiş olduğu beyan edilmekte ı 
dir: 

1 - Müstehliklerin ihtiyacatı na
zan itibara almak ve bazı uf&k sa
nayi .feda edilmek suretile istihsal 
muvazenesinin temini, 

2 - Yeni iktısadi nizamın harici 
hücumlara maruz kalmasını menet -
mek için harici ticaretin inhisar re -
jimine tibi tutulması, 

3 - BüyUk arazinin kollektifleşti
rilmesi, bu arazi, Katalonya jenerali-

muştur: 

İspanyanın şimalinde göse çarpan 
manzaralar, hep sefalet ve mahrumi 
yet sahneleridir. Kasabalar, tamami
le matem içinde bulunan kadnılar ve 
çocuklarla meskftndur. Bir milyon -
dan fazla adam silahlanmıştır. Zahi
ren normal bir halde olan bu adam
lar, adeta vahşi birer adam öldürü
cü kesilmişlerdir. oıu kafası taşıyan 
bayraklan hamil lejyon etranjerler, 
harp şarkılan söylemektedirler. Dahi 
li haı-p artık al~lide siyasi ve içtimat 
bir ihtilll olmaktan çıkmıştır. Bu 
harp ayni zamanda bir dini harp şek
iini almıştır. Ve biribirine hiç bir za
man JSınmamış, temessül edememiş 

olan eski ırklar, öldüresiye bir boğuş 
maya atılnuş bulunuyorlar. Fikrimce 
harp bitmeden evvel, herhalde bir 
çeyrek milyona yakın insan telef ola 
caktır. 

Amerika tauaHut telılilini 
reddetti 

Vaşington, 20 (A.A.) - Amerika 
hükumeti, bugün Montevideo kabine
sine bir nota göndererek ispanyada
ki dahili harp meselesinde tavassutta 
bulunmanın Amerika için imkansız 

olduğundan bahisle bu hususatki te
es.'lürlerini bildirecektir. Bu notada 
Amerikanın ananevi siya.setinin A vnı 
!J& işlerinin haricinde kalmak oldu • 
ğu hatJrlatılacaktır. Hariciye nezare
ti, bu notayı tanzim etmeden evvel 
Arjantin, Brezilya ve Şili hükfunetle 
ri ile müşaverelerde bulunmuştur. Bu 
hükfunetler de ispanya meselesinde 
herhangi bir teşebbiiste bu1U11Dlaya 

nıaba:ııllP..rl. icin puachıırl aend)kalb;m 
vticude getirilmesi, 

4 - Büyük sanayiin, devlet his • 
metlerinin ve münakalitm beraberce 
kollektifleştirilmesi, 

5 - Mali işlerin amele tarafından 
kontrol edilmesi, 

6 - Hususi müesseseler tarafın • 
dan işletilmesine devam edilecek o • 
lan sanayiin amele sendikaları tara
fından kontrol edilmesi, 

7 - Zirai istihsalatı arttırmak ve 
mümkün olduğu kadar fazla mikdar
da ameleyi toprağa bağlamak sureti
le işsiz ameleye süratle sanayi ve zi
raat sahalarında iş temini, 

8 - Tek bir vergi ihdasına · ~:za
ren muhtelif vergilerin acilen kaliı -
rılması. 

muarızdırlar. 

Mculrüli sanyorlar 
Parla, 20 (Tan) - Sevil radyosu

nun bugUn verdiii bir ha.bere göre, a
si kumandan General Molla :Madridi 
pek eıkı bir surette sarmış bulunuyor. 
Gece şehrin bütün ışıkları söndürül
müş ve sokaklarda kanlı çarpışmalar 
olmll§tur. 

Asilere nazaran Madrit birkaç gü
ne kadar ifgal edilecektir Bundan baş 
ka .Malaga ve 1run şehirlerinin düşme 
si de beklenmektedir. 

Bugün, Guadılup kalesinin asiler 
tarafından işgal edildiği ilin olunmuş 
sa da bu haber bili.hare tekzip edilmiş 
tir. 

Diğer taraftan .Madrit hilkftmeti, 
Balear adaları denizinde bulunan bü
tün Amerikan gemilerine on saat zar
fında bu sulardan çekilmelerini, dra 
adaların topa tutulacağını bildirmif -
tir. 

ltalyanm hazırlıklan 
Roma, 20 (A.A.) - Salihiyettar 

mahafil ltalya aleyhinde hariçte çıka 
n1an betlıahane haberleri tekrar mev 
zuubahis etmekte ve bunları kat'i ola
rak tekzip eylemektedir. 

Filvaki İtalya hazırlıklarda bulun
maktadır. Fakat bunu munhaaıran 

her ihtimale k&r§I hazır b19unmak i
çin yapmaktadır. Ve Paris ile Roma 
arasında müzakerelerin devam edişi 
ltalyanm bir anlaşmaya varmak husu 
sundaki kat1 azmini gösterir. İtalya 
Almanyanmkilerine benzer yaptığı ku 
yudu ihtiraziyeye şimdi Fransanm ce 
vabmı beklemektedir. 
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SITMA iLE MÜCADELE 

Kandıra ve Karasudaki 
batakhklarkurutuluyor 
r - ~ 

Karasu bataklığı büyük bir kanalla 

Cürmümeşhut 
Sivasta bir memur rüşvet 

alırken tutuldu 
Sivas, (Tan) - Şehrimiz baytar 

idaresi baş sekreteri Necmi, rüşvet 
alırken cürmümeşhut halinde yaka
lanmıştır. Hadisenin tnfsiliı.tı şöy -
ledir: Hükümet konağı bahçesinin 
yıllık hayvan sergisi için dar olduğu 
göriilmUş. Kabak yazısı mcvkiinde 
yeni bir sergi binasının inşasına 

başlanılmıştır. Bl41 sekreter, sergi Sakarya nehrine akıtılacaktır 
1 binasında çalışan mütahitlerden bi

--------------------./ risine işlerin şartnameye muvafık 
\.. ___ _ 

Izmit, (Hususi muhabirimiz yazı- Ayrıca Koyun köprU, Çiftlik gölü olarak yapılmadığını ve kırk lira 
yor) - lzmit Sıtma Mücadele heye- civarında bulunan kör Sakarya ba - vermediği taktirde inşaatın başka
ti yeniden mühim miktarda batak - taklığı da kurutulacak ve Sakarya sına devredileceğini haber vermiştir. 
hk kurutmıya karar vermiş ve te - nehrine bir kanal ile akıtılacaktır. Bunun üzerine müteahhit, ilbaylık 
şebbUslere başlamışt.ır. Kurutula - Burada 10 bin dönüm kadar arazi makamına ba.ş vurarak vaziyeti an
cak bataklıklar l\:arasu ve Kandıra bataklıktan kurutularak mezru bir !atmış ve numaraları tesbit edilen 
kazası köylerini uzun y:ıllardanberi hale konacaktır. paraları götürüp ba., sekretere tes-
rahatsız eden ve oldukça ~eniş bir Yuvalı dere bataklığını kaplıyan !im etmiştir. Yapılan araştırmada 
araziyi çevreliycn batakhklardır. 30 bin dönümlük arazi de yine geniş müteahhidin verdiği paralar, Necmi 

Bunlardan birincisi 80 bin dönüm- bir kanalla Sakarya nehrine akıtıla- nin üzerinde çıkmıştır. Memur der
lü1' l{arasu bataklığıdır. 2700 met- cn.k ve bu suretle civar köylülerin hal tevkif edilmiş, adli tahkikata 
ro uzunlukta büyük bir kanal ile çektiği dertler sona erecektir. başlanmıştır. 
Sakarya nehrine akıtılacak olan bu Izmit sıtma mücadele heyetinin ----
bataklıktan hasıl olacak toprak fa- bu faydalı çalışmaları köylüler ara- İzmirde işlenen cinaye
kir ve topraksız köylUlerc tevzi olu- smda derin bir sevinç uyandırmakta f ·ı dl" "ld" 

dır. Mücadele memur ve doktorları tin aı İ a ıyeye verı 1 
nacaktll'. Bu arada 15-16 köy halkı köy köy ve ev ev gezerek hastaları 
d il rd b 

· lzmir, (Hususi muhabirimiz yazı-
a y:ı a an eri çektıkleri sıtmadan tedavi etmekte ve kinin dağıtmakta 

kurtulmuş bulunacaklardır. dırlar. yor) - Evvelki gün Tepecikte Sür-

Erzin canda hazırlık 
Önümüzdeki yıl Erzincana varacak 
olan demiryolu şehre hız verecektir 

Metruk bir hal.de b-ultman Harbiye kı§la~ınm bugiinkü hali 

Erzincan (Hususi muhabidm.iz ya
zıyor) - Erzincan §ehri, etrafı çok 
y{iksek dağlarla çevrilmiş, dar ve çu
kur bir ova ortasındadır. Yatları ha
VMl cehenneme döndüğü için şehir 

halkı dağ eteklerindeki köylere çekil
mektedir. 

önümUroeki sene gelecek olan de
miryoluna ait istasiyonun bu ve da-

Garbi Anadolu turuna 
çıkan genç bisikletçiler 

ha bazı sebepler dolayısile §ehrin 
sayfiyesi makamında bulunan aske::i 

orta okul hizasında yapılmMı takar

rür etmiştir. Bu suretle şehir, istasi

yonun etrafında toplanmış olacaktır. 

Bundan otuz sene evvel ayni mak

satla yapılan bUytik kışlalarla hasta

ne de yeni şehrin içine girecektir. 

Umurbey yolu Yalova 
şosasına bağlanıyor 
Gemlik, (Tan) - Umurbey yolu

nu Bursa - Yalova yoluna bağlamak 
üzere işe başlanmıştrr. Gemliğin Ilı
ca ilçesinden Umurbeye doğru hum
mah bir yol faaliyeti vardır. Gemli
ğin seyir yeri olan Umurbeye, bun
dan sonra yaz ve kış otobüslerle git-

, mek mümkün olabilecektir. 

meli sokağında 

bir cinayet işlen
miştir. Rakı al -
mak yüıünden a
ralarında çıkan 

kavga neticesin -
de bakkal Bocalı 
sabıkalı Kerim, 
'bakkal lhsanı üç 
yerinden yarala -
yarak öldUrmUş -
tUr. Katil Kerim, 

Katil Kerim yakalanmış, ve 
cürmünü itiraf etmiştir. Suçlu, evra
kı ile birlikte Adliyeye verilmiştir. 

C Küçük Hab-;;ler 

* Adapazarı, (Tan) - Adapazarı 
ve DUzce gençliğini birbirine tanıt
mak gibi güzel bir maksatla hazır
lanan bir seyahatte, Ada.spor genç 
takımı bu pazar Düzce' de Düzcenin 
çok çalışkan Siyah - Beyaz kulübü 
takımıyla bir futbol teması yapmış 
ve maçı Adaspor genç takımı daha 
teknik bir oyunla 3 -1 kazanmıştır. 

Düzceliler Adaspor' lulara çok mi
safirperverlik göstermişler ve Ada
pazarlrlar bu kardeş kasabadan çok 
iyi hislerle aynlmışlardır. 

• Antep, (Tan) - 'Mimar Yanscn 
tarafından yapılmakta olan şehir i
mar planının bir taksim iki yüz bin 
mikyasındaki kısm ı gelmiştir. Bu 
planda şehrin ana caddeleri, istas
yon yeri, stadyom, eğlence mahal
leri, park yerleri tesbit olunmuştur. 

• Antep, (Tan) - Halkevi lisan 
kurslarına gösterilmekte olan rağ
bet çok artmıştır. Müdavimler ara
sında şehrimizin ileri gelen aileleri
ne mahsus hayli bayan vardır. 

Ceza evinde açılmış olan okuyup 
yazma kursuna iki yUz küsur mah
pus iştirak etmiştir. Mahpuslar bu 
kurstan çok istifade görmektedir. 

• Yalova, (Tan) - Bursa Acaspor 
kulübü bisikletçileri buraya gelmiş -
ler ve sporcular tarafından karşılan
mışlardır. Bisikletçiler, bir gece kal
dıktan sonra sabah saat 10 da Yalo
vadan ayrılmışlardır. 

Zimmetine birçok 
para geçirmiş ! 
Bir maliye ~emuru 
hakkındaki tahkikat 

İzmir, (Hususi muhabirimizden)
Burada maliyede bir suiistimal ol -
muş ve tebliğ memuru Şükrü adında 
biri muhtelif makbuzlarda ve def
terlerde yaptığı tahrifat neticesinde 
zimmetine fazlaca miktarda para ge
çirdiğinden yakalanmıştır. 

