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ı eni Çocuk Ansiklopedisi 
1~ C'lt c·· ~ı ~ Kup~nu Kup~~u ~ 

5 KURUŞ BASMUHARRIRI: AHMET EMiN YALMAN . 
30 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. 
10 kupona mukabil bır 
etiz 71h kuruştur. 

fil!YUK MANEVRA BASLADI 
ıtalara Vazifeleri 
Verildi ve iki 

taraf Temasa Geldi 
~-
Sular 

~L 
•unet Emin YALMAN 

LI atayd 
rı d . an gelen haberler 
~ Yold erın bir elem uyandıra
te.~... ahdır · Resmen istiklaline 
. ~n u T·· k 

l'iti i.-'il ur yurdunda ha
·•ıı er ~; .. d )elli h' .J '42Un en hergün 

h-.gö ır •.ekilde lcuyik ve tehdit 
A!u &terıyor. 

"i letıer · Ce . • 
Çreye b llliyetı burası için ls-

~lanuşt ell?.er Bakin bir varlık ha-
~~llin kar~~ı:akat Milletler Cemiye
~kten sonra n tatbik safhasına geç- l 

~.kten, '.l'ürk O~da nifaktan, talı- r 
ll' !tl0.tız ~~~~anlığından başka 
Bu \1 ~ gorulmüyor. 

tetıe ın::Y~t karşısında biz, iki su
~Y 'I'urkI~:~e~. duyuyoruz. Biri, Ha-
Ustısund ~un varlığım koruma 

heri he a lstıklal Harbi gün1' erinden 
ı-... r Ve U 
'«ll' ettiği ~ e ile bu kardeşleı:e tek- , 
lkin~iııi~ taahhütlerdir. 

Büyük Şef Atatürk 
Başvekil T rakyaya 
Hareket Ettiler 

ve 

Dost İran Heyeti de Geldi 

1 

l::u,,.::11 ~
1 de burasının emniyetini 

~ ~Jinl ~- ·- -- ·•"' . 
~et~llden aldıa.za. ıçın l~ffictler ~ Mlıteşal Fevzi Çakmak, Orgeneral Falıre.ttin At y. o .. 11cmc~l 

ttir, imıxz !Vazife ve sala- Ali Sait manevra sahasına hareketleri esnasında 

!ur B ':,,~·~• görülmlye başlan· 
ki, 29 . ı .ıçuı bir tarih konulmuş· 

~akat b:Ulciteşrin 1937 giihüdür. 
"'aıiYetin '\Tazifenin mevzuu olan 
Ve İ O ZSJn • 
ı lrıha id ana. kadar bır dehşet 

1 ebileceğini aresi neticesinde deği§tiri
aca~. ve bizim buna seyır· ci ka
l'{u.:-'··~r z 
~· kiye cu:ne~enler varsa bunlar, 
~ 1 a2itn Ve . Utiyetinin siyasetinde_ 
.elllerdir ll'adenin manasını bilmi-s· . 

t'tıa ıyasetiını . 
fit ta kap~ın, ant hislere ve mace-
~ enı. \>ardır ~ası: için kuvvetli bir 
h ~ Ptensib' kl, bu da barış ve istik
~~l'lılıktır ;ıe Çok sıkı bir sevgi ve 

b lt bir ... ~ akat haklanmıza. en kü-
a "ı ~ca,,;~-ta g tlrğa, ay • o.v.e seyirci kalmayı bu 

h· .barl§ııı kirt sayarız. Yaknışark
~~ <>lan ~n büyük desteklerinden 
tıı e\1 hiçb~k kudretinin maddi ve 
anıasltla 

1 
~ rahneye maruz kal. 

tina etmek vazüemizdir. 

to ~"!:da. inkişaf eden vaziyetin 
'::le~ .a~tş ~h~etini biz iki noktada 
lı.~ tda.re :ruyoruz. Birincisi, Suri
oı 1Yetıerin en unsurların bütün hüs
ltıı~calt bir . e rağınen ifrata hakim 

l~~te sa~:adeye ve uzağı görür bir 
t •nciı:ı' P olmamalarıdır. 
enıık tdes. tal' e eci u urıyedeki Fransız müs. 
~fgi"liğid~Urlarmm dar görüşü ve 

de ferke~ ır. 
~ ... tı §Ullhe ~ansanın hüsnüniyetin-
"ll etrn · tuı-1 .. aylar .. ıye hakkımız yoktur. 

~tı .11 tUı-ıu ıçı?de bu hüsnüniyetin 
ha~l-°edeki deh~lerini gördük. Fakat 

'ti kıtı.da ınustemlekeci unsurlar 
ıı fatataYcla a~ni §eYi söyliyemeyiz. 
lrtld 1le 'l'u.;k u ~nsurlarm mümessili 
~a~ bUryo d~şınanhğı siyasetini 
tııllı uru d' 1 bıze karşı bir dostluk 
lt ... 

1 
%ı- 't>oıye baska bir yere kaldı-• ıı · ~·ak · 

~ııe·hakirn at Düryo'nun hareket-
%, ~~edeki ~1~? ruh değişmemiştir. 
\• 1li~·at h ınustemlekec.:i unsurla-

etıcı· a]J · 
<:$~lı 1~eler kanı alan mahalli alaka 
k d ttıenf: rşısında Fransanm çok 
h aı- aatıe · . 

ıtl-'r ayak rını ne derecelere 

Çorlu, 16 (Sureti mahsusada giden 
arkadaşımızdan) - Bu sabah büyük 
Trakya manevraları hakiki manasile 
başlıyor. Kırnıızı ve Mavi taraf krta
larma manevraya ait vazifeleri ve.
rilmiştir. Gece yansından itibaren 
kuvvetlerimiz, harekete geçmiş bulu. 
nuyorlar. 

Verilen mal(lmata göre, kırmızı 
kuvvetler Çerkesköy - Sinekli, Kü
çükmanika - Büylikmanika ve Ça

(Arkası 10 uncudaı 

Manevradan 
Röportaj 

• • 
Manevra sahasında Mehmet. 

çilde yanyana bulunan arkada
şumzın röportajı onuncu sayla.. 
da.dır. 

Nafıa Vekilimizin Son Seqahati 

Ali Çetinkaya Bize 
lntıbalarını Anlattı 

lsveç ve Almanyada Çok 
Faydah Tetkikler Yaptığını Söyledi 

' 1 

Nelıa Vekilimiz. seyahat günlerinde Bayan Çetinkaya ile beraber l 
ba:r etıe gö ~~tına aldıkları cidden 
<:t go..ı'eı" .ttilecek bir manzarad N fıa Vekilimiz Ali Çctinkaya k ·u.,un b . Nihayet dün Ali Çetinka~·a ile 

görüşmiye imkan bulduk. Sualle
rimize cevap olarak seyahatinin in. 
tibalanm şöylece anlattı: 

hue ı:r;ı u der ecesini taı:ıauVıulF't··· .... JJWııllllll ,.e Almaıoya sc;rahatinden av-
a ..... çtUr • ~ • • lince seyahat intibaları hak-

lurk . ti•. ·.,. · esaslı bir mülakat diledil•. 
..\k~~ans stl~ujş~i ş acele işleri \'ardı. Bir-

zde barı ve ıstııtrar böyle bir mülakata fırsat 
1 , 

(Ark~ 10 uncuda: 

"- Isveçe ve Almanyaya olan se
yahatim, bu iki memleket hükfımet

(Arkası 6 ncıda) 

Dışında Harp! Canakkale 
' 

Meçhul Bir Tahtelbahir 
Bir lspanyol Gemisini To 
ve Torpil Atarak Batırdı 

Vapurun Süvari ve Mürettebatı Kurtarıllp 
Getirildi. Süvari, Başlarından Geçen Şehrimize 

Maceranın Heyecanh Tafsilatını Anlatıyor 
İspanya harbi, bu pazar sabahı, 

Çanakkale Boğazının dışında da top
lu ve torpilli bir vaziyet gösterdi. 
Hadiseyi çok kısa hulasa edelim: 
Asi Ispanyol donanmasına mensup 
olduğu zannedilen bir denizaltı gemi
si, Madrid hükfımetine mensup bir 
Ispanyol vapurunu Bozcaada acıkla
rında topa tuttu, torpil attı ve batır
dı. 

Bu çok mühim hadise hakkında 
muhtelif kaynaklardan tahkik:ıt yap
tık ve en ince teferrüatma kadar 
tesbit ettik, önce Çanakkale muhabi-l rimizin telgrafla verdiği taf.:ı!latı ya

l zalım: 
Çanakkale, 15 (Tan muhabirin

i den) - Dün sabah saat 10 srralarm
da Franco hükumetinin bayrağım 
taşıdığı söylenen (C. 3) tahtelbahiri 

' Sovyet Rusyadan erzak dolu olarak 
: Ispanyaya gitmekte olan hükumet 

kuvvetlerine mensup Ciodad de Ka 
diks vapuruna taarruz etmiş, attığı 

torpil ve mermilerle batırmıştır. 
Hadise BozC'•a.cta.nı., 15 mil ccnu

ouııda, bizim kara suhinmızın dışın
da ve Yunan kara sularında vukun 
gelmiştir. 

Yapılan esaslı tahkikata göre, ha
disenin tafsilatı şudur: 

................................ 

Elektrik 
Sirk etinin 

1 

Alınması 
Müzakereler ay sonunda 

başlıyor 

Elektrik Şirketinin ıatm 

alınmasına dair müzakere
lerin arkası kesilmemiştir. 
Ancak Nafıa Vekilimizin •e-f 
yahati dolayısile bu müza
kereler biraz teahhura uğ

ramıftır. 

Haber aldığımıza göre, 
Şirketin Belçikadaki vekili 
satış için eskisinden daha 
müsait bir teklif göndermit· 
tir. Bu teklifte satıt bedeli 
olarak bir meblağ gösteril
diği gibi tebekenin muka
veleye uygun bir hale gel
mesi için icap eden tadil, 
ilave ve tamir külfeti Cle ka· 
bul olunmaktadır. 

Ay sonuna doğru Şirke- t 
tin mümessilleri memleketi- ı 
mize gelecek ve esaslı mü- İ 

f. ::~:::•::. ::!1~~::::~:· ••••• ı 
Aşk Mektupları 

için Ayrı 

Posta Pulları 
• 

Bulgar gazetelerinin verdiği malu
mata göre, Çekoslovakya posta ida· 
resi, aşk mektupları için hususi pos
ta pulları çıkaracak, bundan böyle 
aşk mektuplarına bu pullar yapıştı
rılacaktır. Böylelikle aşk mektupla
rının müvezziler tarafından sahiple
rine bizzat verilecekmiş. 

Batan vapurun kaptanı 
B. Francesko 

Kadiks vapuru Çanakkale Boğazru 
terkettikten sonra tam yolla yoluna 
devam ederken kendisinden takriben 
beş mil mesafede bir denizaltı gemi
si görmüştür. 

Bayrak taşımadığı için hangi dev
lete mensup olduğu belli olmryan bu 
tahtelbahire Ispanyol kaptanı önce 
aldırmamış, fakat denizaltı geınısı 
büyük bir süratle gemiye yanaşmak
la beraber gemiyi top ateşine de tut
muştur. Denizaltı gemisi takriben 3 
yüz metreye gelince, Ispanyol gemi
sine iki torpil savurmuş ve bunların 
ikisini de isabet ettirmiştir. Meçhul 
tahtelbahir bu torpillerden sonra mu
ayyen bir nısıf kutur üzerinde sey
rederek şiddetli top ateşine devam 
etmiş ve on beş kadar mermi daha 
savurmuştur. Bunlardan birkaçı ya
ralı vapura isabet ettiğinden gemi sa
ğa yatmış ve 45 dakikada batmr~tır. 
Tahtelbahir de o zaman Franco'~un 
bayrağını çekerek tekrar suya dal
mış ve uzaklaşmıştır. 

Suya dökülen mürettebat, o civar
den geçen Sovyet bandıral. Varlaam 
A venesof gaz vapuru tarafından kur 
tanımıştır. Sovyet vapuru, kurtardı
ğı mürettebat ile birlikte Boğazdan 

(Arkası 6 mcıda) 

Irak Kabinesi Deiişigor 

Hikmet Süleyman Rey 
istifasını Verdi 

Yeni Kabineyi Cemil Elmidfai 
Paşa Teşkile Memur Edildi 

l~ila eden kabinenin üç rüknü: 1 - Başvekil B. Hikmet Süley
man,2 -Hariciye Nazırı B. Naci Asil, 3- Maliye Nazırı B. Cafer 

Bağdat, 16 (Tan)- Erkanıharbiye nesi iktidar mevkiinden çekilmek Iü
reisi general Bekir Sıtkmın bir. sui- zumunu hissetmiştir. 
kaste kurban olmasından beş gün Kral Birinci Gazi, eski Başvekil 
geçmeden Irak kabinesi istifasını Cemil El Midfai'yi yeni kabineyi teş
vermiştir. Hikmet Süleyman Bey kile. memur etmiştir. Bay Cemil 
kabinesi geçen birinci teşrinde gene- (Arkası 10 uncuda) 
ral Bekir Sıtkının yaptığı muvaffa
kıyetli bir hükumet darbesi üzerine 
iş başına geçmiş, bilhassa general 
Bekir Sıtkının nüfuzuna dayanarak 
Irakı idare etmiş ve memleketin iti
madını kazanmıştı. General Bekir 
Sıtkmm bir intikam kurşununa he
def olarak ölmesi, tesirini derhal his
settirmiş ve Hikmet Süleyman kabi-

' 

............................. ! 
i YEDiGON i 
ı Fevkalade bir yaz sayısı neş- ı 

retti. Biitün bavilerdtt1n isteyiniz. , . . 
•••••••••••••••••••••••••• 
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lstanbul 
Ankara 

Yolculuğu 

ı .. !~~-~~-~~-~~ ... ~~~---~~~~!~ .. ı Bugüne Maarif Vekilinin Beyanah 

Kad~r 12 Bin Aksaray ve Üsküdarda No. 15 

1- · Yazan : S. S. 1 Goçmen .k. k J 
Geldi ı ı ortam~ tep açı ıyor Yeni Tarife il• d 

Dakika Kısalcll Vahdettin Kaçarken 
200 Bin Lira Göttirmtistu 

' 

Bunlar için 9831 
Ev Yaptırıllyor 

Üniversite Meydanına Atatürkün Bir Heykeli 
DikHecek, Yeni Bir Konferans Salonu Y apı•yor 

Devlet Demiryollan, dflDdeO ~ 
ren, bazı hatlardaki hareket ~ 
nl deitltirmlttlr. Sirkeci - .-...: 

V abdettin kaçtığını beli etme
mek mecburiyetinde oldu· 

gu için harice ancak yirmi bin 
lngiliz liruı çıkarabllmişti. Be
raberine kolayca paraya çevrilebi
lir kıymetH eşya da alamamtftı. 

Yirmi bin Ingiliz lirası o za. 
manki ku1'8la iki yüz bin liradan 
fazla tutuyordu. Akh bqmd& in· 
sanlar arumda blltttn bir aileye 
ömrü oldukça yetecek bir servet
ti. Fakat Olmanh hanedanmm deb
debe ve israf itiyatlan karpmıda 
bir damla su idi. 

San Remoda bile doktorile, ha
remağalarile, kufçubqiaile bir aa· 
ray hayatı devam edip gidiyordu. 
Elli odah kötklln klan murafı ay
da bet yüz lngiliz lil'UJ, yani 5 
bin lirayı geçiyordu. l'akat bu bef 
bin lira itin z&hlri görilntlfil idi. 
Çünkü vekilharç rolUnll oymyan 
Zeki, her ay Vahdettiııdeıı bu ka

dar para çekmekle beraber latapla
n borca bırakıyor ve parayı Mon· 
te Karloda kumar ve aefahat uğu
runa tüketiyordu. 

Sarayda Vahdettinden başka 
herkesin aklı bu giclit ve 

neticelerini görüyordu. Yalnız Vah· 
dettinin gözleri batlı idi, onun ak
h bunu göremiyordu. Bu zayıf i· 
radeli adam, kendinden kuvvetli 
bir iradenin hlldmiyetini bir defa 
kabul edince bir daha bu tesirden 
kurtulamıyordu. Kayım llfatile Ze
kiye bir defa bu mevkii ka~ 
tı. 

San Remo sarayında her teY 
Zeki idi. Ondan izinsiz bir bardak 
•u içilemezdi. Sağdan soldan Altın
cı Mehmedin gözlerini açmıya çalı
pnlar eksik olmuyordu: 

- Sizi uçuruma sürüklüyor. Re
zil olacajıL Sefalete dUfeceğiL 
diyorlardı. 

Altıncı Mehmet cevap veriyordu: 
- Sia de hepinia bu Zeki ile tut

turdunuz. 
- Çok fena adamdır. Emniyeti

nize llyık olmıyacak itler yapıyor. 
- Zeki beııim için vatandan çık· 

tı. 

- Sizin için çıkmadı. Orada du· 
ramıyacağı, yqayamıyacağı için 
çıktı. 

Z eki, au, havapzl, elektrik il· 
bt heaplan hJç ftl'llliJor, 

mualJJ.kta b ralayordu. Borç ve
recek Jerde ba pnlan ..... ,. 
,aparak kelMll alrlınr& lloate Kar
loda pU'& lrı•.....,. ~ 

Vahdettin hic-~ 1,ter 
ltlsum ge.terDen ,..,. wrtJGl"-
da. 

Dördüncü Kadm ........... 
... dedi ki: 

Hali e 
Bir Genç 
Boğuldu 

Dobrice Türklerinin Türklyeye 11ak . !rakya manevraları için şeh· 
line dair olan Tllrk - Rom~ anlaş- nmıze gelmiş olan .Maarif Ve
masına göre, Romanyadan 15 bin, kili Bay Saffet Ankan, dün, 
Bulgaristandan da 10 bin göçmen ge- Tarih Sergisini gemıiı ve maarif iş
ürilecektir. lerile meşgul olmuştur. Maarif Veki-

Romanyadan gelecek olanlar, Trak li, dün kendltile görüten bir muhar
ya vilayetlerine, Bulgaristandan ge- ririmize ıu beyanatta bulumnuştur: 
tirilecekler de Izmir, Manisa, Aydın, .. _ T~h sergisini gezdim ve çok 
Diyarbekir, Niğde ve Sıvasa yerleş- muvaffak buldum. 
tlrileceklerdir. Istanbuldaki orta ınektep ilıtiyaci-
M~rmara Ereğlisine gelen göçmen- le de yakından meşgul oldum. Bu yıl 

lerin tabiiyet ve gUmrilk itleri, sıh- İstanbul ilkmekteplerinden 5700 çocu 
hi muameleleri bitirildikten sonra is- ğ.un mezun olacafını tahmin ettik. 
kln kamyonlariyle çorluya sevkedil- Maamafih bu rakam, eylül imtihan
mekte, oradan da aynldıklan vilayet tarından sonra kati olarak tesbit e
ve kazalara gönderilmektedirler. dilecektir. Bu talebeye orta mektep 

Bursa - .Mudanya, samsun ~_, 
Erzurum - Sankamış hudut~, 
bu detll1klik chpnda kalın~ 

Dil iakelesi Ue Geyve -~ 
raylar tamamen deği.ştirilıDif. 
drat temfn edilmiştir. Bu 
kara - Iatanbul yolculuğu 86 
daha kısalnuttın Raylanll 
istikametinde defişttrflmes!Jıe 
edilecektir. 

Bundan sonra Anadolu surat 
n Ankaradan 19,15 te kalkacaltt 
te Haydarpqaya varacaktlr1• 
katarın Haydarpqadan kal)Jf 
19,10, Ankaraya VarJI saatl ele 
dir. • 

Yolcu treni Ankaradan 
Haydarpqadan 15,15 te nıı~ 
Trenin Ankaraya mu~ 
Haydarpqaya VarJll 11,38 dif. 

Bulgaristandan gelenler, kara yo- bulabilmek için lıstanQulda bu yıl iki 
luyla gelirlerse Edirnekapıamdan orta mektep açmıya karar verdik. Bu 
girmekte ve Sirkeciden Tuzlaya gön- mekteplerden biri Aksaray ve Ko
derilerek miirettep yerlerine sevke - camustafapaşa taraflanndadır.Diğeri 
dilmektedirler Deniz yoluyla gelenler de Usküdarda olacaktır. Gelecek yıl 

Biqülı ..ı.ltliıl• WlrCI 7fl'Plı.n· ise, Urlaya yahut Tuzlaya çıkarılmak da Istanbul tarafında bir ortA mek· 
Laa .... lılertl 6 • . tadır. tep daha açacağız. Maaril V clıilimh 

B. Salleı Arakan 

Toroı ekspresi, AnkaradaD• 
teel, Pcqembe ve Cumart.eli 
8,20 de kalkacak, 20 de S. 
gelıııİf olacaktır. Hayrd&rlP811-:.l 
marteai, ÇBl'f&Dlba ve eunıa 
saat 9 da kalkacak olan e,lt.ora.' 

en ırı Şimdiye kadar Romanya ve Bulga- Vniuer.itetle müh · :.-aı 
- Burada lfln1s yok, gflcUııtlz ristandan 12,357 muhacir gelmiştir. ım u-r-

yok. Oturup 111 heeaplara bir ba- Bu sene Bilecikte 57, Kayseride U i lted~yipılıyol r 1 rd ilk okullar haJrkmda mtlhlm bir b-
lmı. Paralar nereye akıp PBJOI'. 888, Konyada 400, Tokatta 327, Sivas Bu ;uv~. e ite ~i ışma ;;ati ır. rar almJtbr. lehrlmlırdekl bl1tthı ilk karaya 21,08 de gelecektir. 
Gldlf :......ıır. -plarm - oı- ta 910, lzmirde 975, Aydında 132, cek blrço~•= ı.::.:ıa ze:..ı.:,.ı;. oku1luda _. ...ıa ıılatemlııe .,.. 
mak mım goktaD plmiftii-. Yozptta 445, Çorumda 310, Isparta- tır. Birk yüz bi lira ka k kın olarak pek fula talebe bDhm-

K&JIDI f.eklclen beap iltemek Al- da 80, Seyhanda 335, Niğdede 849, lan yeni 
8~ n tıtU: : ; f o- maktadır. BtltUn IDUf1arm bu c1enıce llkolmllan Bitiren Tal 

tmcı VeJlmedin ya~ bir Eli.zizde 138. Ankarada 308, Kocaeli- kültealne illv;a ::ece~ 0ı:n kacı: kalabalık olmam yUdnden talebe il- Diplomalan 
teY delildi. Saray m\ıhiti, il görmi- de 275 Çanakkalede 797, Karsta 248, ve doğum kul k boğ b yddle den görememektedir Ba cihet Haziranda llkokullardall 
ye, hel&ba balmuya ahpamıftı. ıw:klarelinde 832, Tekirdağmda. 473, tedavi Jdinikl:rf - bu .:dadır.~ gözöntınde bulundurulmut .;.. bu ted- lanlarm diplomalan maarif 

btril
Oturupe m~ ~eu.bı gi~~kk ekutmedre-k, Edirn258 ıedek7~, Va9n83dal, ~· _Manıs~~ nea tınivenite mevcudunun ırtmaaı rlı yılı bafmdan itibaren ilk obllarm ce mekteplere g&ıderllmiftir· !!!!laıp.ya upue o ma uzere evın mşası ıçın den itib yadı 
tinin ve tuavvurunun haricinde bir lazım gelen hazırlıklar yapılmış ve ~den Uft gelmiyen konferans bütün sımflanndaki mevcutlarm DOi"· 1 be ;:en mektepl~ 
,eydi. bunlardan 3,004 üniln iınşasına başlan bir 

0::J:!: m.ı;,:m ;;1::~; mal hadlere indirilmeli kararlqtınl- :,y~ al~=-:Uanıara da --~, 
Altmcı Mehmet bunu göze ala- mıştır. Unlvereitenin ön kıamma bir ce A- mıştır. lmcıya kadar dlplomalan 

madL Elindeki mtlcevherleri ve ni· tatllrk heykeli dikilecektir. Bu· hey- Bu maksatla bu yıl tehrlmlsde caktır. 
~ tek tilk tqtan attıra- Sabiha Gök.ı!en'in kel fiile heykeltrq rofesör Belin yeniden sekiz ilk okul açılacak, bu 
rak sin kaunmak yolunu tuttu. 'S mefruJ olm•ktadır p g okullara hariçten talebe allDIDIJUÜ 
k .... '8 i'tWk,...,,uta \la ıı.. &.L _ _.._51• Ucucl-.._ . ----~ "--ı- •-;ı .. ı...1,.- • ., . ·--.. !rtır, Amca Ze~: • ·--.ııı,_ .._.. ...._. '3'.,.S -~ ''A-·'-•-r-h>•Me RAU b~ ,il,k ..-t.,ıe~ yama·~"'IT 
San Jtemo ~~ ~~-ıı Kacbii ta~W.~ ~ ıncucatla'! . . w ğumlul~ kabul edilecek, isdiham ön-
şini değiştirmek için parmağım oy- evvelki gün Floryada akrobasi uçuş. Diğer taraftan, Maarif MüdürlUğU, lenecektir. · 

nattı. lan yapmıştır. Uçuşlar esnasında, bil 

B lr gt1n Dördüncll Kadın E
fendiye dedi ki: 

- Sana bir inci teabih hediye et 
miştim. Kıymetli bir eeydir. Ev 
murafı için bunu sattırmak l&zmı 
geliyor. Yalunda daha daha i.Illa
ıını ahnm. 

inci teabih bu israf uçrumu i
çinde eridi, gitti. Bir daha bundan 
babMJdilmedl. 

Bu sıralarda Altıncı Mehmet ne
ler dtlfi1nüyordu. Kimlerle temas 
ediyordu? Kadmlanna bunu belli 
edecek hiçbir harekette bulunmu
)'Ol"du. 

