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Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
~ c·ıı o·· lliliAI 
'~ Kup~nu Kup~znu ~ 

1 g 3 7 10 kupona mukabil bir 
BAŞ MU HA RR l R 1: AHMET 
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Atatürl~ Manevrada SURiYE ISYANININ ICYUZO 
EMiN YALMAN 

30 kupona mukabil bir 
cilt (300) kuruştur. cUz 71h kuruştur. 

Büyük Şefimiz Manevra 
Harekatını Çok Uzun 

Bir Tetkikten Geçirdiler 
Siperlerde 

Kaldılar 
Enteres.an 

Mehmetçikle Yanyana 
ve Harekat. Çok · 
Bulduklarmı Söylediler 

~tatiiri, lamel lnö~ii ve OrJu Komutanı Fahrettin 'Altay 

Anıerikanm 
Sark Paktma 

Alakası 
I 

'l',a· ---0--
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S a Hariciye Nazırı 
ıt a"'ı"'ı T ebriklerinl 

Cltlclve Yekillmiı Rüıtü 
"'"asa bildirdi 
~ ga l7. <A.A,.) - öğrendiği
~tıeti ~' Bırleşmiş Amerika dev-

~etiıı~1ab~tgUzan vekili. hükfı
~Oe 1~dıgı talimat üzerine 11 
3ti cı.,e Veki3! .tarihinde Türkiye Ha
l' :'>'e lılikfı 1llıi ziyaret ederek, Tür
t llq.lrıd ?1etinin 8 temmuz 1937 de 
ltılllıtı. aı; 1nııa edilen Saadabat Pak-

~llıaıeızn 
1 

suretile komşu devletlerle 
etht:ı.--e ·· eb tın · ~ "e . .r~-v rane munas a ın 

-ı ~lrıı ~~esi hususunda Cümhur 
ı ~da ~elans Atatürkün idaresi 
.::~ ;:ıa~ığı rolden dolayı Bir
~-~ Q erıka Devletleri hariciye 
bl'iltıttin~rdell Hull'un samimi 
ı.tası 1 lblağ etmiştir. 

h ...... llhatgU 
ğ.::'"tllt ald ~ zar, B. Hull'un bir kop 
QJ0~. '!'ur ~gı pakt münderecatına 
li~ r tlç ~Ye hükumetile alakadar 
buıa cievıet~k~rnetin, Birleşmiş Aıme· 
.\ ~ciuğ erı hükumetinin taraftar 
ttı~l'IJtt ':ıaiYi . komşuluk siyasetini, 
cı I' l&37 rı~ı~e nazırının 16 tem
% difi be tarıhınde devletlere gön
bır ecı Jcı1 !.an namede tafsilatiyle tns
lliy 8~tf;i. Şe~Jde, aralarında açık 
l~etıe ~e tatbık ettiklerini memnu-
~eınu, olduğunu illive ey-

l :rtDiG.ON .. 1 
l tMu ~ka1~ i i 

~~q_ llij;:.e bir yaz sayısı • f 
~ --tUQ baytlerdeo ist!nlz. 
-~ .... ~ ... 

Çorlu, 17 (Sureti mahsusada giden 
arkadaşonızdan) - Büyük Şef Ata
türk, geceyi Çerkezköyünde geçirdi
ler. Bu sabah, saat sekizde, beraber
lerinde Başbakan fnönü, Dahiliye Ve. 
kili B. Şükrü Ka.ya, B. Cevat Abbas, 

B. Ali Kılıç, B. Salih Bozok, B. Fa
lih Rıfkı Atay olduğu halde manev
ra sa.hasmı şereflendirdiler. 
Başlarında geniş gri bir kasket, el

lerinde gri eldivenler vardı. Bir spor 
(Arkası 8 incide) 

•••••••••••••••••••••••••• 

Mehmetçiğin 

Yanında 
• • 

Muıevralan takip eden mu
haniri.mlzlo röportajı bugün 8 
inci sayfamızdadır. 

•••••••••••••••••••••••••• 

Dilencisiz lstanbul 

Belediye Bu Davayı 
Kökünden Topsuz 
Tüfeksiz Halletti 

.iz: manz:arayı 
iyeceği::ı 

Farkında mısınız? Istanbul bir
denbire dilencisiz bir şehir oldu. So
kakta size avuç açan yok. Merhamet 
damarlarım işleterek ticaret edenler 
yok. Küçücük yavruları esir diye işle
terek para kazanan fena insanlardan 
eser yok. 

Şimdiye kadar belediyeye dllflnci 
meselesinden bahsettiğimiz zaman şu 
cevabı alıyorduk: "Halletmiye im
kan yok. Anadoludan bir düzüye ye
ni insan geliyor. Sonra sokaktaki
leri toplattık. Ne olacak? Bunları 
geçindirecek tahsisatımız yok.,. 

işte böyle düşüncelerle Istaıibul 
sokaklarında dilenciliğin devamına, 
burasının geri bir Şark şehri gibi gö
rünmesine müsamaha ediliyordu. 