Şükrü mütemadiyen mükelleften 
40 lira alarak 4 liralık makbuz ver
miş ve birçok makbuzlar da " başka 
başka namlara çevrilmiştir. Maliye 
müfettişi Cel81, Ankaradan maliye 
vekaletince şehrimize gönderilmiş ve 
bu işi tahkika memur edilntiştir. 

Şükrü isticvabı sırasmda şu~ tahak 
kuk ve tahsil başmemurlannın da bu 
işte kendisiyle beraber hareket ettik 
lerinı ve bu suretle alınan paraları a
ralarında taksim ettiklerini, gene bu 
paralarla tertip edilen ziyafetlerde 
beraberce çektirdikleri fotoğraflar 
mevcut olduğunu söylemiştir. Bu hu
susta aynca tahkikat yapılmakta -
dır. 

Basmahane tahsil şubesi mmtaka
srnda bu suretle verilmiş bütün mak
buzlar polis marifetiyle mükellefler
den toplnttmlmaktadır. Şubedeki 

tahsil defterleri ile makbuzlarının 
dip koc;anlannı muhtevi evrak ta bir 
odada mfihiirlenmiştir. ŞükriinUn id
dialan üzerinde tahkikata müfettiş
lerce devam olunmaktadır~ 

•• 
Uzümlerimiz için 

propaganda 

Üzüm kurumu bir 
eser hazırlıyor 

İzmir, (Hususi muhabirimiz yazı
yor) - Tariş Limitet şirketi (Uzüm 
kurumu) nefis üzümlerimizin dış pa
zarlarda propagandası için bir albüm 
hazırlamaya başlamıştır. Bu albüm
de üzUmlerimizin bağlarda nasıl top
landığı, satış plya.'ialarına nasıl sevk 
olunduğu, nasıl işlendiği, ambali.J1a
n ne arzda apıldı • , v purlara na
sı! ylik1eti1diği, hulasa bütün bu işler 
en ince teferrilatına varıncaya kadar 
tesbit edilmiş bulunacaktır. 

Kurumun arsrulusal 1zmir fuvann 

da açacağı pavyon çok orijinal bir 

güzellik arzedccektir. Bunun için şim 

diden hümmah faaliyet sarfolunmak 

tadır. Hazırlanan projeye göre taze 

ve kuru üzümlerimiz cam vazolar 

içinde teşhir edile<::cği gibi taze üzüm 
lerden neler yapılabileceği de gösteri 

lecektir. Bu pavyon bilhassa iç pa • 
zarda yurddaşlar arasında UzUm sar
fiyatını çoğaltmak için gU1,eJ propa
ganda vesilesi olacaktır. Küçük Bel
çikada bile TUrk üzümlerinin kendi 
memleketimizde istihlak edilen mik
tardan sekiz kat fazla satılmış olma
sı ibretle karşılanmaya değer. Üzüm 
sağlık baknnından en çok değer taşı
yan meyval anmızdan biri olduğuna 
göre kurum kunı üzümlerimizi A
merikada olduğu gibi gayet süslü ve 
cazip kutular içinde kilosu 20 kuruŞ
tan satılığa çıkaracaktrr. Bilhassa 
bu iizümlerin çok temiz, yıkanmış, a
yıklanmış ve tasnif edilmiş olması 
revacını arttıracağı umuluyor. 

1 lzmirde bir cinayet 
, İzmir, (Hususi) Sürmeli umumha
ı 

Eskişehirde güzel bir sergi açıldı 

İzmir, (Hususi muhabirimiz bildi -

riyor)- lzmirdeki yarışlara iştirak 

etmek Uzere Bursa.dan hareket eden 

ilci genç bisikletçi, cumartesi akşamı 

§ehrimize gelmişlerdir. Garbi Ana· 

doluda tura çıkan gençler, vaktinde 

yetişemedikleri için yarışlara gire

memişlerdir. Bisikletçiler, bugün şeh

rimizden hareket etmişlerdir 

; neler sokağında Bucalı Kerim na-
• 1 mında biri, bakkal ve tefeci İhsanı 

j bıçakla yaralayıp öldürmüştür. 
1 Hadise hakkında aldığım maluma-
' : ta göre, Kerim sarhoş olarak umum-
i haneye gelmiş ve biraz daha rakı iç

i mek istemiştir. Bunun için de lhsan

İ dan rakı almak teşebbüsünde bulun

! muştur. Fakat Ihsan: 

"- Bugün pazardır, dükkanı aç -

makta mazurum.,, 

Cevabını vermiştir. Bundan sinirle 
nen Kerim, talebinde ısrar gfü;tcrmiş 

fakat İhsan aldırış etmeyince küfre· 
derek bıçağını çekmiş ve İhsana sal
dırmıştır. 

lhsan kendini müdafaa etmeye va
kit bulamamıştır. Açılan yaralar çok 
derin olduğu için zavallı adam yere 
yıkılmış ve biraz sonra ölmüştür. 

Bu sırada hadiseyi gören polis İbra-
him derl)al koşup gelmiş ve katili, fi 
ranna meydan vermeden yakalamış
tır. 

Cemiyetin idare heyeti bir arada 

Eskişehir· (Tan) - Sekiz senedir muntazam bir şekilde çalışan Yok

sulları Koruma Cemiyeti, güzel bir sergi açmıştır. 70 kadar yoksul 

yavrunun nakış, dikiş ve elişleri bu sergide teşhir edilmektedir. Sergi, 

~k büyük bir rağbet kazanmaya ba.slamıştır. 
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No. 21 Yazan: MlTHAT CEMAL 

İhtiyardı: yani 
yaşadıklarını 

insanların pek az 
sandığı yaştaydı 

Romanını yırtacaktı. Süheyla oda· 
ya girdi. 

O, Adnam me.'igul görduğü zaman 
bilmediği hastalığını unutuyor gibi 
tuhaf bir hisle seviniyordu. Ad -
m .. n müsveddeleri gösterdi. 

- Hiç bir şey yapmamak için o
tuz beş sene çalışmak, buna derler 
Silheyla! 

Dedi. Gözleri doldu. Şimdi her şey 
gibi "sanat,, i de inkar ediyordu. 
"Sanat,, "hayat,, dediğimiz yalanı 
gerçek sanmak için uydurduğumuz 

ikinci bir "yalan,, dı. Deha bile, bü
yük Alman şairinin (1) dediği gibi 
insanın çıkmamak şartile uluhiyete 
dayadığı merdivendi. Hayatında yal
nız ı:ıanat heyecanı kalan Adnana 
kuvvet vermek için SUheyla, 

- Yanılıyorsun Adnan, dedi, ha
yatımızda tek doğru şey sanattir. 
Hayattan bile kuvvetli olan sanat! 
göf!11üyormusun ? Dışarda ehemmi
yet vermeyerek görüp geçtiğimiz şey 
lere sahnede ağlıyoruz. 

Karısı konuştuğu zaman çok gil
zel oluyordu. Fakat o kadar az konu 
şuyordu ki .. 

Adnan: 
- Zaten ihtlyarıadım. 
Dedi, bunu söylerken hastalığını 

ihtiyarlık sanıyordu. Süheyla bunu 
sezdi, kocasının fikrini telaşla kabul 
etmedi. "Bu yaşta bir erkek ihtiyar 
sayılmazdı.,, 

Kadın göz yaşlarını göstermemek 
için odadan kaçtı. 

Adnan düşündü, " ihtiyar sayıl 

mazdı '' demek " ihtiyarladı" de
mekti. 

Zaten görmiyor miydi? Her halile 
ihtiyardı. insanların sık öldüklerini, 
az yaşadıklarını zannettiği yaşta idi. 
Yemeklerin tatsız olduğu, günle -
rin biri birine benzediği, konuşa -
cak kimsenin kalmadığı, insana bü
tün gençlerin cahil, ahlaksız, küstah 
gör.ilndUkleri yaş! 

Adnan bu yaşa yaklaşmıştı; bir ta 
kım şeylerin azaldığı, bir takım şey
lerin çoğaldığı yaş: görmek, yürü
mek, tatmak, sevmek, konuşmak ek 
siliyordu. YUriimekteki hareket aza
lıyor, onun yerine kımıldamaktaki 
kısa hareketler çoğalıyordu. Gözle~, 
eller, boy, saç azalıyor, burnun, ku
lakların hacmi çoğalıyordu. 

Fakat saçlar eksilirken, kıllar artı 

yordu, kendisinin karikatöri idi. Ken 
disi kendisinin müstch2i hatırası! .. 
Yiizü kendi asıl yüzile alay ediyordu. 
Eşyanın bile ="'tiyarlamasmda bir ne 
cabet vardır, halbu ki insan eskidik
çe a.dileşiyordu. Dişleri, vücudundaki 
iskeletin otuz iki uçla ağzından sark
masi idi. 

Süheylamn "içme .Adnan,, d iye 
yalvardığı cigaralardan bir tanesini 
- karısı odada olmadığı için - sessiz 
bir kibritle yaktı, dumanında düşü

nüyordu: ölümden daha korkunç şey 
vardı ölümün ayak sesi! Gelne ölü -
mün kendisi göriinmeden duvara vu
ran gölgesi! ihtiyarlık bu gölge idi, 
bu sesti! "lhtiyar,, misafirlikte çok 
oturan adamdı; onunla artık konuş
mayacaklar, ne vakit gidecek diye 
bekleyen gözlerle ona bakacaklardır. 

" ihtiyar" a edilen h<>nnetler bile, 
gittiği yerde oturmasın diye insanla
rın onunla ayakta görüşmeleridi. 

'' ihtiyar" gUzel ölmekten bile mah
rumdu. Adnanın demin yaktığı kib -
rit bile sönerken boynunu bu kadar 
hazin bükmedi. Cenazesini ta§ı~an

lar bile onu değil ba§ka §eyler konu
şacaklar, ağlayan bile olsa ölüye de
ğil, ölüme ağlayacaktı.Bu kadar mer 
hametsiz bir ölüm ne büyük çeza -
dır! Çok yaşamak bu derece büyük 
bir kabahat mi? 
Konağın kalfası odaya girdi. 
- Katip Salih efendi geldi. 
Dedi. Adnanın dün akşam yaziha

nede unuttuğu " uşak Ahmet" dava
sının dosyasını getirmişti. bu vesile 

-----·-

i<.li. Katip Salih, aylığını Süheylay• 
hatırlatmak için gelmişti, çünkü bu· 
nun maaşını yazıhane kirasile bera· 
ber Adnan, uşak Ahmet davasından 
alacağı ikinci taksite talik ediyordu. 

Süheyla, herifi görUnce, bir köşe· 
de aylığını, yazıhane kirasile bera· 
ber verdi. Katip Salih tedahülde kal· 
mayan maaşının key(ile büyük teVB· 
zu içinde Adnanm odasına girdi. Ad 
nan dosyadan ziyade başka şeye 

memnundu: 
-- Isabet ki geldin Salih efendi, 

sana bir şey söyliyecektim. Bizim 
Hidayet merhumun konağında bir 
Burhan vardı; Hariciye mümeyyizi 
Burhan. Son zamanlarda vaziyeti iyi 
değil diye işittim. Uşak Ahmet dava 
sında bunu da şahit yapsak diyeceJc· 
tim. 

Katip Salih Burhanı hemen tanıdı. 
fakat lakırdıyı' uzatmak istedi; göz· 
leri tavanda düşündü: 

- Burhan, Burhan, Burhan ... 
Adnan: 
- Canım, merhum Belkisin amca· 

zadesi Naşit beyin iyi arkadaşı idi. 
Temiz giyinir, çok şişmandır, yalan· 
cı şahit olduğu mahkemede be1li b:le 
olmaz. 

Katip Salih: 
- Anladım efendim, fakat... o siı 

Iere ömür! 
Adnan: 
-- Deme! genç adam yahu! ne 

çabuk öldü. 
Katip Salih: 
- Olmedi efendim, intihar eu i. 

"Entellijcns servis,, e casusluk eden 
Hintli Abdullah Sağir Ankarada 
asıldıktan sonra bu Burhan hiç evin• 
den çıkmayordu, çıldırdı diyorlardı, 
bir gece bir adres sormak için polit 
evinin kapusunu çalmı§, Burhan peıı 
cereden polisi görünce . abdeshanede 
tabanca ilo intihar etmiş. 