Yalnız bir gt1n Dördüncü Kadın 
Efendiye dedi ki: 

- Bana niki.lı kiğıdım ver. Ta
rlldne ı..ampn. 
Kii* aldı, fakat ölümtınden ev

wl ..,t ftl'llliye fınat dtlpnedi. 
X.... her ba1de borç ve mhııs 
•-111.ue JDel(Ul oluyor, fakat 
mltır dlllllDdUIUDU g&ltereeek bir 

·~ (ArlrUI var) 

n rıya 

Y pılan 
n zzühler· 

Araba İle Festival 
Şehirde intizam ve Nakliyat Eğlenceleri 

Asayiıi Bozanlar ı· I!! •• n Ta r·ıf e Bugün on birde Galatasarayda eeki 

yük bir meharetle çok alçaklara inen 
Bayan Gökçen, orada toplanan halk 
tarafından şiddetle alkışlanmıştır. 

3 fotoğraf sergisinin olduğu yerde ka- ı • ıtm K 1 
Bundan sonra, intizam ve asayişi rikattlr sergisi ve aaat 17 de de Gilzel CJ en Url G 

"f Sırt hamallığı kaldınldıktan sonra 
ihlil eden kim olursa olsun, vazı e ve Sanatlar Akademlatnde Güzel Sanat. Yeni Ders p1""""'l!~l'CI" arabacmann arabaCJlığı hudutsuz bir • 
mevkiine bakılmakıısm polis t.arafın· t:zanç membaı haline koymamaları lar aergiai açılacaktır. de 
dan yakalanarak merkeze götUrüle. ve halkın bir araba ihtikarı karşısın. Bu gece Nqit w arkadaeları Tepe. efl=un = k~atJldl': 
cek ve derhal hazırlık tahkikatına da kalmamaları için belediye muvak· başı bahçeelınde "Kstll'CI,, yı oym1&-~ b: dlH18ll'I~ 
başlanacaktır. Buna aykırı hareket kat bir tarife hazırlamıştı. Bir aylık caktır. Yarın gUndUz serbesttir. Gece pıhmltır. KW'll mesunlan, 
eden zabıta memur ve &mirleri cez:ı. tecrübeden sonra faydalı olduğu ve x.ıtı,......--. aşıl Taksimde Halk Opereti eonuncu tem- yalnız okuma yumayı 
Iandırılacaktır Emniyet Direktörld· ışleri aksatmadığı ani an bu tarife ıill olan "Halime,, yi oymyacaktır. kalımyacak, IIhhat, ekon~()Jlli, 
ğU, keyfiyeti dün bütün ..... u ... merkr.z- dünden itibaren daimi bir hale konul· bakmılarmd da kö·"' .. 

Y- muştur. an 3"'" ~ 
!erine bildirmittlİ'. Tarife, müteferrik nakliyaf ve sü- 5 K yatında Amil olacaktır. K erleri öpeklw tttmenıere makineli s1ra&t. 

rekli nakliyat olmak tlzere iki kımn- kullanma, ç-ltıi mahsul 
Emin&nü Ye Karaköy dır . .MUteferrik nakliyat için hamal z hl n K ül rl -Meydaiıları lpretleniyor bölükleri tarafından tek atlı araba. 8 r aps e e ve ziraat lletlerlnin tamiri 

Karaköy köprUsünde olduğu gibi lara bir günde üç lira, çift atlılara Öldürülecek öı:=~~etl, yeni köY 
Eminöııtl ve Karaköy meydanlarmda dört lira araba ücreti olarak veril· teri için ild tip p1ln h&llf 
da karfıdan karpya geçilecek yeri~ mektedir. . Köpeklerin zehirlenerek öldürlllme Yenl°'köy mektebinde bir A..-t..,. 

rln çivilerle ipretıeıımeaine karar Vapur, tren, mavna gibı yerlerden il uaulU l&kat ve iptidai g6rillmiitttlr. mualllm çalJID'a oduı, ya~ 
verilmiştir. OntımUzdeki Pazar gil. boşaltılacak eşyanın n~kli -ki .buna Kaldı ki, köpekler zehirlere qmış mutfak ve köy kurulu addi 
nünden itibaren bu meydanlarda da stıreldi nakliyat adı verılmektedir. -
halk ancak işaretli yerlerden kartı • ikiye aynlmıltD'. YaJan meeafelercle olduklan için aldamp 1nmJan ,._.. cakbr. 
dan kartJY& geçebileceklerdir. Ot.ha hamal1arm tahmil ve tahliye için mDt mektecllr. Bunu P &lllD4e t11t1D be- o -
sonra Sirkeci ve Galataaarayda da tertden alacakları paranın yt1zde ylr- lediye, AJmuıyada 01düiu p!ıl tabu- Kark~ec1119 Suytl 

mi ı.-ı · ---'- ----'eler i"ln de ..n...a.. ca unltlntltı kabulild tadı etmlltb'· r·· ~ 
bu U8ul tatbik olunacaktır. -.ar.._. umıHU' .,, 3- tıl v-otus beti arabacıya verilecektir. TabUlcalarda atılan Mflf " uewıı ... Çetmeleri kapa an aaa 

Havayollannın Yeni 

hlrll kapdller kapejl ,._. b&,.ıt· yundan tatlfade lmklnlarl 
maktadır. Ba IUNtle ll&Jdtllıoak Jr6. maktadır. Bir motör ~ 
pekler öldtlrlllmell tısere Blma)'el 1Uyun terkoa 18mıe ha~ 
Ba)'V&D&t Cemiyetine verlleceJderdir. tıımuı dtlfUnWUyor. KuvvetD 

Dün Haliçte Balat ilkelesi önUııde Çankırı, (TAN)- Geçen Pazar An 

48 Saatle 
12 Tifo l•arlaclığl 

Tayyareler 

~Bu un1tln tecrt1be9lne buab1erde mine göre, bu ıu, ıertoeun 
bqlanıcaktlr. iyileetırecektlr. 

bir motör, bir gencin idare ettfti bota karadan tenezztıh trenile iki bin kişi 
çarpllUltlr. Bot parplammt, henil.& bura -1 k il .. L .. lca rİll 
bUviyeti teebit edilenalyen genç, dfllli.. ya e-ere yeş -a-.--rm ae . -
se düşerek bybolmaftW'. Gencin, • Hfl altında vakit geçirip eğlenmiftir. 
..... bataklık bir haİde bulmwı Ba- Bu arada, Kalecikte kamp kurmut 0-

lat 1ayılarmda çamura •planarak bo lan harbiyelilerden iki yUztı müteca-
pıduğu anl•11lmıpır. viz talebe de seJmif ve eelırimizln 

Dün gece, mtlddeiumumllik tahkik& her taraf mı ıezmittir. Her hafta ge
ta el Jıoymuttm". Den1s 'ncant MU.. len Ankara teneuWı trenlerinin yer 
dttrllltüııden getfrtllm bir kaptan, bulwwmyacak kadar kalabalık c' •. 
vaka yerlılde ketif yap!Dllbr. Suçlu tu görW.mektedir. Buna ve,. 
kaptan IOJ'guya çekilmtttll'. eml _.____ .ıG... • 

m f uuuae&UA ra6 ""en. 

Gemlikte Sumluk IODl'& tenezztıh trenle· 

Gemlik, (TAN) - fam çepıeler- caiı l&yleniyor. Bu .. 
te au aıanamütadJr. Jta ,o.len halk na)'lrl buebile vr 

aıkmtı içindedir. Bmiıbı laline geçmi aiıd sarmetinden 
,. çalıflhyor. lunuyor. 

Son 48 saat zarlınJa 12 
tilo oalcuı tahit .Jilmiftir. 

~ Dün 26'13 lri~i birinci, 2222 

' lıifi de : •plannı yap- ~ 
~ e.tırnuf' ·•diye, pa· \ 

~ zar ·r::,,.:, ~ ı 
lılan 
··.;;. 

Baft Yollan Idareıdnin ınıutenye 
~ ettill 't tayyareden lJd.t, Lon 
drldan JOla çıkarllm.TltD'. iki tana
re de 81 ~ gelecektir. Tay. 
yareler tamamen plcllktell IODr& ı. 
mlr - ı.tanbul - Aiıkara lıaft • YetllkOJ meteoroloj ~ 
ferlerlne başlanacaktır. dan aldıfımız maldmata göre, b1lgb 8 inci ay Gün: 31 

BEKÇiLERiN MUA YENESi 
Bütün mahalle bekçilerinin mhht 

muayenelerine başlanmıştır. Bekçi
ter, hergiln emniyet müdtlrlUğU he· 

'leri tarafından muayene edtlmek
~,.denl kabiliyeti elverişli ol· 

ti bozuk bekçilerin itleri· 

havanın Ege, cenup, cenup doğun Arabi 1366 
ve orta Anadolu illerinde açık, Tra.k- CemaziyWlhJr.: 9 
ya, Kocaeli ve Karadenizin garp ki- Gün ıır. 12 öil 

bu ti 
w ..... ad 

1 
e,: u, - e: 

yılarmda u u u, dogu ~ o u lkindl: 16,07 _ .üaMll: 
ile Karadenizin f&l'k kıyılarmda h1l- .,--
lutlu olmuı, rUzglrlann cenap latl~ LY:.a::.ts:.:.1:..: .... 20.:..':..:.50.;_~tf-ll_k_:_.---::i 
kametinden orta kuvvette •DHlll 
mqhtemeldlr. · .. ~ kiloıutre atiratle .... ,.... mınmetre• 

., u 18 .nttlrat 
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TAN 

.M.a.hkemelerde Sinema Ateminde 

Heybelideki Pangaltıdaki Kaza Meşhur Jönprömiye 
Çamları Kim Yıkılan Duvar Altında Robert T aylor Aşık 

~~"t~!~~r;,~: Kalarak ölen Çocuk '?~r~y~~iı~ç~~~1 v.iddia Ediyor 
eşsiz bir muvaffakıyete ermiş bir in-

Suçlular Bırakddı Suçlu Şoförden Kırk Bin sanın derdi yoktur, olsa bile pek e-
Polis, meşhut suçlar müddeiu ım· hcmmiyetsizdir sanırsınız değil mi? 

miliğine Yuda ve Jak isminde iki Lira Tazminat isteniyor Bunu bir de Robert'in kendisine SO· 
genç suçlu vermiştir. ldclie.ya göre, runuz. O hiç le bu fikirde değil. O, 
bunlar pazar günU Heybeliada çam· Şoför Agobun idareıindeki kamyon geçenlerde Pangaltıda bir bir değil bir çok derdinden şlkliyctçl. 
ıarlnl t,,tııcturmuı::lardır. Müddeı·u- b h d k k d B 1 "Bir defa, diyor, kendime hnsrede-

.... "'"?>' .,, a çe en çı ar en uvara çarpmıf, ve yıkmı9tı. u gar konıo-
mumi Hikmet Soncl, SU"'luları .. orgu- I I fu l d cek bir dakikam yok. O kadar çok 

:.· ., oı u memur arın an Radi'nin 12 yatındaki oğlu Antuam da fi i i ki · 11 k ya çekmiştir. ı m çcv r yorum , seyırc er yn ın-
Bu iki suçlunun orada çamlara on duvar altında kalarak ölmüttü. Dün Asliye Birinci Ceza. mahke. da benden ueanmıya bnşlıyncnk.,, 

beş metre kadar uzakta ateı yaktık· metinde bu davaya bakıldı. Anlaşılıyor ki, Robert kendine tah· 
lan ve ıeındıklan anlaşılmı§tır. Fa- Olen ~ufun babaaı mahkemede ıie edecek bir dakiknaı olmadığından 
kat çamlara kendilerinden daha ya- dinleyiciler arasında bulunuyordu. A- l s h 1 k değil, bugUnkU muvaffakıyetlnl ya-
kın yerde ateş yakan ve yumurta vukatı da vardı. Suçludan 40 bin 11- 1 · ar 0 C U nn da muhafaza edip cdcmiycceğln-
pişiren dört kişinin bulunduğu ve çam ra tazminatla 300 lira da techlz ve S den korkuyor. ÇUnkU: Roberl Taylor 
lar tutuşunca bunların yemekleri ve tekfin maarafı lıtiyordu. MUddeiu- s 1 B • dııhn yeni bir artisttir. Ve bu bir yıl 
yumurta tavasını ortada bırakank mumt, Ihsan, iddlaeını aöylemif, dl)<- U I!!.. U 5 U 1 r içinde çok değil ancak birkaç film 
ka.çtıklan tesbit edildiği için müddei kablzllk ve tedbtnlzllk ıuç uile A- 3' çevlrmlgtlr. Bu kadarından gtkliyet 
umumi bu iki suçluyu serbest bırak- gobun ceıa kanununun 45t5 inci mad- M • edilmez. 
mıştrr. Kaçanlarm yakalanması için desine göre cezalandırılmaaını iııte· ezec 1 Metro - Ooldvln - Maycr'ln bu 
evrak polise iade cdilmi§tir. mitUr. DUn mahkemede goför Artln, m~hur yıldızı ffllŞılacak kadar az bir 

Eski Çegreii 
Altın Suyuna 
Batırmış 
Beyoğlunda garip bir dolandırıcı

lık olmuştur. HAdisenin ta.fBilltı §ti· 

dur: 
Maruf sabıkalılardan Kemal, eski 

devirlerden kalma bir çeyreği altın 
suyuna batırarak Ahmet adında bir 
köylUyU yakalamış, ona: 

arabacı Artar, Madam Zabel, hamal Efk I · I zaman içinde yUktıcldJ. Hiç bcklenml-
Onnik mUdafaa ıahldi olarak din • ar 1 imiş Faz a yen bir gUn rejisörler blrd~nbire O• 

lendiler. nun Rudolf Valnntlno'dan 80nra en 
Artln dedi ki: · Kaçırmış ziyade heyecanla sevllen bir aktör ol-
- Altı ay evvel bir kamyon bu ka- Polis dUn müddeiumumiliğe AriC duğunu farkottiler. Bu ani muvaffa-

pıdan geçerken çarpmış vtı eaaeen çil isminde bir sarhoşluk suçlusu getir· kıyet (Robert) in önce başını döndür 
rUk olan duvarda çatlaklar yapmıg- miştir. Seyyar mezecilik yapan Arif, dü. Fakat sonra alıştı, O kadar alış
tı. Ben kazayı glirmtıdlm. dün sabah erkenden satacağı rakı şi- tı ki, Şimdi de Yfil*ın yine ayni dere-
Arabacı Ar§ar da ayni §ekllde §e· şelcrini açmış, mezeleri önüne sırala- cede meşhur oluf} olamtyncağı endi

hadetle bulundu. Madam Zabel lse: mış ve köprlinUn kuytu bir köşesin- şesi içinde. Halkın kendinden usan -
- Ben hldlııeyJ göılerfmle gördllm. de adamakıllı içmi~ ve yemiştir. Sa- masından korkuyor. 

Olen çocuk iki arkada.şile yolda oy- at dokuzda Köprünün üstüne çıkmı91 Robert, hayranlarının, hususi halle 
nuyordu. Kamyonu görünce duvarın kendi kendine söylenerek, hazan ba- rini, dü;şüncclorini öğrenmek için gös 
kenuına kaçlı. Kamyon kapıya ve ğırarak yürilmiye başlamıştır. Halk terdikleri tecessüsten müşteki. 
duvara çarpmadan dışarı çıktı ve du- etrafına toplanmış, polis te kendisini "Hep nclerr.len hoşlandığımı, han-
varın sallandığını ve biraz sonra da yakalamıştır. gi şeylen sevdiğimi ıoruyorlar. Hele 

Robert T aylor 

Negeli olmalı. Faknt tabii her va
kit değil. Geceleri klüplcre gltnıiye 
düşkün olmamalı. Saadetini yuvasın
da aramalı. Beni dinlemekten hoşlan 
malı. Çok güzel olması şart değil, fa· 
kat şalıet cazi~j olmalı.,, 

Koca Ni,ancı 
Bu nam altında çevrilen yeni blr 

filmin btitUn aktörleri muhtelif hay
vanlar arasından yetiştirilmiştir. 

Bunların başında (Kaktos- Frenk 
inciri) adında bir tavşan geliyor. Son
ra (Cimmi) isminde bir karga... Bu 
hayvan, bir fJlmde rol alnııık Uzcre 

"- Baba, demiştir. Bugün yola çı
kıyorum. Pazar olduğu için her hrRf 
kapalı. Sen şu altını al da. klğıt pa· 
raya çevir ı,, 

yıkıldı~ı gCSrdUm. Çocuk altnda ka- Arif, dün müddeiumumi Hikmet hangi kadın tipinden hoı;;landığıma 
tarak öldU, dedi. Sonelin suallerine cevap verirken bir pek merakları var. Son zamanlarda terbiye edilen ilk kargadır. Hayvan 

Bundan sonra dinlenen hamal On- aralık etrafına bakmış ve: bir de "Barbara Stanvyck" e a~ık aktörler arasında "Tut" adında bir 
Ihtlyar, bazı endişeler göstermişse 

de usta sabıkalı, kalp altını bet kl
ğıt liraya !atmıştır. 

Neden sonra vaziyeU anlıyan Ah· 
met zabıtaya müracaat etmiştir. Sa
bıkalı dolandırıcı yakalanmı§tır. 

Abdest Bozmuş 
DUn, Beyoğlunda bir evin duvarı 

kenarında abdeııt bozduktan 80nra u· 
mumt adaba aykırı şekilde hareket 
eden ya~ar, yake.lanmı§ ve cilrmü 
me§hut mahkemesine verilml§tir: 

Şüpheli Bir Ölüm 
Bayazıtta oturan Ahmet oğlu Meh

met adlı birisi evinde ölmU§tUr. Be
lediye doktoru bu ölUmU _,upheli gör..
düğU için mUddclumumillğe haber 
vermiştir. MUddeiumumilik cesedi ta
bibladil Enver Karana muayene et
tirmiş, doktor cesedin morga kaldı
rılmasına lüzum gösterntl~tir. 

nik te ayni tekilde şehadette bulun- - Bay müddeiumumi, benim meze olduğum söylenmlye barJladı. Barba-
k de av köpeği vardır. Kôpeklerin film-

du, ve: sepeti de ortada yok. Içindc bir çok rayı ço severim. H~m glizel bir kız, 
- Ben hamamın karsısmtillki kah midY.e dolması vardı, dcmistir. hem fcvkallde bir arkada". BUtUn de rol alışını §imdiye kadar çok gör-

ed f 
'U Biraz sonra, Sulte.nahmct •uIH Dl- '2•• a ' ..... vun DV/UJÇUlllUı • .uı;.ıu JUl" --- • ----w .. uwrı .... ··-·--

v e ,o ör ~~ehmetle oturuyordum. "' rinci ceza hlkiminin önUne çıkanlıın nız o anlar. Faknt Barbara, yalnız ar· vclkilerden bir farkı var. Sağlam ol-
Kamyon çıktı ve biraz sonra da du- k d d o · k d w• • Arif, orada kendisini şöyle müdafaa a aşım ır. na aşı cgılım. duğu halde bacağı kırık bir köpek r°" 
var yıkıldı, dedi. Suçlu avukattan bu etmiştir: Hangi kadın tiJ>inden hoşlandığı- lilnU yapıyor. Aktörlerden "Mabel,. 
Mehmedin de müdafaa şahidi olarak _ Vallahi bay h,.klm, diln sab"h ma gelince: Zeki olmalı, nUktecl ol- dı B' ıı. a ile "Oswald" te çok enteresan r. ı-
çağırılmasmı istediler. Müddeiumumi çok efkarli idim. Biraz i"eyim dedim, malı. Kendine mahsus fikirleri olma-~ 1 rincisi işaret verilir verilmez miyav-
lhaan, şahidin adresinin ve hüviye- çok kaçırmıeım. Beni affet. ı. Fakat kendi fikirlerine uymadığı 

içı·n b k 1 d"" ti 1 ı"nı" fe lıyan bir kedi, ikincisi ilk defa film 
tinin vazıh olmaması yüzünden çağ· Hakim suçu sabit görmUş, Arife 1- aş a arının uş nce er na 

k
. ı· · t" görecek tabı'atte o1mnmalı için terbive edilmiş bir Penguen kuşu. 

rılma talebinin reddedilmesini istedi ı ıra para cezası vermış ır. • · J 

ve: 
- Suçlu avukatları geçen celsede 

hiçbir şahitleri olmadığını söylemiş

lerdi. Hldise meşhut suçlar kanunu 
ahk&.mma tabidir. Suçlu avukatları 

bof yere davayı uzatıyorlar, dedi. 
Mahkeme, oahidin yarına kadar ad 

resi bildirildiği takdirde çağrılması
nı kararlaştırdı ve muhakemeyi 19 

ağustosa bıraktı. 

Bilet Memuruna 

Hakarete Kalkmış 
Burgazdan aldığı biletle Heybeli

den vapura binen Nesim oğlu !sak, 
bilet memuru Mehmedc hakaret et
miştir. Sultanahmet sulh birinci ceza 
h!kimi Reşit, dün tsakı 2 gün hap
se ve 250 kuruş para cezasına mah
kfım etmiştir. 

==============:;:============'::::=:;;=:ı:=================== 

Faik Neden öldü? ı 
Kasımpaşada Uzunyolda Balaban 

handa 273 numaralı bakal Tabirin 
dükkanında bodrum kntmda beledi
yeden gizli tamirat yaparken kuyuya 
düşerek öldUğü yazılan işçilerden Sa
dık oğlu Faik hakkındaki tahkikat ne 
ticelenmiştir. Faikln kuyuya dü§erek 

Teşekkür 
Hastalığım esnasında gerek sayın 

matbuat ve gerek sevgili dostlarım 

tarafından bendenize karşı gösteri
len sevgi ve alakadan dolayı alenen 
teşekkür ederim. 

Afyon Saylavı: Bcrç TUrker 

değil, belediye memurlarının ansızın ranlıkta elektrik cereyanına kaptır
bastırnıası haberi üzerine kendini ka- mak suretlle öldüğü anlaşilmıştır. 
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G.. ·· ıstant>UI unun programı -

öGLE NEŞRİYATI: ·~ 

Saat 12,30 Plakla Tür\f Jf e1d 
si, 12,50 Havadis, 13,05 
plak neşriyatı. 14,00 Son. 
Akşam Ne"rivatı: .. ~..ı 

ll • sılCI"' 
Saat 18,30 Plakla d~s .~ualke\1 

19,30 Konferans: Eminonu ~ gaf3· 
neşriyat kolu namına :Nus:f furi' 
20,00 Nuri Halllin iştirak1 eıza ıs· 
musiki heyeti, 20,30 ömer R45 ,·e
rafından arapça söylev. 2~saat ıv 
dia Rıza ve arkadaşları, . dr311l 
yarı) 21,12 Radyo fonık 3 ııs· 
(Lakme), 22,15 Ajans ve bort! ıııı. 
berlcri ve ertesi güniln proroııe-
22,30 Plakla sololar, opera ' 
ret parçalan. 23,00 Son. 

• 
Günün program özü 
SENFONIU~R spııfo-

21,30 Berlin kısa dalgası: rlaıd• 
nik konser 21,30 Bilkrcş: Strllı155l 
M?nfonik konııer (Brahms, 

HAFiF KONSERLl~R Ne~i 
7,1~ Berlin kısa dalgası2o pitiS 

popun. ($,15: Devamı). 9, ]İJl ~ı· 
kısa dalgatıı: Plitk. 9,30 :se: proğ· 
sa dalgası: Musikili kaOfl !'I~ 
ram. 9,45 Pati~ kısa dal~st:,, 
10 Bcrlin ktsa dalgası: O~~ jlP 
l 0,30 Par is kısa dalgası. Pla_ jotl'; 
ke7.a, 13 Paris kısa dalg&S~ftŞ· 
ser. (H,l::J: Keza). ıs,10 dılt' 
Orkelltra. 15,15 Berlin ~j ~ JCO' 
.ıı: Eılci kôy musikisi. ıfi, t1'111-
mn kısa dalgası: Karı§ık rrıj.ııo · 
16,15 Roma kısa dalgası: PJ 18,ss,: 
şarkı ve Cctra orkestrası. t . ç· 
Orkestra sopran. 18,35 peş C·ıc~ 
gnn orkestrası. 18,-H Beri~ rı!t•.tf 
dalgası: Alman milli il) 19 
(Haydn, Mozart, Bcethoven 2o~ 
Bükrcş: Radyo orkestrası. )IUİ' 
Petşe: Şehir bandosu. 20:4~ 2135 
no, Florans, karışık musık · 51 ı? 
Pct&c: Radyo salon orkestra.d~ 
Milfıno, Floran!: mancinlnln 1 pt'I 
eindc orkeetra konseri. 22,05 g wt' 
kılla dalgası: Plak. 22,25 Prt ,r~' 
sa dalgası: Hafif musiki ,.c 11 eııe• 
lar. 22,30 Paris P. T. T: :Mast dııll 
akşamı. 22,45 BUkreş: lokaJltı dB • 
musikJ nakil 23,0:5 Prag kı~~rStetl• 
gası: Orkestra (Fibich, Fo 1i of' 
23,20 Viyana. Graz: Eğlence "<;IPe 
kestra konseri. 23.25 Peşte: 
Çiganların konseri. 
o_~E~ALAR, OPERETLl'~,.,,, 

iBimli opereti. 22 Kolonya: ~te
lıkçı ve karısı .. isimli radyo Ol"'"' 
ti. 

RESiTALLER t1toıt 
11 Berlin kısa dalgası: 6tl17J6 

Hans Eggert şarkı söylüyor. \'erı'~ 
Berlfn kısa dalgnsı: Bcet~O V•f' 
piyano sonatlarından. Hl.1 5 JJU•· 
6ova: Şarkılar (plak). 20.~··ı<~: 
reş: Piyano konseri. 21 vll d,ı
Flüt konseri. 22,15 Tokyo kI~eşıe: 
gası: Halk şarkıları. 22.45 ~ 
Piyano konseri. 22,45 aerlitı rtet'ı 
dalgası: Küçük piyano e~iiJ!i 
23,20 Varşovn: Keman ) 
(Tartini, Elgar, Korngold v•· 
MUHTl'~LW ~ 

16,30 Paris kısa dalgası: iY; 
ro perdus,1 isimli tiyatro fer / 
19,20 Peşte: Su topu cWa. tJll)• 
polo} (Avusturya - Macarı~~: 
reportajı. 19,30 Rima kısa d~Ju ff 
Arapça, Rumca ve TUrkçe sö 
kısmen muıdklli nc~rlyat. 