Bugünkü belediye idaresinde in
kılapçı bir ruh var. Yanm işe ka
tiyen razı olmuyor. Dilenci meselesi
bir defa ele alınınca dilenciliğin 
memnuiyeti hakkındaki kanun hük
mü tam bir surette ifa edilmiş, bu 
mesele ' kökünden halledilmiştir. 

Alman tedbirler şunlardır: 
1 - Dilencilik niyetile Anadolu 

(Arkası 10 uncuda) 

Elcezire Müstakil 
Olmak istiyor 

Son Çarpışmalar Neticesinde 100 

Şbnali Suriye hududu üzerinde 
kam merJ<ezh:niz ola.n Nusaybin Is
wyon1111un kal'§ısmda Suriyelilerin, 
Fransızlar tarafından kurulan ita. 
nuşlı kasabası vardır ki bugünkü Su 
riye isyanının az çok merkezi sayı

lır. Sekiz dokuz bin kjşilik olan bu 
mamurca kasabanın halkı kanşık 
unsurlara mensuptur. isyanın se
beplerini ve seyrini yakından tetkik 
etmek üzere Kamışlıya kadar gidoo 
ve oraya gti!;lükle girebilen muhabi
:rtinlz elde ettiği maUimatı 90k gü~ 
ve hususi \'asrtalarla ve mektup şek. 
llnde blzhn telgraf merke.zlerinden 
birine göndermiş ,.e ora muhabiri
miz de telgraf olarak bize aıaklet
mlştir. 

Vaziyet, Suriyeliler bakımınd~ 
mühim ve bizim bakımımızdan gu
ınün meselesi olduğu için aynen ya. 
zıyoruz: 

Kamışlı, (Tan muhabirinden) 
Son günlerde Şimali Suriyede patlak 
veren hadiseleri anlamak için epeyce 
geriye bakmak lii.zımdır. Meselenin e
sası şudur: Bir ucu Halepte başhyan 

(Arkası 10 uncuda) 

Vali 
vrupadan 
Dönüyor 

Bugün Şehrimize 

Gelmiş Olacak 

B. Oıtündağ 

Jstanbul Valisi ve Belediye Reigj 
Muhittin Ustündağın bu sabahki 
semplon ekspresile saat yediyi yirmi 
beş geçe 1stanbula varması beklen
mektedir. 

Muhittin Ustündağ, esaslı tedavı 
görmüş ve afiyet kesbetmiştir. mezu
niyeti bittiği için vazifesine devam e
decektir. 

Dün, Güzel Sanatler Sergisinde bir 
muharririmiz Vali ve Belediye Reis 
Vekili Bay Şükrüyü görmüş ve de
miştir ki: 

- Muhittin Ustilndağ yarın geli· 
yor. Istanbul sizi kaybediyor mu? 

300 Kişi Yaralandı 

Haıua s U 1 İ Y e 
N 

İ.r.ak 

Son hadiaeler münaaebetile Suriye ve Elce:z.ire havalisi haritaaı 

lrakta Kargaşalık mı 1 

Orduda ayaklanma 
olduğu söyleniyor 
lrakın 

Telefon 
Hariçle Telgraf ·ve 
Muhaberatı Kesilmiş 

Kudils, 17 (A.A.) - Reuter mu-ı Şam, 16 (Arap ajansı bildiriyor).-
habiri bildiriyor: Bağdatta bir isyan çıktığı ve evvelce 

Irak ordusunda ciddi karışıklıklar hükfunet darbesine uğrıyan kabineye 
çıktığı hakkında burada teyit oluu- taraftar bulunanların şehir Uzerine 
mıyan kuvvetli şayialar deveran et- yürüdükleri söylenmektedir. Şehrm 
mektedir. Telefon muhaberatı dün öğ ecnebi memleketlerle olan telgraf ve 
ledcnberi kesilmiştir. telefon muhaberatı inkrtaa uğradığın 

Adana, 17 (Tan muhabirinden) - dan vaziyet hakkında tafsilat ve doğ
Türk Sözü gazetesinin Suriye muha- ru malumat almak mümkün olamı
birinden aldığı bir habere göre, Irak yor. 
ordusunda geniş mikyasta ayaklan· Bağdat, 17 (TAN) - Merhum Be. 
ma olmuştur. Irakla dış memleketler kir Sıtkı Paşaının yerine Irak Erkanı. 
arasında telgraf muhabereleri tama. harbiye Reisliğine Abdüllatif Nuri 
mile kesilmiştir. Paşa tayin olunmuştur. 