Ambidextre bir adalet 
~dnan dUşiinüyôTau: Adalet' 'he 

hokkabazdı. Sağ ve sol elini ayni me 
haretle kullanan adalet!.. Hele şu teı 
kiye zarfları! Mahkeme, imamla be 
>:eti ihtiyariyeyc kapalr zarfla şahitli 
rın namuslu olup olmadığını sorunca 
Macidenin umumhanesini işleten Çil 
li Mahmut bu zarfın içinde " eshabl 
namus ve takvadan" olarak çıkıyor• 

du. 
Sonra resmi malumatla husust nı• 

lumat ne kadar da bam başka! · 
Adnanın hususi aldığı malumat : 

" Yanyalı Hafız lsmail Sofular nı• 
hallesindo eski bakkal, sonra h Urri• 
yet ,.e itilafta aza, sonra Kamil pa§' 
kabinesi zamanında piyasa hırsı$1• 
sonra tefeci, şimdi asma altınd• 
bakkal" • 

Imamm zarfından çıkan rcsrnl 
malumat: 
Hafız lsmail efendi Yanya e§rafı11 

dan olup erbabı yesar ve namusUtl 
ve tüccarı mutebereden ve huffazı Jd 
ramdan." 

Adnanm aldığı hususi malumat : 
"Avlonyalı Rıdvan, Senih efendi· 

nin evinde eski' uşak, sonra Sakat11 

Vasfinin kadın işlerinde vasıtası, s<>11 

ra Hürriyet ve itilafta aza, sonra bit' 
nahiyede hırsız mUdür , şimdi şeybi11 
islam kapısının yanındaki kahvede 
yalancı şahitlik etmekle maişetini 1" 
zaoıyor." 

lmamın zarfındnn çıkan resmi rı:ı' 
lumat: 

"Ridvnn bey A vlonya e§rafrndııft 
olup erbabı nam ,tan ve kuderna)1! 
memurin mülkiyeden !" 

[Arkası vııtl 
"""" 

Gemlik köylerinde bir kaza 
Gemlik, (Tan) - Bursa - yaJo"' 

ana yolu üzerindeki EngürücUk J<lr 
yünde bir kaza olmuştur. Köyiln dt' 
ğirmeninde çalışan lbrahimle arl<I' 
daşı Ahmet motörU işletirlerken .~~ 
sızın bir infilak olmuş ve her ikisı aı· 
ağır yara alarak kısa fasılalarla 

(1) Goete müşlerdir. 

=============================-========~~ 

ltalyan Lisesi ve Tıcaret Mektebi 
TOMTOM SOKAK BEYOGLU 

Kayıt muamelesine eylülün birinci gününden itibaren 
Saat 10 • 12 de yapılacaktır 
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Dümen sapını kuvvetli elleri ile sımsıkı tutarken, 
gözleri ile de sanşın kızın bulunduğu tarafa bakıyordu 

Derslerime çalıştığım gibi sınıfımın 

da sayılı çalı§kıınlanndanım. Bundan 
bir müddet evvel yaptığım bir seya
hatte evine indiğim yakın bir akraba 
m~n kızını sevdim. Kend'8i benden üç 
Y<Ul 'büyüktur, liseyi de bitirmiştir. 

Bana karşı soğuk davranmıyor, ya
kınlık gösteriyorsa da mukabil hisle
rinin neler olduğunu ankımamakta -
yım. Kendisine de hiç birşey açmıyo-
1ıtm. 

Kendisini sevindire~k ve sevecek 
olan adam, henüz ortada yoktu 

GUpeşteye kadar geldiler. • 
lp merdiven yukan kaldınlmıştı. --

Oracıkta dürillmilf bir halde duru- ..... 11!1!1 
) ordu. 

Anskar onu aldı ve yavqça qağı 
larkrttı. 
Burası grandi direğindeki vardiya 

için çok gölgeli ve karanlık görünü
)ordu. Kı~ kaaaranm dip tarafına 
l'aatladığından dümen üstündeki var
diyanın da gözüne çarpamazdı. Gemi 
~n provası ise epeyce uzaktı ve ara
daki direkler, yelkenler ve sair kala
lıaıık şeyler böyle karanlık bir gece
de gUpeştede bir şeyler yapan iki ki
tlnin görllmnelerine engeldi. 

Once genç kız ip merdivene tutu
n&rak indi. 

Sonra Anakar sarktı. 
Sandala indikleri zaman her tkiai 

ile eevinç ve heyecan içindeydiler. 
Anakar kUreklerln topaçlannı sım 

illa tuttu ve çekmeye b&fladı. 
Geminin tekneelnin kenanndan 

~yordu. Deniz blru dalgalıydı ve 
daılaıar arqyordu. 

Provaya doiru blru nerleclikten 
llotın. geminin bordum& amut ola -
l'ak açılacaktı. Böylelikle her ilç var 
~ da mUmkUn olduğu kadar 
~ bulunacaktı. Aynca ken -
"11eri için zararlı olabilecek haller -
len. de a&kınıyordu. lıleeela kilrekle
l'i hızlı çekmiyordu; hattl suyu kö
Mklendirmemek lçln onlan hiç dı -
9'rı çıkarmıyor, içten içten uılıyor
du. 

m.tricl pelerinine Claha çok sarı -
'1Jor, NDdalm içine doğru eğilerek 
lbı.meye çaiıı,ıyordu. 

Heyecan ve korkudan titriyor, dit 
1-i btrlblrlne wruyordu. Kıyıda ya
'-n bir lld cıluı atefi ~ aor 
fu: 

- Oram delil m1 ! Oraya gitmiyor 
.. Uyuz! 

Ç\lnkU Anekar 1Mdalm burnunu 
~ya MiU.-G1U1aq6ee-•im• 
Olan dik bir kayalıia doğru çekiyor-
clu. 
Anıkar, gizli maksadını pek iyi 

llzliyen bir 11e11le cevap verdi: 
- Oraya gidiyoruz. Fakat biraz 

doı1L9&cağız. Çünkü yolumuzun lia -
ttlnde Türk kadirgaaı var. Hani dün 
~am karaya oturm~u ya .. Ora -
dıİı bizi görürlerse Uzerlmize hü -
tuın ederler. Hat.ti. top ate,ine tu -
t&rlar ve .. 

Bu •ter genç 1m için pek mlna
... görttnmedi. Fakat hiçbir an kafa
lilldan söküp atamadığı ,uphelerin 
li)anma,ma da engel oJamadL 

-8-
Bir çıibk? ... 

lluuı kıç kuaraya gitti#l saman 
~ da saten onun dU.ündükleri-
1ll dtttilnmU.,, yıldız tarafmdaki bu
lııt karaltılanna dikkatle bakmlfb. 

t 
Ruanat . 
- Haldun var. · 
l:>edikten aonra illve etUT 
- Sen dilmende dur. Rüzglr pro 

~esiyor. Büyük yelkeni biraz 
'cabwr.et gemiyi kıbleye doğru 
~oluruz. Umanm ki, oturdu 
;:ıuz yerden böylelikle kurtulu -

- Ben de umuyorum. 
'l'oeun gem1ııin orta gUverteelne 
~ uzakıa.tı. Biru 10nra oradan 
~ kumandalar, ip ve makara see 
~ duyuluyordu. Büyük yelken, iki 
'Pbı ucu çekilince, hemen gerilecek 
hklıde serene bağlanıyordu. 

llu lf ancak on on bet dakika sür 
~ \Pe yeniden oıtalığı bir aeııizlik 

Pladı. 
tL. Şiındi geminin. bq ve ortumdaki 
oq Ya.rdiya ile kıçtaki Dertli Basan
~ bqka hepsi birer tarafa çekile
~k biraz uyku keetirmeye yelteni -

tiardı. ~ • 
'l'oeun, Dertll Huana'! 
~.~n de dinlen. Ben beklerim bu 

~·fakat Halan buna razı ol

~· dilmen upmı kuvetli ellerile 
~ıkı tutarken gözlerile de un
~ kızın bulunduğu geminin karal
~ uzun uzun bakıyor, onu dlltü-
4;,'°r, gözlerlnln öııUne getiriyor -

\ 4radan yanm aaat kadar daha geç 

ıu~llzglr birdenbire hızlandı ve de
~kabardı. 
''l'urk kadirguı epeyce aallanıyor-

!\r ltıç taraf kalkıp indikçe bq ta -
ta. gittikçe serbest olmaya baş-

"-

Diyeceksiniz ki ben y<U}ta birinin 
bu gibi şeylerle aığraşma~n doğm bir 
§ey değildir. Unutulabilir. Fakat ne 
1.:adar düşünmemek istedim ve kar§ı
la§maktan çekindimse de, onun 1taya
li gözlerimin önündedir. Ve b-u hal 
iki seneden beri devam etmektedir. 
Kendisiy!e her gün her saat beraber 
bulunmak arzusu beni şiddetle taci~ 
etmektedir. Kendisine acaba bir~ey 
hissettirsem mi' Yoksa bu benim i -
çin imkansız bir şey midir' Bir akıl 
vermenizi saygıUırımla 'dilerim. 

Kendisine hiÇ birşey söylemeyiniz. 
Sizden yaşı büyük, tabmli yüksek bir 
kızla mes'ut olmanız imkanı yoktur. 
Hislerinizi, başka tarafa kanalize e-

Dertli Hasan: - Mehmet.. diniz ve ona hiç birşey açmayınız. Gü 
Eğlencelerde hazır bulunuyordu. j cut olduğu kanaatini uyandırml§tı. 

Kadınlardan hoşlanır, küstah, ateşli Fakat dalına olduğu gibi, dünyanın 
- Kurtuluyoruz, Küpeşte boyunca üçer dörder a - lünç olunrunuz. 
Diyerek sevindi. dım aralıkla yayılmış olan leventler Onu isteyiniz 
Sonra Uç dört adım ilerisinde ba- yerlerinden fırlıyorlar: 

,ını geminin küpeştesine dayamış ve - Buyur ağam.. Buradayım.. Edimeden Ne. ~mzasile. 
biraz dalmış olan arkadaşına yak - Diyorlardı. Yetişkin ve çok güzel bir kızı Bevi-
latı. Omuzuna dokundu: iki levent seren cundalarmdan yorum. Ü'tfa beni sever gibi göründü, 

- Tosun! .. Kalk .. Kurtuluyoruz... sarkan iki ipi çekince yelken birden uzun zaman mektupUı konuştuk, bir 
. Tosun doğruldu. bire boşandı. türlü anla§amadık, ııe sözlerime ka-
Havayı koklar gibi yaptı. Tosun diğer arkadaşlarile birlik - tiyen inanmak istemedi, "hususi gö-
Geminin sallantısı, rüzgarın eaişi te hemen yardıma koşarak yelkenin rü§elim,, dedim, "buna katiyen imkan 

ona her şeyi hemen anlatmış ve Dert alt kenarlarmı yakaladılar. yok,, dedi, bu suretle, son zamanlar-
li Haaanm anlatmasına lüzum kal - Tosun emretti: d4 bana itimatsızlık göstererek be • 
mamifb. - Bağla ... Sıkı bağla!.. Uabuk . kl • da kı 

nım çocu ugum n, ve aş mın ge-
Tosun geminin güvertesine doğru ol... lip ge.Mrt ol.dugu· ndan bahsederek bu 

knAArken sag-a sola sesleniyordu· Yelken iki taraftan sımsıkı bağlan :ı ·~· 
-T- • fikrinde Mza da sebat etmekte. 
- Musa... mıştı. 
_ Veli... [Arkası ııarl Benims6 buradan ayrılmama !,5 

=======-----=========::::::== = = ===== ==ay kadar bir zaman vardır, kendisini 

Tevfik Fikret için yapılan ihtifal 
gelip geçici bir aşkla değil, hayatımın 
sonuna kadar seıieceğimi bildir..dimse 
de inanmıyor, ve bana aşkını en kıw

vetli delillerle isbat et diyor, bunun 
için şaşırdım kaldım~ ona olan aşkı

t-..... u•klA.illıiAt ACW.llim1 Ondan 
kotiyen ııazgeçemem, ne yapmam M-

lhtifalde bulunanlar 

Şair Tevfik Fikretin ölüm yıl dönu.inü münasebetile merhumun Eyüp
teki mezarında -bir ihtifal yapdDU§tır. Ni.zım Filorinalı hasta olduğu 
için fhtifale jştirak edememiştir. Kendisini temsilen Avukat Behçet me
rasime riya.15et etmişlerdir. Toplantıda Eyüp idman Yuvası ve Eyüp 
Gençler Mahfeli azalan ile muallimler, EyUp Kaymakamlığı namına 
Atıf, Şehir Meclisi Azasından Kemal Uçer, Ziya, Cemalettin Serve!', 
Nuri, ~li Galip ve daha b~k zevat hazır bulunmuşlardır. Avukat Beh
çet ve diğ9r hatipıer Fikretin hayatından bahsetmitler, şairin edebi kıy
metini anlatmışlardır. Ihtif ale geç vakit nihayet verilmiştir. 