Yüzbaşı odadan çıktı. Kansına talimat verdi, hare· 
mi bt§ dakika sonra puslayı alarak gitti. Erden dal
gın duruyordu. Zihninin çok perifan olduğu, aklından 
bin türlU geyler geçtiği belliydi, biltiln bunların dü
ğümlendiği noktayı da yUzbaoı keşfetmişti: 

- SM onu hiç merak etme, dedi. Ben bizimkine 
tenbih ederim. Onu yalnız bırakmaz ve işi iyice anla
tır. Hanım teyzeme de fimdl gidince söyliyecek. 

Vergici blit'iln ne9e ve §etaretinl kaybetnnif, hakrd 
bir hUzne dUşmUştU. Sesinde ilk def & ifltllen bir tit
reme ve elem vardı: 

-94-

mültemis ve cahil kaymakam vekiline iki ıımon J<S# 
buğu atmya, bir yuha çekmlye tereddüt ~diyor~ 
Halbuki böylelerinin yUzünden bütiln, amma b~t:: 
cihan bu saltanatın, bu milletin çehresine tUkUJJJ# 
yor ve lanetler yağdırıyor. Oo 1. Laf dinlemem• f 

karet görmek için milletin ne suçu, ne günahı ''~ 
Söyle bana! Yirml mHyonluk mazhim ve :msS 
halkı, bcs on hergelenin çiftesi altında görmckteIY 
ec kör olmak daha iyi!. ıi 

Oda kapısı Yurulmamış olsaydı, Refik, bu at~~ır 
heyecanlı nutkuna devam edecekti. Dı!Jan çıktı. ~o , 
düğü vakit elinde grdenin yol heybesi, getrıerı -v 
tabancasının fi§ekllği vardı: 

- Bana ne i!t kaldı? diye inler gibi llOrdu: Ben eli 
bo~ mu duracağım 1 

Yilzbaşı, Alinin bu candan kopan hUzUn ve kede
rlle mütehassis oldu, bir ôz kardef iblıs1le omurunu 
okşıyarak cevap verdi: 

- Sen mi? Senin çok vazifelerin var. Her gUn ha
nım teyzemize gldip blıden malümat vereceksin. Şa.
yet biz bir Ş('y yazmamışsak bile, uyduracaksın. Son· 
ra Hacı kaeabaya gelir gelmez peşini bırakmıyacak
ı;ın. Elinden geldiği kadar telkinatta bulun. Hlsstya
tmı gıcıkla ve bunun en çok kendi yUzilnden olduğunu 
söyle. Istersen Erdenin vaziyetini de gayet tehlikeli 
göstererek herin vicdan azabına uğratmıya gayret et. 
Daha sonra kadıya bir pazar içinde, bir konak önUn· 
de köte1• attıracaksm. 

- Kötek mi? 
l 
.. - Dur, dinle beni, pka e.tmiyonım. Ne yapalım? 
Oyle istediler. Göze göz, dişe diş. Kadı böyle her
kes in önünde birkaç kötek daha yerse burada du· 
ramaz. Hemen kaldırırlar. Görtiyoruz ki herifi b~
ka türlü atlatmanın imkanı yok. Tutamağı kuvvetli 
galiba. Halbuki uğrayacafı rezaleti hikmet veya 
satvet, her nedense, işte o meselei hilk1.\met namına 
hiç olmazsa değiıtirirler. Bu ıuretle memleket te kur 
tul ur. 

- Fakat şlfdl Kadı, kaymakam vekili. l§i bUy\lo
türlerse, Erdenln mesele11lne temas .. 

- tnce dUşünme. Köteği atacaklar, ağa, efendi 
takımından olmamalı. Rüşdiye kaçkını, ba~kal çı
rağı, çoban bozması çok. On yaşından on beş yaşına 
kadar kaç tane istersen sana getireyim. Kötek olma
ıın da limon kabuğu olsun. iş sonunda dedikoduya 
bliıince, merkezde de körUkliyecekler bulunur. 

- Bunda sen ifrata varıyorsun yüzbaşım. 
Erden itiraı etmiye başladı. Yüzba§I iddiasında ıs 

·rar etti. 
- Bana bak Erden l Böyle adamları. görüyoruz 

ki nıUietln ba~ından atmak için elimizde ne kanun 
var ne adalet. Maskara nazırın birisi çıkıyor, bir 
elin itini tutuyor, bakıyorsun ki kahve ocağında sü
mliğUnU çekeınıezıken ya kaymakam ollyor, ya mu
tasarrıf. Gel de pirincin taşını ayıkla sonra. Dünkü 
miskin, glttiği yerde zebella kesiliyor, neticede mil
let kan ağlıyor. Şikayet edersin dinliyen olmaz. A
man derııin, ezerler, zaman dersin müfsittir diye bir 
leke yapı§tırırlar. Ey! Ne yapmalı? Ben iftira ata· 
hm demiyorum. Zaten iftiraya mUhtaç doğiller. Ne 
desek, neden ~ikayet etsek hepsi doğru. Lakin an
lıyan, dinliyen kim? Meğer o bende olacak herifin 
takındığı sınıfa bir şüphe anı olsun da bizzarur ora. 
dan kaldırsınlar. Ne olacak? Mahalle çocuklarının 
ölr sabah kadının evi önünde gürültü ile kaydırak 
oynamalan, dayak yemesine kafi bir sebeptir. He
rif ônce pencereden haykıracak, çocuklar alay cde4 

cckler. }{üfür edecek, karşılık verecekler. Tabii can 

daıınası uıı urnıuıı şamarıar. lş bundan azar işte .. 
Sonra kadı hükumete gitmek için pazar yerinden 

geçerken (bizi dövdüren hoca gel~or) diye taşa, li· 
mon kabuğuııa tutarlar. Malum 'ya, çocuklar onun 
kaymakam vekili olduğunu ne bilsinler? ZııpUye ile 
bizi dövdüren hocanın kafasına yumurta. attık di
yecekler. Zaten iş buraya varınca haklarında kim ta 
kibat yapacak? Yapsa da ne olacak? Maksat işin 
mübalağa ile kasaba haricine, Vilayete. lstanbula 
\layi olmasıdır. Bir hükumet adaletini kitabile, mcc4 

li8iyle, namueiyle yapmazsa, halk işte böyle limon 
kabuğiyle yapar. Kadı için çare bu. Daha bUyüklcrl 
için do başka vasıta var. Amma diyeceksin ki daha 

o kıvama gelmedik. Zulüm öyle bir kızgın ocnktır 
ki oradu en ham madenler tavlanır .. İsyan! Azizim 
isyan! Zulüm ve itisafa karşı isyan! Sözle, göz yaşiy 
lo, kalemlo olmadı mı? Silahla, dişe takılacak canla, 
koltuğa alınacak başla isyan! Bu devlet ya adam 
akıllı bir hükumet meydana çıkarır, yahut crgeç, 
her böylesi için kafasını ezecek isyanlar doğar. Aç 
kal .eus! Soyul sus! Ezil sus! Hayır! Bugün kayma
kama limon kabuğu atan bir halkın istikbalde bü
yük saadet ve hürriyet müjdeleri vardır. Bugün za· 
lim valisinin yüzüne tüktiren kiiçücük bir kızın ge
linlik duvağında adaletsizliği dişlerile parçalıyaeak 

yavr Jların doğacağı yazılıdır. Bu devlet ya adam o
lur, yahut yerini milletin ruhundan, öz benliğinden 
fıukınnış hakiki sahiplerine terkedcr. Bir deli, zalim, 

- Haydi bakalım. Herşcy hazır! Bekir atlll~ 
dehboyun arkasına götür. Benim at ta orada. 13e 
de iki dakikaya kadar giyinirim. r' 

Dolat.ı açtı, çizmelerini çekti. Silahını taktı, ha~~ 
landi ! Vergici müteessir ve dalgın seyrediyordu. ~ 
başı dedi ki: fliÇ 

- Vergici: Sen şimdi doğru klübe gidersin .. 
birşe~·dcn malumatın yoktur. Eski halinde, .?.sk1 ~ 
tııretıııde. Şayet ~rdeni soracak olurlarsa ıftıı! ıc• 
beraberdik!" der geçersin. Sorgular fazlalaşırsa ıJJ 
yıtsız bir tarzda "bilmem, çiftliğe gitmek istiyoru t6 

filan diyordu, belki gitmiştır." diye bir kubuz yu''~ 
lnrı;ın. O kadar. Benim için de iftardan sonra şu 
de bıraktığından başka birşeyden haberin oınıaZ··gt" 

Erden de hazırlanmış, yüzbaşının hnmırıiyle ..., 
1. ıO• l<ın para cUıdanını iç cebine yerleştirmiş bek ı) 

du. 

- Hadi bakalm. .,.u•-
Odadan ç1ktılar. Refik arkadan )ilrliyordll· S 

sek sesle karısına : . e-1~ 

- Bız gidiyoruz. Bildığin gibi. Fakat Günef1 

\'Cl ele sonra da sana emanet ediyoruz. 

(Arkası ' 111r) 
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A. N Mısır, Filistin, Suriye ve Lüb nanda tetkikler yapıp dön en arkadaıımıı Burhan Bel• G·· ~ Ulldehk Gazete ge, seyahat intibalarını yaz makfa devam edivor. Bugün de size l.übnandakl tef kik· 

8 -- terinden edindiği intibaları sunuyor: ' 
Ah AŞMUHARRIRI ..., met E • ' AN' mırı YALMAN • • • kirde ınhhedefi: Haberde fi· .. , er e d , 

ttiat, 'lıniın! Y e temiz, dü· 
gaıeteıi ol 1 0lınak, kariin 
~ l'l'lrya çalışmaktır. 

CONo 
N MESELELERi 

kap 

NASIRA UZERINDEN 
HAYFA VE BEYRUT A· 

ııruıa kadar 
Gelen H 
.\k . arp 

lıa ~dig-
lııil'p oldı.ıv..h er kı~1sında dahili bir 

r o .... u ı 
h boğdllkıa ' 8P&n)'ollar111 biribi-
~Ye doJar ~nı, ecnebilerin iki cep-

euı.o harb~ ideta küçük ölçüde bir 
"ıeteıerde khalilıde dö,ii~tüklerini 
~ 0 uyorduk. 

)oJ lefde )( 
0 

"e bir ıtaı &nnarada bir Ispuı. 
'da Yan gemisi, koca deınlz 
~ert 1l&rptşhlak l~in blribirlerini "a..- 2aınaıı b d --..ı lyiee Yakı u UZak harbin ha.-
lllr. · ndan duyar gibi ol-

blt~lnıdı de henUz 
lsltaayoı boğazdan çıkmış 

~ to ..... ,.. Vapuru Bozcaada önün 
" -.. -.ue ve to • 
\irPlo)·oı dahıu P ateşiyle batınlıyor, 

lııs \._ h&rbbıin kurbanları 
>'or ve ısı!.~ t&ratından kurtarJlı
b l&Pllıyoı da~~ getlrtıiyor. 
ı..!lilıya harb Uı harbi denilen nlkap
~r Yayıı lniıı bu kadar uzaklara 
~ kadar .:ası ilk defa görülüyor. 
etlQ boıuı k denizterde bile emni

btb.cıiireeek ~~· bütün dünyayı dü-
lıç hUk· 1~eydJr. 

hn11a .. ~nıetten bııı""ka b""t·· d .. 
t .. _ &oıtinde • ~ u un un. 
"""8.fan b ası bir kuvvet ola.n bir 
~~eırıisı,a~~ğını taşı~·an bir dooizal
~r lııpan .

0 
enltin ta Şark taratma 

l'tıı.ı &tçraını: 1 Yanguunın Jm·ılcımla. 
4.den.ı ~tır. .... Al .. d 

"""' liıerin u a.hale sisteminin '1kıl
'e Ya.. e seyirci \'aziyetiııe düşen 
ı,..,_ gını i<endj 
... -~r, 'çık d • haline bırakan dev-
~)·etb:ıe llıan enııJerio serbesti ,.e em. 

bette bij . an bu tecavüzden dolayı 
~~er "' liik bir hassasiyet göstere

Görijj·· ~'ilı :tedbirler düşünmek 
'bit ;;:r ki k~~dl • halJne bıraJa
'Ylacağı ~ kıvılcımlannın sı~-

) er Yoktur ro;~ ... kU b kı 

' 

Gtın d • y ... • U • ' e . , ha nız altından giden ge. 
aa. "&!arın .. 
ı;;: tayyare) Ust tabakalarından 

bUe t.&.f er tarafından en uzak-
11Unası tehlikesi vardır. 

~... . 
~ llp Yolunda 
:Yooıanlar 

~ "Yet tay 

Yol, Önuya'da tüken
mezliğin ıembolüdür. 

Kendileri yahut babaları eski 
imparatorluk zamanında me
muriyet venni• Türkler, yolun 
bu hususiyetini tanırlar. Şa
fak sökerken, yola çıkılır. Yay
lılar sıra olur. Atlar, henüz 
dinçtir. Arabacı ya konutkan 
ve babacan, ya akıi ve terbi
yesizdir. Güzergah, llpkı ara
bacı gibi. Hazan ağzı mühür
lü bir bozkır yahut çöl; hazan 
da Toroslar, Ilgaz ve Lübnan 
gibi durmadan biribirinden 
güzel tablolar çizen bir art!st
tir. 

Fakat Filistin ve Suriyede bu yol 
romantizmi tarihe karışmıştır. As
falt ile motör, şehirleri biribiriııin 
semti imiş gibi yaklaştırmıştır. 

KudUsten 9 da hareket ettik. 12 
de Haytada idik. Hayfadan 3 bu
çukta hareket ettik. 6 buçukta Bey 
ruta' vardık. Eskiden bu, en az 4 
gllnde yapılırdı. 

Kudüs - Hayfa yolu Cenin - Nab
lus - Namra'dan geçiyor. Yani Filis 
tin hinterlandının en güzel parça
larından. Kudüsten biraz ayrıldık
tan sonra ve Haytaya yaklaşıncıya 
kadar, geçtiğimiz yerler, Araplara 
aitti. Yahudi kolonilerine tesadüf 
olunmuyordu . 

N ablus son yer deprentisinde 
bir hayli örselenmiş. Şimdi 

onun yanı ba~nnda Yeni Nablus'u 
vanıvorla..r. C'~nin'e.. vardıihınız za
man, oır kahvenın ônunde duraraK 
bir kahve içtik. Arabamızın etrafı
na birçok adam toplandı. 

- Allah AtatUrke uzun ömür 
versin! 

DOGRU 
İ Yazan: Burhan Belge 
........................................................ ! 
: ............................. ·-~···--············~ 

Beyruttan bir görünÜf 

buzdadır. Yemekler tazedir. Servis, 
gayet temizdir. 

Ot omobilde uyuşan vücutları, 
Akdeniz kıyısındaki bu mo

dern karvansaraylar mükemmel 
dinlendiriyorlar. Şehirdeki kadar 
soğuk bira, taze balık ve et ızgara
ları, denizin kucakta ve örseleme-

lü ile Sion taşhklarıru aşıp gelmi§ 
yorgun yolcu, daha ne ister? 

Filistin ve Suriye şoselerinin yal 
nız münakalat değil konfor bakı
mından da bu derece tekamül et-

miş olmasını, kıskanmamak elden 
gelmiyor. 

Çardaktan ayrlarak Beyrut'a yol 
lanryoruz. Lübnanm cenup etekleri 
ni sıyırıyoruz. Asfalt, genç bir ham 
le ile, ilk irtifalara brmanıyor. Dam 
mur gözilkilyor. Dammur, Beyruta 
yakın zengin bir Maroni köyüdür. 
~ıırh,.. .. ; .. .., .. gtlacl rnu11u, bu köy 
de ç.ıkıyor. Avrupada, gllmil§ ta
baklar içinde ve hovarda milyoner 
Jerin masasında bol görülen muz, 
burada, hiyar ve patlıcan gibi mUp
tezel bir yemiştir. 

Y olun üzerinde, k&l'fıd&n, Uç 
tane Dammurlu genç kız ve 

bir erkek geliyor. Yolu, ldeta ka
pıyorlar. Şehirli gibi giyinmişler. 

Arabamız, yavaşlamıya mecbur ka· 
lıyor. Genç kızlar, el tutuprak, bi· 
ze geçit vermek istemiyorlar. Ve 
ancak onsekizinci yqın kahkahala· 
rında olan taşkınlıkla gWUyorlar. 
5oför bir "Fe - SUbhanallah" çeki· 
yor. Uç çift siyah gözün içinden ça 
kan nazarlar, dallarda sallanan muz 
lar kadar sade ve tabii. Geçiyoruz 
ve onlar da, biz de gUlilyoruz. Şo
för, hakiki bir halk çocuğu gibi, er 
kekçe bir mütalea savuruyor. Kız
lara değil. Kendine ve biraz da ba
na. DönUp bakıyorum. Muz bahçe
lerinin içinde yetişmiş olan kızlar 
ve Yanlarındaki delikanlı, el ve men 
dil sallıyorlar. Şoföre anlatmıya ça 
lışıyorum ki, kızlnn bu hali tabi
idir ve bunun için. ahlakdir. 

- Belki de hakkn var, çUnkU 
bizim müslilman kadrnlar, otuzla
rrna geldiler mi kocakarı olurlar. 
Hristiyanlar halbuki, hiç kocamaz
lar." cevabını alıyorum. 

Dammur'un merkezinde durduk. 
Şoför gitti bir dal muz getirdi. Pa
ra almamıglar. Muzları soymıya bag 
!adım. Parmaklarını için, bu, mil.s
tesna bir zevkti. Kabuk, meyveden, 
genç kadın elinden eldiven sıyrılır 
gibi ayrılıyordu. Taze, diri muzları 
arka arkaya yerken, dişlerimle ta
u bir et ısırdığımı sanıyordum. 

Tekrar arkalara baktm. Yolun o 
parçası, üç kızla bir delikanlının 
çoktan Üzerlerine kapanmıştı. Kız
Jıır mı muzlara, muzlar mı kızlara 
benziyordu? Bu muammayı hallede 
meden güzel Dammuru gerilerde bı 
rakmı§, Beyruta yaklaşmııtık. Va
kit. akşam suları fdf. Artık Lilbnan 
da idik. 

)( lkı defa ~'&recileri blribiri ardın-
1.ıtllp ii .. _ 08kovadan kalkarak \"e 

Cittıı .· --=rind 
~ • ..., ... Bun eıı ucarak Amerlkaya 
Ue){.or kırnı!"n ınaksatlan kısmoo 
~~ertka ' "-ısnıen Sovyet Rusya 

Gibi sözler işitiliyordu. Herkesin 
gözünde sevgi ve saygı okunuyor
du. Cenin'den sonra Nasıraya gel
dik. Bir manastınn içinde Yusuf 
Neccarın "mübarek aile" siyle.bir 
tikte yaşadığı mağarayı gezdik. Hiç 
bir fevkaladeliği yoktu. Bunun gibi 
Nasırada daha birçok mağaralar 

varmış. Esasen o zamanlarda bü
tün Nasıra halkı böyle mağaralar
da yaşarmı§. 

Bir Muhiti Rahatsız Eden Çöp İstasyonu 

"'~tır arasında bir ha,·a '-'olu 
ll . " 

~·~ il Üli bü .. 
~.,İ.aQ Son Yu~ ve muvaffakıyetli u-
~-..'clııı ) itıra, ucüncü bir Sovyet tay
~"- gitoıe~ ~utup üzerindea Nev. 
!(

0 
• "el<or l<ı lizere yola !;ıktı. Mak

~~' ile ~e\ ~ak değil, sadece Mos
h ba\'a 'l ork aras111da açılabile
L ~~t Yolu hakkında tetkikat 
~ti 1• G ı- ilde ka CÇenJerde Cenup deniz-
~ Yy~I ~lan Amerikalı kadın 

"e ' hart gibi kendisine §Öh. 
~ lı~ g\ltıdUrra aranuyordu. 
ti~ 'lı1tırııYor ~Us .tayyareclsinden ha
bu ~ ı . ' ıhtUnaJ ki Kutbun nh-

ıu1c rn,ı!!Gde kaybolup gitmiş \'e 
h ~ac-ı b adına kurban olmu~tur. 
recıS~a bizi '\'e bütün dünya
~ le11tı1ıı b:en şey, So\·yet tat·ya
'tıı etıcıı... ~ hUKustaki cesaret ve a.. 
~ "1a1< hu n tehlikeli maceralara 

""ctreıı~tısuncıa gösterdlklerl ira-. 
• • ÇQ"ıQ 

~' 11 n Halkevleri 
" 0b.._ 'ikevı rl 
r~-'111 dahı e ' ikendilerine çizilen 
l'llo >'et \'e nı linde 8.zami derecede 

)f, "'-r. UV61faloyet eseri göste-

daıccı' lat 
"1..~ )--.:" aıtbuıda Emin'· ·· v -r.ı_-~~evı onu ve_..,.. 
o~ 4- dtğ erı, kUltür, spor vesair 
Ar~eserı er llalke\·lerlne nümune 

er ·· ~ et lç1ode Vücude getiriyorlar. 
b~ ~1er1 aı de bu ~kilde çalışan 
bt .. ~~ 11 detlJdir. Mesela dün 
tlı11e 1,_~r 1:eViJa1n neı;riyatmda.n 
clı.ıl(. "'Cef'lertndei ki, hayret ve tak. 
~ftba durnuya mecbur ol-

"'-cı llaı)( 
"-r ~le ~;lerı aynı kuvvet ve 
ıı\"et~ebUirıe~rbtt tenvir ve alaka-

l'Jeı roıu.ıu <ıeıniyetln en bü)iik 
0Ynanuı; olurlar. 

Tabii, bu mühim mağaranın da 
kapıcıları, gezdiricileri, kart postrıl 
cıları var. 

Hayfaya bir büyük şehre girer 
gibi girdik. Sokaklarda hareket var 
dı. Büyük otellerin dönerkapılan, 
fasılasız işliyordu. Şehir, limandan 
dağın sırtlarına doğru yükselmiş. 
Her noktasına asfalt caddelerle gi
diliyor. Evleri ve apartmanları yont 
ma taştan. Meydanlar, bir şehir 
planının mevcut olduğuna şahitlik 
edercesine, muntazam teşekkül et
miş. 

H ayfadan sonra Akaya var
dık. Cezzarın Napolyonu 

durduran kalesine. Bu kale, olduğu 
gibi duruyor. Ve bütün Aka kasaba 
sı, bunun içindedir. Bu kadar iyi 
muhafaza edilmiş kaleler nadirdir. 
Şoförüm Akalı olduğu için. bana 
Aki. muhasarasını anlatıyor. Hal
kın bildiği şekilde. Halk ağzı ile. 

Akadan Beyruta doğru yollanıyo 
ruz. Daha önce Sur ve Saydaya uğ
nyacağız. Yolumuz, hep Akdenizin 
kıyısını takip edecek. Sur ve Sayda 
nın da, Aka gibi, eski kaleleri var. 
Her ikisi de eskisine nazaran da
ha bUyümü§ ve gürellerıımiş. Fakat 
fazla bir hareket yok. Çünkü bir 
çardaklı kahvenin sahibi ve bizim 
eski ihtiyat zabitierimizden bir Say 
dalının dediği gibi: Deniz ölmüş. 

Bütün bu deniz kasabaları, eski
den kabotaj ile geçinirlermiş. As
falt cadde, münakalatı, denizin elin 
den almış. 

Yolun ör.erinde on ve onbe§ kilo
metrede bir, yukarıda bahsettiği
miz tipik çardaklar var. Bunların 
önünde duran Mısır ve Fili!tin yol
cuları, dinleniyorlar, susuzluklarını 
ve açlıklarını gideriyorlar. Içkiler 

Unkapanında Zeyrek yokuşunda 
Katip Çelebi caddesinde 118 ınuma. 
rada oturan B. Cudi Atak bize yazdı
ğı mektupta diyor ki: 

Şeyh Veli sokağında Cemalettin Şcn
yüz imzasiyle yazılıyor: 
"- ÇöpçUyU seyrek görüyor.uz. 

"- Zeyrek, Unkapanı, Küçükpa
zar, Fatih dörtyol ağzında bir çöp 
istasyonu vardır. Sabahları binlerce 
işçi bu yoldan geçer. Çöp arabaları 

j da bu yoldan gelip giderler. Istasyon 
öyle bir yerdir ki, önünden burnunu
zu kapamadan geçemezsiniz. Burası, 

hastalığın yuvasıdır. Civarda bulu
nan evler için, pencere açmak kısmet 
olmamıştır. Evvelki gün, bir grup 
seyyahın burunlarını kapıyarak bu 
çöp istasyonunun fotoğrafilerini al
dıklarını gördüm. Bu istasyonun bu
radan kaldırılmasını rica ediyorum.,, 

• 
Müze Duhuliye Ücretleri 

Çok Ağır 
Bursada Emir mahallesinde B. 

Mehmet Münir Ovensoy yazıyor: 
. "- Eşim, iki kız çocuğum ile bir
lıkte Istanbuldaki akrabamdan biri. 
ne misafir gittim, Çocukları Topkapı 
Sarayına götürdüm. Adam başına 
105 kuruş istediler. Padişahların mil
let. parasını saraylarda nasıl yedik
lerınl, onların eğlendikleri yerleri ço
cuklarıma gösterecektim.. Bu yllk!U 
para talebi karşısında dona kaldım. 
Cilmhuriyetin öz evlatları olan yav. 
rulanma bu canlı tarih dersini vere
medim. UzUlerek ayrıldım. 