F - 1937 Kuyruklu Yıldızı 

Yeni Yıldız Semamızda 
Görü miye Başladı 

- Kazanmak ve kaybetmek diye : 
bir mesele yoktur. Ben Emniyeti U- , 
mumiye müdürüyüm.Vazifem devam ı 
ediyor. Tedavi müddetince Vali ve 
Belediye Reisi Bay Muhittin Ustün
dağa vekalet etmiye memur edilmiş
tim. Bu muvakkat vazifem pek tabii 
olarak sonuna gelmiştir. 

Yeni kuyruklu yıldızın Vniveraitemiz: taralınJan alınan lotoi· 
raliai (Dikkat edince yıldızı •ai kö,ede görürsünüz..) 

CTafsllatım dördüncü sayfamızda okuyunuz) 
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Son Osmanlı 
Hiikiimdarının Öliimu 

1 Yazan : S. S. 1 

O
smanlı lmparatorluğunu yık 

mak ve memleketin düşmıın 
eline geçmesine imkan hazırlamak 
bakımından başlıca rolü oynıyan jn 
san hiç şüphesiz Vahdettindir. Ce
haleti, gafleti, iradesizliği yüzün
den bütün bir milleti uçuruma sü
rükliyecek yolda hareket etmiştir. 
Çok şükür kurtancı amillerin mü· 
kemmel bir sevki idare ile milletin 
mukadderatını vakit ve zamanında 
le alması sayesinde Türklük için 
yeni bir varlık kurmak mümkün ol
muştur. 

Saat onda zil acı acı çalındı. Dör 
düncü kadın, yandaki odadan koş
tu. Vahdettin ayakta duruyordu. 
Dedi ki: 

- Kompostoyu istcmiyerek ye
dim. Kay ettim. Bir su ver. 

. . . SANAT SERGiSiNDE TEŞHiR EDiLEN ESERLERDEN NUMUNELER 
1 - Heykeltraş Hadının Adanada yaptığı abideden bir köşe. 2 - Ostat Bahaettinin eserlerinden biri. 3 - Güzin Fayhanıatt'ıfl 

Vahdettin Maltada, Taifte, an 
Remoda kendi lehine ve memleket 
aleyhine düşüncelerle ve teşebbüs
lerle meşgul olmaktan geri kalma
mıştır. Fakat Lozandan sonra Sevr 
ile Lozan arasındaki farkı Vahdet
tin bile görmüş ve hiç beklenilmez 
intibah ve pişmanlık eserleri göster 
miye başlamıştır. 

Lozan sulhünün imzalandığı müj 
öesi San Remo kösküne aksedince 
bir hazinedar kadı~. bu haberi müj 
de almak ümidiyle kapı kapı dolaş
tırmıştır. Fakat hiç bir taraftan 
müjde almadıktan başka fena bir 
haber vermiş gibi muamele görmüş 
tür. Yalnız Dördüncü Kadın sevin
miş ve bol mtijde vermiştir. 

Mesele Vahdettine aksedince Lo
zan haberinden dolayı müjde veril
mesini tabii görmüş ve bunu fena 
karşılayanlan tenkit etmiştir. 

$ u hadise de Vahdettinin ölü
münden biraz evvel gözü a

çıldığını ve ihanetinin manasını az, 
çok duyduğunu gösterir; 

Damat Fcridin oğlu Sami, hare
mi Peyveste Hanımın üstüne ha.remi 
nin dayısının kızını alınıştı. lik ha
remi bundan tabii olarak müteessir 
olmuştu. ihtiyar bir hazinedar Pey
veste Harumı teselli makamında: 

- Ne sıkılıyorsun, demişti. Türk 
kızı almadı ya ! 

Bu söz Vahdettinin kulağına git
mişti. Hazinedara şu sözleri söyle
mişti : 

-Türk demek benim indimde yük 
sek birşey.dir. Peyvesteyi neden böy_ 
le teselli etti~? Bu sözü söylemek
le bana olan altmış senelik hizmeti
ni hiç ettin. 

Kalfa, Vahdettinin hiddetinde 
Dördüncü Kadın Efendiye atılan ta 
şın yeri olmadığını düşünerek şu 
mukabelede bulunmuştu: 

- "Onun" Türklüğü ile, sizin 
Türklüğünüz bir mi? 

- Evet, bir değildir. Onun aslı 
nesli bcllidi:ı:. Fakat benim ana ta
rafımda belki çingene de vardır. 

Bu sözler Vahdettinin ölümünden 
ancak birkaç gün evvel söylenmiş
tir. Demek ki ölümün gölgesi, Altın 
cı Mehmedin eski ~ahsiyetinde ade
ta bir değişiklik uyandırmıştı. 

Vahdettin midesinden rahatsızdı. 
Oğle yerse akşaİn yemezdi. Bir ak
şam, öğle yemeği yememesine rağ 
mm akşam yemeği istemedi. 