Ucuz et aatıtı meaeleai \ Orman Mektebi naklediliyor 
Ucuz et satışından dolayı kasapla- Büyükderede Bahçeköyde bulunan 

beledi t kl müracaat Yüksek Orman Mektebinin Bursaya 
nn yeye yap ı an ' kli muvafık ··rül· ·· b h . Bi na go muş, u usus-
iki cepheden tetkik edilmektedir · - ta tetkikata ba.şlanılmıştır. 
ri reka;betin gayrimeşru olup qlma -

dığı meselesidir. Bugüne kadar alı - Sovyet Ruıyada festival 
nan netice, rekabetin gayrimeşru ma
hiyeti haiz olmadığı merkezindedir. 
Diğeri de nakliyat işinin değiştiril -
mesi meselesidir. Bu hususta tetkik
lere devam edilmektedir. 

Otobüı ücretler i 

Taksimle Beşiktaş arasında sefer 
yapan ve Tramvay Şirketine ait olan 

otobüslerin bilet ücretleri etrafında 
belediyeye birçok şikayetler yapıl • 
maktadır. Belediyenin yaptığı temas

lar neticesinde Tramvay Şirketi oto

büslerinden birine mazotla işleyen 

motör getirtmiştir. Yapılan tecrübe
len mazot kullanıldığ_ı takdirde mas
rafın dörtte Uç azaldığını göstermiş-

Moskovad~ rapılacak tiyatro fes
tivali için Sovyet hükftıneti, Türkiye
den bir heyet davet etmiştir. Sana't

karlanmızdan Cemal Reşit, Kazım 

ve Adnan bu heyetle beraber Mosko
vaya gideceklerdir. 

Muvakkitha neler tamir edilecek . 
Evkaf idaresi, işlek cadde ve so-

kaklarda bulunan camilerin muvak-
kithanelerini tamir ettirmekte ve bu-
ralarmı kısmen depo, kısmen de satış 
yeri haline ifrağ etmektedir. Buralar 
da halka hile katılmamış olan Ta§de
len ve Defneli suları satılacaktır. 

Alacak yüzünden kavıa 

zı m, .~iz bana ne akıl verirsiniz' 
Kendisine izdivaç teklif ediniz. En 

kuvvetli isbat budur. Zannedersek o 
da böyle bir teklif beklemektedir. 

Poliste 

Dün Kurnkapıda 
. iki ev yıkıldı 
Kaza vaktinde hisse
dildiği için insanca 

zayiat yok 
Kumkapıda dün, iki ahşap ev yı

kılmıştır: 

Kumkapıda Mektep sokağında 37 
numaralı Basana ait ahşap evin yan
gın duvan ile çatı kısmı birdenbire 
yıkı:lıaıştır. Bina, çatı kısmının ve 
yangın duvarmm ağırlığına dayana
mıyara.k kamilen çökmüştür. Bu evin 
yıkmtılan bitişiğindeki eve de tesir 
etmiş ve Aliye ait olan bu binanın da 
sokak kapısı yıkılmıştır. Evin için -
dekiler çatırdıyı daha evvel hissettik
lerinden sokağa kaçışmışlar, bu yüz
den insanca zayiat olmamıştır. 

B ir cinayet mi? 
Beykoz sahilinde bir ceset bulun -

muştur. Bu ceset Beykozda kundu -
racılık yapan Mehmede aittir. Meh
medin iki kolu bir iple bağlanmış ve 
ipin ucu da oradaki kotraya dolanmıŞ
tır. Hi.di11eye Beykoz jandarma ku
mandanlığı el koymuştur. Tahkikat 
derinleştirilmektedir. 

Bir çocuk de niz d e boğuldu 

bir kumarbazdı. 
Kraliçeye de bundan ziyade yakı

şan bir arkadaş olmazdı. Kontu sev
memek ve takdir etmemekle bera
ber, zevk ve eğlence ortağı olarak 
pek arardı. Aralarında arkadaşlık -
tan fazla bir münasebet vardır diye 
dedikodu yapılmışsa da, bunun esası 
hiç yoktur. Eğlence düşkünü çılgın 

bir kız kardeşle erkek kardeşten baş 
ka bir şey değillerdi. 

ve saray erkanının fikrine ve sui
zanlarma hiç ehemmiyet vermediği 

için bu dedikoduların arasından da 
başı mağrur ve iğilmez halde geçip 
gitmiştir. 

Mahdut birkaç ki§iden ibaret olan 
bu zevk ve safa düşkünleri, geceli 
gündüzlü eğlenmekten geri durmu
yorlardı. Kraliçe bunlann işledikleri 
cürüm ve kabahatleri borçlan ve re
zaletleri hep müsamaha ile karşılı

yor ve daima affediyordu. Yalnız af
fetmediği bir kaba~at içini sıkmaları 
idi. Müz'iç olmaya başlıyam derhal 
yanından uzakl~tırıyordu . 

Bir milddet safa ;enlerinin ba
f1Dda~fiö3; çı>k şen ve 
eğlenmesini seven bir İsviçreli baron 
bulundu. Sonra Coigny isminde baş
ka bir asilzade göze girdi. Kraliçe kı 
zamık olduğu zaman hiç yanında!\ 
aynlmıyan ve hep ona 'bakan duk 
Guines ile Macar kontu Esterhazy 
olmuştur. Aralarından bazıları krali
çeye fazla yakla$arak arkadaşlıktan 
ziyade bir münasebet tem.in etmek 
istemişlerse de Avusturya sefiri Mer 
ciz vaktinde araya giriyor, fc.-ı gi
dişin önüne geçiyordu. 

Asilzadelerin hepsi bulanık suda 
balık avlamak istiyorlardı. Maksatla 
n kraliçeyi eğıPnıiirerek mevki ve 
şöhret sahibi olmaktı. Mari Antua
net hepsinin hakiki kıymetlerini bil
diği için hiçbirisine fazla ehemmiyet 
vermezdi. Eğlence muhitinde arka
daşlık etmekle beraber hiçbir tanesi
ne fazla yakınlık göstermemiş, mad
di ve manevi benliğinden bir şey ver
memiştir. 

Onun kalbini teshir edecek, kendi
sini sevdirecek ve sevecek olan adam 
henüz ortalarda yoktu. 

Kraliçfnin etrafını sarmış olan bu 
erkeklerden daha tehlikeli ve muzır 
olanlar kadınlar olmuştur. 

Mari Anfüvanet çok tabü, çok ka
dın ve çok müşfikti .Sevmeği ve se
vilmeği adeta bir ihtiyaç olarak his
sediyordu. Uzun seneler hasta ve za
yıf bir kocanın yanında sinirleri bo
zulmuştu. İçinde birikmiş olan bütün 
üzüntüleri, teessürleri ve izzetinefis 
yaralarını birisine anlatmak, kalbi
ni açmak istiyordu. Bunu da etra
fındaki erkeklerin hiçbirisine yapa
madığı için tabiatiyle bir kadın arka
daş aradı. 

On altı, on yedi yaşında evlenmiş, 
kendi yaşı;nda genç kızlarla hiç arka
daşlık etmeye vakit bulamamıştı. 

Annesinden de pek genç yaşında ay
n düştüğü için kalbini hiçbir kadın 
kalbine açamamış, derdini dökeme -
mişti. 

Gizli köşelerde ehemmiyetsiz şey
ler· anla.tarak kahkahalarla gülmek, 
eli elinde, biribirine yakın samimi 
arkada.şiarla bahçede dolaşmak. kal· 
binde doğan ilk heyecanlan anlat . 
mak ... Bütün bunlardan mahrumdu. 

lftiranın nekadar müthiş, nasıl 
bin bir dilli bir canavar olduğunu he
nüz anlamamıştı. Her türlü ihtiya
tı elden bırakıyor. hiçbir şeye e
hemmiyet vermiyordu. Ahbaplarile 
düşüp kalkmaya devam ediyordu. 

Başlıca arkadaşı Madame de Lam
balle idi. Fransamn en asil ailelerin
den birine mensup olan bu genç ka -
dında hiçbir para veya mevki kap
mak hırsı yoktu. Kraliçenin göster -
diği dostluğa ayni temiz ve menfaat
siz bir arkadaşlıkla mukabele etmiş
tir. Kraliçe sefahat ve kumar muhi
tine sürüklememiş, ona fena §eyler
de nümune olmamıştır. Dostluğu o 
kadar derin ve pürümüzdü ki, ölü
me kadar sUrcfu. °\Yeôlümune sebep 
oldu. 

Bütün hayatında sebatsız ve ıttı

ratsız olan kraliçe dostluklarında da 
öyleydi. Lamballeden birdenbire vaz
geçerek kontes De Polignac'ı dost 
diye seçti. 

1775 senesin~e bir baloda bir gün 
kraliçenin dikkatini çok genç, güzel 

ve mahcup tavırlı bir kadın celbedi
yor. Etrafındakilere kim olduğunu 

sor.uyor ve öğreniyor. Sonra birden

bire yanına yaklaşarak niçin bu za

mana kadar saraya gelmediğini so

ruyor ve alakadar oluyor. 
Bu dostluk Lamballe ile olan ar

kadaşlığa benzemiyor, daha ateşli, 

daha şiddetli ve daha samimi oluyor. 
Polignac saraya gelmediğinin se

bebini şµ suretle izah ediyor. Krali
çenin verdiği ziyafet ve balolara iş
tirak edecek elbisesi ve sairesi yok
muş. Bu itiraf kraliçenin pek hoşu
na gidiyor. Bu kadar mütevazı ve 
sade bir insanın yer yüzünde bulu
nabileceğini o zamana kadar hiç gör
memiş olduğunu söylüyor, parasızlı
ğından utanmıyarak açıkça bu nok
sanı itiraf etmesini büyük bir kah
ramanlık addediyor. 

Herkesin kıskançlığına ve hasedi
ne ehemmiyet vermiyerek Polignac'ı 
derhal saraya maiyyetine alıyor ve 
hediyeye boğuyor. Hatti. bu yakın 

dostluk o dereceye vanyor ki, onun 
yanında bulunmak için oturduğu 

Marly'ye bütün saray erkanı ile nak-• 
!ediyor ve oraya yerleşiyor. 

Fakat bu m~lek zannettiği kadm 
hiç de göründüğü gibi saf ve temiz 
değildi. Borç içinde bulunan ailesini 
bu vaziyetten kurtarmak ve kendisi
ne de mühim miktarda irat temin et• 
mck için kraliçenin dostluğundan is
tifade etmiştir. 400.000 liralık borc
larını ödetmiş, kızına e\•lenirken 800 
bin liralık cihaz masrafı verilmişti. 

Kadm aynca 70 bin düka vaPldat 
getiren bir çiftlik sahibi olmuştu. 

Hatta suişöhreti ile meşhur olan bu 
kadın bir müddet için kraliçenin ~ 
cuklarına mürebbiyelik bile etmiş -

tir. Tecrübeler ay sonuna kadar süre 
cek ve kat'I netice alınırsa bütün o-

Gala.tada bir otelde yatan Yahya 
Kaptan, İstikl8.l caddesindeki lokan -
talardan birinde Yusur°Ziya ile ala -
cak yüzünden kavgaya tutuşmuştur. 
Yusuf Ziya Yahya Kaptanı yarala -
IJUS, vakala.n.Dltatıf. 

Fatihte Molla Husrev mahallesin
de Boyacılar sokağında 35 numaralı 
evde oturan Mustafanın on sekiz ya.ş
lanndaki oğlu Hamit, arkadaşı Ah -
metle beraber Kumkapıya denize gir
meye gitmi§tir. 1klı\i beraber Çöp İs
kelesinden bir sandal kiralıyarak de
nize açılmışlardır. Karadan üç yUz 
metre açıldıkları sırada Hamit soyu
narak denize atlamıştır. Fakat biraz 
sonra kuvveti kesildiğinden çabala ~ 
maya başlamıştır. Bunu gören arka
d"'ı Ahmet, soyunarak denize atla -
mış, f akl\t kurtarmaya muvaffak ola
mamıştır. Tahkikata devam edilmek
tedir. 

Yirmi yaşına geldiği halde hiç aşık 
tir. Kraliçenin bir saniyelik anusu 
için bu kadın devlete senede yarını 
milyon 'bir masraf kapısı açmış. bü
tün akrabasını mevki ve refaha ka • 
vuşturmuştu. 

tobilslere yeni motörler konulacaktır. 
Bu suretle bilet ücretlerinde tenzilat 
yapmak iınki.nı P.lde edilebilecektir. 

olmamıştı .Saraydaki kadınlarla sıkı 
arkadaşlık ve dostluk etmesi de bir 
çok dedikodulara sebep olmuş, ken
disinde tabiata uymaz hislerin ınev-

I 
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1 Bu yıl 460 muall·im terfi etti 

Orta tedrisat muallimlerinin i:k 
terfi listesini neşrediyoruz ~----

- . • ... . 
Arttırma ve eksiltme 

muhtırası 

(Münakasalarla alakadar karileri 
nıiz için açt~ğırwz bu ütuna birkaç 
gtinlük hulasa koyuyoruz. Bunlar da 
gün geçtikçe bir.kaç defa tekrar edil 
ıni5 oluyor. Bu yüzden çok yer ka~· 

bediyoruz. Bundan sonra hergü.n 
yalnız iki gün sonraki mUnakasalan 
koyacağız. Alakadar karilerin her 
gün bu sütunu kesip saklamalanru 

-

-
-
, 

. 

ta,·siye ederiz.] 