Halka milzeyi gezdirmek için bu 
kadar ağır Ucret istenmesini doğru 
bulmuyorum. Ucretlcrde fedakarlık 
yapılırsa hem milletin istifadesi arta
cak, hem de hazine kazanacaktır.,, 

• 
Kasımpaşada Elektriksiz , 

Yeldeğirmeninin kenanndaki boş ar. 
saya durmadan çöp, moloz dökillU. 
yor. Kulaksız yokuşunun yazın tozu, 
kışın çamuru meşhurdur. Kaldırım
lar bozuktur. Her evde elektrik var
dır. Fakat sokakta tek bir lamba gö. 
remezslniz.,, 

• 
İneıöl Muallimlerinin 

Mayıı Aylrkları 

Bir okuyucumuz Bursadan yazı-

yor: 

"- Inegöl muallimlerine 937 Mayıs 
maaşı nedense yarım olarak verildi. 
Aradan iki ay geçti. Maa§ın tamam
lanacağına dair kUçtik bir işaret bile 
yok. Bütçe tasdik edilerek geldi. Ya
rım maaşın dUyun faslından değil ta
sarruf faslından verileceği söyleni
yor. Hatta bu yarım aylığın Kanuınu
evvel veya Kanunusanide verilebile
ceği tahmin ediliyor. 

40-45 lira aylık alan bir muallim, 
Kanunları nasıl bekler? Maarif Ve
kaletinin bu işe bir çare bulacağına 
eminim.,, 

• 
Gürültü ve Çöp Arabaları 

Aksaraydan Remzi imzasiyle yazı
lıyor: 

"- Bir aralık belediye gürültü 
ile mücadeleye başlamıştı. Filvaki 
medeni şehirler belediyelerinin bir 
vazifesi de gürültüyü azaltmaktır. 

Liıkin, alışmış bulunduğumuz için ta
bii görüyoruz. Halbuki en büyük gU
rültüyU belediyenin çöp arabaları ya
pıyor! 

Tozlu Topraklı Yol 
Kasım paşada Yeldeğirmeninde 

Hele sabahlan bunların katar ha
linde vazifeve cıkısr. e-ectikleri yer-

ler halkını uykularından uyandın
yor. Halbuki çöp arabalannın gü
rültüsünü azaltmak ne bir marifet
tir, ne de para meselesidir. 

Tekerleklerine lbtik geçirilmesi 
gerçi bir maaraftır, fakat §imdilik 
bu yapılmasa da olur. Zira en bü· 
Yük gilrültilyU çıkaranlar çöp ara. 
balannın tekerlekleri değil, kapakla
rıdır. Bütün çöp arabalarının iki ta. 
raflanndaki kapak veya kanatlanna 
birer büyük maymuncuk takılsa, ara
balar yürürken bunları iyice kenetle 
nıelert ve kapaklan açıp kaparken 
de bunu yava§ça yapma.lan çöpçille· 
re sıkı sıkıya tenbih edilse, çöp ara. 
balarının gürültü ve takırdısı vüzde 
yetmiş azalır.,, 

• 
Betiraja Çefmesine Su 

Getirilmelidir 
Lala Hayrettin mahallesi halkın

dan birçok imzalarla aldığımız bir 
m~~~-upta, Ietanbul Emniyet MüdUr-
lugu karşısında Beşirağa camii ya
nındaki çeımeye henlla terkoe ıuyu 
akıtılmamaamdan dolayı ılklyet edil. 
mektedir. Halk, ıuauzluktan büyük 
sıkmtı çeknmktedir. Kapatılan çee
me, bu civarın biricik çeımeai idi. 

Cetmeye, bir an evvel terkoı ıuyu 
akıtılması için belediye ıular idareel· 
oin biz de dikkat nazarını çekeria. 

• 
Bir Cevap 

BUyUkadada Çankaya otelinde 
Buraalı B. I. Ornefe: 

"- Fiklrlerinise tamamen tıtl
r&k ediyoruz. Haklıemız. Ancak bu 
işin ıon ve kati tedbirleri en kma 
zamanda hUktlmetimiz taratmdan 
alınacak ve tatbik edilecekt.ir.,, 

ilmi tetkikler : 

Dünya Benzin, Petrol 
ihtiyatı 

.Jeoloji Be)iDelmileJ Kongresinde 
So'\·yetler Birliği ilim Akademisi aza. 
smdan Gubkin, dünya petrol benzin 
lhtl)'&b hakkında bir rapor okumu~. 
tur. 

Raportöre göre, dünya petrol ihti
yatmda Sovyetler Birliğinin payına 
dütea hisse, son seneler zarfında mli
hlm surette fazlalaşnu tır. 1985 se
neslndenberi, So,·yetler Birll,rfnde 
tesblt edilen petrol ihtiyatı, ewelkJ 
mlkdann iki misline çıkmış \"e 8 mil. 
yar 877 milyon tona baliğ olmufjtur. 
Bu ihtiyatlar, faal ihtiyat zümresine 
dah1J bulunmaktadır. So\)etler Bir. 
Ujtnde tesblt edUen petrol ihtiyatı, 

dünya lhtl~·atmın yüzde 54,8 lıııi teş· 
kll etmekte ve bu suretle So\·yetler 
Rlrllll petrol zenginliğinde birinci 
mevkll almaktadır. Raportöre göre, 
ikinci mevki, 1 milyar 765,8 milyon 
tonla Amerika Birleşik De\•letlerlnde
dlr. Dtlnya lhtlyJLtma nlsbetle Ameri. 
ka Blrletlk De\•letlerinln payı, 3iizde 
2lS tir. Bu suretle bu lki memleket e. 
linde dünya petrol ihtiJ atının yüzde 
79,8 l cemedllmt~ bulunmaktadır. 
Bunlardan ııJOnra, petrol bakımından 
en zengin memleket olarak, ıra ile, 
895 milyon ton lle lrak, 299 milyon 
ton ile Iran, 285 milyon ton ile Vene
zUella n 188 milyon ton ile Hollanda 
Hindistam gelmekte.dir. Diğer mem .. 
leketlerle beraber bunların diinya ih. 
tiyatındakl hisseleri, yalnız yüzde 
20,2 dir. 

Raportöriin tasrihatma göre, halen 
bUttin dünyada, 7 milyar 77 ,S milyon 
too petrol ihtiyatı me,·cuttur. 

Son·et Akademi azasından Gubkln, 
rapo~nun sonunda, biitün memleket
lerde toprak altındaki petrol ihtl~ a
tmm ayni tarzda ,·e ayni ~ekilde öl
~ülmesi i~kı, kongreye tek bir metod 
projesi teklifinde de bulunmuştur. 

Safranbolu Posta 
Kadrosu Noksan 

Safranbolu, (TAN) - Bura posta 
idaresi memurlarından Sadık Kuşçu
nun Eskigehire naklinden sonra yeri
ne memur gönderilmediği için mer
kezin mesaisi muvakkaten saat 21: 
ten 20 ye indirilmiş, bu hal şikiıyet
lertı yol açmışbr. Fakat, şimdi de 
mevcut tek memur hastalandığı için 
havale ve paket işleri muvakkaten ta 
til edilmi§tir. Bu hal büsbütün sıkın· 
tıya sebep olmu§tur . .Mühim bir mer
kez olan Safranbolu posta idaresinin 
süratie takviyesi lazımdır. 

Tutulan Hayvan 
Hırsızları 

Kızılcahamam (TAN) - Gerede
nin Çukurca köyünden Ahmet oğlu 
Alinin çalınan bir çift öküzü. lceler 
köyünde Mehmet oğlu .Memduhun e
vinde bulunmuştur. Yapılan tahkikat. 
birçok kimselerin iştirakile kurulan 
bir kumpanyanın köylerden hayvan 
çaldıklarını ve bunlan uydurduklan 
sahte vesikalarla uzak kasaba ve şe
hirlerde sattıklannı mcydnn:ı çı;car

mıştır. Bütün hırsızlar tevkıf edilmi11-
tir. 

Malayada Otobüs 
Malatya, (TAN) - Getirilen iki o

tobüs, muayyen saatlerde şehir ile 
istasyon arasında muntazam seferler 
yapmıya başlamıştır. Beş kilometre 
olan bu yol i~in beş kuruş ücret alın
maktadır. Böylelikle halk arabacıla· 
ra 40 - 50 kuruş vermekten kurtul
muştur. 

Otobüs adedi ziyadeleştirilir ve c;e
hlr içinde muayyen semtler arasında 
servisler açılırsa, halkın mühim bir 
ihtiyacı daha tatmin edilmiş olac:.:k
tır. 

Zile de 
Kurakhk 

Zile, (TAN) - llçemiz ve havali· 
ıinde kuraklık devam ediyor. BirkaQ 
gUn evvel biraz yağmur yağmış. fa
kat hiç faydası olmamıştır. Pancar 
ve bo!tan tarlaları kuraklıktan çok 
müteessir olmaktadır. Maamafih buf 
day ve arpa bu sene geçen yıllarda
kinden fazladır. 

Malatyada Otobüs 
Karaman CTAN) - Buraya gelip 

verdiği temsiller rağbet g6l"<'n latan 
bul operet he:veti Hataya gitmiştir. 
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Nf!.fıa Vekilimizin Son Seqahati 

Ali Çetinkaya Bize 
Intıbalarını Anlattı 

ren 800 e kadar tren kalknıP.snım l
di işler sırasına girdiğini hayret ve 
takdirle gördüm. Essen mmtakasın

da şehirler ve köyler genişliye geniş
liye yekpare bir şehir halini almış
tır. 

Krup fabrikaları muhitinde bu faa
liyet daha büyük ve canlı bir şekilde 
idi. Krupp idaresinin top yelcf.m büt
çesi 250 milyon Türk lirası ve me
mur ve müstahdemlerinin yekunu 150 
bin raddesinde bulunmaktadır. 

H;
1

rpı Çanakkale Dzşznda 
Meçhul Bir Tahtelbahir 

Hamburg'Ja 
Bir lspanyol Gemisini Top 

Tetkik ve müşahadeye !ayılt büyük 
•eserlerden olmak üzere Hamburg de

niz, Duisburg, Rhen nehri limantnı 
bize gösterdiler. Yukarda söylediğim 
gibi o kadar kesif şimendüer ınüna
kalesine ilave olmak üzere bilhasga 

ve Torpil Atarak Batırdı 
(Başı 1 incide) 

geçerek lstanbula doğru yol almıştır. 
------------,· .. d b. d v u iki de tor: gemısın en ıze ogr . geııı 

~ Rhen nehir limanında ayni ölçüde 
nakliyat yapıldığını gördük ve bizim 

1 için istifadeli cihetlerini tetkik ettik. 
ı Limana demiryolu ile gelen madde

lerle dolu bir vagonun beş ita 6 dsı.ki
kada nasıl vapurlara çekilip yüklen

' diğini ve vapurların nekadar büyük 
. bir süratle dolup, boşaldığını gördük. 
ı Almanyada da şüphesiz tayyare 

· meydanlarını, hangar ve fabrikalan
t nı vesairesini yakından gördüm. 

B. Hitler tarafından ka/:ıul,i 
Ali Çetinkaya İsveçte geçire/iği günlerde Essen'e geldiğimiz sıra<lıı uzak 

(Başı 1 incide) daresı aJtmcıa muZ!li:ir olduğu terakki yerlerde seyahatte bulunan Reisi Hü-

Sovyet vapuru limanımızda 
Meçhul tahtelbahir tarafından ba

tırıimış olan Ispanyol vapurunun mü· 
rettebatını kurtaran Sovyet bandıra
lı Varlaam vapuru dUn 1imanım1ze:ı 
gelmiştir. Emniyet Beşinci Şube me
murları derhal gemiye giderek bazı 
izahat almışlardır. Bundan sonra ba· 
tan geminin kaptanı ile Sovyet ge· 
misi süvarisi karaya çıkarak her bi
ri kendi konsolosanelerine gitmişler 
ve vakayı alakadarlara nakletmişler· 
dir. Kuı-tanlan mürettebat ta kon-

o 

lerinin Türkiyedeki sefirleri vasıta- ve inkişafını tnkdiıle yadcttiler. kfunet ve Lider Ekselans Hitlerin be
sile yapılan davetlerini şahsen benim Danimarkada dahi iki günlük ika- ni kabul edeceği ve Berline d5!l.mek
ve resmen hükumetimin kabul ve mu- metimizde büyük bir motör fabrika- !iğim lazımgeldiği resmen tebliğ o
vafakat etmesi üzerine vuku bul- smı, liman, feribot ve bazı güzel mü lundu. Bu davet üzerine, Berliu BU. 
muştur. essesclerini görmiye fırsat buldum. yük Elçimiz ve Hususi Kalem ~\IU-

solosaneye gitmişlerdir. 

Sovyet vapuru •Üvariıinin 
verdiği malumat 

Ken.disile görüşen bir muharririmi 
ze Sovyet gemisi kaptanı gördüklerini 
şöyle anlatmıştır: Isveç hükumetinden ilk davet ge- lsvcçten Almanyaya gidişimde Da- dürüm de yanımda olarak Bel'line 

çen sene eylülünde gelmişti. Davete nlmarka hükftmeti hususi bir tren döndük. B. Hltler tarafından kabul e
esas olarak deniliyordu ki: "bı'l~~ ta}:ısis etmek ve bir akşam ziyafeti dildim. Hakkımda çok nazi:C ve nü
topraklarında Nafıa Vekaletini ali- hazırlamak suretile samimi bir dost- vazişli muamelede bulundular. 
kadar eden resmi ve hususi teknik Iuk ve alaka eseri göstermişti. Atatilrkün sıhhat ve afiyetlc:-inı 
müesseseleri ve amme hizmeti ile a- ısveçe geçerken olduğu gibi bu de- sordular ve kendilerine selam ,.e mu
lakası olan işleri yerlerinde görme- fa da dönüşte Alman hükumetinin habbetlerini bildirdiler. Fotoğraflan 
niz çok faydalı olur. Böyle bir ziy=ı- bir memuru ve Büyük Elçimiz tara- hakkındaki memnuniyetlerini hir da
ret iki memleket arasındaki dostlu- fmdan Alman hududunda karşılan- ha kendilerine götUrmekliği!ııi iste
ğun ve alışveriş münasebetlerinin dım. Tahsis ettikleri bir servis vago- diler. 
inkişafına yardım eder . ., nu ile Berline vardım. Berlinden iti- lstanbula avdetimizde bu şerefli 

Isveç hükumetinin davetinden son- baren tertip edilmiş bir program da- vazifeyi derhal ifa ettim. Türkiye ile 
ra Almanya hükumetinin Tiirkiyedc- hilindc evvelfı meçhul asker abidesi- olan iktısadi münasebetlerin ve buna 
ki sefareti de, Isveç seyahatini ya- . 

1 1 
k k d kt son dair olan müzakerelerin iyi bir m !C· .. . . . . ne merasım e çe en oy u an - . _. 

parken Alman huk(ımetının mtS$lfırı B 1. • d d ha sonra raya girmekte olduğunu ve gırccegı-.. _ ra er ın ve cıvarın a, a 
1 

·ı 
olmak uzere Almanyaya da ugnva- b d M" "ht mu"him ni söy edı er. 

k .. 1 . .. k ·-· . . . Ham urg a, um eve en K dil . ..k l k b 1 t ra mucssese erı gorme lıgınu ttıklıf k 
1 

d . t d·-· 'z en enne şu ran a mu a e ·~ c · 
t · t• sanayi mınta a arın a ıs e ıgtmı . 

e mıfl ı. k'k t . f tım. 
Iki hilkumetin teklifleri faydalı herşeyi .gör:ı1iye v~ dt.et 1 e mıye ır· Sivil tayyarelerinin Ankaraya ka-

l.. ">rilldü, seyahate çıkmaklığım, hüku sat ve ımk~n .verıl ı. _ . , da.r gelebilmesi ve şarka doğru i§lı· 
mctçe kararlaştırıldı. Tenımuzun 10 Memleketimızde tatbık ~ılme,{te -llAhilrw:ı.ıü 1-lrA.ru- '"•-•-: ..... ~ıaı.ıııu 
unda t tanbuldan hareket ederek ev- ve edilecek olan nafıa itle~ ~ gösterdiler. Bunu da, liderler~ -"r
,. eli doğruca Isveçe gittik ve oradan kından bir .f~ldr ve m~~t ediomı, zedeceğlıni cevaben arzettlın. 
l:'animarka yoluyfa Almanyaya don- olabilmek ıçın her turlu ~ah~~: ~e Ekselans Bay Bitlerin, sevımli ve 
dük. külfetlere katlanarak ıstedıgımız tatlı çehresinden azim ve irade kud-

Beraberimde Hususi Kalem Müdü- §eyleri gördük. Bazı müesseselerin reti ve enerji ifade eden bir ıntiba 
rü Ncjat, Demiryollan idaresinden teşkilat ve idaresi üzerinde durarak aldım. . 
Cer Müdürü ve makine mühendisi birçok cihazı inceden inceye tetkilt et Hitlerin Almanyanm büyük fen ve 
Sedat, Nafıa Vekaletinden imtiyazlı tik. Meseli. Deıniryollar idaresinde sanat kudretine yeni bir hız verd~ği 
Şirketi Umum Müdürü Elektrik memur almak ve yetiştirmek busu- ve bilyUk eserler kurmakta oldugu 
mühendisi Emin, ailem ve kızım .da sundaki usulleri ve bunlann tahsil bariz bir surette görülmektedir ... 
bulunuyordu. dereceleri ve çırak almak ve yetiştir- Bir hayli seneler ecnebi işgalııı~n 

Bu arkadaşların ikisi Almanyada, mek sistemi gibi hususlarda fazlaca tesiri altında kalmış olan Alman mı!-
birisi Fransa.da tahsil etmişledir. Bun tevakkuf ettim. Ieti de bu halaskar ve muvaff~k h· 
lar Vekaletin teknik elemanları obp S h t k kt 1 ·ınde bir iki dere minnet hisleri beslemektcdır. 

c wer e çıra me e ı • .. l A 

ayni zamanda iyi lisan biliyorlardı. ve üç senelik çırakların yaptıkları iş- Almanyada munaka at 
Gerek lsveçte ve gerek Almanya- leri ve çalışma tarzlarını yakından tetkikleri 

da büyük alaka ile karşılandık. Ve gördüm. Almanyanın Münakalat Na1.ın 
her istediğimiz şeyi tetkik etmiye im- ll • Dorfmüller benden yaı:ılı olmakla be-
ka• n bulduk. Hükumetlerin mis'lfiri En ıon poıta uıı.ı erı ":"' b. 

raber çok çalışkan, canlı sevimli . . !r Olarak ikamet ettig-imiz yerlerde, bi- Buna benzer daha mesr>la lsvE"çte d.f cil k 
zattir. Bize her türlü şimen ı er ı nalarda ve ziyafetlerde daima Türk ve Almanyada en son tatbik edilmek-

• b"lh Is arkadaşlığını yapmıştır. bayraklarının çekildiğini memnuni • te olan posta usullerini ve 1 assa Bilytik Harpte, Çin.de mütehassıs 
yelle söyliycbilirim. veçteki Posta Tasarruf S!l.rı.dığmJ v_e olarak bulunmuş olan bu zat, orarfan 

lsveçteki tetkikler Almanyadaki posta çek mu'lm-!lelerı- kaçarak harbin son zamanlarında 
nin inceliklerini kavramı} a çalıetım. k Jsveçte esaslı bir programla pos- Kafkaslara gelmiş ve Erzuruma a-

ta, radyo, telefon, hava istasyonu, de. Bu gibi müesseselerin birer talimat dar bir seyahat yaparak Türk hal
miryolu istasyonlarını dolaştık. Bun- veya nizamnamelerini aldan. Şimen- kına ve Türk ultlvvu cenabına yakın
ların hepsinin iş ve muamelelerini ve difer idarelerinde en şayanı dikkat dan şahit olmuştur. Bütün hareketle-

personel vaziyetlerini ve faaliyetleri- ~~~k ::~~;:11a:ı~e~!~~~:~~~:~ rinde bizi sevmek ve memnun etmt!k 
ni yakından gördüm ve tetkik ettim. arzusu seziliyordu. Elinden gelen her 
Merkez haricinde olan lokomotif, va- ettim. Bir istasyonda günd~ 300 tren- türlü nezaketi göstermiştir. 

·k l den 800 trene kadar harel:et vuku-
gon tamir ve inşa fabrı a arını, su k. Alııveri• iıile uğrtıf1lmam1Jtır 
tesislerini, liman işlerini, feribotları- bulduğuna göre, bunların ter ıp ve "T 

·· den geçirdim. Bizi alakadar e- tanzimi ve sevkleri hususunda en son Isveçteki seyahatim esnasuıda h.er 
nı goz · t l k · l d"l i.Q olan oto tarafta bı'ze refakat etmek suretıle d 'h tıerini araştırdım ve sordum. eıs em o ara ıma e ı m?.< -
e~ cı e Kralı Majeste Gustav tara- matik makas tertibatını ve diğer te- seyahatimizi ve tetkiklerimizi kolay

f ;ve\ bul edildim. Veliahdin Tür-' eisatı yakından tetkik ettim ve çok !aştıran Isveç Elçisi Bay Vinter'in ve 
~inye~: g~rdüğil" hüsnü kabulü ve Tür istifade ettim. Isveçin kıymetli Haric.iye N~w~. Bay 

. . b" Sandler'in bizekarşı gösterdtgı kıbar-kiye ile olan dostluk münasebetlerini Bu sanayı havalisinin herhımgı ır .. b d t 
k · t d b" .,,.;ı d 400 d 't"b lıgwı ve dostluk ve sevgıyı nra a e-ve Türkiyenin Atatürkün yükse i- ıs asyon an ır 6~n e en ı ı a- "f 

Nalıa Vekilimü A.lmanyaJa rami bir ziya/ette 

şekkürlerle yadetmeği vazı e saya-
nm. 

Gerek lsveçte ve gerekse Almanya. 
da vazife ve memleketime ait hiç
bir alışveriş ve sipariş işile meşgul 
olıİıadım ve buna imkanı kanuni dahi 
yoktur. Bazı yerlerde esa~en su iş~~ri 
için evvelce yazmış oldugumu:r. Tür

. kiye hizmetine gelmek istiyen mühen-
1 dislerin bazılarına orada burada rast 
., geldikçe görilştUm. Eskişehir atölyt-
, miz için evvelce TUrkiyede çalışmış 
! olan Gerstner isminde bir zatin tek
: rar hizmetimize gelmesini istedim, 

' ·kabul olundu. 
• 

Hul!sa: Seyahatimden çok mem-
! nunum. Az. bir zamanda çok şey gör-
1 mUş oldum. Bunlardan istifade ede
j rek mesuliyetim altındaki işleri da-

l ha iyi yapmıya muvaffak olursam 
bahtiyar olurum. 

"- Ben Bordadan geliyordum. Ka
radenizde Tuapse limanına çıkarıl
mak üzere yük almıştım. Saat 10 sı
ralarında Çanakkaleye 32 mil yak
laşmıştım ki, tam cephemde ve üç mil 
önümde Ispanyol vapurunu gördüm. 
Onun da 200 - 300 metre solunda 
milleti meçhul tahtelbahir vardı. i
kisi de bize doğru geliyordu. 

Ben bir şeyler cereyan edeceğini 

anladım ve dikkat kesildim. Bu sıra
da lspanyol vapurunun tam göbeğin
de bir infilak oldu. Meçhul tahtelba
hir lspanyol gemisini torpillemişti. 
Arkadan bir torpil daha savurdu. O 
da isabet edince gemi sağa yattı. Ben 
Ispanyol vapurunun batacağını an
ladım ve hemen bayrak direğine: 
"- Mürettebatı kurtarmıya geli

yorum . ., manasına gelen İşareti ÇPk-
"'-!- .,. ... ,...._. ' ------- •• ~ 

iki torpille iktüa etmedi. Geminin et
rafında pervane gibi dönmiye başla
dı ve onu top ateşine tuttu. Bu mer
milerden bir ikisi de bizim geminin 
önüne ve arkasına düştü. Ispanyol 
gemisi gittikçe su alıyordu. 45 daki
ka kadar can çekiştikten sonra tepe 
taklak oldu ve baş taraftan denize 
diknerek Adalar denizinin sularına 
karıştı. Tahtelbahir Ispanyol gemi
sinin battığına iyice emin olmadıkça 
uzaklaşmadı ve koskoca gemi girdap 
lar yaparak suya gömülünce, o ana 
kadar bizce meçhul olan denizaltı ge
misi asi General Franco hükumetinin 
bayrağını çekti ve bir anda ortadan 
kayboldu. Biz tam yolla kazazede ge· 
minin üzerine gidiyorduk. lspanyol 
mürettebat, mermilerle parÇ!llan
maktan kurtulabilen iki filika i
le bir sandala binmişlerdi. Fakat 79 
kişi bu filikalara sığmadıkları için 
efradın bir kısmı dalgalarla pençele
şiyordu. Biz derhal üç filika gönder
dik. 

Hcdise mahalline kofan 
Danimarka gemi.i 

Fakat buna rağmen ancak 74 kişi 
kurtarabildik. Ortada 5 kişi kayıptı. 
Bunları aramak lazımdı. Bu sırada 
hadise mahalline yetişen Danimarkalı 
Merks vapuru da filikalarını indirdi. 
Kaybolanların üçünü onlar, ikisini de 
biz bulduk. Bu suretle 79 kişi tamam 
oldu. Danimarkalılar o üç kişiyi de 
bize verdiler. 