Yemek sofrasında yalnız Dördiin 
cü Kadın vardı. Baş kadın, diğer 
kadınlar ve kızları umumi sofrada 
yiyorlardı. Vahdettin: 

- Canım istemiyor. Siz buyu
run! diye ısrar etti. 

Dördüncü Kadın dedi ki: 
- Hafif bir komposto... Bari 

bundan biraz yeseniz ... 
- Hatırın için yiyeyim. Biraz a

yırsınlar. 

S ofracı ayni tabaktan Dör
düncü kadının komposto ye 

diğini görmüştU. Vahdettinin arzu 
su üzerine bir tabağa biraz kom
posto ayırdı. Vahdettin oturduğu 
yerde yedi. 

Gece ona doğru yanındaki iki ih
tiyar hazinedara şu sözleri söyle
di : 

- Siz gidip işiniz varsa yapın. 
Dördüncü kadın araya girdi: 
- lıin verin de gitmesinler. Be

nim işim bitinciye kadar otursun
lar. Yalnız kalmayın. 

- Daha iyi, yalnız kalmak isti
yorum. Gazete okuyacağım. 

Bu sözler son sözü oldu. Dördün
cü kadın su getirinceye kadar işi 
bitmişti. · Kadın, suyu bardakla ağ
zına vermek istedi. Veremedi. Zeki
nin odasına telef on etti: 

- Doktor getiriniz, haremlerini 
çağırınız. Fena haldedir. 

Doktor ve köşk halkı gelinceye 
kadar iş i§ten geçmişti. 

Doktor bir enjeksiyon yaptı. 
Fayda etmedi. Odaya giren

ler arasında Damat Ferid.in oğlu Sa 
mi vardı: • 

- Bu ani ölüm bizi şüpheye dü
şürdü. Bunda bir iş var. dedi. 

Dördüncü Kadına sordular; 
- Kompostoyu yedirmekte ne

den bu kadar ısrar ettiniz? 
- insan demez mi? Ne bilirdim 

böyle olacağını ... 
• Aşçının Bolulu olması aynca şUp 

heler uyandırdı. Kulaktan kulağa fı 
sıldanıyordu. 

- Iki Türk birleştiler ve kendi-

İkinci 
Noterlik· 
Lağvedildi 

--0-

Adliye Vekaleti Dün 
Tebligat Yaptı 

Müddeiumumilik, Istanbul ikinci 
noterliğinde iki sahtekarlık tespit et_ 
tiği için alakadarlarla beraber noter 
Hasan ve )\atibi Ruşen Eşref hakkın
da tevkif kararı almıştı. ikinci tetkik 
bürosu ile bu işin tetkiki için naip ta
yin edilen Sultanahmet Sulh Birinci 
Ceza hakimi Reşit noterlikteki tahki
katla meşgul olmaktadırlar. 

sini zehirlediler... · 
Saray kadınlan arasındaki bütün 

kinler, kıskançlıklar ayaklanmıştı. 
Sami acele acele kasa ve dolap

ları mühilrledi. "Oldüğil zaman bir 
şey almadığı neden malfım ?" diye 
Dördüncü Kadının da hususi eşyası 
na mühür vurdu. 

(Arkası var} 

rH~ri;~-~ 

Yalnız, dün Adliye Vekaletinden 
müddeiumumiliğe yapılan bir tebliğ
de Istanbul ikinci noterliğinin Jağve. 
dildiği bildirilmiştir. Bu emir üzerine 
adiye intihap encümeni dün toplana
rak bu noterliğe ait biitün işlerin ve 
dosyaların Istanbul altıncı noterliği
ne nakline karar vermiş ve bu kara
rı da ınoter Galip Bingölü çağırarak 
tebliğ etmiştir. Bugünden itibaren 
ikinci noterlik İ§lerine altıncı noter 
bakacaktır. 

' ~ ~ .Akıbeti ~ 
~ (Yıldızdan San Remoya) ser. ' 
~ lavhasile ııeşrettiğiıniz yazının ~ 
~ ikinci kısmını Cuma sayımızda~ 
~ nefjre başlıyoruz. S 
~ Şimdiye kadar neşrettiğimiz ' 
' kısım her Türk ,·atandaşmda ta- ~ 
~ bii bir alaka uyandıran bir tarih ~ 
~ devresini, yani Imparatorluğu.n 
' ve hanedanın son günlerini ~·al- ' 1 
~ nız bir za\.iyeden, tıalısi c;örüşler ; İ 
~ ve hatıralar seklinde göstermiıi- ' j 
' tir. 
~ Bu bahsin dalıa geni5 bir su. ~ , 
~ rette aydınla~~-"-~ h.~r~-:S is- ~ : 
\ ter. Memleketm olumu ı~m ~a- ~ 1 