24 Ağu•to• Paz.arte•i 
• Bursa askeri satına.lma komis-

yonunda 560 kilo kuru ot. 
"' Kırklareli nafıa müdürlliğünde 

Edirne - İstanbul yolu üzerinde Ba
baeski kazası dahilinde Taşköprü -
sünün beton olarak inşası eksiltmesı 

.Y. Af yon vilayeti daimi encümenin
de Afyonda yapılacak vali konağı ba 
kıyesi inşaatı. 

lf. Konya kor satmalma komisyo
nunda 407 bin kilo arpa eksiltmesi. 

11o Gebze kaymakamlığı iskan dai 
resinde 55 göçmen evi inşaatı. 

. 

11- Kabataşta inhisarlar levazım ve 
mübayaat komisyonunda muhtelit 
cins çelik saç ve 20 bin kilo benzin 
eksiltmesi. 

.Y. İstanbul limanı sahil sıhhiye 
merkezi satmalma komisyonunda Ça 
nakkale istimbotunun tamiratı. 

.Y. Nafıa vekaleti demiryollar inşa
at dairesi eksiltme komisyonunda 32 
kilometrelik Barutlubel - Yenice kah
ve arası yolunun etüdü eksiltmesi. 

"' İsparta satmalma komisyonun -
da 276 bin kilo un. 

"' Tophanede Levazım amirliği sa
tınalrna komisyonunda 110 ton ku
ru soğan ve 200 ton yulaf ve arpa. 

11- İstanbul komutanlığı satmalma 
komisyonunda 20 bin kilo kuru fa
sulye. 100 ton lave, ve 100 ton kr.i'ble 
kömür, 568 ton saman, 48206 kilo 
benzin, 862 ton kuru ot ve saman 
eksiltmesi. 

• 11- Galatasarayda İstanbul posta \'e 
tclgr.af ve.. tclclon ba.şmUdürlb#11 
satma'tma komiSyonunda posta ktnı
yonlan için sekiz tekerlek lastiği ek
siltmesi. 

11- Pendikte bakteriyolojihane rnü
bayaat komisyonunda 180 bin kilo 
arpa eksiltmesi. 

• İstanbul tapu dairesinde 11 bin 
kilo kok kömürü eksiltmesi. 

11- lstanbul belediye daimi cncüme· 
ninde Unkapanında Batılacak mck -
tep anka.zı, 32 beygirlik bir motör ve 
Üsküdarda bulunan 4000 kilo kur
şun, kiraya verilecek Rumelikava,. 
ğmda ve Büyükderedc yol artığı, Bü 
yükderede kahve ve dükkan arttır -
ması. 11 nci ilkmektepte yapılacak 

tamirat ve ilaveler ve belediye vesai
tine ait 200 iç, 200 dış lastik yama i
şi ve 2953 ton kokkömüıil eKsiltme
si. 

• Jandarma genel komutanlığı 
'.Ankara satrnalma komisyonunda 
163 bin metre yazlık elbiselik kumaş 
eksiltmesi. 

.Y. Vize askeri satınalma komis~·o
nunda 744.000 kilo yulaf ve odun 
eksiltmesi. 

11- Elaziz Tunceli vilayeti nafıa 
müdürlüğünde Eliı.ziz Plür yolu -
nun tesviyei turabiyesi. 

"' Eliı.ziz iskan dairesinde merke:ı:
dc yRpılacak 42 göçmen evi inşaatı. 

"' İstanbul vakıflar dittktörlüğün
de satılacak arsa, ev, dükkan arttır
ması. 

"' Erzincan belediye satınalma ko-
misyonunda ot ve saman bağhyan 

bir balya makinesi eksiltmesi. 
"' Çatalca askeri satınalma komis 

yommda koyun eti eksiltmesi. 
11- Sıhhat ve içtimai muavenet ve

kaleti Ankara merkez hıfzıssıhha 

müessesesi satmalma komisyonunda 
da.na, merkep ve manda yavrusu ek
siltmesiltmesi. 

"' Edirne nafıa miidürlüğünde jan
darma efrat mektebinin çatı tamira
tında kullanılacak çıralı kereste ek
siltmesi. 

.Y. Haydarpaşada devlet demiryol
ları işletme müdürlüğtindc nafıa ro
morkörüne ait kazanın tamiri. 

• Orman alım satım komisyonun
da Belgrad ormanında devrilmiş sa
tılacak kerestelik ve direklik meşe 

ağarlan arttırması. 

:t- Türk Hava Kurumu satmalma 
komisyonunda bastırılacak 30 bin 
takvim eksiltmesi. 

. 
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20 AGl'ST~S PER~EMBE 

aralar 

ç 

E 

Sterlin 
1 Dolar 

20 Çek kuronu 
20 Belçika fr. 
20 Drahmi 
20 Ley 
20 Dinar , 
Fransız fr. 
Liret vesikalı 
Florin 
Avusturya ailin 
Mark 
Zloti 
Pcngo 
Leva 
Yen 
lııveç kuronu 
Altın 
Banknot 

ekler 

Londra üzerine 
Pariıı üzerine 
Nevyork 
Liret 
Be Ira 
Cenevre 
Sofiı 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
Jspanya pezeta 

• ham 
İG Bankası Mü 

N 

Alış 

629,-
123,-
84,-
80,-
21,-
13,-
49,-

164,-
190,-
82,-
22,-
28,-
2ı,-
22.-
22,-
32,-
31,-

965,-
243,-

., ,, Hamilınc 
Anadolu % 60 

.. % 100 
Sirkeli Hayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkoa 
Aslan Çımento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Sark Merkez Eczanesı 

I ıtikr a zl a r 

Turk Borcu I 
" JI ,. ,, III 

Ergani A. B. C. 
İstikrazı Dahili 
Sivas - Erzurum I 

pi 

M ı • ı r t ahv i ll eri 
1886 I -.-

::.~...: 
l!IOJ 11 
1911 111 

ı · T ahvi f at 

Rıhtım 
Anadolu I ve il .. ili 

Mümessil 

Satış 

635,-
126,-
92,-
84,-
23,-
16,-
53,-

166,-
196,-
84,-
24,-
30,-
23,-
24,-
25,-
34,-
33.-

966.-
• 244,-

636,50 
12,03,50 

0,79,12,50 
10,07,37 
4,70,-
2,43,31 

63,lO,ı4 
1,16.76 

19,13,64 
4,19,-
1 ,97.12 
3,05,60 
6,30,30 

85,-
9.90 
9,90 

25,70 
41,-
16,-
18,-
9.40 

12,60 
ı 1,50 
"16-
26,-

3,60 

23.20 
22,-
22,10 
97,-
96,50 

100.-
100.-

-.-

10,25 
45,60 
46,50 
46,SO 

re 
ya 
tir 
te 

Ticaret ve Sanayi Odaıında 
Yeni teşkil olunan sanayi §ubesi 
portörlüğü için dün Odada imtihan 
pılmıştır. Bu imtihan~ altı kişi iş
ak etmiştir. Imtihan evrakı Pazar

si günü katibi umumi Cevat Niza
mi ' sanayi şubesi müdürü Hakkı Ne· 

i, Sadettin Serim, lktısat Vekaleti 
boratuvar şefi Halit. Feshane mü
rü Mithat Recai ve Beykoz fahri -
sı müdürü İbrahim Akçora tarafın 

an tetkik edilerek netice vekalete 

zih 
la 
dü 
ka 
d 
bil dirilecektir. 

M 

Manipüle ed ilmemi• üzümler 
anipülc edilmemiş Uzümlerin ihracı 

vvelce yasak edilmişti. Dün lktısat 
kalctinden Ofise gelen bir tamim

c 
Ye 
de, bu yasak hükümlerinin milnhası

n yedi ve on iki numaraya kadar o
n çekirdeksiz kuru üzilmlere ait ol
ğu tasrih edilmiştir. 

ra 
la 
du 

Satılığa çıkarılan Merinoılar 

lspanyadaki son vaziyetlerin tev
!it ettiği zirai reform dolayısile, bir

k değerli rneva.ddın elden çıkarıl -
akta olduğu haber alınmıştır. Bu 
eyanda Türkofise gelen malumata 
re, Markiz Dö Peraleze ait iki bin 

ço 
m 
m 
gö 
k 
nl 

adar Merinos koyunu satılığa çıka
mıştır. Keyfiyet bu nevi koyun te
rlk etmek istiY.enlerin naza.n dik
tine konulmuştur. 

da 
ka 

Üç küçük çocuğun memleket 
seyahati 

zi 

İzmir, 20 (A.A.) - Memleketimi

n şimendifer güzergahı ü1,crinde se

ahate çıkan Uç seyyah çocuk şehri

zde bulunmaktadırlar .~n büyüğü 
yaşında bulunan bu seyyah kar

eşler kendilerine beledlyece memur 

ilen mihmandar delaletile Halkevi
müzeyi, milli kütüphaneyi, erkek 

kız liselerini, diğer küıtUr mUes
selerini ziyaret etmişlerdir. Her 

y 

mi 
12 
d 

ed 
ni, 

ve 
se 
ye rde tatlı bir muhit yaratan bu üç 
Uteşebbis cesur Tilrk yavrusu yarm 
anisaya ve oradan Bandırma yolu 

m 
M 
ile İstanbula gideceklerdir. 

. 
Ankara. 20 (Hususi muhabirimiz -

den) - Kültür Bakanlığı orta tedri
sat muallimlerinin terfi listesini ha
zırlamış ve Bakan listeyi tasdik et
miştir. Bu yıl terfi eden orta tedrisat 
muallimlerinin adedi 460 tır. Liste -
nin birinci kısmını bildiriyorum: 

55 liradan 70 liraya 
terli edenler 

Kadıköy ikinci otramektepten Fe
ridun, Tokat ortamektcbinden Sel
çuk, Kadıköy erkek ortarncktebinden 
Sadullah. 

Ali Kemal, Biga ortamektebin1en 
Hıfzı, Kayseri lisesinden Ahmet Cev
det, Konya lisesinden Necmettin, İs
tanbul kız ortamektebinden Mediha, 
İzmir kız lisesinden Meliha, Afyon 
lisesinden Tahsin, İstanoul erkek li
sesinden Fazıl, Antalya lise•inden Ve
li, Haydarpaşa lisesinden Cemil Sena, 
l{onya lisesinden Arif, Bolu ortamek
tebinden Enver İstanbul kız lisesin
den Nafia, Erzurum muallim mekt~ 
binden Abdürrahman, İzmir kız mu
allim mektebinden Dilriye, Edime er
kek lisesinden Osman Nuri, B~rsa li-

45 liradan 55 liraya sesinden Namdar Ra)\mi, Nişantaşı 
terli edenler ortamektebinden Bedia, Trabzon Ii -