Top ateıinJen 16 kifi yaralandı 
Bizim kurtardığımız 79 kiıji içınde 

16 sı yaralıdır. Bunlardan 15 i muh
telif yerlerinden ve hafif yaralar ai· 
mışlardır. Bir tanesi de ağır surette 
yaralanmıştır. Bunları gemiye alıı 

almaz lstanbula hareket ettik. Yol
da yarahlann yaralarını sardık. De
nizden çıkanlara çorba, yemek, elbi
se vesaire verdik. Hatta efradımız bu 
beklenmiyen misafirlere yataklarını 

da terkettiler. Gece olunca hep bir 
araya toplandık. Hidise dolayısile 

teessür hakim olmakla beraber can
lan kurtulan Ispanyol gemicileri bi
zim şerefimize bir eğlence tertip t>t· 
tiler. 

l•panyol kaptanı föyle anlahyor 
Batan lspanyol vapurunun süvarisı 

dün Sovyet vapurundan karaya çık
tığı zaman, bir felaketten henüz kur 
tulmuş olduğunu anlatan bir kıyafet
te idi. Arkasında koyu kahve rengi 
bir elbise vardı. Ayaklarında çorap 

Hadi•e yerinin krokiai 

yoktu ve terlik giymişti. Françesko 
Mugartegni adını taşıyan kazazede 
lspanyol süvarisi 50 yaşlarında ka
dar vardı. Kaptan, polis beşinci şube
sınde kısa bir müddet kaldıktan son
ra bir otomobille Beyoğlundaki lspa:ı 
ya konsolosanesine gitti ve konsolo
sa başından geçenleri anlattıktan son 
ra da bir muharririmize başından ge
çen facia hakkında şu izahatı verdi: 
"- Rusyadan erzak ve yiyecek 

yüklemiştik. Doğruca Ispanyaya gi
diyorduk. Evvelki gün sabahleyin Ç:ı 
nakkale Boğazından çıktık. Tam Boz
caada açıklarında muntazam bir se
yir ile yol alıyorduk. Bozcaada fe
nerile aramızdaki mesafe şöyle bir on 
mil kadar vardı. Sol tarafımızda göz

le görülebilecek bir saha dahilin<lc 
birdenbire bir denizaltı yemisi belir-
u.. • .A.a.wuı .... ~ı \.IUI """""•~ ~"' uı..n.r._. __ --~-

dım. Hissikablelvuku bana bir tehli
ke ile karşılaşmak üzere bulunduğu
muzu anlatıyordu. Esrarengiz harp 
gemisi gittikçe bize yakla~~ak~~ id~. 
Derhal emir verdim. Gemımn suratı
ni artırdık ve bütün mürettebatı, bi:t.e 
yaklaşan gemiyi tarassuda mem ~tr 
ettim. Denizaltı gemisinin sürati bız-
den fazla olduğu için her dakika a
ramızdaki mesafeyi biraz daha azalt
mıya muvaffak oluyordu. 

Bayrakaız bir harp gemi~i 
Artık tehlike muhakaktı. Dıkkat 

kesildim. Esrarengiz denizaltı gemi
sinde bir işaret ve bayrak görmiye 
çalışıyordum. Bayrağı yoktu. Fakat 
baş tarafında (C 3) işareti vardı. is
panya donanmasına mensup gemile:
de bu işaret vardır. Fakat bu gemı
nin ispanya donanmasına ~ensup o
labileceğini pek aklım kesmıyor. 

Mesafe kısaldıkça kısaldı. Artık bi 
ribirimizden ancak 3 mil kadar uzak
lıkta idik. o. bütün süratile üzerimi
ze gelmekte devam ediyordu. Me:a· 
fe üç milden 300 metreye kadar ı~
di. Denizaltı gemisi etrafımızda bı:
manevra yaptı ve toplarını üzerimi
ze çevirdi. Artık şüphe edilecek bir 
tarafı kalmamıştı. Hayatla memat a
rasında bulunuyorduk. Hayattan ü
midimiz pek azdı. Akdeniz lrncağmı 
açmış, bizi bekliyor gibi idi. Güverte· 
de tayfalar biribirlerile helall3~ıyor
lardı. Zaten de yapılacak başka bir 
şey kalmamıştı . ., 

Ispanyol kaptan, sözü burada ~cE"s
ti. Heyecandan titriyordu. Goz:;~ini 
kapadı ve ilave etti: 

"- Kusura bakmayın .. Çok b~ye
canlıyım. Macera hala gözümün ö
nünde ... Onu tekrar bir kabus gibı gö-
rüyoruın . ., 

Zavallı lspanyol süvarisi bir daha 
özür diledikten sonra sözüne ~ö:;le..:c 
devam etti: 
"- Evet, denizaltı gemisinde faa· 

liyet arttı. Toplar ateşe hazır bir va
ziyette. Belli ki, topçu neferleri emir 
bekliyorlar .. ve bu sırada miithı~ t:r 
gürültü işittim. Gözüme bir parça a· 
lev ve duman gözüktü. O anda da 
gemimiz şöyle bir sendeledı Tik to
pu yemiştik. Etrafıma baktım. Va
purumuzun birinci mevki lrnma"ası 

hurdahaş. Bunu ikinci bir gurültü ta
kip etti. Iki numaralı amba'"!mıza da 
bir top isabet etmişti. Gemi ıım &.1mı

ya başladı. Yeis içindeyiz. Den;zaltı 

yola çıktı. Uzerimize geJıyor.ş:ııı ıJI 
bir an sonra biri birine karı dJ il' 
infilak daha oldu ve tam ~u .. ~:u. fr 
zaktan bir gemi daha goru ~ıJi. 

· · deo~ kat bu seferki harp gemısı rJIJJYI 
Bize işaret verdi. "Sizi kurt3 artP 
geliyorum,. diyordu. Bizde r:~ı. ~e 
ümidi tekrar canlanmıya baş! '""''°" 

fJ ıe il"· de olsa hayat çok tatlı. e )tllrtıı" 
bir zamanda insan mutl~ka silt'd' 
mayı istlyor. Obür gem~ ~e e~ 
bize yaklaşıyordu. Gemımı.z dJ ,,1 
sol tarafa meyil ettikten sonrasJ ti' 
tarafa adamakıllı yaslandı. ~ 
rafa devrileceğimizi anlamakta sliJI' v 
medim. Hemen ön direğe "'l':S tJJf 
luyoruz,, manasına gele.n ~~nlet· (), 
rak çektirdim. Fakat kım oı '1 trl 

f ve bombardımanına devam et ı ~ol; 
daha attı. Güverte tamamen 1~ muştu. ilk hasara uğrıY1':n ~e~ll f' 
den biri de telsiz dairemızdı. ·yeti"' 
den hiçbir taraftan imdat istı 
dik. 

Gemi batıyor ·z;attı gr 
Esrarengiz ve katil • denı JJlıJ_., 

misi bizim beyaz bayragımıza b8~ 
'bil kendi direğine asi Fran';O ;' 
ğı çekti ve bu son yedi toptan •'
ra yanm mil mesafeye kada.t tıııi>" 
rak bizim perişan halimizi sı·yr~~ 
koyuldu. Direğine asi taraf ğı1Jf I' 
ğını çekmekle bize galebe çaldı~ 
şaret etmek istiyordu. "Ba~an ~ 
mizi terketmiye karar ·;erdı~· _:~i}. 

· !P~-siye sandallarımızı denıze roJ1". 
Son bir ümitle canımızı kurta~ 
çoluk, çocuğumuzu, babas~ • .k 0-
siz bırakmamıya çabal:~~rdu~ 6' 
~a~tan bize do~u gelen dı?e~ 
la beraber 79 kişi ıdik. S e de" 
mız 79 kişiyi alacak kabiliye:eııiJd' 
ğildi. Mühim bir kısmımız rd11Jr. 
elbiselerimizle yüzmiye çaıışıY~ ge' 
Bütün ümidimiz bizi kurta:11ll t.ıl 6' 
len gemiden idi. Nihayet bu ge fjfJf 
facia mahall.ine geldi. v_e ~e~~ 
dallarını indırerek hızı ku 
başladı. 

Beı kiıi ortada yok. e ~ 
Sovyet vapurunun güverte: iıef 

tıgı-mız vakit arkadaşlarımız .... rreJ 
- · dU .. ~ ki;;inin noksan oldugunu gor di 

~ ·n 
rar tahlisiye sandallarını 1 sıt'6t 
aramıya koyuldular. Tam bU ilİ il 
facia yerine bir Danimark.a ~r tıef 
gelmişti. O da yardım ett~. pı~de ~ 
arkadaşımızı da bitkin bır b ·de -ol' 
zim yanımıza getirdiler. GeD1~11~ 
köpekle kedimiz vardı. Onları ıatı ff 
mak için denizde fazla kaln1ış 
kat onlan da kurtarmudardı: art'!' 

Sovyet gemisinde tekrar bır1' -,.oJ' 
gelince biribirimizle kucak\9.Ştl ~,ıı" 
taştık. Kurtulmuş olduğum ııa ~ 
mıyorduk. Acaba başımızdan , 

. k"b uvdU· Al ler korkunç bır a us n1 J • ytrr 
Işte size anlattığım bu fact!l JJlfırıl' 

saat Jçinde oluvermiş ve ge~ 
Akdenizin derinliklerine k~11 ısP'' 

Biz bir harp gemisi dcğiJdık; .. ~ 
·1 on ..... .N yada aç kalmış birkaç mı ~ jçitJ r 

karınlarını doyurabilmelerı 
1 

ıot' 
yecek taşıyorduk. O ise ~op ;k ~ 
pilli bir harp gemisi idi. aııe 
hece• hücum etti. ral1 I 

Allah Sovyet gemisinden ... ~ 
çlU, .... sun, hayatımızı onlara bor 

Süvariye sordum: . de~~ 
_ Bu tahtelbahirin hangı siııil 

" - h · eJer I' mensup olaugunu ta mın . ist 
Şayet Franco');'a ait bir geJll ıı•.,, 
radan Tü:k kata s~ları yıık~111geıetıl' 
dar hiçbır yere ugr:unada 
lir mi? • 

5
ue r1' 

_ Katil gemi, tam ma".';u 
dern ve yepyeni bir hald~ 1 ·p· ~ 

('l'elı .,., 
Oradan buraya karlar " ··ylir 

miveceg-i hakkında bir şcY .. 50
P c~e'lf' 

~ , .. , 
mem. Her halde bu sııa:ın · il , 

• • · pPk T11 ..... bını vermek benım ıc:ın e'P"'-

Bunun üzerinde fazla ısrar , 
menizi rica ederim... ·ıdeld t':, 

Felaketzede süvari h11 ı:ıek1 .,Jllısi" • 
desile esrarengiz denizqltı f!; - ·?ıtııO' 

. •t mıı.sı ı başka hır devlete aı ,.,, ııl 

tini de ihsas etmek istiym au. diJef"'-1 

. ' r kE'O Felaketzede gemı<'t e sysY" C 

kurtaran vapurla bugUn RU tııllııı' 
decekler ve hilkilmetlermden 
bckliyeceklerdir. 



• 

Hermiste Petrolün ilk 
Müidecileri Şu ikisidir: 

Koku ve Havagaıi 
llöyI" · f\ .~Un ayakta tedavisi bit-

dikten nııştı. Sabah kahvaltısı edil-
l.tister ~:r~ sondaj başmUtehassısı 
~ldığı bir Sil, !3· Cevat Taşınandan 
1iıere eınırle Adanaya gitmek 
laına~oıa ~ıktı. Mister Rasil'i uğur 
&daın ~~Cidden hazin oldu. Bu şen 
8aın~ ınpta o kadar kuvvetli bir 
~lu~et :.urmuş ki, herkes, onun 
tekiın öy~ 18sedeceğine emin ... Ni
liba, Ad e oldu. Başmütehassısa gı: 
birini anada sondaj aletlerinden 
h·~ Yaptıracaklar · · b'l · · - "<lll. , ıyı ı mıyo-

~titUd 
telgraf Uı e~ bir gece evvel gelen 
lnUddet i ~ sondaj faaliyeti bir 
<lllrdu d çın durmuştu. Faaliyet 
hate Çek~~~k, kampta herkes istira 
§ey, Petr 

1
1
' demek değildir. Duran 

lnakkapt 
0 

kuyusuna inen mil ve 
\'e ağı~~· Yoksa, kuyunun içinde 

Ben k a çalışma devam ediyor. 
den 9.§ağı aınpa ~gittiğim. gün; kule
lnil, topr:~ dogru durmadan vuran 
AIUteb .... gı 2060 kadem delmişti. 
h -sıslar ku . 
Ususı bir • . vvetlı havagazını 

"e boru ~rtıbatıa zaptetmişler 
<leki kaı tesısatile motör dairesin
lerdi. anların altına göndermig-

Hermiı petrol kampında çalışan mütehassıslar grup halinde 

laotö iYi . r: kazan ne oluyor deme-
Çeken b~~~z. Ii~r biri yüzlerce ton 
~? beri:k ınıı, toprağa nasıl gi
l'ındek· petrol kuyusunun ilze
bağh ~l kuleye kalın tel halatlarla 
tııcSa, ze~ mil, toprağa girip çık
~Ui Yuk ele oluyor zannedersiniz. 
dır. ~u arı çekmek, hayli enerji işi 
°"0lr " enerjiyi temin eden -y 
~;k, A 'h W- ' 

'~etiııde""A.8A 7rrtr1" .C::nndsajm ille 

~ırken k Yllzler<:e ton kok sarf e
~e köın .. UYtıdan fışkıran havaga
'i·t~ masrafı, yan yarıya in-

A_ -.:t lr. 
~kada~n 

h.l>ılnıadı ~ ın Ahrnede niçin sondaj 
'' ~ gınz sordum· b -~u . 

lr inh · YU, 2060 kademde hafif 
ltıeıc ıa.1raf Yaptı. Bu inhirafı düzelt 
Çitıd' 2Irndır. Kuvn b. 'ki Un · e sond . ., .. , ır ı g ı-

tetirilsin. al Yapılabilecek bir hale 
0l§Iar ,, d Delme f aaliy_eti tekrar 

· edi · l>etroı ar . 
buYUk bir a~a dilinde inhirafın 
~ta kuyu nıanası var! Inhiraf, i-

~et bu ~un hastalığı gibi birşey .. 
~ilnıezee astaıık vaktinde teşhis 
tidebUi '. bUtUn emekler boşa da 
le asıla~~ \re binlerce lira sarfi
lıa trıa1 01 ~.~uyunun kapatılma.sı-

l.lUteb a ıhrnıiş. . 
:.~8trıet~ısl~r, o gün inhirafın, is 
~ltnıek tayı? ettiler. Kuyuyu 

çı~ ke§if ' tehlıkeyi izale etmek i
tore Yetı.i Yaptılar ve yeni vaziyete 
il kararlar verdiler. 

1\ a:Prn memur ve işçi kadro
~0tıdaj ınu 30 dur. Bunun dokuzu 
çu atnbar tehassısı, altısı ateşçi, ü-
~ta memuru, dördü 

.___. ............ -........................... : 
Yazan: 5 

: . 
i Latif Erenel . 

1 : • .......................................... -...... : 
aşçı ve garson, beşi bekçi ve odacı 
üçü şoför ve muavinidir. Sondajcı
lar arasında Türk gençleri de var. 
Burada sondaj işlerini tamamen öğ 
rendikten sonra işbaşına geçecekler 
dir. Hepsi kabiliyetli, zeki çocuklar. 
Petrol arama faaliyetinde çok fay-
1.lalı oluyvdar. Du uı:ıkundan luunp, 
bir petrol arama ihtisas mektebi va 
zifesini de görüyor. Kampın bulun 
duğu saha, Hermis köyüne 1800 
metre mesafede ve deniz seviyesin
den 1105 metre irtifadadır. Arazi 
münhaldir. Düz ve sahası pek geniş 
olmıyan (antiklinal - havza) yı bu
lan ve ke; '"xien Maden Tetkik ve A
rama Enstitüsü direktörü B. Cevat 
Taşmandır. Arazinin petrol arama 
faaliyetleri için bir mevzu olacak 
şekilde teşekkül etmiş olması, ilk 
ümitleri kuvvetlendirmiş, 9 kanunu 
sanide buraya gönderilen istikşaf 
heyeti azasından mütehassıs Foley 
de B. Cevat Taşmanın arama yapıl
ması hususundaki ilmi görüşüne iş 
tirak etmitşir. 

14 Kanunusanide ilk sondaj mili, 
toprağa vurmuş ve delmiye başla
mıştır. 9 gün devam eden bu faa
liyet sonunda toprak 130 ayak, ya
ni 39 6 metre delinmiştir. Fakat 26 

L • b Kanunusanide birdenbıre aşlıyan 

şiddetli, soğuk rüzgarlarla kar ve 
tipi sondaja kısmen mani olmuştur. 

Delmenin devamı müddetince 
Eosen devrine ait şeyler 

Fillerin Banyosu 

t;' lı 
tazı sıcak 
•itı llsı,I.! ?tı·· lnc-nııcket hayvanı olarak tanırız. Fakat. onlar da sıca ktan 
'nade hortu~leessir oluyorlar. Yukarıki re$imde, Paris hayvanat bahçe-

5In1 ~cirU larla Serinletilen bir fil yavrusunu ve yanında sıra bekliyen 
Yoruz. 

görülmüş, bu tabakat, 110 - 130 a
yakta nisbeten sertleşmiştir. 130 
uncu ayağa inmeden evvel 10 - 50 
inci ayakta Foram denilen fosille
re ve gri kum taşına rastlanmıştır. 
Ayni zamanda bu tabakada çok 
miktarda pirit ve magnetit bulun
muştur. 35 inci ve 102 inci ayaklar 
da tatlı suya tesadüf edilmiştir. 

Sondajda birdenbire çıkan suyu ka
pamak lazımdır. Yoksa, su, sondaja 
mani olur. Bu maksatla 102 inci 
ayaktaki euyu kapamak için 130 
uncu ayaktaki sert gri şeyller üze 
rine, kuyuya, 20 pusluk 7 büyült 
boru indirilmiştir. Borunun içine çi 
mento atılmış, çimento delinirken 
su tekrar bastırmıştır. Bu ikinci su 
tehlikesini gören mütehassıslar, 8 
pusluk makkapla ikinci bir kuyu da
ha açmışlardır. Havanın sondaja el 
verişli olmryan bozuk hali, şubat 
sonlarında bir parça düzelmiş, fa
kat motörün kazanları için lazım o-

lan kömür günlerce Mardin ve Mid
yattan getirilememiştir. Bin türlü 
zorluk içinde hayvanlann sırtında 
kampa getirilen kömürle motör tek 
rar çalıştınlmış. nihayet 20 şubat
ta sondaja başlanmıştır. Mardin
den Hermise kadar olan arazide 
kar bir, bir buçuk metreyi bulmuş, 
kampın şehir ve kasabalarla muva 
salası kesilmiş, böyle olduğu halde 
sondaj yine durmamış, 27 şubatta 
sondaj mili, 711 inci ayaktaki gri 
şeyi (kil)i döğmüştür. 

3 flO ıncr ayakta asfalt, yani 
en ham petrol bulunmuştur. 

Keza, 470 - 475 ve 515 - 525 inci 
ayaklarda da bazı kuvvetli emare
ler görülmüştür. Fakat 1 Mart saba 
hı kuyunun 641 metre derinliğine 
boru indirilirken makkap daha ile
ri gitmemiş, bir inhiraf tesbit edil-

miştir. 3 Martta Paleontolog Bayan 
L. Jordan Ankaradan kampa gel
miş ve kuyudan çıkarılan fosillerin 
tetkikine başlamıştır. 

Görülen son inhiraf üzerine 
kuyuyu betonlamak zarure 

ti hasıl olmuş, beton tekrar deline
rek 190 ıncı ayaktan sonraki taba
kat üzerinde sondaja devam edil
miştir. Bu tarihlerde delme işi çok 
yavaşlamıştır. Betonun delinmesi 
sırasında, 301 inci ayakta, petrolün 
ilk müjdedsi kendini göstermiştir. 
Kuyudan gaz kokusu gelmiştir. 320 
inci ayakta karışık şeyller çıkmış, 
720 inci ayağa kadar bu vaziyet ay 
nen devam etmiştir. 1001 e inildiği 
zaman sondaj esnasında sert bir 
petrol kokusu etrafı sarmış, koku 
1065 e dakar duyulmuştur. Hatta 
kimyevi muayene yapıldığı zaman 
petrolcüleri neşeye ulaştıran neti
celere ulaşılmış, kuyudan çıkarılan 
nümuneler klorform ile muamele e
dilince esmer , yağ teressübatı bı
rakmıştır. 

1 

C"TAN .. Foto Muhabiri Dün Akşam Gönderdi> 

Bir alayımızın subayları, harekatı tetkik ediyorlar 

Bisikletli oivadelerimiz harekat sahasında hedeflerine koşuyorlar 

ileri hatlarda bir piyade müfrezemiz harekele hazır bir vaziyetle 

Kırmızı tarafa meruup bir aiır makinelitülek yuvaaı faaliyette 

• 

Jtçıkla mevzie giren bir •ahra obüaü gizlenmiı vaziyette 
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1----------------------------SÜMER BANK 

• Umumi Müdürlüğünden : 

Bafra Yolu a ~ecı Memur namzedi alınacak 
Bir Kamyon Kazası Bankamıza lüzumu kadar lise mezunu memur namzedi alı· 

nacaktır. Mektepten (PEK JYJ) derece ile mezun olan narn· 
zetler İmtihansız, lYl ve ORTA derece ile mezun olanlar ınü· 
sabaka imtihanı ile seçileceklerdir. 

YiNE BiR OTOBÜS DEVRİLDi, 

4 YARALI VAR 
Seçilenlerden bir ecnebi lisanım iyi bilenlere (80), diğer· 

lerine (70) lira maaf verilecek ve Ankara'da vazife alanlara 
ayrıca mesken zammı da tahakkuk ettirilecektir. 

Barlının 6Üzel manzaralarınJan birt 

Bartın l şığa Ravuşugor 

Tesisat işleri Eylül 
Sonunda Bitecek 

ÖLÜ, 
Bafra, (TAN muhabiri bil

diriyor) - Samsun yolunda 
feci bir kamyofl kazaıı daha 
olmuftur. Bu seferki facianın 
bilançosu bir ölü, dört yaralı
dır. Yaka hakkındaki talsiliıt 
fudur: 

Balra • Samsun arasında İf
liyen kamyonlardan biri ikiz 
kahvesi önünde bozu'arak yol
da kalmıftır. Bunun yükünü 
almak üzere Balradan bir 
kamyon gelmiıtir. Şoför, altı 

kifinin ölümünden sonra ko
nulan fiddetli ya.ağa rağmen 

ayrıca 7. 8 kadar da yolcu al· 
mış, Bafraya doğru hareket 
etmiştir. 

Bir aralık, sarsıntıdan yol· 
culara ait bir biber çuvalı dev
rilmiş ve içindekiler dökül
müştür. Bunu fOföre haber 
vermiıler, o da direksiyonu ih

mal ederek başını arkaya çe
virmif, kaza bu sırada olmu,. 
tur. Yolculardan köylü Fatma 
derhal ölmüf, diğer dört kifi 
de ağır surette yaralanmıftır. 
Şolör, tevkil edilmiıtir. 

imtihan 1 O Eylul 937 tarihinde Ankara' da ve lıtanbuld3 
ayni zamanda yapılacaktır. Taliplerin iaimlerini kayıt ettir· 
mek ve izahnameyi almak üzere 1 EylQl 937 tarihine kadar 
Ankaar'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğü Personel servisiııe 
ve lıtanbulda Sümer Bank lıtanbul Şubesi Müdürlüğüne ınii· 
racaatları ilin olunur. -

.HEDYitl 
.Açılma Merasimi Cümhuriyet 

Bayramında Yapılacak 
Bartın, (TAN 'muhabirinden) - Barlının elektriği bitirilmek 

üzeredir. Bu itle me9aıul olmak ilzere buraya aelen belediye kon· • 
trol milhendiıi Hasan Halet, tetkiklerini bitirerek Ankaraya dön
müttür. Şimdilik teıiır.tın yüzde 75 i ikmal edilmittir. Bütün 

Havadan 
Ankara 

işler Eyliil sonuna kadar tamamlanmıt olacaktır. • 

Raı deş Katili 
Mahkum Oldu 

M ahltum olan Raııp 

Sivas, (TAN muhabirinden) - Ge 
~en ecne şeker bayramında lılenen bir 
cinayet davuı nctlcelendlrilmtıtır. 
Hadise ıudur : 
Ragıp leminde bir genç kardeıı Ih· 

sanla beraber eve d8nerken hangi yol 
dan gideceklerini tayin edememl.flAr 
\'e bu yUzden aralarında bir kavga 
çıkmıgtır. Ragıp, kardeelnln ısrar ve 
itirazlarına kızarak kasap bıçaflyle 
yaralamı!J ve öldUrmUıtUr. Neticele
nen dava budur. Mahkeme, Ragıbı 
7,5 sene hapse mahkum etmiştir. 

Bucada Bir Define 
Izmlr, (TAN) - Bocada Yukarı 

mahallede Zihniye ıokağında Sellnik 
li Yusuf oğlu Mehmet Dayının evin
de vaktlle Rumlar tarafından g8mUl 
mü~ bin altın liralık bir define bulun 
duğu ve bunun bir kısmından ev sahi 
bınin giılice istifade etti fi hakkında 
bir ihbar yapılmıştır. Defineyi Mllll 
Emllk MUdUrlUğUnUn aramasına ka
ı-ar verilmiştir. 

lzmitte Evlenmeler Artıyor 
lımit. (TAN) - Evlenenlerin ço· 

ğaldığı görülmektedir. Son bir hafta 
da sekiz çiftin nlklhlan kıyılmııtr. 

---o-

Gemlikte Zeytin Bol 

Teşrinievvelin başında veya ilk haf 
tasında cereyan vcrlleblleccktlr. A· • 
aıl açılma merulml tccrUbc devresi 
geçtikten sonra, 29 Teşrinievvel CUm 
huriyct bayramında yapılacaktır. 

Hasan Halet leıkpınar, teshıat tel- • 
ni dört aafhaya ayırrnıstır. Birinci 
ıafha, belediyenin bizzat Uzerlnc 
aldıtı 1neaat ltl.dlr ki bunlardan san· • 
tral btnuı ve HnUndekl havuz ttma
mlyle bltmieUr. YUz yirmi ton au ala· 
cak olan bu havuzu saatte 36 şar ton • 
ııu verecek olan iki tulumba doldu
racaktır. Bu tulumbalar, ırmak ke.
nannda yapılınakta olan tulumba köe • 
kUne konulacaktır. 

ikinci eafha, mUtcahhidin yaptığı 

leJerdlr ki, bunlar da peyderpey iler- • 
lcmcktedir. Santral binasından mu
havvile merkezine kadar olan 1400 

ı 
metrelik yeraltı kablosunun döşen· • 
mesine ba"lanmış ve takriben yarısı 
döşenerek üzeri örtülmüştur. Kablo-

1 nun döşcnmeei nihayet bir haftaya • 
kadar bltmle olacaktır. Birkaç gUn 
içinde de havat hatlann çekilmesine 
baelanacaktır. • 

Dinamoyu ve iki muho.vvllc mcr· 
kczlni tanzim etmek Uzcrc Uç haf
taya kadar ~ehrlmize gelecek olan e- • 
lcktrlk montörU, bu işleri de nihayet 
20 gUn içinde bltlrml9 olacağından, • 
bir buçuk aya kadar bUtUn leler ~ 
na ermlı bulunacaktır. 