~ 
lı~a.nlann .ne gibi akıbetlere uğ- ' 
radığmı merak etmemek milin- ~ 1 

kün değildir. \ 
Arkada.~ımız S. S. bu bahsi se- \ 

~~ nelerdenberi tetkik etmiş, el değ. ~ 
~ memiş vesikalar ve resimler top- ~ 

la.mışhr. ~ 

\ Arkada.5muzm haznladı~ı ra- ' 
~ zılann ikinci knmumn neşrine ' 

Cuma sajlımıula ba,Jıyoruz. ' 

~ ' ~ ......... ,......"'""'"~"-' '' ' 
------------~--~~---' 

1 Kamp Çocuklarinın 
Yapacakları Şenlik 

Bu sene açılmış bulunan çocuk 
kamplarındaki 2000 yoksul ve fakir 
çocuk, bugün Kadıköyde Fener Sta. 
dında bir şenlik Y,apacakl ardır. Şeın
lik, saat 17,30 da başlıyacak, 19 da 
bitecektir. Stadyoma girme, ücretsiz
dir. 

iıTSatle"'~ ~ ~ - . ~ ' 5 Tifo ~ 
~ Son 24 saat zarlında ye· ~ 
- niden 5 tilo vakcuı görül· ~ 
~ ·müffÜr. Dün yeniden 1334 ~ 
t kifi aşılanmıf fır. 1449 kişi- ~ 
~ ye de ikinci ~şı yapılmıştır. ~ 
,,.....,.....,.....,...._.......,,.,,~,~ " ' 

----oı---

Muallim ve 
Muharrir Raif 

Necdet öldü 

Rail N ecJ et merlıum 
Kuleli Askeri Lisesi Edebiyat Mu

allimi ve muharrir Raif Necdet Kes
tclli, yirmi gün kadar evvel Londra
ya gitmişti. Orada kalb sektesinden 
vefat ettiğini teessürle haber almış 
bulunuyoruz. 

Raif Necdet, 1315 te Mektebi Har
biyeden piyade mlilazimi olarak çık
mış, Edime Askeri idadisine Türkçe 
ve kitabet muallimi olmuştuı:. Hemen 
bütün hayatı, askeri ve sivil mektep-
lerde türkçe, kitabet, edebi-
yat mualimliği yapmakla geç-
miştir. !yi yürekli, nazik ve 
öğretici bir muallim olarak tanınan 
merhum, edebiyatta "ahlakçılık,. te
zini tutmuş, "Sanat sanat içindir,, 
fikrine tam zıt bir fikirde çalışmıştır. 
Olümü, kendisini tanıyanlar arasın

da büyük teessür uyandırmıştır. Ai
lesine taziyetler imizi bildiririz. 

- - - o---
YULAF TOPLANIYOR 

Dahili sarfiyat için piyasadan yu
lrrf toplanmaktadır. Bu senenin yu
lafları iyi fiyat bulmaktadır. Dün yüz 
elli ton satılmış ve Jdlosu 4.02,5 ku
msa kadar verilmistir. 

karagözlerinden : Süvari. 4 - Mithat Ozer'in bir alişi 

1 __ B_a_t_ır-ıla-; 

Büyük Sanat Sergisi İspanyol 
Dün Akademide Açıldı V~ü' d 

Muvaffak Bir Eser 

·Gemi Kaptanı lspadY 
•• 

Sefiri ile Göriittil 
uıırı' 

Bozcaada açıklarında, kara 8 . ti 
mız dışında meçhul bir tahtelb8bi1' JS" 
rafından torpillenerek batırılall, d8 
panyol vapurunun mürettebatı d~ 
şehrimizde kalm~ardır. Bunları . 8, 

ta S 
.. ııııı 

ran ovyet gaz gemisi, benuz ede' 
nımızdadır ve ne zaman hareket 
ceği de belli değildir. p 

Batan geminin mürettebatlı 1,ı 
vapurdan karaya çıkmamışlnrdJl'· , 
nız, Ispanyol gemisinin kaptanı rr:;, 

1 

cesko, Ispanya General Koıısolasl ı;rU· 
ğuna gitmiş, Ispanya sefiri ile g ~ 
şerek hadise hakkında yeniden 

Dün sergiyi gezenler izahat vermiştir. 1, 
Yaralı tayfalar, vapurda teda11

8
_, 

tmdadırlar. Bunlardan birçoğull\lll) 
raları iyileşmiş gibidir. 

Resim ve tezyini sanat lıöşm Istanbul festi vali münasebetiyle 
Güzel Sanatler Akademisinde tertip 
edilen büyük sanat sergisinin açılma 
ıtıcn1:.ıııu, aun Karaınuı.ır-ı::ıır 11.ı:.tut! .v-

Resim kısmı, ressam Nazmi Ziya
nnı1 58 vıl . icinde Vl\ntrVı ~M ...,..,., .. 
sus tfdUr. ~unıann , nerı:ıın, Avrupa 

nUnde yapılmıştır. 
Merasime Akademi Müdürü B. Bür 

han Toprağın bir söyleviyle başlan
mıştır. B. Bürhan Toprak, söylevin
de beş kısımdan mürekkep olan ser
ginin sanat ve tarih bakımından kıy
metini izah etmiştir. 