Kastamonu kız ortamektebinden sesinden Ömer. Ünye ortam~ktebin
Faika, Haydarpaşa lisesinden Şefik, den Tahir, Üsküdar ortamektebinden 
Er'.Zlncan ortamek• ebinden Abdürrah· Hüsnü, İstanbul kız muallim mekte
man, Davutpaşa ortamektebinden binden Fatma ve Nazlı, Vefa lisesin
Mesut, Nişantaşı ortamektebinden den Hamdi, Kastamonu lisesinden Ni
Vahit, Mersin orlarektebindcn Asım, hat, İstanbul erkek lisesinden Nu
Vefa lisesinden Sülcytnan, lzmir er- rettin, Gazi Osman Paşa ortamektP
kek muallim mektebinden Süleyman binden Bedriye, İstanbul erkek mu
Fehmi, OskUdar ortamektebinden Ek- allim mektebinden Kasım, Urfa orta
rem, Tarsus ort.'\mektebinden mektebinden Salih Zeki, .. Trabzon er
Na.zmi, Yalvaç ortamek'ebinden Hü- kek ortamektebinden İbrahim, Ada
seyin Remzi, Denizli Jiseıinden Ha.y- pazarı ortamektebinden Tevfik, i>er
rettin, lzmir kız muallim mektebin- tevniyal lisesinden Hulusi 

den Kemal, İstanbul erkek lisesinden 35 liradan 40 liraya 
Esat Lami, Bursa ortamektebinden terli edenler 
Abdullah, Nişantaş~. ortam~kt~bin - Konya lisesinden Mustafa Asım, 
den Recep. Erenkoy kız hccsınden Balıkesir kız ortamektebinden Feh
Tahsin, Bursa ortamekte?ind('n ~a-, ,mi, İstanbul kız muallinı mektebin -
hit'. Karam~ ortamektehınde.n ~il - den Ayı?e, Ni§antaşı kız ortamekte
seyın Hllmı, İstanbul erkek Iıses~n • binden Emine İhsan Urfa ortamek
dcn Tevfik Fikret,. Tstanbul. kız. Iı~e- tebinden Necip Ast~, Eskişehir lise
sinden Ekrem. 1zmır erkek lısesınden sinden Tevfik İzmir Buca ortamek
Mehmet Ziya. Galatasaray lisesinde~ tebinden Sait 'Galatasaray lisesinden 
Bedri. Erzinca~ or:amektebinden Alı Şevket ve tz~t, Uşak ortamektebin
Rıza, Malatya lıs:sın~en Ahmet H~m- den Salim, Kabataş lisesinden Abdül
di, Galatasaray hsesınden Etem, Kon baki Antep lisesinden Cevdet Gü -
ya kız ortamektebinden Zeki, Trab- müşhane ortamektebinden 1tfehmet 
zoıı erkek orumektebindcn Must.a:~· Nuri. Erzincan ortamcktebindcn 
Edirne lisesinden F~hmi, Karlrko_Y Mustafa ~~ehmi, Kayı;eri lisesinden 
ikinci ortarrıe>ktehinden Fuat. bmır lmadettin Milas ortamektebinden 
erkek lisesinden lbrahim, l~tanb~l Mahir, E;enköy kız lisesinden Adile, 
kız muallim mektebinden Abdtilkadır, Ankara kız lisesinden Belkis, Ordu 
Bolu orta.mektebtndefl Neı,et. lsta'ft- or.tamekteblnden Mebrure, Şebinka -
bul cünılı.uriyet ortaqıektebinden rahisar ortamektebinden Belizat, Ge
Behçet. Siirt ortarnektebinden Mirat. lenbevi ortamektebinden Zeynullah, 
Bursa lisesinden Salih Şevket. Balı· Erenköy lisesinden Zekeriya Samsun 
kesir erkek orta.me-ktebind~n Bedri. kız ortamektebinden RUştu.' Ankara 
Konya kız muallım mektebınden Ö- erkek ortamektebinden Emine Be • 
mer Lütfi,. Sinop ?~mektebinden yan. İstanbul erkek lisesinden Tacet-
Ragıp, lzmır erkek lıscsınden Nazmi. t' El~ · ortamektebinden Vahdi , l , ın, :. H.t"lZ • 
Eliıziz ortamektebinden Alı , zmır kız Bursa kız muallim mektebinden Va.h-
lise~inden Haydar, Hayrlarpa.~a lise- di, Çanakkale ortamektebinden Ni -
sinden Mnhir. Bursa lisesinden Muh- met, İstanbul kız muallim mektebin
tar, İzmir Karataş ortamektebinden den Muhlise. İstanbul kız ortamek • 
Avni, Emirgiın ortamektcbinden Ke- tcbinden Ziya, Kilis ortamektebinden 
mal. Muhsin Sait, Erzurum erkek lisesin-

40 liradan 45 liraya ' den Hilsamettin, lzmir Karşıyaka 
terli edenler ortamektebinden Behice, Kabataş ll-

' Trabzon erkek ortamekt:>binden sesinden Tevfik, Konya ortamekte -
Avni, Kırklareli ortamektebi:ıden binden Süreyya, Kandilli kız lisesin
Remzi, İstanbul erkek lisesinden den Mustafa Namık, Çankın orta
Hayn, İstanbul Kabataş lisesinden mektebinden Mehmet Necati, Akşe
Hamdi Nazım. Konya kız muallim hir ortamektebinden Mahir, Ernirgan 
mektebinden İbrahim, Konya orta • orta.mektebinden Rıza, Nişantaşı or
mektebinden Şevket, Antalya liscsin- tamektebinden Hatice. Kadıköy üçün 
den Salim, Milas ortamektebind~n cU ortamcktebinden Fahriye. ı~tan
Lfıtfi, Galatru;aray lisesinden Halit bul kı7. lisesinden Necati. K::tbataş 

ı 6 l'ısesinden Mehmet Kil.mil, İzmir er-Fahri, stanbul erkek lisesinden Re· 
fik, Ankara erkek ortamektebinden kek lisesinden Ziya, Trabzon lisesin-
Kemal, Eskişehir lisesinden Mahmut den Niyazi, Trabzon erkek ortamek· 
Celıil ve Şem'i, Davutnaşa ortamek· tebinden Niya?J, Kadıköy kız orta • 
tebinden Muzafferüddin, Nişantaşı mektebinden Mediha, Gelenbevi or· 
orta.mektebinden Muhittin, Edirne tamektebinden Tevfik, Ankara erkek 

erkek muallim mektebinden Hamit, 
İstanbul kız lisesinden Münir, Kan
dilli kız lisesinden Arif, İstanbul er
kek lisesinden Sabri, Bursa lisesin -
den Osman, 'Elaziz ortamektebindcn 
Vehbi, Konya lisesinden Süleyman 
Salim, lstanbul kız lisesinden Efser 

ve Refika, Haydarpaşa lisesinden Sü
reyya, lzmlr Karşıyaka ortamekte -
binden Müfide. Şebinkarahisar orta
mektebinden İlhami, lzmit ortamek
tebinden Nuri, Balıkesir erkek orta-
mektebinden Fuat, Balıkesir muallim 
mektebinden Şeref, l\:ırşehir ortamek 
tebindcn Halis, Kars lisesinden İbra
him, Malatya lisesinden Rifat, Kas
tamonu lisesinden Şakir, Kütahya li
sesinden Eflatun, Kabata§ lisesiinden 
Faruk Nafiz, Antep lisesinden Hay
dar Niyazi, Trabzon erkek lisesinden 
Enis, Kandilli kız lisesinden Mahmut, 
lzmir kız muallim mektebinden Fat
ma Melahat, Sinop ortamektebinden 
İbrahim, Gazi Osman Paşa ortanı~k 
tebinden lzzet, Balıkesir kız orta
mektebinden lzzettin, Çorum orta
mcktebinden Halil, İzmit ortameltte
bindcn Bilal, Adana kız lisesindev 

lisesinden Sahir, Kastamonu lisesin-

den Cemal, Edirne lisesinden Halil, 
lstanbul erkek lisesinden Hilmi, Ve
fa lisesinden Eyüp, ;Edirne erkek li-

sesinden Osman, Haydarpaşa lisesin
den Halit Hilmi, Adana erkek lise -
sinden Mustafa, Isparta erkek orta
mektebinden lsmail H.:ı.kkr, İstanbul 
cUmhuriyet ortamekteblnden Milnev
ver. Ankara musiki muallim mekte -
binden Zahire, Balıkesir erkek mu
allim mektebinden Vicdani, Sıvas li
sesinden Rahmi, Samsun lisesindE'n 
Basri, Nişantaşr orta.mektebinden 
Ayşe Bedia, Diyarbekir ortamekte -
binden RiiştU, Gal::tt::tsaray lisesinden 
Bekir, Kastamonu ortamektebinden 
İsmet. 

30 liradan 35 liraya 
terli edenler 

Eskişehir lisesinden Enver, Edirne 
kız muallim mektebinden Zehra, İs
tanbul kız ortamektebinden Hüsniye. 
Niğde ortamektebinden Kemal, Ka
dıköy birinci ortamektebinden Hullı· 

si, Gelenbevi· ortamektebinden Neca
ti, Balıkesir kız orta.mektebinden Fa
ika, Balıkesir erkek ortamektebinden 

Avni, İstanbul krz Jiscainden Celal. 
Haydarpaşa lisesinden Saffet, Deniz
li lisesinden Namık. İzmir Karata~ 
orta.mektebinden Feride, Adana er
kek lisesinden Kemal, Isparta orta
nıektebinden Ömer Adil, İstanbul kız 
muallim mektebinden Tezer, Uşak 

ortamektebinden Salih, Adapazarı 

ortamektebinden Hüsamet.tin, Bursa 
lisesinden Malik, Kadıköy ikinci orta
mektebinden Fatma, Erenköy kız li
sesinden Her:mine, Adana erkek lifıe
sinden Nihat, İstanbul kız ortamek
tebinden Behice, Kütahya lisesinden 
Fitnat, Adana orta.mektebinden Nec
miye, Heybeliada ortamektebinden 
Faik, Davutpaşa ortamektebinden 
Seher, Eskişehir lisesinden Sadettin. 
Adana ortamektebinden Ömer, Art
vin, ortamektebinden Hurşit, Konya 
kız muallim mektebindefı Rukiye, Üs
küdar ortamektebinden Mehmet Re
şat, Kayseri lisesinden Mehmet Na
im, Aksaray ortamektebinden SU • 
reyya, Ankara erkek ortamektebin
den ~fustaf a, Edirne ortamektebin -
den Remzi. Kayseri lisesinden Sadi, 
Amasya ortamektebinden Hilmi, Ni
şantaşı kız ortamektebinden Fatma, 
İzmir Buca ortamektebinden Gülte • 
kin, Vefa lisesinden Mazhar, Sıvas 
erkek muallim mektebinden Şefik, 
lzmir kız muallim mektebinden La
tife, Malatya lisesinden Musa, 1nönü 
ortamektebinden Seniha, Ödemiş Ol'· 

tamektebinden Zeki, Kadıköy ikinci 
ortamektebinden Fatma, Erenköy Ji. 
sesinden Hayriye, Ank&ra erkek lise

sinden Orhan, Hayd1'rpP~a lisesinden 
Cemal, Gazi Osman Paşa ortamekte

binden Zeki, Edremit ortamektebin -

den Fuat, Kayseri lisesinden Nazlı, 

Giresun ortamektebinden Salih, Ka

bataş lisesinden Ferit, Nurettin ve 

Galip, İzmir kız muallim mektebin -

den Vedide, Ankara erkek lisesinden 
Faik, Yozgat lisesinden Akif, Anka
ra erkek lise.slnden Halil, Mükerrem, 

Htmza, 1zret ve İhsan, Adana lise

sinden Aziz, Edirne erkek lisesinden 
Hazım, Bergama Orta.mektebinden 

Kemal, Srvas li.se8i.nden Ulviye ve 

Ömer, İstanbul kız lisesinden Neza

hat, Kandilli kız lisesinden Melek, 

Adana kız lisesinden Makbule ve Hi

dayet, Ankara kız lisesinden İclal, 

Afet ve Reşad.et, Ankara musiki mu
allim mektebinden Ulvi, Edirne er -
kek muallim mektebinden Ali, Adana 
erk~k lisesinden Ecder, Davutpaşa 
ortamektebinden Seyfettin, Gazi Os
man Paşa ortamektebinden Şerif, 
Ankara erkek ortamektebinden İhsan 
ve Cevat, Kırklareli ortamektebinden 
Ekrem, Giresun ortamektebinden 
Sadettiin, Çanakkale ortamektebin
den Zihni, Tokat ortamektebinden 
Cevdet, Erzurum kız orta mektebin
den Hatice. 

Çarşıkapıda bir 
kilise ankazı çıktı 
Belediye sattığı arsayı 
tekrar istimlak edecek 
Çarşıkapıda, vaktile Feyziiı.ti lisesi 

nin işgal ettiği binanın arsası ifraz 
edilmiş, parça parça satılığa çıkanl
mı§tır. Bu arsalardan birini Halit is
minde birisi satın almıştır. Halidin 
aldığı bu arsa kazılırken bir duvara 
rastlanılmış ve hafriyat biraz daha 
derinleştirilince bunun eski bir bina
ya ait bir harabe olduğ\1 anlaşılmış-

tır. inşaat sahibi de meseleyi beledi
yeye haber vermiş, müzeler idaresile 
birlikte mahallinde yapılan tetkikat 
harabenin Bizans devrinden kalma 
bir kiliseye nit -1 r1uğunu meydana çı 
karmıştır. Bel , bu ar!aYı sahi -
binden istimlak etmeğe karar ver -
miştir. 