UçUncU safha olarak dahill te!ll
l!lattan bahaeden Huan Halet leıkpı· • 
nar, bugüne kadar yapılan bazı tesl· 
satın matlQp fcnnt vasıflan haiz ol- • 
madıfını ve eğer belediyenin de llAn 
ettiği tekilde ikmal edllmezlcnıe bu 
gibi binalara cereyan vcrilmlycccğini • 
söylemlı, vakit az kaldığı için halkın 
acele etmesi lUzwnunu da llfi.ve et· 
rniştlr. · 

Belediye, elektriğin kilovatı 15 ku • 
ruş üzerinden abone yazmıya başla
mıetır. Cereyan verilmesinde abone • 
l!lıra numarası gözetilecektir. 

DördUncU safha da işletme işidir. 
Kcndhılnln bize verdiği izahata göre, • 
cereyan şimdilik yalnız gece verile· 
cektır. Her ne kadar makine 24 sa-
at ielemlye mlltehammll l15e de, gün- • 
dUz sarfiyatını karoılıyacak abone bu 
lunmadıkça, bir mUddet için, yalnız 
gece servisi yapılacaktır. • 
Çankırı da Süt • 

Damlası Açdıyor 

Gemlik (TAN) - Bu yıl zeytin 
rnahBulU pek yUz güldürecek kadar 
verlmlidir. Bol yağmur yağdığı tak· 
dirdc mahsul iki kat fazla olacaktır. 

Çankın, (TAN) - Çocuk Esirge· • 
me Kurumu bura merkez heyeti top 
lanmıe, idare heyetinin programını • 
mUnaka9a eonunda kabul etmiştir. 
Yeni programa göre burada bir eUt 
damlası ve çocuk bakımyurdu tesis • 
edilecektir. 

Pazar günü Ankara gazetecileri Havayolları idaresini-.. 
tayyareleri i{e Ankara Üzerinde bir tenezzüh 

uçuşu ;yaptılar 

• 
• 
• 
• 

_________________________________________ ___....,, 

ipekli kumaş yapan ve 
satanlara 

lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Tü.rkiyede d?kunan ipek.li k~~141ları~ .ao temmuz 937 tarihli rce!Jlf ~ 

• zete ı!.c neş.rcdilcn ve ~eşrı tarıhınden ıtibaren on beş gün sonra. ın~ ~ 
mevkııne e-ıren "lveklı kumas Standardı niza.mn~meşi'' le teE!bıt edi1 

Standart esaslarına uygun olması 18.znndır. 
• Mevcut stokların tasfiyesi için nizamnlllllenin merfY.,t tarihine geç-

tiği tarihten itibaren üç ay mühlet bırakılmı,tır. Fabrika ve mağa.ı:8 9~ 
hipleri bu müddetin hitamından evvel nizamname hükümlerine ~y~e 

• 
olarak ellerinde bulunan ipekli kumaşların, cinsini, vasıflarını tafsıl8. 

.. t k .. J. d • d ıı ıb" gos erme uzere ın.aç top bulun ugunu ve her topwı kaç metre c ti 

·• 
ret olduğunu bildiren bir beyanname tanzim ederek ve bu beyann~eıe 1' 
fabrika veya mağazanın anühilrile ve kendi imzalarlle tasdik eyııyeteııi
Odamıza vermeleri ve kuma~;lan Odamıza getirerek damgalatmalatl 

işte, ıi;e kuıbakışı Y enisehir 

Çankayanın havadan görünüşü 

Ve eski Ankaranın alçaktan bir manzarası 

zamnamet\in 15 inci maddesi emri iktizasındandır. ~ 
• Bu suretle damgalanmış olan kumaşlar dwmge.lan ilzcrinde buJunfll 

şart:;t! satılır ve ihraç edilebilir. • 11,

- Odaıa beyanname kabulti ve damgalanma i§ine batlanmıştır. ~ıa:,.. 
• aarların kum~lannı damgalatmak ve izahat almak için her gUn lf 1)1• 

ntlerinde Odamız Sanayi Şubeelne müracaat edebilecekleri ilan olUil 
(5317) 

• rtafıa teknik okulu müdürlüğünde"= 
• 1 - Kapalı zarf usullyle eksilmeye konulan iş: Istanbul BoŞii<~ 

Yıldızda bulunan Teknik Okulu Tedrisat binasında şartnamesine g ~ 
yapılacak Hedmiynt, Çatı inşaa~ı. Betonarme döşemeler, su ve elek 

• tesisat ve teferrUatıdır. ~ 
2 - Keşif bedeli 47485 lira 43 kuruştur. Eksitmcden iki east e"/. 

vellne kadar mektebimizden alınacak irsaliye ile Yilksek MUhendis ?J ut· 
• tebi muhasebesine yatırılacak olan ilk teminat 7122 lira 82 kurıtf~i 

13 - Eıksiltme şartnamesi ve teferrUatı, Yükaek Milhendis )iel< °"' 
muhasebesine yatınlacak olan 237 kanış bedel mukabilinde alJJlS 

• makbuzun ibrazı şartile, mektebimizce vclilir.. &Bt 
•1 - Eksiltme 25 / 8 / 937 tarihine sallayan Çarbamşa gUnk s toP 

15 de Gümussuyunda Yüksek Mühendis Mektebi Muhasebeciliğinde 
• !anacak olan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. e<t 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını eksiltme saatmdan bir sallt i9 
veline kadar Yiiksek Mühendis Mei<tebi muhasebesinde toplanan k0~1• 

• yon başkanlığına makbuz mukabili vermeleri llzımdır. Postada v8"1 0 

cak gecikmeler kabul edilmez. ,J 
6 - Eksiltmeye girebilmek için Nafıa Veklletinden alınmış ve eıı ıııt 

• 30,000 lira tutarında betonarme bina inşaatı yaptığına dair nıUtell~1) 
vesikası ve cari Bene ticaret odası belgeleri bulunmak llzımdır :,/ 

• . ..ti 
Devlet Demiryol ları ve Limanları işlet• .. 

• Genel dir.ektörUi§Qnden : ~ 
Pancar kUsbesine mahsus D.D./118 No. tarife, 1-9-937 tarib 

itibaren Avrupa hattına da teşmil edilmiştir. (2783) (5290) /. . -..........._._ ... ..............- ~ .................. ~.....-
• TAN 

ABONE BEDEl.J 

• Türkiye Ecnebi 

'400 Krı. ı Sene 2800 Krf. 
750 .. & Ay 1500 • 
400 .. 3 '\' 800 • 
ı so •• t A.... 300 .. • Milletlerar11ı Poıta lttihadnuı 

dahil olmrya:ı memleketler lcin 
• 30 • t& • 9 . 3.5 ~!rııdır. 

11ıın:a.-ır .. z.-ı·111 .......... _ .... _ ................... 1 .... 111n .. s.-ı·ıı.s .. ·1114ıll7_ .. r•L .. 1 

Lüzum 1 IJ 
·ti'' 

Ve her evin demirbaf 
1 1'11' 

olan KARDOl b• eı 
ı b• "k ··..:;J<ler ma ara aıa 1 o ıu•... .J'' 

ıinir buhranlarına, ıne' .... e
't ew lanmalara ve aaabi tı r 

cJır· lere kar,ı yegane deva 
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lstanbula Boyuna He~;~z;~ki· 
Verici Haberler Geliyordu 

Yine Fazla 
Buğday 

Getiriliyor 
Saray . 

laııııı ... _ cıvannda s k" 
... '-'ı r:i a ın o-

Sabahlar vayetıerine nazaran 
lıp a kadar ' 

' tiirkiiJ sazlar ça-
~e .dilber can er söylenmiş, ni-
etı giydirir Yelere içoğlanı kıya

gece; Okkaııp raksettirilmiş. . Her 
krap içilmiş aı:a esrar, tulumlarla 
la da kalın tır. Maslahat, bunun
§ah~ a~ş .. (Veli) olan padi
Çıkarıı ' ehiı sünnet ta "kind arak rı en 
tU111res· • zındıklar ve kızılbaşlar 

itle •lhak edilmiştir. 

•ı §te.. §U SO "k' ' bUr n ı ı çift ketıme, 
"erini te ~n bu dedikoduların mih 
illa güruh~~ edi.~or~u .. Çünkü ule-
0-aıı he ' (Şu) hk ıle alakadar 
~liy0;:Ye karşı derin bir nefret 
llaauetin~·· · Kendi zihniyet ve ka
bııı etmek ~n başka hiç birşey ka-
l ıste · ar, '"1iğn ~ıyen bu mutaassıp-
lllahsuıu de bır içtihat ve telakki 
)il- olduguw nu d'' .. . . 
IQ;uın ·· uşunmıye bıle 

clar oı~0:1üyorıar. Şiilikle alaka
tıııdık er §ahsa ve her zümreye· 
b .. h_--. rafati k ' 
ğ54k. ak}~ g~:ılbaş .. markasını 

rınekt en buhtanı reva 
k.al>kara ~~~kinı:tUyorlardı. Ve .. bu 
lınin 11 .. ,. ~UplariJe; Türk mille
b· ""'4 sın · ı.r :vara esıne, derin ve zehirli 
dı. açtıklarını düşünmüyorlar 

~Unlar ·ı Q k • nu hyete zerre kadar 
!tıi IYnı ı 

• Yorıard et ve ehemmiyet ver-
'ltıina ifa~· Sadece, müphem bir 
~orıardı. Ve ed~n bir ümmet tanı
altında to e bu ısmi de, din bayrağı 
Vaktiı Plananlara veriyorlardı. 

~e.rı~t'tt\e~ .~rap siyasetini kuvvet
ler~~itu ıçın ortaya atılan ümmet 

; bu k 0~duğıı gibi kabul eden-
\'llıill· eLınıenin bU .. k Tür' k 
\ı •.Yet 8.IJk ' yu 
d~ hatta 

0 
ı) nı tehdit ettiğinin .. 

lird{iı>;;n' .. aşkı damla damla öl-
('I;, t>"' Un f 
~"llkU, karaı arkmda değillerdi. 
ç'lldeıti biitu:ının ve kalplerinin i
~l>ça itit Varlıklar; yalnız a
~ kôru11:~a~an öğrenilen, ve kö-

r ~ıniı:rt· a Ul edilen şeylere inhi 
Sa " l, 

ııı· tıra .. Yin 
e~a ve 'riirk e ~~ zevat, Türk har-
\1 e~i.Yet dıline de zerre kadar 
ç~ irfan ku~rme~ektelerdi. llim 
ıtııtı eserlerin· eUerıni göstermek i-

. akta., ve .~· Arap lisanile yaz
~e Söyleın§ıı~ıerini de (Fars) lisa-
"ettn eyı .. ks 
le ekteıera· yu ek bir şeref a.d-
d' ~lerin· 1

• Hatta pad~ahlar bi 
ı~ geldikı:1· ~ha dün Horasan
l:tı.t larını t l'llli unutmuşlar .. baba 
ba lllubabe erkederek devletin res
... }lcı dUı re ve muharreratının ya 
"l.lıı:ıı erıe Y ~., . 

1i erdi a.c.umasını tervıç et 
Işı . 

le e; lllilli 
ııı· a~aldık Yet duyguları bu suret 
~ ı.ı: ça ıniıı · · · l:tı. .. "llıres· ' etın cahil ve ıdrak 

,, ~~ b"ı l arasında da - boş yere -
.ror r hu 
lta ·· li'esat sumet arttıkça artı-?1 hadiaeıkaYnaklarında yeni ve 
~ 8larıbuı ere Yollar açılıyordu. 
~~'etı.a, fena haberler gelmiye 

)a) . haberı 
'lıtıetındeltj e~e nazaran, (Teke) e-
tt 'tlar .. ın~r~enler, gemi azıya 
it~~ datJı.rn hteııf çeteler halinde 
İta hUJtttıne ışlardı. Ü?.erlerine ge. 
~~lı:Yorıa! kuvvetlerini silahla 

lı1:Yorıll.rd ·· Yanlarına sokmak is 
~ •l.albU)tj ı. 
ı-..hltuıunu hakikat, böyle degıw·ldi. 
"il 1':, n a · 
e~..._ ... IQltıtı §ırctine mensup olan 
.. ııeıt . enıer k . 

l:tı.urı 1Steın k ' ısını kısım hıcret 
l:tı.e~ arı da be telerdi. Hükumet me 

'll:~lerdi Unları hicretten menet 
"'llr~ · taıal°ıtı enıer . .. 

la.t-trıı a koyd • goçmek fikrini ka-
ıtı141 "e t§y 1Ukları için, fazla mal 
<lı. ~at .. l>art~ arını satmışlar, dağıt 
~tı\tv 8.ltat, k I>arti yola çıkmışlar
lar- euel"iıı· arşılarında hükumet 

•eh... ı göm 
b~ .. ıı.fa da_ nce şaşırıp kalmış 

n ltıUdar 8'1lmışlardı. Artık mec 
aa vaziyeti almışlardı. 

Siındi :rnu 
l'ış1~ hUkfun rtekip ve garazkar 
fstı;y tarı bott :memurları, bu ka
be;y orıard1 1 

boı istifade etmek 
lat-d~aıı "~c~tanbuıa korkunç ve 

. ı haberıer .. d . 
Geı gon erıyor-

l'f}) oı:~ .. haberı · 
""!llar da :rın içinde, çok ga. 

ardı. (Teke) muta-

sarnfmın gönderdiği bir mektuba 
nazaran, Şahkulu, işi azıtmıştı. Ve 
şöylece; peygamberlik iddiasına 
kalkışmıştı ... Bir gece, dağda bir bü 
yük ağacın altına bir kitap saklat
mıştı ... Ertesi gUn, halkı başına top 
lıyarak: 

- Bana bu gece Cebrail Aleyhis
selam geldi. Allah tarafından se _ 
lam getirdi. Ve bana peygamberlik 
verdi. Yeni şeriatimiz hakkında da 
bir kitap gönderdi ... Cebrail, bu ki
tabı , falan ağacın altına bırakmış. 
Gidin, alın, getirin. 

.Demişti. 

Bu sözü işitenler. derhal o ağacın 
bulunduğu yere koşmuşlar .. kitabı 
bulup getirmişlerdi. Kitap, - haşa 
ve haşa - en galiz batıl itikatlarla 
malama! olup, insanları azdıracak 
mahiyette idi... lşte bu sebepledir 
ki; artık oradaki Türkmenler de az 
m.ışlar .. Hüklımete karşı isyan et
m~lerdi. 

(Teke) mutasamfının bu mek· 
tubu, Istanbulda derhal bir heye
can husule getirmişti. Hükumet ma 
hafilinde, bu asi Türkmenlerin şid 
detle tedibine karar verilmişti. 

Bu kararın, Teke mutasarrıfına 
tebliğ edilmesi üzerine, artık vazi
yet büsbütün gerginleşmişti.. Hü
kfımet kuvvetleri Türkmenleri bir 
kat daha sıkıştırmıya başlamışlar
dı. Bundan ürken Şahkulu ile aşi
ret halkı ise, müdafaa ve il!'Jyat 
tedbirlerini arttırm~ardı . 

Bir sonbahar günü, güneş grup 
ederken; (Elmalı) dağlarının ten
ha bir köşesine iltica etmiş olan beş 
altı yüz kişilik bir Türkmen zümre. 
si, birdenbire irkilmişlcrdi. Etrafa 
koydukları nöbetçiler. kosa koşa 
gelmişler: 

- Basıldık. Bu tarafa doğru, bir 
takım silahlı atlılar geliyor. 

Demişlerdi. 

Orası. derhal karışmıştı. Herkes, 
silahına sarılmıştı... SaJclandıkları 
yeri keşfeden hükumet kuvvetleri
ne bir pusu kuracaklar .. Ancak bu 
suretle ellerinden kurtulacaklardı. 

Daha fazla düşünmiye imkan 
ve vakit yoktu. Derhal pusu 

tutulmuştu. Hakikaten, tepelerin
den tırnaklarına kadar silahlı bir. 
takım atlılar geliyorlar .. Büyük bir 
tedbir ve ihtiyat ile yavaş yavaş 
ilerliyorlardı. ikide birde durarak 
büyük bir dikkatle etrafı tetkik e
diyorlar .. Ondan sonra, yine ihtiyat 
ile yollarına devam eyliyorlardı. 

Bu hareketlerinden de anla. 
şılıyordu ki bunlar; ya, bu ıs
sız dağlann yollar:ını bilmi-

yorlar .. ve yahut ta üzerine saldı
racak bir düşman arıyorlardı. 

Bunların bu şüpheli hareketleri, 

Türkmenlerin korku ve heyecanını 
büsbütün tahrik etmişti. Artık, bü
tün sinirler, yay gibi gerilmişti. 

Atlılar, tam pusu hizasına gelin
ce; birden bide orası karışmıştı. 

Türkmenler, bunlann üzerine a
tılmışlardı. Boğaz boğaza kanlı bir 
mücadele başlamıştı. 

Bu mücadele, ortalık kararıncıya 
kadar devam etmişti. Atlılardan bir 
çokları, Türkmenlerin kılıçları ve 
palaları altında parçalanarak yer
lere serilmişlerdi. Ancak beş on at-

Bütün Cinslerde 5 Para 

Düşüklük Var 
Dün şehrimize üç marşandiz treni

le cernan kırk dokuz vagon buğdayla 
yirmi iki vagon arpa gelmiştir. Cu
martesi günü gelen 12 vagon buğday 
ile beraber altmış bir vagon buğdayın 
hepsi satılmıştır. Fazla mevrudat se
bebiyle buğday fiyatları tahminimiz 
gibi düşmiye başlamış ve piyasa gev
şemiştir. Dünkü satışlarda bütün 
buğday cinslerinde beşer para tenez
züI olmuştur. Polatlının ekstra ekstra 
ve ekstra buğdayları da düşmüştür. 

En yüksek kaliteli Polatlıların kilosu 

lı, gecenin karanlığından istifade 
ederek kaçabilmişlerdi.. ve kaçar
ken de, kırk elli hayvana yükletil
miş olan eşyalarını, orada terket -
mişlerdi. 

, 624 kuruştan satılmıştır. Bu neviler 
on gün evveline kadar 7 ,10 - 7 ,15 
kuruştan verilmiştir. Bu arada diğer 
sıra mallar da düşmüş ve piyasada 
5,20 - 6 kuruş arasında satışlar ol-

Derhal, çam dallarından bü
yük bir ateş yakılmıştı. Bu 

hayvanların sırtlarındaki eşyalar 

indirilerek, sandıklar açılmıştı. O 
zaman, herkes hayretler içinde kal 
mıştı. Çünkü, sandıkların içinde 
çubuk çubuk altınlar, külçe külçe 
gümüşler, altın sırmalar ve inciler
le işlenmiş bir çok esvaplar vardı .. 
Tabiidir ki; böyle şeyler, hükume
tin bir takip müfrezesinde buluna
mazdı. 

Şu halde, bunlar kimdi? 
Memleketin; umumi ve emnıyetli 

yollarını bırakarak, niçin böyle dağ 
başlarındaki ıesız, tenha ve tehli
keli yollar.ı intihap etmişlerdi. 

Mücadele sahnesi, bir maktel ha
linde idi. Her tarafa, kanlı cesetler 
serpilmişti. Acaba bunlar arasında, 
henüz ölmemiş olan birini bulup, 
istkvap etmek, ve hakikati öğren -
mek mümkün değil mi idi? 

(Arkası var) 

muştur. Gelen arpaların da fazlalığın 
dan fiyatları 4,05 - 4,06 kuruşa ka
dar düşmüş olması piyasanm gevşek 
kapanmasına sebep olmuştur. Çavdar 
ve sarı mısır 5,02 kuruştan müşteri 
bulmuştur. 

Biga ve Çanakkale mahsulünden 
elli ton kuru bakla ay sonunda teslim 
şartiyle 4,14 kuruştan ihracat için sa
tılmıştır. 

Ziraat Makineleri 
Ziraat kombiDıt.lan için sip•riş e

dilen büyük ziraat makinelerinden 
traktörlerle harman makinelerinin 
mühim bir kısmı gelmiştir. Bu sene 
750 bin liralık ziraat makinesi getiri
lecektir. Gelen makinelerin bir kısmı 
Anadoluda ve bir kısmı Trakyada 
kullanılacaktır. Şehrimi?.e getirilen 
makinelerden bazd~n ziraat mekte
binde yapılan hangarlara naltlolun
muştur. 

NOHUT FIYA TLARI 
Bu senenin yeni mahsul nohutla

rından on beş bin kilo piyasaya gel. 
miş ve kilosu 6-6,10 kuruştan satıl
mıştır. 

Akllh Bir Bayan 
Ayni günde yazılan üç mektubun 

üçüncüsü Kadıköyünden Aykan 
imzasiyle geldi. Bu sayın bayan 
Tan gazetesini okwnıya yeni baş
ladığını bildiriyor. Fakat ya.5ının 
on dokuz olduğuna. göre hiç te geç 
kalmı!j sa~,ıarnaz. Bilakis, gazet.e. 
ınizin böyle kıymetli gençlik ara
smda yeni okuyucular bulduğuna 

delalet ettiğinden, bizim için ifti
hara sebeptir. 

Genç okuyucumuzun akıllılıkla. 

temeyyüz ettiği zayıflamamak is
temesiyle belli oluyor. Boyu ile ki. 
losu arasındaki nisbet biraz semir
miye ba.5ladığını gösterdiği halde 
zayıflamak istememesi, kadın °'-ü
cudunda yağ tabakasının gerek gü
zellik, gerek sağlık ha.kurundan 
faydasını, hatta lüzumunu anladı. 
ğına delalet eder. 

BayanJann bir-:oğu bu zamanda. 
endam güzelliğinin ancak zayıf ve 
narin vücutlarda olacağını sanıyor
lar. Halbuki kadınlarda zayıflık 
modası -bir kere daha yazmış
tmı- onlal'.lll erkek işlerine daha. 
fazla nisbette girmelerinin netice
si olarak, vücutça da erkeklere 
benzemek hevesinden ~ıkmıştır. Bu 
da, şüphesiz, yanlış bir telakkidir. 
}.;rkek işine girmiş olan kadının, 
vücut~a kadınlık vasıflarım muha. 
faza etmemesi lazım gelmez. 

Sonra da tabiatiıı kadınlarda ,, 
yağ tabakasını daha fazlaca yarat
ması boşuna blrşey değildir. Jçti
maiyatta kadınla erkek ara.~ında 

hiçbir farık kabul edilmese bile, ta
biatte kadın hayatı ile erkek haya. 
tı arasında haylice fark ,·ardır. Ka-

dmlarda yağ tabakasmın tabii ola-
rak biraz fazlalığı kadın için onun 
lüzumunu gösterir. O tabakayı e. 
ritmlye çalışmak tabla.te aykın 
gitmek, sağlığa. zarar vennek olur. 

Güzellik duygusu da ta.blatteıı 
dışarı birşey olma.dığmda.n, erkek
lerin kadın vücudunda aradıklan 
güzellik te yağ tabakasmm -pek 
te ziyade olmamak şartiyle- er
keklerdekinden biraz fazla olma. 
siyle kaimdir. 

Sayın okuyucumuzwı tabiat ka
idelerini kendi kendine takdir ede
rek zayıflamak istememesinden do. 
layı onu tebrik etmek lazımdır. 

Yalnız ..• Göğüs çevresinin kalça 
çe,·resinden e~yce küçük olması bi
raz can srkacak şey olduğundan 
buna karşı çare soruyor. 
Kadın kalçalarında yağ tabaka.

sının fazlalığı yine ta.biatin göster. 
diğl lüzum üzerinedir. Kadın haya.
tının en kıymetli mahsulü olan ço
cuğa, daha qnceden, mukavemetli 
bir mahfaza ha.zırlamak içindir. Fa. 
kat okuyucumuzun bildirdiği (ar
kın yalnız yağ tabakasından Deri 
geldiğini sannuyonun. Kalça çev
resi göğüs çevresinden çokça fazla. 
olursa, kalça kemiğinin fazlaca ge. 
niş olduğu hatıra gelir. O halde za
yıfla.maktan sakınmak daha ziya.de 
lüzumlu olur. Çünkü kalçanın o
muzlardan daha dar olması lizım. 
dır. Bunun aksi vücudun hastalık 

sebeplerine karşı mukavemeti da.
ha az olacağına delalet eder. Has· 
ta.lığa mukavemet için de yağ ta.. 
bakasın111 biraz fazla obnası hiçte 
faydasız değildir. 

rı~ıuk-"''~ 
P. ' ~ ıyasa ~ 

~ Dünkü piyasalarda en ziya.de : 
' taze meYl·alar üzerinde iş olmuş- ~ 

tur. Şehrimize her taraftan kar- ~ 

~ puz ve kal'UD getirilmektedir. ~ 
' Toptan fiyatlar pek ucmdur. Ta- ~ 
, nesi 2 - 10 kuruş arasında sa- ~ 
\ trlan boy boy karpuzlar ve 5-15 ~ 
~ kuruş arasında çeşit çeşit kavun- \ 
~ lar vardır, ~ 
~ . . 
\ Bandırma.da motöre teslim şar- ~ 
~ tiyle 50,000 kilo yeni mahs\il yu- ~ 
~ laf satılnuştır. Yulaf piyasası ~ 
canlanmış olduğundan kilosu ~ 

~ 4,02,5 kuruştan verilmiştir. ~ 
~ . . 
~ ihracat i~in arandan çavdarla- ~ 
~ ra 4,20 kuru~tan fazlaya alıcı ~ 
~ ~ıkmamıştır. Yerli sarfiyat için ' 

kalitesi biraz farklı olan mallar ~ 
~ 4,SO - 4,35 kuruşa satılmıştır. 
''"~"-~ 

Zeytinyağı 

Yüzde Otuz 
Fazla Olacak 

Bu seneki zeytin mahsulü hakkın. 
da verilen raporlara nazaran Bürha
niye ve Ayvalık mmtakalarının yağ
lık zeytinleri çok iyi görülmektedir. 
Zeytin yağ istihsalatmm geçen sene
ye ınazaran yüzde otuz fazla olacağı 
tahmin olunmaktadır. Gemlik, Mu -
danya, Kapıdağ mmtakalatınm tane
lik zeytinleri de çok ümitlidir. Bu se
ne zeytin sineği müca.delesile fazla 
uğraşıldığından zeytinlerde zarar he
men yok gibidir. 