Bundan sonra, Vali Vekili B. Şük-
rü, kısa bir kaç sözle sergiyi açmış
tır. 

Sergi, heykel, resim, tezyini sanat, 
afiş ve tarihte karagöz olmak üzere 

beş kısımdır. 

Hey kel kıımı 
Türk helkeltraşlarının müstakillen 

açtıkları heykel kısmı, ilk heykeltraş 
B. Ihsanın yetiştirdiği talebelerin en 

muvaffak eserleriyle doludur. 
Adana abidesini yapan Hadi, To. 

kat abidesin1 yapan Nusret, Kubilay 
anıtını hazırlıyan Ratibin eserleri de 
bu aradadır. 

Ceza Kongresine 

Giden 

Heyet Dün Döndü 
Pariste toplanan Beynelmilel Ceza 

Kongresine hükumetimiz namına iş
tirak eden Hukuk Fakültesi Ceza 
Hukuku Ordinaryüs profesörü Tahir 
Tanerin başkanlığındaki heyet dün 
şehrimize dönmüştür. Profesör Ta
hirden başka müddeiumumi muavin
lerinden Orhan Köni ve Feridun Ba
gana da dönmüşlerdir. Temyiz .mah
kemesi müddeiumumilerinden Cevat 
ta birkaç güne kadar gel~cektir. 

Köprüden Geçerken 
Dikkat Edjniz 

Son 24 saatte belediye emirlerine 
aykın hareket eden 28 kişi cezalan
dırılmıştır. Köprü üzerindeki geÇit 
yerlerine dikkat etmiyerek yanlış yol 
tutan 80 kişi de para cezası ödemiş
lerdir. Bu arada 2 kişi tramvaydan, 
2 kişi de vapurdan atladıkları için 
tutulmuşlardır. Açıkta satılan 2..1 ka
se yoğurdu, 8 kilo armut, 144 kilo ek
mek 93 kilo francala müsadere edil
miştir. 

sanat eser:feriyle mulcayese edilebile. 
cek değerdedir. 

Türk tezyini sanatler kısmında, A
kademi tezyini sanat şubesi profesör 
lerinin eserleri teşhir edilmektedir. 
Bilhassa Ahmet Kamil, Tuğrakeş Is. 
mail Hakkı, mücellit ve müzehhip 
Baha ile Necmettinin birçok eserleri, 
ilk defa böyle müstakil bir köşede 
toplanmış bulunmaktadır. 

Tarihte karagöz 
Güzin' Feyhaman Duranın tarihte 

Karagöz adını taşıyan sergisi, sanat 
~lemi için bir silrpriz mahiyetinde
dir. 

Gösterilen resimler, kıyafet ve sils
lenme itibariyle Karagöz devrinin es
pirilerini ifade etmektedir. Mektebe 
başlama merasimi, hamam alemleri, 
düğünler, çengiler, o zamanki kıya. 
fetle tasvir edilmiştir. Dün sergiyi dil 
ve tarih ~emiyetleri azalarile birçok 
mebuslarımız ve sanatkarlar gezmiş
lerdir. 

Sokaktaki Çeşmeler 
Belediye ana caddelerdeki terkos 

ve hamidiye çeşmelerini üc;üncU dere
cedeki sokaklara almıya karar ver
miştir. Bundan başka, sokak içlerin
de, mezbelelik yerlerde bulunan çeı;ı
meler de temiz yerlere nakledilecktir. 

Yemişler Dükanlarda 

da Kapah Satdacak 
Belediye soyulmadan yenilen ye

mişlerin dükkanlarda açıkta satılma
sını yasak etmiştir. Bu gibi meyva
lar camekanlar içinde satılacaktır. 

Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşllköy meteoroloji istasyonun
dan alınan malumata göre, bugün 
havanın Trakya ve Karadeniz kıyı
larında kısmen bulutlu, diğer yerler
de az kapalı olması, rüzgarların her 
tarafta cenup istikametinden orta 
kuvvette esmesi muhtemeldir. 

DUNKU HAVA 

Dün, barometre 752 milimetre, 
hararet en çok 29, en az 15 santi
eTat olarak kavdedilmistir. Hava. 

KiBRiT FABRlKASil~~O~ 
YANGIN ÇIKTI 

Büyükderede kibrit fabr~~~ 
bahçesindeki kibrit çöpleri ~un~ 
denbire tutuşmuş, mühim bır ~ 
yandıktan sonra amele ta.raflll ıcı' 
söndürülmüştür. Ateşin nasıl çı 

~ç SATIR~I 
j\tı" 

Birinci Umumi Müfettiş JJ. ijif 
din Ozmen, Aksu \'Jlptıl' 

şehrimize gelmiştir. 