İzmir üzüm piyasası açıldı 
lzmir, 20 (Hususi muhabirimiz -

den) - Kuru UzUm piyuaaı bugün 
saat 12 de bUytik merasimle açıl -
mıştır. Merasimde vali ile Türkofis 
ve Ticıifet Odası erkanı bulunmu§
tur. Fiatler 6,5 - 10 kuruş arasında 
başlamış ve satış faaliyeti birdenbi
re genişlemiştir. Bugün 400 çuvala 
yakın üzüm satılmıştır. 
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Talebe kaydi 

İlkmekteplerde eylulüıı 
yedisinde başlanacak 

Bu yıl ilkmekteplerc yeniden nanı· 
zet talebe kayd.ine şehirde 7 Eylfildt. 
köylerde ise 14 Eylulde b~lanaca~ 
ve 26 Eylülde nihayet verilecektir. 
Hariçten gelecekler için kayit mild· 
deti teşrinievvel sonuna kadar devarıı 
edecektir. 

Bu yıl ilk okullara yalnız 929 do
ğumlular yazılacak, fakat ruhi ve 
bedeni vaziyetleri müsait olan 930 
doğumluların da ayrıca bir liste6İ ya.· 
pılarak İstanbul Maarif MüdilrJliğU• 
ne bildirilecektir. Maarif mUdilrlilğil• 
imkan görürse bu gibi talebenin aB1f 
talebe olarak kabul edilmelerine mu· 
saade edebilecektir. 

Mekteplere namzet talebe kaydi, ge 
<;enlerde hazırlanılan semt haritala
rrmt göre yapılacaktır. Herhangi bit 
ilkmektebe kadrosunun alabileceğin • 
den fazla 929 lu talebe müracaat et
tiği takdirde mektep b~muallimleri 
d?r~al vaziyeti maarif mlidürlUğüne 
bıldırecekJerdir. Bu suretle 26 EyJ(JJ 
akşamına kadar yapılan rnilraca.atlet 
tesbit edilecek, netice maarif mUdilt
IUğünde teşkil edilecek bir komisyon
d~ incelendikten sonra mUracaatçile
nn adet ve vaziyetlerine göre yenidell 
mektep açma, sınıf, şube ilave eylemi 
i§leri hallolunacaktır. Semt barit.
sına göre, mektep için aynlmııs olaıl 
mmtakadaki yerlerde oturan bir u,, 
!ebenin b&§ka mmtaka içindeki diğet 
bir mektebe nakli için mutı~ka maN 
rif müdUrUnUn izni aranıı.caktrr. Yu 
nız, diğer kaza veya vilayetlerden f!'f
lerini nakledenler nakil keyfiyetiııf 
tevsik suretile harita haricinde kay• 
doluna bileceklerdir. 

tlkmekteplerde derslere ilkteerlniD 
birinci perşembe günü aabahı aaat 1 
da başlanacaktır. 

Adliye tayinleri 
Yeni tayinler alakadar' 

lara tebliğ edildi 
Ankara, 20 (Hususi muhabirimil 

bildiriyor) - İstanbul sulh hakimli• 
ğine adliye müfettişlerinden Alunel 
Emin, Uıtanbul müddeiumumi mua • 
vinliğine Sivas ihtisu sorgu hakiı1" 
liğinden açıkta kalan Yusuf, 1staJY 
bul aza muavinliğine Ödemiş au. rntJ" 
avini İhsan, Muğla reisliğine Balıkesit 
ihtisas hakimliğinden açıkta k&lııl 
Süleyman Mes'ut, Kastamonu ağd 
ceza reisliğine Adana ihtisas hakiı1" 
liğinden açıkta kalan Mehmet Nurf. 
Rize ağır ceza reisliğine başmüddei' 
umumi muavinlerinden Hüseyin, D" 
nizli sulh hakimliğine İzmir ihtıs-' 
eorgu hakimliğinden açıkta kal_, 
Mustafa, Elbistan reisliğine AdaJll 
ihtisas mahkemesi mUddeiumumilil" 
den açıkta kalan Mustafa Şevket, blf 
müddeiumumt muavinliğine adli.Y' 
müfettişlerinden Mustafa Şevki, ôt • 
belibereket müddeiumumiliğine Mut 
la ihtisas mahkemesi so~ hikitıı • 

liğinden açıkta kalan Fahrettin, JCO' 
caeli azalığına Kocaeli ıulh 'hlktııJ 
Ali Rir.a, Kocaeli l!lulh hakimli 1 

ğine adliye mUfettişlerinden Mehıııe& 
Tevfik, İzmir azalığına Denizli ,ul) 
hakimi Feyzi Elle, İzmir azalığına J..• 
la.şehir müddeiumumiai Mehmet fll' 

zif, Yusufeli hakimliğine Gönen cif' 

za hakimi Halil Fahri, Kırkl,_reli 
sulh hakimliğine Malatya ihtit" 

mahkemesi sorgu hakimliğinden ,. 

çrkta kalan Kemalettin, ÜrkUp mUd
dciumumiliğine Niğde müddeiunıuıııl 
muavini Abdülmecit, Afyon sulh ıı~· 
kimliğine Afyon ceza hakimi ı<adt'• 

11&· Çanakkale azalığına Aydın Ceza 

kimi Mehmet Suat, Ödemiş azalığt11~ 
Siverek sorgu hakimi Ahmet çeJebl 
tayin olunmuşlardır. 

lzmirdeki güre,Ier ~ 
]zmir, 20 (A.A) - Yavuz gU~· 

takımı ile İzmirli güre.şc,iler arası 1• 
da Halkevinde müsabakalar yllr'e
mıştır. Güreşler çok ?.evkli ve h~. 
canlı olmuş ve g-reko romcnde 4 Jel' 

serbest gilreşte de 1-1 berabere 
lmmıştır. 

b•r Ayağında halka bulunan 1 

atmaca ku,u yakalandı d _wi 
'?IJ'l y Bursa. 20 (A.A) - Ayag dJ' 

halkada Mikornith Kozront su at· 
pest yazılı ve 102 035 numaralı rı· 
maca cinsinden bir kuş bugün bll ~ 
da bir yurtt~m bahçesine k0118 

tutulmustur. 
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Eksiltme i anı ,~iiirmBEI~~ 

B NK 
Umumi Müdürlüğünden 

1 - Gemlikte inşa edilmekte olan Sunğipek fabri
kamıza sahilden üç kilometro mesafede kain ılıcak su • 

, Yunun kaptaj ve isalesi işi vahidi fiyat esasile eksiltme
Ye çıkardmışhı-. lşin tahmin edilen bedeli 31.155;. lira-
dır. 

2 - Bu işe ait münakasa evrakı şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Umumi şartname 
D) Hususi fenni sartname 
E) Silsilei fiyat c~tveli 
F) Projeler 
lstiyenler bu evrakı 1,60 lira bedel mukabilinde An

karada Sümer Bank Mamulat Şubesi Müdürlüğünden 
ve Sümer Bank İstanbul Şubesinden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 25 Ağustos 936 Salı günü saat 16 da 
Sümer Bank İstanbul Şubesi Müdürlüğündeki Komis
Yon huzurunda yapılacaktır. 

5 - isteklilerin 2337 lira muvakkat ten1inat verme
leri lazımdır. Bundan başka eksiltmeye girecekler ilan 

· edilen mahiyette bir işi muvaffakiyetle yaptıklarını tev
sik ederek eksiltme gününden üç gün evveline kadar 
Bankaya müracaatla beraberlerinde 25 kuruşluk pul ge 
tirmek suretile bir ehliyet vesikası alacaklar ve bunu 
teklif mektuplarına lef fedeceklerdir. 

6 - Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve saat -
ten bir aat evveline kadar Sümer Bank İstanbul Şube
sine makpuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönde
rilecek mektupların nihayet ihale saatinden bir saat ev· 
Yeline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmı§ 
bulunması şarttır. 

721 • 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankası lstanbul Şubesinden: 

Galatada Voyvoda caddesinde Bankamız binasının ça
tısında yaptırılacak tamirat ile imal ettirilecek 13 adet de 
l'tıir arşiv dolabı kapalı zarf usulü ile münakasaya konul
ttıuştur. 
k Bu husustaki teklif mektupları 5 Eylül 1936 saat 1 O a 
adar şube müdürlüğüne verilmiş bulunmalıdır . 
.Şeraiti öğrenmek· tiyenlerin Bankaya miiracaatla ih ... 

2ar olunan şartnameleri almaları. ( 5 54) 

Eksitml 
Zongu'dak Amele Birliğinden 

1 - 15/ 8/936 tarihinden 31/ 8/ 936 tarihine kadar on beş gUn 
:rnUddetle eksiltmiye konulan iş: Zonguldakta Mithatpaşa mahalle-

6inin Elmalık mevkiinde yaptırılmış olan hastane binasının (hasta, 

Yemek, çamaşır) asansörleri tesisatıdır. 
Keşif bedeli altı bin lira raddesindedir. 
2 - İhale: Açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme: 31/8/936 pazartesi gUnU saat 16 da Zonguldakta 

Amele Birliği binasında: Birlik Faal Heyetinde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminatı Dört ytiz elli liradır. 
5 - Bu baptaki şartname ve mukavele ve tarifnamelcri görmek 

ve daha fazla izahat almak istiyenlcrin Zonguldakta Amele Birli • 
ğine müracaatta bulunmaları lazımdır. 
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• 

ıı-.Şirketi Hayriyeden 
Sabah ilk postalarımızda Altınkum, Sütlüce, Ru
meli Kavağı, Anadolu Kavağı, Sarıyer ve Beykoz 
ile diğer bilumum iskelelerimiz için gidip gelme f ev 
kalade yüzde elli tenzilatlı eeferlerimizin Köprüden 
hareket saatleri: 
Pazar günleri: 
Anadolu cihetine saat 6, 1 O 
Rumeli cihetine saat 7 
Diğer günlerde: 
Anadolu cihetine saat 6,20 

Rumeli cihetine saat 6,20 ve 7,10 dadır. 

M. M. Vekaletinden: 
Gedikli erbaş hazırlama mekteblerine talebe alınıyor. 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaş hazırlama 

n1ekteblerinin ihzari sınıflarına 3 sınıflı ve gedikli orta 
kısmın 6. sınıflarına da 5 sınıflı köy ilk mekteb mezun
ları alınacaktır. 

2 - Bu mektebler yatılı ve parasızdır. Mektebe giriş 
şartlau askerlik şube başkanlarından öğrenilebilir. 

3 - Yukardaki şartları taşıyan ve gedikli erbaş oln11-
ya istekli olan köylü çocuklarının en geç 20 Eylül 936 
tarihine kadar mensup oldukları Askerlik şubelerine 
müracaat etmiş ve evrakını tamamlamış olmaları lazım-
dır. (136) (4349) 500 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve ' 
Eksiltme Komisyonundan: 
Haydarpaşa nümune hastanesinin azı 5 0000 çoğu 

7 5000 kilo sütüne teklif edilen fiat uygun görülmemiş 
olduğundan yeniden pazarlıkla eksiltmeye konulmuş -
tur. 

1 - ~ksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Mua
venet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 26-8-936 
çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. 

2 - Sütün beher kilosuna 11 kuruş fiat tahmin edil
miştir. 

3 - Garanti 1237 lira 50 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi parasız olarak komisyon ·· 

dan alabilirler. 
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 

2490 sayılı kanunda yazılı Belgeler ve bu işe yeter mu -

- <.. 
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Ueviet Uerniryollan ve Lımanları l~le me 
Umum l,J....,.p~ı iliınlRrı 

Yen . doğan ve Eserikent ıstasyon 
bına,ar ının ınşaatı eksıltme~ i 

Haydarpaşa - Ankara hattinın 504 + 490 ve 535 922 
kilometrola ındaki Y enidoğan ve Esenkent istasyon bi
nalarının inşası kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye 
konmuştur. 

1 - Bu iki bina inşaatının keşif bedeli 24 3 7 2.68 li-
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartnrme. proje vesaire evrakı 
1 D. D. Yollarının Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden 

122 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 3 Eylül 936 tarihinde Perşembe günü 

saat 15 te Ankarada D. D. Yolları İşletme U n1um Mü
dii.-lüğü Yol Dairesi binasında toplanacak Merkez Birin
ci Komisyonunca yapılacaktır. 

't - .l:ı.:ksiltmeye girebilm~k için isteklilerin aşağıda 
yazdı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar Ko· ' 
misyon Reisliğine teslim etmiş olmaları lazın1dır. 