YENi MAHSUL ARPA 
Yeni mahsul arpalarımızdan büyük 

bir parli arpa toplanmıştır. Bu arpa. 
lar dolgun, kalitesi yüksek biralık 

mallardır. ihracatçılar bu cins arpa. 
lan 4,10 - 4,20 k~ arasında al
maktadırlar. 

BORSA 
16 Ağustos PAZARTESİ 

PARALAR 

Sterlin 627,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 90,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drabmi 18,50 
İsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-

Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya21,-

632,-
127,-
100,-
115,-
84,-
23,-

580,-
23,-
70,-
84,-
23,-

Mark 28,- 31,-
23,-
25.-
15,-
52,-
32.-

Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron tsveç 30,-
Altın . 1057,-

Banknot 257,-
Ç EKLER 

631,-Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Bertin 
Varşova 
uda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

0,7893 
21,0450 
15,0032 

4,7882 
86,6085 
3,4375 

63,3914 
1,4320 

22,0418 
4,1790 

13,7084 
1,9625 
4,1790 
4,--

106,4975 
34,39 

2,7225 
20,435 

3,0738 

1058,-
258,-

631,-
0,7885 

21,0475 
15,0032 

4,7882 
86,6085 

3,4385 
63,3914 
1,5322 

22,0418 
4,1790 

13,7084 
1,9630 
4,1790 
4,--

106,4975 
34,39 

2,7225 
20,435 

3,0738 

Borsadaki Satışlar 
Paristen 265 frank gelmiş olan 

Türk borcu üzerine dün borsamızda 
pek az muamele olmuştur. Sabah 
14,90 liradan açılan piyasa akgam 15 
lira üzerinde kapanmıştır. Diğer 
Türk tahvilleri iizeriınde satış olma
mıştır. Cumartesi gününün fiyatları 
aynen kalmıştır. Merkez Bankası bir 
Ingiliz lirasına 631 kuruş tesbit et
migtir. Bir !sterlin 132,85 Franktır. 

Kuraklık 
Mahsulii 
Bozuyor 

Orta Anadoluda Son 

Ekim Vaziyeti 
Bütün Orta Anadoluda yeni ekim 

vaziyeti çok iyidir. Birçok yerlerde 
hasadın önü alınmış gibidir. Yalnız, 

kuraklık bir iki mıntakada mahsule 
zarar vermiştir. 

Boluda patatesler sararmıştır. Bir
çok mevsimlik meyvalar toplanmak
tadır. Bu sene elma ve armut az ol
muştur. Kastamonuda kenevirler çi_ 
çeklenmiştir. Gittikçe artan sıcaklar 
ve kuraklık yazlıklar üzerinde menfi 
tesirler yapmaktadır. Araçta buğday 
ürünü normalden az aşağıdır. Kurak 
lıktan mısırlar sulanmaktadır. Kavun 
ve karpuz.Iar kemale gelmek üzeredir. 
Kuraklık yazlıklara menfi tesirier 
yapmaktadır. Uzüm taneleri nohut 
büyüklüğüne gelmiştir. 

Eıki,ehir mıntakcuınJa 
Hububat mahsulü Eskişehir ve Kü· 

tabyada normalden üstün, Afyonda 
ise az aşağıdır. Kütahyada yağan yağ 
murlann pancarlara çok faydası ol
muştur. Afyonda afyonların kırma iş 
leri bitirilmiştir. Pancarlar kısmen 

kemale gelmek üzeredir. 

Af yon tarlaları hazırlanıyor 
Ispartada afyon tarlaları yazlıklar 

için hazırlanmaktadır. Beyşehirde bu 
sene buğdayın genel durumu normal

den aşağıdır. Koruk haline girmiş ü • 
zümler vardır. Elma, armut ve kayısı 

lar toplanmaktadır. Bu sene kayısı 

boldur. Konyada buğdayın genel du. 
rumu normaldir. Mısırlarda başak te

§ekkül etmiştir. Yağmura ihtiyaç var 
dır. Nohutların hasadı bitirilmiştir. 

Kavun ve karpuzlarda meyva teşek· 

kül etmiştir. Armutlar toplanmakta
dır. Bu sene armut boldur. 

Trakyada Böceklere 

Karşı Mücadele 
Ziraat mücadele teşkilatında ve bil

hassa böceklerin yaptıkları tahribata 
karşı kullanılan Uranya ilacından 
Trakyanın muhtelif merkezlerine 
gönderilmiştir. Trakyanın her tara
fında mahsul iyidir. Yalnız yüksek 
yerlerde kavun o kadar iyi olmamış .. 
tır. Ova yerlerde kavun ve karpuz.Iar 
iyi yetişmiştir. 

ZAHİRE 
BORSASI 

Cinsi 

16-8-1937 
Fl~AI'LAR 

Aşağı 

K. P. 
Yukan 

K P. 
Buğday yumuşak 6 8 6 16 

,, sert 6 -
" 

kızılca 6 4 6 10 
Arpa 4 15 
Bakla 4 4 4 17Ya' 
Çavdar 4 30 4 35 . 
Mısır 5 2 
Yulaf 4 2 Yz 
Kuşyemi 8 36 9 10 
Keten tohumu 10-
Nohut 
Susam 

Buğday 
Arpa 
Yapak 
Afyon 
Tiftik 
Çavdar 
Kepek 
Mısır 
Un 
Nohut 

Buğday 
Yapak 

6-
17 10 

GELl!.N 

GI DEN 

765 Ton 
393 Ton 

91 Ton 
2 Yz Ton 

76% Ton 
65~.ı Ton 
83 Yz Ton 

30 Ton 
lOOYz Ton 

13 Ton 

1526Yz Ton 
129 Ton 

DIŞ FiYATLAR 
Buğday: Llverpul 5,95 

,, : Şikago 5,20 
,, : Vinipek 6,01 

Arpa: Anvers 5,07 
Mısır: Londra 3 ,85 
Keten T.: .. 8,22 
Fındık G.: Hamburg 94,67 

.. L.: ,, 94,67 
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MANEVRADAN RÖPORTAJ: 

Harp Sanatının 
En Büyük Ostadı 
Memetçikle·yiı 

lfanevnlan tülp -- ....... ~--"" ......... ~""""~~~--.. ....... 
418fl'Dıs Çorlada yuqorı 

M otörleeen ordunun içindeyim. 
Çorlu ovuı, llv fltkırmak 

üzere bulunan lizli bir volkan gibi 
için için kaynıyor. 

Istaayon civarında açık orduglh 
tur.sa motörıtt atır topçu alaymu. 
m ziyaretten dönUyonun. 

Orada, çelik namlulanm .... ._ 
tıza vererek konUf&ll toplanmm 
:ve o toplarm bqmda birer y~m 
kılıç heybetiyle nöbet bekllyea 
Mehmetçikleri gördilm. 

Manevrada Mehmetçik, bamb ... 
ka bir adam! işte, içlerinden biri ki, 
omuzundaki t1lfek, mıhladıza ya
PJllDJI bir Jpeye bemetllebillr. 
:Ancak, bir farkla; ipeyl mıbfadıs. 
dan kolayhkla a)'ll'll'llllm. l'akat 
lılehmetçiil tlfejindm a)'U'ID&k 
için, ölümdeD bqka vaaıta yoktur. 

Battan bata eef .... olan tua.. 
banın, hakiki bir harp havam e11eD 
aokaklarmdayım. Bean, brarglh. 
lardan blrbıe alNJorum. 

Komutandan, - ..... ...... 
aub&)'a kad&r•U. ayakta. ... Te-

SalGhattin 
GÜN GÖR 

(ÇORWDAN) 

lefmı.Jar, telafaler, durmadan emir • 
alıp emir veriyorlar 

Bütün hatlar, bUtUn vaartaıar; 

en haau bir kronometre uat gt. 
bi bt1yt1k manevra hesabma illi1or
lar. 
Şu anda, bUtiln düııyanm tek bir 

kulak olup Çorluyu dinlemeelnt ne 
kadar iaterdim. 

E trafmuzda hep kirmmları 

ıörUyoruz, buna, o kadar 
alıttık ki, mavi pritll bir kasket, 
hemen gözümüze batıyor. Onu &de. 
ta yadırgar gibi oluyoruz. 

Yarın, bu iki renk -kırmm ve 
mavi- birer düşman gibi bqı 
brpya geçip çarpıpeaklar. Kll'
mızılarm kararglhı; cta..,,.nm p. 
!ittiği teşebbUaler hakbnda, mU
temadiyen yeni haberler alıyor. 

Fakat, bu haberler, .,. derece 
gir.il tutuluyor. Bir rivayete ıöre, 
maviler; Midye sahillerine ihraç 
llareketi yaparak llerlemı,. -.. 
lamışlar. Koltuklan altmda, genlf 
çantalar taeıyan yUbek rütbeli 
kurmay subayları, harita üzerinde, 
anuılyi tetkik ederken görüyorum. 
DUpnanm hangi istllwnetteD, 11&

sıl bir maksat takip ederek ilerle. 
ditf artık, açıkça bilinJyor. Hava 
merkezinde de göze çarpan bir fa
aliyet var. Çorluya mütemadiyen 
yeni tayyareler geliyor. 

V akit cece.. Harekete geçen 
motörlU kuvvetlerin usak· 

tan uzağa uiultulu seslerini dinli
yoruz. Çoktan, uykuya dalmam Ji. 
zun gelen Çorlu, bir dUğUıı gecesi 
yqıyor gibi neşeli ve hill uyanık.. 

Elektrik ampullerinin tafkm bir 
JIIk dalrttığı caddelerden; ulan 
Japılı topçu erleri geçiyor. 

Harp sanatnm en büyük o.ta
dı olan Mehmetçiğin, hazırlaauDJI 
mevzilerinde, hayaD dOpnanla DL 
mı çarpJttığmı yann öğreneceğia. 
Barometre, büyük bir fırtmayı, ha
ber verdiği zaman duyulan heyeca
nm ayrımı, hissediyoruz. Dd bllyllk 
ordu, bütün modem vuıtalarUe 
biribirlerine aldıracaklar. Netice
yi, ıtmdiden kestirmek güç. J"abt 
larmlZllara inanıyoruz. Innmak, 
muvaffak olmak, demektir. 

Çorluda, bu gece, hiç kimle uyu
madı. Kolordu Jrararglhmm pen· 
eerelerinde sabaha kadar; Jllk var. 
dl. Kasabaya mlltemadiyen yeni 

M emetcilı 
kuvvetler geliyor, K lnWZılarm karargifıı Çorlu-

dan aynldık. "Saray,,• dol· 
ru yol alıyol'UL Saray, ıu dakikada 
mavilerbı elinde ... Derliyoruz. Bir. 
kaç kilometre ilerde, arui vasiye. 
tine çok gUze1 intibak eden kınm.. 
Zllar kartmma çıktı. Ararn,pda on 
bet. yirmi metre mesafe var, yok
tu. 8ararmıt ot yrtm1arma bira 
dikkatlice baknnı olmasaydık, bel· 
ki onları hiç ~en geçecektik. 

BUUln topların, makineli ttlfek. 
lerin beri çahlarla örtWmUttU. 
Oyle ki bir tayyare, ne kadar ya. 
kmdm 11Ç8&, buracla, bütün atır
lıklarfyle koca bir krtammn gfz
lenmit oldufunu farkedememi. 
Kenarlarma a1 çiçekleri ekllmif 
llUllr tarlaları ve boıltan1ar aramı. 
daa PÇt1k. Dlb ve senit ovayı bat
tan blta dolatank, bir Atatip'k 
heyan u. b8lllDen lirin Velimete 
köythae pldlk. xa,un ilerisinde bir 
çefDlfl var. Umiıute ıu aabrlan 
okuyorum: 

UVePlmrıeU ._, K. Batı 
Mmtafa bnm ............ MJl'a
tldır.,, 

Bu gibe1 hayrattan bbı de birt&Q 
yudumla nasibimisl alarak yolwnu
za devam ettik. 

F &kat hararet, baatırdrkça hu.. 
tmyordll. Boetancıya ..ıe

nerek birkaç karpuz ~ Vl
li Nurettin, bıçafı eline aldı. Kör 
bıgalda, tavuk bopa&ar gibi •val· 
lı karpuzu krtJr kıtır kesti. 

Bu nen. ktlttlrdek karpuz, lnı.. 

raJdıktan yanan tarlalar ortum· 
da bir mucbe slbi lmdadnnır.a ye
tlfmiftl 

Arkad•f'91• araaıda, kmnm, 
ma'ri baludntn bir ttlrlU arkam gel
miyordu: 

- Jete kınmadar! 
- HaJll', onlar Jarmm deiD, 

mavi. .. 

BAŞJlAKA..LEDEN MABAAT 

Bulanık 
Sular 

Manevra Başladı 
<Batı 1 incide) tarafmdan hakim bir tepeden seyre- ratı arasında karşılandı. 

talc~ hattına .k~dar ilerliyecekler ve dilecekilr. l'ahrettin A1ta1, iki taraf 
Manıka deresını geçerek derenin şi- Son alnian haberlere göre, 4 saat teftit etti. • 

(Bafl 1 incide) mal sırtlarında tah~imat yapacak· sürecek olan ordumuzun büyük geçit General Halisle diğer davetli 
en mühim amillerinden biridir. Bu lardır. Kuvvetler sag cenahlannı or- resmi Manika deresinin şimal düslU- raller buraya ,eımiş bııl .. nıllP"'I 
dostluk, ancak beITak münasebetlere mana, aol yanlarını da kayalıklara ftindekl SülUklUgöl ovumda yapıla- aar. 

i ve iki taraflı hüsnUniyete dayanabi- dayamiflardır. Büyük ve Küçük Ma- caktır. Harelılı ,,,.,,,,_ 
lirHatayda Fransanm taahhütlerine =~ala~d~n itid"?,areb~ 6-7 ~lometre §İ Millet Meclisi heyeti Çorluda Çorlu, 16 (Sureti malunı,.dl 

e ogru uz ır arazı parçası u- Çorlu, 16 (Sureti mahsusada gön- derciljimiz arkadAfımızdaD 
aykırı bir vaziyet hazırlanmasına i.- zanmakta?1ı:· Kırmızı kuvvetler, kar· derilen arkadqimu telefonla bildir- "·- telefonla) _ a.bah 
Jet olmak, bu dostluğu göz ıöre yık- şılanndaki lılkim noktalan t tm _,.. ..., 
mıya çalı,maktır. olan mavi ku tle . . ta u k Uf ~) - Manevraya iftirak edecek bir- Harekat bir saat IOnr& ..... u"...-

Bu gidişten kim istifade edecektir? mavinin topra'i:da "m~~:,:becave~~ h~ler, tamamile çıkış vaziyetine gir- tarafın b~yük _kuvvetleri 
Fransa mı, Suriye mi? Hatayda ve cektir. Kırmw kuvvetler komutanı Dl1f bulunuyorlar. Yarm aabah aaat temas halindedır. Sabahm 
TUrkiyede hopıutauzluk hiikUm sür· general Abdurrahman Nafta, em- 6 da her lata, kendlaine verilen ~ ranlığmda Çorlu, fevkalid~ 
mesinden, Fransa - Türk dosuııını. rindeld sahra .1 • .5 t• IU to zifenhı lcahma göre, harelrlta b&fb- cek bir aakeri faaliyet için __ , ...... ve mo ur p- yacaktır d h Ü, · di • ___ ,_at 
nun aarsilmasmdan ve Hatay ve Su- ""' ln'upl•-· ·--'• --ı etin i · man a eye f1ID ~ ,,_ 

1
•· -- •~e ve vaaıy • İki tarafın blltUn kuvvetı....a '--.&1 na gı'tti 

riye itlerinin bulanık ve karanlık bir cap arma """- me·-"' .,,._ --. ·-
rlni 

__ /~;:w• YMlere ...... e em· faaliyet eahaJarmda huırlddanm lııl- Şelun" : ... A .. _...:J./ı 
hale dU9mesinden Franaanm veya Su- ,,_ll&U9W& - """''· 

riyenin istifade edeceğini &annetmek Mane~ ilk vuife plbma gö- tirmitlerdir. Bugün Kamutay heyett. Çerlıaltiyintl• • 
için çok gafil olmak lazımdır. re, Jurmm kuvvetler, lılanlkalar arrr : tefkil eden Konya mebuau Ali r. Çorlu, 16 (Sureti mah.,.. 
Düııyanm bugünkü halinde tUrlU mıdan etmaıe dolru ~ edecek· t Cebeeoy, hmir meb119u pneral den arkadqumzdan) -

türlü kundakçı wuıurlar vardır. Bun- lerdlr. Van•a deremnden itibaren u-~ ıc:ç, Dl~ mebusu P. simis Atattlrkle Bqvekil ınöal. 
lann iti gücü ifrat cereyanlarına kuv- zanan dtls, l8IÔf uhada, manevra· :. Sevtlkteldn, Seyhan me- gece saat 20 da ı.ıanbu)dan 
v~t vererek bulanık sular yaratmak nm Udncl veya UçUncU gUnU, lcırmI· :u:eneral Naci Eldenif, Çoruh le saat 22,30 da ÇerkeaköyiJO' 
ve burada kendi gemilerini yUrUt. a Itarafa :menaup tam techlsatlı, ıma- ~ detu Fuat Bulca, Sinop mebuu gelmifler ve geceyi orada g 
mektir. Suriye ve Hataydaki Frauıa n.klı \tr lltlvarl kıtuJ mavi kuvvet- v Kerim lncedayr, Enurum me 2re kalmıtlardır. Şefimiz ve 
mU.temlekeci unaurlan, itte dar gö- ıer cepheal Jatikametlnde ileriye at. baau 8Ukrtl Koçak ve hareW mtl& InönU Çerkeaköyde cotklm 
rUt ve pfleUeri yü.ztinden bu nevi lacak, bir yarma hareketi göaterifi rl1 Orıenetaı Fahrettin Altay buıOn la k&rfı1andılar. • 
lmillere göz göre ilet oluyorlar ve yapacaktır. Bu •tlvarl lutamımı, çok pldiler. Atatürk'tlıı Çorluyu ~~ 
Fnmaanm da, Suriyenin de esaslı parlak o1acalı tahmin edilen yarma Orgeneral Fahrettln Altay ve Ka- ceğiıı1 haber alan komutanl&I' 
menfaatlerine at vaziyetler hazırlı· hareketi, manevraya davetli heyetler mutay heyeti halkın co,kun tezahtl· buslar heyeti ile kalabalık lil 
Yorlar. kütıeei, iatuyonu doldul'ID 

HUkAmetimisln Hatay vuiyeti kar.. 1 AtatUrk'Un yarm maııevr& 
•unda ne gibi tedbirler dütündUiü· ran Heyeti de Geldi nı tereııendirmeıerı bekleniyor· 
nU bilmiyoruz. Fakat ıunu biliyoruz Trakya umumi mUfettifi 
ki, Türk .milll aiyueti, haklarına te- KAzmı Dirlk, bu gece uat 
cavüz edilmesine hiçbir zaman razı o 0 st Hey eti er o u·· n Çorluya plmif ve Çer._ ........ 
olamaz ve hiçbir zaman yarım ve gitnüttir • 

sathi tedbirlerle iktifa edemez. Ab d ç 1 k d ı Y mi Nlirimİs 
Milli menfaaUere taallftku olan her •• eye e en Koy u ar Keawıen memleketimizde 

mühim itte olduğu gibi hükumetin yedi l8fhim1s, 8&fvekll ı.aıet 

~:::~ :!t~!=ed:~::: Beyanatta Bulundular :: :v:ı.-::;.~ pı 
miz yoktur. Bu cihetten tamamile dir. 

1 müsterihiz. l Davetli sefirler; Londra .efll'l 

' 

Ahmet Emin YALMAN ., Fethi, lloekova leliri B. ~ 
fOv& eftrl B. Ferit, Tahrd 

B•ı ikf M 1 Enill, BUkref sefiri B. Supbi 
1 ec • ahsul Faz a över, AtJna leliri B. RuıpeD 
Bilecik (TAN) - Vlllyetimizln 

her tirafmda harmanlar bqlamış, 
birçok yerlerde de pttmiftlr. Bu eene 
mahaultln geçen yıldakinden yilsde 

ediliyor. 
Haftadan haftaya kurulan pazar

da patlıcan, biber, karpuz ve kavun
ların yığınlar halinde durduğu görül 
melde, en iyi paUıcanlarm taneai bir 
kurup. utılmaktadır. 

Hele bir arkadq vardı ki, yolda 
kırmm bir çiçek göne haykınJor
du: 

- Yahu! Baksanıza Burada kır
mmlar var! 

Nihayet Saray kau.bul uzaktan 
görtlnd1l. Oraya kadar gidip gitme
mek lçtıı mflnekeıa ederken, aöd· 
mOz öntınde, bir toprak yığını, ha. 
fifçe yerinden kımıldadı. Mavi ku. 
kelli bir bq, gözlüklerinin altmdan 
b1se bakıyordu. 

lılavileriıı ilk hattına girditlmlsi 
böyle anladık. Erler, bOyUk bii' fa. 
aliyetle, kendilerine boy çukuru ka
zıyorlardı. 

Toıın* renginde bir besle örtW
mU., bir kötede unmum mUt

hit wQlhlarmdan o1aD bir &in' 111&
ldnell t1lfetin ıtsıendljlni anlamak 
için, inunm kihiD o1maBI lbmıdı. 
J.ıihk&m erleri, 10D vuifelerini 

de bitirmiş, bu gece sabaha brtı 
bqhyacak büyük barekit için emir 
bekliyorlardı. 

llanib köyU .,anında iki un ça
dır kuruJımuftu. Bunların hakem 
heyetine ait olduğunu anladık. Ar. 
tık döntlyorduk. Mavilerin &raBm· 
dan aı hmnus}a, kaçar gibi kır· 

IDIZI tarafa pçtijimis aman ar· 
kadatlardan biri: 

- Ne tuhaf, dedi, huduiıar ge. 
çiyoruz da farkmda değili&. 

Birilli atıldı: 
- Bugtln biz, bitaraf bir Kızılay 

heyeti uyrlıra.. Geçeriz elbette! 
Yplda kırmmlardan ulan yapılı 

bir llebmede ll01'duk: 

- otıum •• Sen hangi tarattan
am ! 

Kukettnl gö9terdl: 
- Şimdilik larmnayrz efendim.. 
- Ya, maviler MDJ e8'r edene •• 
Bunun .. kadan bir fJllU'et olaca. 

ğmı bildljt halde; canı sıkıldı, lçl· 
n1 çekerek: 

- Bablnn, ya nutp! dedi. 
Fakat, bir an IOlll'& kendini top. 

Jadı: 
- TUrk Mir olur mu! Efendi.. 

Dedi, biz, hepimiz birik! 

Iran heyeti niatlma ~ıktd<tRll sonra .• 

Kanevraıarmmda bulunacak o1an ı aatmı kazandığımız için çok memnu • 
dost Iran heyeti de dilıı Aksu vapu· nuz.,, · 
ru Ue tehrimize geldi. Etadallah Han diyor iri: 

General Kulu Kerim'in relsllfi al· Evvelki gllıı gelen kardet Afgan 
tmda, albay Mehmet Rif at, sUvs.rl heyetinin reisi Ferik general Eaadul· 
binbqw Bani, tayyareci yüzbaşı lah Han da ,u beyanatta bulunmuf
All, Topçu teğmen Vefa, piyade tur: 
tefmen Nizamdan mürekkep bulu • .. _ BOyilk Tllrk manevralarmda 
nan doet ve kardef Iran heyeti, To- bulunmak üzere memleketinlJ'ıe geldi· 
pane rıhtmımila, Istanbul kumandan ğime çok memnunum. Bunu ke.'Jdtm 
vekili Korgeneral Cemil Cahit, Tüm için f evkallde bir pns tellkkl ede • 
general Veysel Unilvar, lstanbul rim. Çünkü dost ve kardeş Türkiyeyi 
Merkez kumandam General lhsan uzun zamandanberi siyaret etmeyi is. 
Dgu ve Hariciye mUmeuili ve İran tiyordum. Manevralar bu arzumun 
sefarethanesi erki.nı tarafından kar· tahakkuku için çok gtızel bir veeile 
ıılandı. oldu. 

Bir kıta askerimiz, lziz miaafirleri. Afgan orduaunu yetfttlren yine çok 
mize selim resmini ifa etti ve muzi· kıymetli Türk zabitleridir. Manevra
ka Iran ve TUrk istiklAI martlarını ıarm bizim için fevkallde iatifadeyi 
çaldı. Misafir general, askerimizi tef mucip olacafma eminiz.,, 
lif etti. General Esadullah Şark Paktı hak· 

Tiran eefirl B. Alidir. 

Irak Kabinesi 

1930 da dahiliye nuırlığı 
1933 te bqvekllliğe gelıııif, i9I' 
batmda tekrar kabineyi tefld1 
ayni aene içinde çekilmit v~ --" 
üçüncü kabiııeaini t8fkll ea--: 
beş gün kadar it başında 
sonra mevkii Yuin Hııiml 
bırakmıftL Yaain Pqa da _. 
son hUkümet darbeai neti--1:·_., 
rakarak b&fvekllete HikJDe~ ~ 
man ıelmitti Bu suretle c;eıııııı'!"" 
Midfai kısa bir uman önce 'f 
giderek Yemen devletiniDt 
Suudi Arabistan arumdaki 
girmal için tetebbUalerde b 
ve bu te99bbllaler muvaff~ 
ticelenmJ.ttl. 