• . 1' fd' 

Edebiyat Fakültesinde fiil' Jı' 
kılabı derslerinden iknııJe J 

la.nlann imtlhanlan 1 Eylülde J 
lacaktır. 

• urU ... 
Posta. Telgraf Umum Mild iJJJI" 

Nazif Ankaradan §eJıJ' 
gelmi.5 tir. 

• ••. e t,Jfl 

Orta.mektep muaııtmJıgın ~-J6' 
olanların imtihanlanıı• 

lün -birinde başlanacaktır. 

• ,rı-Jd' 

Profesör Akıl Mulıtar, ~~· 
topla.nacak bir tıp k~~rtr-' 

i5tirak etmek üzere Cuma gunU 
saya gidecektir. 

• to' 

M ~ka. \'e Emirgana işJiyen .~ 
büsler i~in muayyeıı ~·etı 

durak yerleri yapılacaktır 

• ıst:fl" 

M
aliye Vekaleti, elektrik 11~ 

lak resminde tatbik ed tlf• 
tenzilat nisbetıerinl tespit etnılş 

8 inci ay Glin: 31 
Cemziyülahır: 10 
Arabi l,356 
Güneş: 5,13 - Öğle: 
İkindi: 16,07 - Akşam: 

Yatsı: 20,48 - İmsak: 

k · Ü 4 istt1'8~ açı geçmış, r zgar garp sil~ 
tinden saatte beş kllometre 
esmiştir. 
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.M.ahkemelerde 
iki Tehdit Suçlusu 

Bir Otel Sahibinden 
800 Lira Sızdırdılar 

Suçlular, Bir Kadını Öldürmek için Davacının 
,,; Para Vadettiğini iddia Ediyorlar 

,. Polis, dün öğleden sonra müddeiu- vaffak olmuştur. Abbas hadiseyi şöy
mumiliğe Ismail oğlu llyas, Osman le anlatmıştır: 
oğlu Abbas adlı iki tehdit suçlusu - Ben tehdit etmedim. Iş Omer 
''ermişti. Akşam geç vakit birinci sor- Lutfinin iddia ettiği gibi değildir. Ken 
gu hakimi tarafından tevkif edilen disinden bıçağımın hakkını istedim. 
bu iki suçlunun §ikayetçisi Bristol o- Omer Lutfi, bir gün beni çağırdı. Al· 
telinin sahibi Bay Omer Liitfidir. Ha- man tebaasından Tobe Firidman is-
disenin bütün tafsilatı şudur: 1 ım:..cıe bir kadını öldünmemi teklif 

Tehdit mektubu ' ettı. Ben: 
. . .. . - Cana kıymam, fakat yaralarım r ~.y~sla Abba~ ı~ı gun evvel Br.ıstol dedim. o bana: 

sa1ııbı Omer Lutfıye müşterek bir o h ld ·· .. d b't b' · '"" - a e yuzun e sa ı ır ız ı.;1. 

me~uped!ğiazatarakkd' sdoo lira ist~~~l:r, rakacak bir yara aç, dedi, ben geçen· 
verı m ı ır e de kendısım ol- 1 rde T be Firid b' taned 
:.:ıu kl . . b'ld' . l d' O e o man ır pa.s e 
u rece erını ı ırınış er ır. mer otururken yanına gı'ttim ve J .. l tl ... 
L~tf' b nl .. . . ı e e yu 

u 1 u ara musaıt cevap vermış zünü parçaladım. Bu iş için de ken· 
ve ~ar.ayı Tepebaşmda vereceğini söy disinden 1200 lira alacaktım. Yara· 
lem.ıştır. ladıktan sonra kaçtım. Yakalanma-

Ömer Lutfi, tehditçilere randevu J;lım. Bana Uç, beş defa 400 lira verdi. 
~ermekle beraber polise de müracaat 'bu sırada bana burada durma 'l'rab
etmiş ve bir ctirmil meşhut hazırlan- zona kaç diyordu. 

Yoldan 
Geçerken 1 

Sövmus 
1 

Mütecaviz Kadın 
Sabıkalı Olduğunda 

lsrar Ediyor 
Istanbul Kız lisesi 11 inci sınıf ta

lebes!nden Bayan Fatma, dün sabah 
mektebe olgunluk imtihanı vermiye 
giderken bir tecavüze uğramıştır. Ha
dise şudur: 
Komşularından Baynn Hikmet, 

Fatmayı sokakta görürıce kafasını 

pencereden çıkarmış ve avcuı yettiği 
kadar bağırmış: 

- Siz dün gece kocamı zaptettiniz, 
beni tımarhaneye sokacaksınız. 

Ustelik birçok fena Jfiflar da söyle
miştir. Fatma, bu hak3retler~ kula
ğını tıkamış ve hiç cevap vermiyerek 
doğruca polise gitmiştir. 