A - 2490 sayılı kanun~n 16 ve 1 7 inci maddelerine 

' 
uygun 1828 liralı~ muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye 

girmeye bir mani bulunmadığına dair imzaları tahtında 
bir mektup, 

D - Bayındırlık Bakanlığından musaddak ehliyet 
vesikası, 

5 - Teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine posta ile ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektupları iadeli 
taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar Komisyona 
gelmiş bulunması Iazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin D. D. 
Yolları Yol Dairesine müracaat etmeleri. ( 484) ( 4 71 ) 

• 873 

lstanbul Sariayi Müfettışliğinden: 
Muamele ve istihlak vergisi hakkında görüşülmek üze

re 2 4 Ağustos Pazartesi günü tam saat 15 te TeŞviki Sa -
nayi kanunu muafiyetinden istifade eylemekte bulunan 
müesseselerin birer salahiyettar murahhasın İstanbul Ti-
caret ve Sanayi Odasının salonundaki içtimamıza gönde 

rilmesi. ( 6 6 7 ) 
-

vakkat teminat makbuz veya Banka mektubu ile belli 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. ( 5 3 O) 



12============:;::====::::::::================================= 

ASAN PUDRALARI 
İnce, hassas kadınların 

en büyük zevkleridir. Be
yaz, Raşe! 1-2, Pembe 1-2, 
Okr 1-2 renkleri vardır. 
Türkiyede pudra ve ıtri -
yatta en ziyade muvaffak 
olan ve beğenilen Hasan 
pudralannın taklitlerin -

, den sakınınız ve Hasan 
markasına ve ismine dik
kat ediniz. 

• 

HASAN TRAŞ PUD -
RASI 20-30 kuruştur. Ha 
san Çocuk pudrası kutu 
20, paket 10 kuru~ur. Ha 
san Talk Pudrası yanm ki 
loluk kutu 40 kuruştur. 

ıtt4•'"·"' 

• i 
; 

/ 
/ 

,./ .. 

RUJ VE· 
ALLIKLARI 
Fransada Koti ve Ame

rikada Mişel ne ise Türki 
yl!de ruj ve allık ancak 
HASAN markası kadınla
rın ve güzellerin hayatı is-
tekleridir. Sabit, açık ve 

orta ve koyu renkleri vardır. Ruj 60 allık 35 kuruştur. 
Hasan deposu: lstanbul, Ankara, Beyoğlu. 

Beyoğlu - Tünelbaşı - Yeniyol 

Kız ve ALMAN Lı·sesı· veTicare.t 
erkek Mektebı 
Tax devreli lise-Ticaret Mektebi-Almanca öğrenmek için ihzari sınıf. 

Derslere 9 Eylül Çarşamba başlanacaktı r. 
Kayıt muamelesi l Eylillden itibaren her gün saat 8 den 12 ye kadar 
niifus tezkeresi, aşı kağıdı, sıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep tas
dikname veya diploması ile yapılır. 
Fazla tafsilat için mektebe müracaat veya 44941-44942 ye telefon 

.. ••••••••••-edilmesi.••••••••••• .. 
842 

~ TACETTiN GU12TAN 
il BUYUK MOBiLYA HAG~'.ZASI. 

r- • 

Bir 
defa 

gelip 
görü
nüz. 
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VENÜS ESANSLARI 
Parfümöri aleminin şaheseridir. 

Kibar halkın aradığı en ince koku 
zevkinj tatmin eden 

VENÜS ESANSLARININ 
bir zerresi öyle çiçekler alemidir ki 
içine giren bir daha oradan çıkmak 

istemez. 
Mevcut ve yeni çıkan esansların 

isimleri: 

Flor Doryan, Lorigan, Roz Dor
yan, Rev Dor, Tango, Divinya, ls-

·ı tanbul gecesi, Boğaziçi, Madia, Su
ket, EZN, Şipr, Royal, Senk Flör, 
Çanel, Miçiko, Milflör, Kelköflör. 
Flör Danıur, Mikado Pari, Suar Dö 
Pari, Narsis, Dağ çiçeği, Cül, Menek 
şe, Yasemin, Sümbül, Zanbak, Ful
ya, Müge, Heliotrop, Hanımeli, Şeb
boy, Unutma Beni ve saire .• 

Deposu: Nureddin Evliya zade 
kimyevi ecza alat ve ıtriyat ticaret
hanesi, Istanbul, Bahçekapı. 

Iıte hu en u·fak fark 
Krem PerteV'in faikiyetini 
size anlatabilir, ÇUnkü: 
Krem Pertevı Herhangi 
bir tesadüfün veya mahi
yeti meçhul bir keşfin neti
cesi değildir. Krem Pertev 
çok çalışılmış ve çok tecrü~ 
bele.relen sonra kibar maha
file takdim edilmiş yega
ne Krem olup başlıca feva
idi: Ciltteki mesamatı yu
muşatarak kapatır. Bu su
retle bu mesamatı harici 
tesirattan muhafaza ede -
rek cildin ,pürüzlerini def'
eder. Cildi besler ve bu su
retle gençlik ve teraveti te
min eder. 
Ciltte şeffaf ve gayrikabili 
nüfuz bir tabaka yapar ki, 
yazın srcağın, krşın, soğu

ğun tahribatına mani olur. 

HAJ.l TASFİl."EDE 

"Türk - Petrol,, 
Limited Şirketi 

Tasfiye memurluğundan: 

ü~üncü ilin 
Unvanı yukarda yazılı Şirketin 

tasfiyesine şirket hissedarları tara-
fından karar verilmiştir. 

Her ne suretle olursa olsun mez
kur şirketten alacak iddiasında bu- 1 

lunanlann Ticaret kanununun 444 
ncü maddesine tevfikan bir sene zar
fında tatil günlerinden maada her 
gün mesai saatlerinde Galata'da 
Voyvoda Caddesinde / Asikürazioni 
Generali hanının 4 ncü katında tas
fiye memurluğuna bizzat veya taah
hütlü mektupla müracaat ederek id
dialarını kaydettirmeleri ve bizzat 
müracaat edeceklerin vesikalarını 

birli~te getirmeleri ve yazı ile müra
caatta bulunacakların da ellerindeki 
vesikalann tarih ve numaralarını bil 
dirmeleri lUzumu ilan olunur .. 

,, ,,,,, 
GUlELL/6/N 

SIRRI 

.E~smer, sarışın, kumral her 
tene tevafuk eden güzellik 
kremleridir. Sıhhi usullerle ha-
zırlandığından cildi besler ve 
bozmaz. Çil, leke, sivilce ve bu
ruşuklukları kamilen giderir. 

4 şekilde-takdim ,edilir: 
1-Krem Balsamin yağlı gece 

için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız 

gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acıbadem 

gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem 

gündüz için 
Kibar mahafillcdn takdir ile 

)rnllandıklan yegane sıhhi kx:em
dir. 
INCILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

Yalınız ı 

J . ROUS S •L de Htılır. 

ISTANIUL Taiııl M1Jdlllt Ne. ll. 
13 llumırolu htılo9u111uıv 

lıterınıı, bıdıYI g4ndırlllr. 

KOÇUK iLANLAR 

Poktor Mehmet Ali Aksoy 
Ha.<Jeki - Cerrahpaşa Hastaneleri cilt 
ve ziihrevi hastalıklar mütehassısı 

Muayenehanesi: Sirkecide Beşir Ke
mal ectanesi ittisalinde No. 4 

869 

\ 

Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona Inhisar mamulatından 
LIKOR, ~AP, KAN YAK,LUKS SiGARA, AV MALZE MESl verilir. 

ikramiyeli 
YE iCE 

·-
• 

Aynca: Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaşında çekilecek BUYUK YENiCE PI
YANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Fort otomobili veya bunun yerine bir Fort kam
yonu "eya Fort traktörü, 230 liralık BLAVPUNKT RADYOLARI, REVUE SAATLER!, IÇKI SER-

VISLERI, SOFRA TAKIMLARI v.s ... 

,.... Nişantaşında ~ 

I I Eski " Feyziye,, LiSESi 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir 

Ana, tık, Orta, ve Lise kısımlan vardır. Yatılı ve yatısız talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir. 
lstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Tele fon: 44039 

· istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D.No. 

612 

1327 

1711 

647/I 

1799 

2468 

2469 

3564/I 

3564/11 

3939 

8198 

4288 
5501 

6179 

6628 

7518 

7803 
8082 

8109 
8122 

8150 

8213 

8243 

8323 

Semti ve mahallesi 

Boyacıköy Bağlar 

mevkii 
Sarıyer Yenimahalle 

Yeniköy Güzelce 
Ali paşa 
Büyükada Yalı 

Sokağı 

Maslak Caddesi 

Fıçıcı 

Bağlar mevkii 

TUrkoğlu ve 
Mehmetçik 

Aksaray Langa 
Katip Kasım 

E. Langa bostanı 
~ Y. Katip Kasım 

bostanı 

Edirnekapı Ka'riye 
Atik Alipaşa 
Edirnekapı Ka'riye 
Atik Alipaşa 
Kadıköy Osmanağa 

Kadıköy Osmanağa 

Bahçivan oğlu 

Bahçivanoğlu 

E. Yoğurthane 
Y. Mühürdar Fuat 
E. Hristo 

. Y. Salkım 
Bostancı Çatalçeşme 

Koca Mustafa Paşa Altı 
Mermer Seyit Omer 
Beyoğlu Kamer Hatun 
Galata Kemankeş 

Hasköy Kiremitçi 
Ahmet Çelebi 
Kadıköy Osmanağa 

Samatya Seyit Omer 

Boyacıköy 

Arnavutköy 

Kurtuluş 

Arnavutköy 

Unkapanı Haraççı 
Kata Mehmet 

Kadıköy Caf erağa 

Koca Mustafa Paşa 
Altı Mermer Seyit Omer 

Feriköy 

Çatal çeşme Alipaşa 
tariki 
E. KilçUk hamam 
Y. Emrullah efendi 
Şebek 

YUksek kaldırım 
caddesi 

Kiremitçi ve 
Hasköy caddesi 
Yağlıkçı 

E. Seyit Omer 
Y. Altı Mermer 

Maslak Bağlar yolu 
E. Büyük Ayazma 
Y. Beyazgül 
Fırın 

Büyük Ayazma 

Fener 
caddesi 

Mühürdar 
caddesi 
E. Mecidiye Karakol-
hanesi Y. Hüseyin 
Kazım 

E.Marya 
Y. Adsız nefer 

Emlak N o. Cinsi ve His. Hisseye göre 
muhammen K. 

E. 4 6430 metro tarlanın 

l/J. hissesi 170 
2 Ahşap hanenin 3,5/28 

hissesi 140 
2756 metro bağ ma-E.104 

9-19 
halli 150 
39 metro arsanın 
589121/663552 hissesi 96 
139 metro arsanın 3/10 E. 29-31 

Y. 39 hissesi 417 

E. veY. 
11 

64,50 metro arsa 200 

E. 3 168 metro arsa 500 

61 Hari
ta: 20 

62 Hari-
ta: 9 

118,5 metro arsanın 
4/6 hissesi 
118 metro arsanın 
4/6 hissesi 

E. 11-15 161 metro arsa 
Harita 67 
48 133 metro arsa 

E. 4 Mü. 244,50 metro arsa 
E. 122-124 üstünde odaları olan 
Y. 112-114 kagir aükkfınm eski 

122 yeni 112 No. lu 
mahallin 3/120 ve es
ki 124 yeni 114 No. 
lu mahallin 13/120 
hissesi 

E. 35 Y. üstünde odası olan 
29-29/1 / kagir dükkan 

E. 12-14-16 Kagir fırın ve üstün-
Y. 1-1/1 de odaların 2/96 his· 

sesi 
E. 16 Ada 75 metro arsa 
260 Parsel 
6114 
E. 9 
E. 129-131 
Y. 135-137 

E. ve Y. 4 
E. ve Y.15 

1840 metro arsa 
Ahşap hanenin 1/2 
hissesi 
64,50 metro arsa 
8265 metro bağ yeri 
ve kulübe ile tarla-

320 

320 
200 

135 

1467 

2840 

400 

300 
100 

190 

1250 
150 

nın 1/4 hissesi 450 
E.19 
Y. 31 

Kagir dükkanın 112 
hissesinin 36,5/64 his-
sesinin 2/7 hissesi 

E. 87 57,50 metro arsa 
Y.114 

E. 2 Mü. 125 metro arsa 
Ada 260 
Harita 
6127 

150 
200 

130 

E. 5 MU. 500,50 metro anıa 310 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller 31-8-936 tarihine tesadüf eden Pazartesi gününden itibaren on 
gün müddetle satışa çıkarılmıştır. 

Pazarlık için talip olanların ihaleleri Salı ve Perşembe günleri saat 10 dan 12 ye ve 14 ten 17 ye kadar· 
dır. Bu iki giinden maada her gün sabahlan saat 10 dan 12 ye kadardır. 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN-Umumt Neşriyatı İdare Eden: 8. SALİM 
Gazetecilik ve Ne§rlyat Türk Limitet Şirketi-Basıldığı ver TAN matbaası 