Cemil El llidfai'nin tetkll 
kabinelerde Nuri Sait Pqa il• 
ki mesai ettiği için yeni 
darbel hUkümet dolaywile 
diflll& çıJrmaja mecbur ~ 
hakkmda daha mutedil 
meai ihtimalleri ileri Mlrtllur'• 

Avusturya 

Baıvekllnlll 

llr Nutku Miaalir Gen.,olin be)'ClllGtı kında da fUD}an söylemJftir: 
Iran heyeti reisi General Kulu .. _ Bu pakt yapılinadan evvel de Viyana, 18 (A.A.) - ~ 

Kerim dUn kendi8ile görll§en bir mu bu doet ve kardet devleUer çok 81· h d t istaay da daıl • 
harririmbe demlttir ld: mi~ mUnuebetlerle biriblrlerine :m~ esnası:°: B. =n~llJlllltll 

" - Hududunuza girdiğimiz da· baglı idiler. Şark Pakti bu kardetlik V'U8turyanm kendi istiklA.llDl 
kikadan itibaren bize kar~ göeterilen ~ağını bir kat daha kuvvetlendlrmlt fazayı değişmez bir gaye o 
misafirperverlik ve allkaya ne ka· tir.,, kip etmek azminde old~ 
dar tetekldlr etaek azdır. &>y&hati· Abideye çelMlıler lıomılda etmlftir. Mumaileyh, her t~,.e 
mi& çok gü&el ve rahat geçti. TUrk Irak, Afgan ve Iran aaked heyet· ri kanuni tahrlkltm asil t~ 
aakerinin manevralan bUtUn dünyada 

1 

leri dUn saat 17 den itibaren mra Ue yıa milli bir 1' addedllmlye~!.t 
alllu. ile takip ~itecek bir hidiae· Takalme gittiler ve CUmhurlyet lbl· de bir zabıta iti olarak t~~ 
dir. Biz bunu yalandan görmek f~ desine birer çelenk .. ydular. lecelfııl lllve etmlftlr· 

Telefon: 42517 --~--------~ 
Nipntafında tramvay ve Şekayık caddelerinde: 

lvATıl ŞiŞLi TERAKKi LiSESi 
ANA • iLK • ORTA • LiSE KISIMLARI 

Km ve erkek atreniciler için .,anyana ve ıenİ.f bahçeli iki binada •J11 YA Ti tefkilitl 
dır. Frwazca, Almanca, lqilizce kurlarına dokuz yqmclan bqlıyarak bütün Qreniciler 

rak edebilirler. Okul hergün eaat 10 • 17 araamda aç km. KaJRI içleriaet 

CUMA. PAZARTESi, ÇARŞAMBA glnleri ltakdr. 
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~L fıNkiKREM~ 
\·e 48 bulunan 

saat havalandırılmış 

~NU ~u~ 
lngi!iı ~· PUDRASI Alnıan ve 
en aon k tınyagerteri tarafından 
8erdir. 13~fedU.en ye~ bir şahe
PUdraıa Ye.nı Venus pudrasile 
le.ra.veu?an bır cild dilnyanm en 
liiçbir 

1 gUzeUiğini ifade eder. 
k Pudra lTT:'t-..yus 
.~dar cildi v .c..ı" pudrası 

~oaterenıe nıat tutup r.azibeli 
her tene ı. Sanşın, kumral, esmer 
İsntine :Ygun renkleri vardır. 
&akıruıuı. ikkat ve taklitlerinden 

d 1-tanbuı u u .. . 
lıı: ç ncu ıcra memurıu:..un-

ı:o 

tı! 'llnıaanına 7 428 • b lırıan 'ro lıra kıymet takdir 
aleaiııde :ar:ıede İlyas Çelebi ma

(el'ter y rk sokağında eski 10 mü 
tııJ.ilt h~nı ~2-ı No. lu maamu,te
Çı( aıtırınenın 12 de dokuz hisse& a
ÇıJt lrlırrn. aya konınu" olup birinci a-
la.dur a 27-9-937 tarihine te-

--=========================~===============================ıı 

• 

KANZUK 
MEIYA rnz~ 

EN HOŞ VE TAZE MEYVA
LARIN USARELERİNDEN lS
TlHSAL EDİLMİŞ TABll BİR 
MEYV A TUZUDUR. Emsalsiz 
bir fen harikası olduğundan ta -
mamen taklid edilebilmesi müm
kün değildir. Hazımsızlığı, mide 
yanmalarını, ekşiliklerini ve mu 
annid inkıbazları giderir. Ağız 
kokusunu izale eder. Umumi ha
yatın intizamsızlıklarmı en emin 
surette ıslah ve insana hayat ve 
canlılık bahşeder. 

lNGlLtZ KANZUK ECZANESl 
BEYOOLU - 1STANBUL -n· eden a 16 ara.a Pazartesi günü saat 14 

~~~ llluh rnda dairede yapılacak kıy 
~i bu~ının~eainin yüzde yetmiş 
~ası 1;dıgı takdirde ikinci açık 

iş Bankası asgari 25 lira mevdu a tl bulunan bütün k u mbara sahiplerine 
senede kura ile ~0,000 lira m ü kaf a t dağıtmaktadı r. 

Uf eden 
8 1 

-10-937 tarihine tesa
?ııahaıde a 1 gllnUn yine ayni saat ve 
tın Yii1.d Yapılacaktır. Talip olanla
:ltçesı v: 7 b~ç.uğu nisbetinde pey 

1937 sonuna kadar keşide tar ih le ri: Eyıaı . Birinci Teşrin ve Birinci Kanun 
aylannın ilk günleri. 

Y üksek mühendis m ektebi artllrma Unu ib Ya ntillı bir banka mektu
liudu:ı etnıeleri lazımdır. , 

~~ıelerj U: Sağ tarafı Galip Bey ve- V9 eksiltme komisyonundan : 
Q(!y han:r_sası, sol tarafı Bahattin 
ısi8ti. ce~ a:kası cami meşruta ha.. 
l' al'şın ~ tan'kiam ile mahdut 

t bir b ln•ktann~a maamüştemi
~\1"~ ap hane. 

h -fı· B' . 
'4.p kaıa~ ~?an.ın kısmı azamı ah-
t %ı ka: argırdir. Alt satıhdaki 
tı tçe\1e ü ın~a kapının önü demir 
hu ?'ıtııı1 çi z:rıne camekanlı ve zem.ini 
d ~k 80;

1 antredir. Bu katta bir 

Eksiltmeye konan Miktarı Tahmin pey eksiltme gün ve saati eksiltme-
mevaddın cinsi Fiatı akçesi Tarihi nin şekli 
Karpua -1.000 A. 10 Ku. 
Kavun Kırkafaç 1000 A. 13 .. 
Kavun Hasanbey 500 A. 13 ,. 61 L. 27-8-937 Cuma 14 Açık 

Uzüm Yapıncak 500 K 13 ,. 
üzüm Çavuş 500 K. 30 ,. 

Mektebin 1937 mali senesi 2 inci Teşrinine kadar ihtiyacı olan yuka
rıda cins, miktar, muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı mevad açık ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltmesi hizasında gösterilen gUn, tarih ve sa
atte yapılacaktır. Şartnameyi görmek isteyenlerin hergün ve eksiltmeye 
girmek isteyenlerin belli gün ve saatte Gümüşsuyundaki Mektep binası 

dahilinde müteşekkil Komisyona mil racaatları ilan olunur. (3 5144) 

Müsabaka imt\ hanı Tehir Edilmiştir 

Konya llbaylığından: 
Huhlısi muhasebe Bütçesiyle ldare edilmekte olan Daire ve miless&

S('lerin bir yıllık ihtiyacı olarak tesbit edilen 8613 !.ira muhammen bedeli 
261 ton Sömikok maden kömürü kapalı zarf usuliyle ekAiltımeye konul-
muştur. 

ı - lhale 3-9-937 gUnU aat on beşte Vilayet Daimi Encümeni Oda
sında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 646 liradır. 
3 - Teklif mektuplan 3-9-937 günU .l&at on dörde kadar V.iliyet 

Daimi EncUmenine verilımiş bulunacaktır. 
4 - Talip olanlar şartnameyi bedelsiz olarak Hususi mlhasebe. da

iresinden alabileceklerdir. 
5 - Talip olanlann kanuni ikametgahı bulunması ve hüviyet va.rar 

~rasiyle Ticaret odasında kayıtlı bulunduklarına dair vesikayı hamil 
bulunmaları şarttrr. 

6 - 2490 sayılı kanun hükümlerine ve bilhassa 32 nci maddeaine uy
gun olmayan mektupların sahipleri eksiltmeye i9tirak cttlrilemiyecektir~ 

(5297) 

~thane va Uterine dört oda bir ab
~lllde bo e bir mutbak mevcut olup 
~ bahçe~çlu ot~rmaktad!r. üst ka
~ Çıkılır. e~ harıci kargir merdiven
tıı lti kısın apısr vardır. İkinci sed
lııel'Ciivenı: .a:vıı kapıdan ve kargir 
\' tre ınaıt lllilir, bu katta çimento 
\': beıa.Yı h: ~Ö§eli tekne ve kazanı 
d 11 aıtı laşl'Vi Çama,ırlıkla 3 anerdi
c~rt Oda birık üzerine biri büyük 

T ü r k iye C ü m h u r iye ti Z i r a at . Betonarme Köprü inşaatı 
Nafıa Vekaletinden: Parfömtcrin istihzar edildiği Frnn-

t, hela bir mutbak mev-

de ~~ktrik, 
dı. hır ku terkos tesisatı ve bahç&-
le r. 'bahn~ ve etrafında. duvar vat'· 
dı:de PancU: Yağlı boyadır. Pencere-
~ ve denıir parmaklık var 

t'ab ''ı : tJ • tab baı oıu rnunıı (741) metre mu-
ı-,b baı tar p bundan 71,5 metre mu
te b'1 lhe:sırn. altı 41,00 metre .mu-
:ıırabb P bır kat bina 134,5 met

tn a~ aı asıı binadır. 
~~aıı iı>o:ap~ sicilleri ile sabit ol
leliıu. lldar1arı:kli alacaklılarla diğer 
'-'e ıı hu h ve irtüak hakkı sahip
latt~~it akl~mı ve hususile faiz 
ltı~den ~ daı~. olan iddilarmı ilin 
'bıteıe~u O ~n zarf mda evrakı 
laıı e)eti 1• e bırliktc dairemize bil
l'ttı lap11 ~ıı~dır. Aksi takdirde hak 
h\tj 11at1' be CUlerile sabit olmıyanla
lı:ılll ç ltaıa delinin paylaşmasından 
tıa. at isu cakıarı ve daha fazla ma-
"llliı 26tıı ~nlere bu işe ait olan 
93? ~ti gio. lu dosya ile tafsilatı 
'•1-ıılatihitıd bi b.u hususta 10-9-
~eltı açık e daıre divanhanesine ar 

eti llanartıımıa ilanını okuyabile-

~3=4=47=1=)=== 
-~ 

Bankasından : 
(lstanbul Yüksek Iktısat ve Ticaret mektebi mezunlarının askerlik 

kamplarının ağustos 1937 sonundan evvel bitmiyeceği vukubulan müra
caatlerden anlıtşıldığından mUsabaka imtihanının ba§langıcı 8 eylUle tehir 
edilmiştir.) 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaffakı
yet dereceeine göre mecmuu (12) den az olmamak Uzere llizumu kadar 
müfettiş namzedi ve şef na.n12;edi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya YUksek lk
tısat ve ticaret okulundan veyahut hukuk fakillteainden veya bunların ya
bancı memleketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

3 _ Müsabaka 8, 9 ve 10 eylfil 1937 de Ankara ve Istanbul Ziraat Ban
kalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol paralan verilerek Anka
raya getirilip, eyh11 zarfında sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 _ Yeni kanunumuz mucibince tekatitlük haklarını da haiz olmak şar
tile müfettiş namzetlerine (140) ve §Cf namzetlerine (130) ar lira aylık 
verilecektir. 

MUfettf§ namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihnnına 
girecekler ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla nıüfettişliğe terfi edecek
lerdir. 

Ankarada Umum MüdUrlilk servislerinde çalı~tırılacak olan şef nam
utleri ise bir senelik stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında mu· 
vaffak olurlar ise şefliğe terfi edileceklerdir. 

ıs _ imtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara, İs
tanbul ve tzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - !etekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye Cümhu
riyeU Ziraat Bankası teftiş heyeti reisliğine vermek veya göndermek su
retlle müracaat etmiş bulunmalıdrrlar. 

Bu müracaat mektubunun en geç 25 ağustos 1937 tarihinde ele değmiş 
olması şarttır. (2593) (5011) 

\> eıt arada AKIA 
~~~t;f Yabancı bütün ıstanbu 1 deniz t icareti müdürlü§ünden: 

~~~arnp:rnualar, Mildüriyet ve Kılavuzluık anotörlerl için alınacak 20-30 ton "Moto-
rin" c talip zuhur etmediğinden pazarlıkla mübayaa edilecektir. 

ller i • lsteklilerin muhammen bedeli olan (1875) liranın % 7,5 teminatı 
c na kırtasiye ve 

muvakkatesi olarak (140) lira (62) kuruşluk makbuz veya banka mek-
lnaJzemesi 0 937 ı \>~I • tubu •ile pazarlık günü olan 24-o- sa ı gUnü saat 15 de Galatada 
~ D~niz Ticareti MUdürlUğünde müteşekkil komisyona ve şartnamey.I al-

sanın Midi havaliaini gezmiş iseniz 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Sivu vilAyetinde Sivas - Koyulhisar tabiatin çiçekleri merkezinde yarat-

yolu üzerinde Yukarı Kale ve Koyulhisar - Reşadiye yolu üzerinde aşağı tığı bir ne\i balmumunun cildi be-
Ka~e köprillerinin beton arnıe olarak inşaatıdır. yazlatmak ve güzelleştirmek husu-

Her iki köprünün ketiif bedeli (68 000) liradır. sunda ıııayanı hayret hassalarını 
2 _ Ekalltme 1-9-1~37 tarlhine mlıaadif Çartambll gUnU saat 16 da bilirsiniz. 

Nafia Vekaletinde şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında "Sir Aseptik, tabir edilen bu şaya-
kapalı zarf usulile yapılacaktır. nı hayret cevherin fasfiye edilmiş hu-

3 _ Eksiltme şartnamesi \'e buna müteferri diğer evrak (340) kuru~ !asasının cild üzerinde sihiramiz bir 
bedel mukabilinde şose ve köprüler Reisliğinden alınabilir. tesiri vardır. 

4 - Eksiltmcy~ girebilmek için taliplerin ( 4650) liralık muvakkat te-
minat vermeleri \'C bu gibi i§leri yapabileceklerine dair Vekaletimiwen Bunu; geceleri yatmnzdau evvel 
alınını~ müteahhitlik ch!:yct fenniye vesikasiyle Ticaret odam sicil vara- tatbik ediniz. Cildin sert ve kırmızı 
kası ibraz etmeleri lazımdır. dış tabakasını yumuşatarak par<;a 

Isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat parça döktUrecek, sabahley.ln inann
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muk· mıyacağınız taze ve beyaz bir cildin 
tezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2622) (5091) yeni gUzelllği ile karşılaşacaksınız. 
~~~~~~-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A~k mesnmcle~ ~yah noktala~ krr-

A k N · · m un e Hastane 8 · mızılık lekeleri ve tenin gayrı saf n ara U 1 bUtün maddelerinin tamaxrten zail ol-

Baştabipliğinden : 
Ankara Niimune hastanesinin 1937 mali yılı malzemei sıhhiye ihtiyacı. 

nın tedariki için 18/ 8/1937 de icrası mukarrer ihaleden yalnız pamuk çı. 
karılmış olup diğerlerinin ihalesi ayni günde yapılacaktır. 
Pamuğa ait şartnamede bazı tadili t icrası lUzumu hasıl olmuş olup• şart 

namede ımuktazi tadilat yapıldıktan sonra pamuğun ihale günü ayrıca ta
yin ve illn edilecektir. (2771) (5252) 

duğunu göreceksiniz. Ancak, yilzil
nUzUn gençlik gUzelllği ile fazla te
ıad te~kll etmemesi için boyunda, 
omuzlarda, kol ve ellerde dahi kul
lanmanız l!zımdır. Kolny, pratik ve 
ayni zamanda az masraflı olan bu 
''Sir Aseptik,. bütün eczanelerle ecza 
depolarında satılır. 

Gümrük muhafaza genel komutan ığı s atınalma 
komisyonundan: 
Eşyanın Cinsi Miktarı Tasınlanan tutan Dk Teminat 

Lira Kr. Lira Kr. 

Kaptanlar için lacivert 
Elbise 92 Takım } 725 00 130 00 
Kaptanlar için kaput 92 Tane 1955 00 147 00 

tarihi 

24-8.937 
24-8-937 

Eksiltmenin 
günü 

Salı 

Sah 

saati 

14 de 
14,5 

1 - GUmrUk muhafaza konıutanlığı için yukarıda yazılı eşyanın ayn ayrı pazarlıkları yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsaflar komis yondadır. Görülebilir. 
3 - lsteklilerin ilk teminat olan vezne makbuzlariyle veya Banka mektuplan ile birlikte o günde Gala. 

tada eaki ithalAt GUnırUğU binasındaki Komutanlık Satınalma Komfeyonu na gelmeleri. ( 4985) o k ..\nRiklooodiııd mak isteyenlerin MUdüriyet ldare Şubesine mUracatlan ilan olunur. 5232 .. ;::::,--_ 

llitnıenin, Grip, Nezlel lasve Diş Ağrtlarının Kat'i nacı KESKİN KAŞELERİDİR. Bah4tekapı 

Salih Necati 
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Pirinç-Yulaf-Mercimek-Buğday-irmik-Patates

Mısır - Arpa -Bezelye - Çavdar -Türlü - Badem 

Hasan özlü unları 
Yavrular seve seve yiyor. Ve bu leziz gıdalara bayılıyorlar. Tabia+.n saf hububattnm özlerinden istihsal edildiği için iOcuklar çabuk 

vünüma buluyorlar. Çabuk büyüyorlar. Has·)alıkm ve çok uzun ömürlü oluyorlar. Mutlaka Hasan ismine ve markasına dikkat ••~ 

Çektiği Istırabla
rın mes'ulü 

kendisidir 
biri 

l 

.. 

Bu neticenin sırrı şud 
NEVROZIN Diflerimiz; yemek içmek, nefes al- beraber teşhis edilememiş bit: 

mak, konuf!Dak ve saire gibi ağız faa- hastalıkları da bu ifrazat ya 

IK&felerini tecrilbe etmif olaydı 
ona cehennem hayatı yqatan 

bu muamıid bat ajnmndan 
eser kalmıyacaktı. 

liyetleri eebebile harici ve dahili pek Bu tehlikeli vaziyet karş 
çok tesirlere maruzdur. Her hareke- leıi mütemadiyen kontrol e 
tile mikroplar, haatalıklar, muzır hemen her dakika temiz tb 
maddelerle karşı karşıyadır. Dişleri zımdır. Bu temizlik içinse, d' 
çtırümesi ve ağız nahiyelerinde ilti· nız sabahları fırçalamak kAtl 

. dir. BugUnJCU tıb, dişlerin sa 

NEVROZIN haplar başlaanasile beraber mıdeye, gece yatarken ve her yemekt 
ciğerlere, lsaba irinli ve müteaffin ra mutlaka ve itinalı şekilde 

,,...,...,......------~-·_..~ı-'Ureki.eb&\11 iUpa1m aitmesl,.-de !l'U'u. •-i·'•n BütUn mbraplan dindirir, bat ve 
di' ağnlarile Uf&tmekten mtıte
veWd. ağn, mı ve u.ncılara karfl 

bllhuaa müessirdir. 

NEVROZiN 
Mideyi bozmaz, kalbi 
ve böbrekleri yormaz 

~-------Zührevi ve cilt tıutalıkJan 

Dr Hayriöme 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
kartıamda No. 133 Telefon:~ 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 1 Ankara Nümune Hastanesi Baıtabiplğinden: 
Komısyonundan: Hutabanentn 19s1 maıı yılı thtıyacı oıan atatıda clnsi, miktan, tah

Dentz nakil vaartalan için 75 kale~ eeya kapalı zarf usulU ile satın alı· mini flat ve eksiltme eekilleriyle muvakkat temlnatlan yazılı dört ka-
nacaktır. lem tıbbi malzeme 2-8-1937 tarihinden 17-8--1937 tarihine kadar 

1. - Tahmin bedeli 5356 liradır. on bel gUn müddetle ekailtmeye konulmuttur. 
2. - Adı geçen malr.eme için prtnameler merkezimiz levazımından pa- Şartnaıneler Aııbr& nümune hutaneli bqtabipliğinde ve latanbulda 

raSIZ alınır. . Sıhhat lıltldtırUlğUiıde görillebillr. 
3. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 31 Afuatoe Salı gtlnil saat on bet- Dikkat: Muvakkat teminat olarak, para. w para mahiyetindeki ev-

te Galata.da Kara Mustafa pa§& soka lmda meak6r merkez satınalma ko- rak komlayonca aJ.mamıY&Calnıdan bunlan vermek tateyenler ihale gll-
miayonunda yapllacakbr. nllnden evvel hastahaneye ıntıracaat ederek teminatlarını maliye veki.le-

"- - Muvakkat temllıat parası (401) Ura (10) kurut\ur. tı veme11fne yatıracaklardır. (48") 
ıs. - Ekliltmeye ~.k olanlar kapalı zarf uaulü ile teklif mektup- Tahmin edilen fi&t Miktarı Muvakkat teminat Cimi 

1armı aat on dörde kadar komisyona mtıhllrltı olarak vermeleri prt· Lira K. Lira K. 
tır. Aksi takdirde ekalltmeye giremezler. 

6. - Eksiltmeye gireceklerin 1937 senem ticaret odası veaikalanm te- 3850 00 35000 metre 288 75 Gaz hidrofil (açık arttır- 1 

ma) 
8argilık amerikan bezi. 

(Açık arttırma) 

mc1rom pamuk tıç A m&r 
ka f Açık arttırma> 

Tarlatan bezi (Açık art
tırma) 

minat makbuzu ile birlikte vermeleri llzımdır. (5142) 
1250 00 93 75 

Askeri Liseler Müfettiş- 2325 00 1500 Kilo 174 40 

liğinden: . 
600 00 2000 metre 37 50 

Aakerl ll8elere ('.rmek için tnllraeaat edenlerin aeçme imtlbanlan 16--

_~~~~1~_7_~~_1 _~_ri_~_t_9 _~_•_U~~n -~-~-~-k-~~= -N~~- ızm J• r Fu an Mu•• n aseb et ı• yl e setıerın mekteplere mtıraeaatJan. (270) (~190) 

1-lavaY.o!lan devlet işletme idaresinden Fevkallde Posta 
Ankara Tayyare meydanında lnp edllmle olan Tayyare balıpJTIDJD de. 

mu kapılan yaptınlacalrtlr. 1'afaiJltı thUva eden prt1ar ve reeimler qağl
da yazılı acentelerimizdedir. Alakadar ftrma1arm tekliflerinin AMarada 
Hava Yollan Umum MUdttrlttğUne 31, 8, 37 ye. kadar gönderilmem ilin 
olunur. 

Iııtanbuı acentemiz: Kıraköy P. T. T. bin"'"""•· 
Ankua acentemis: Ba•lar caddell P. T. T. blnawncla. (Ul9)' 

Izmlr Fuarmm açılma Töreni mtlnuebetlle 18 Ağuatoe Çar,amba 
gtlnü 11&t 11 de Danizyollan işletmesinin °Karadeniz" Vapunı fevk&. 
ilde sefer olarak bıııire gideceBtir. Gidil gellf bileti alanlara 25 Eylüle 
kadar dönmek fartile yüzde elli tenrJJlt yapılacaktır. Bu biletler için 
fotoğraf lbmıda. 

Cumarteai poetuı lçbı bilet almıt olanlaı'dan Çartam,ba poetuiyle git
aıü amı edenler Sah gtbıtı akpmma kadar acenı.liğe mtıracaat ile 
,.terlal bpdmabduiar. C631•> 

aşlar. Miil\ıım blr ·çok hastalıklarla mektedir. 

Detlıt Demlryollırt '' lin11nlıra ltlıl•a U. idaresi il 

A,ağıda iaımlerl, muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlatl 
1ı Uç grup muhtelif elektrik tel ve kablolan 16-9-1937 Per,eın:bf 
nll saat 15,30 dan itibaren ayn ayn sıra ile ve kapalı zarf usulü Uf 
karada ldare binaamda satın almacaktır. 

Bu ife -girmek Wtiyenlerin aşağıda yazılı muvaüat temfnatlarile 
nun tayin ettttı veeikalan, resmi gazetenin 7-5--936 gUn 329'1 
1-7-1937 g. 3645 No. Ju nüshalarında intiipar etmi, olan 
delresinde almmı, veaika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
misyon Reisliğine vermeleri llzımdır. 
Şa,.rtnameler paraşız olarak Ankarada MalZeme dairesinden. 

pAŞada Teeellilm ve Sevk şefliğinden dğrtılmaktadır. ( 
Malzemenin iBmi Muhammen bedeli :Muvakkat 

Lira natı 

1 - Muhtelif izole elektrik ve te-) 
lefon tel ve kablolan ile bob'.n) 18758 
Ye reeiztana telleri. ) , 

2 - Bakır' izole tel ve kabloları ) 11791 
3 - Çıplak elektrill tel ve kablo-) 

lan ile yu.mupk ve sert bakır) 90S5 
teller. ) 

Festival Mehtap Ate 
20 Ap.tqa Cuma akpmı 

71 Numaralı vapurda saz heyeti: 

Bayan ve arkadatl 

27 N ı vapurda: 

Ba:kan Festival Heyet~e 
Köprüden kalkacak vapurlar 

71 Numara l&at 21 de 
86 Numara saat 21 de 

Beykozdan kalkacak vapur: 
74 Numara l&at 19.20 de 

Yenimahalleden kallcacak vapur: 
66 Numara ıaat 19.45 de 

Tafsilat için P-.embe ve Cuma ıünkü gazeteleri oku 

Sabibi: Ahmet DDla YAl•AN. Umumi N411r1yatı idare Edeıı: & 

OueteclJQr ve Neptyat TUrk Llmftet Şirketi. Bamldığl yer TAN 