Polis, dün Hikmeti suçl11 olarak 
meşhut suçlar müddeiumumiliğine 

get.irmiş ve biraz sonra <h Sultanah
mr,1 üçüncü ceza hakiıui.ı.ın öniine çı
lmrılmıştır. 

F - 1937 Kuyruklu Yıldızı 
..... _ 

Yeni Yıldız Semamızda 
Görülmiye Başladı 

\ 

\ 

. . 
Yeni kuyruklu yıldızın •emada mevkiini gÖ•teren kroki 

Geçenlerde Amerikada Harvard ra- kuyruklu yıldız bulanık bir ışık ha
sathanesinin haber verdiği yeni kuy- linde tefrik olunabilmektedir. 
ruklu yıldız, on gün kadar önce Iz- Finsler kuyruklu yıldızı, birkaç 
mirden de görülmüştü. Rasat ale- gün sonra artık gece görülemiyecek, 
minde hayli geniş bir alaka il~ kar- ancak gündüz vakti kuvvetli teles
şılanan bu yeni kuyruklu yıldiıdan kaplarla rasat edilebilecektir. 
Amerika gazeteleri Finsler ı:.<lıyl:ı 
bahsediyorlar. Yıldız nasıl görü/müftü? 

• • 

TOPLANTILAR 

e PAYETLER ~ ._ ____________ ..... 
lngiliz Sefiri 

Dans Şampiyonll 
Bir, iki gtin evvel Jngiltere;:; 

tinde lngiliz fukarası menf~ 111 tllt' 
balo verilmiştir. Bu baloda tuı·yi dl' 
lü müsabakalar vardı. Bir~. eıı 1 çif 
setmek müsabakası idi. ButilDeO ;J 
seçmeden geçildikten ~o~ı:3 ~ 
müsabaka lngiltere sefın il~ ttr 
General konsolosunun baya ,,e1,,,0 
kil ettiği çiftle Çekoslovak . bf.'f" 
katiplerinden birile genç bır ıcslııı' 
dan mürekkep çift arasında ~ 
tır. Neticede Isveç sefires~, ıı:ıteP 
sefiri ve diğerlerinden ınuı:.M ıı; 
ri heyeti eski nesle birincılıı;·.,,; 
görmüş ve lngiltere sefiri ıstnıı 
dans şampiyonu olmuştur. 

ISVEÇ SEF ARETINl>t: 
JAPONCA DERSi I 

Isveç sefiri ile ailesi ~rşe~:,... 
nü mezunen memleketlerıne gı ,,1 
lerdir. Dün sefarette bir. vedB ._ 
vermişlerdir. Bu çayda bulllD~ıed' 
muharririmz, Isveç sefirile ~1)9 • 
beriden konuşmak fırsatını f b j•;' 
tur. Sefir, büyük bir gayreJe ııO • 
ca öğrenmektedir. Şimdilik eıı, "
yük merakı, türkçe ile japO~~ 
sında müşterek olan kcliınelerı 
etmektir. ""' 

~ştır. Dün öğleden sonra Omer L~t- Ben polise yakalandım. Müddeiumu 
fı, T~pebaşı tramvay durak yenne miliğe verildik. Yakında muhakeme
gelmış ve ~bbasla b.ul~şmuştur. Ab- miz de vardır. Omer Lutfınin yaralat 
;basa 400 lır.a ver~ıştir. :"-bbas: tığı kadın bir değildir. Beş, altı kişi 

- ~~ benım hıs~emdir. .tıyasm bu şekilde yaralanmıştır. Ben müte
lhlssesını de ver, demış ve gen kalan baki 800 liramı istedim. o vermiyo • 

Bu Finsler kuyruklusu !stanbul Finsler yıldızına "F - 1937" yıl-
semalannda da görülmiye başlamış- dızı adı verilmiştir. llk defa olarak 
tır. Universite rasalanesi beş gece- bundan bir ay Ön<:e Finsler adlı bir 

- Bay reis, ben sabıkalı bir kadı- denberi semada araştırma yapıyordu. Alman rasatçısı tarafından görülmüş 
mm. Bunların yüzl.ınden tımarhaneye Nihayet dün akşam yıldız, çok mü. tür. Birkaç gtin evvel de dünyamıza 
bile girdim, çıkt~m. Fakat sövmedim. sait bir vaziyette ve tam olarak gö- 81 milyon 926 bin kilometre mesa

rülmüş ve fotoğrafisi de tesbit edil- fede bulunduğu hesap edilmiştir. 

Hikme~, kendisini şöyle müdafaa et
miştir: 

Şimdiye kadar bulduğu )<e 

bunlardır: • '! f1 
Kara (japonca koro). haY ~8 _, 

ponca hay), iyi (japonca 1Y1~ 
(katai), koyu (koy), yakmak ( 
gitti (itta). 

cfört ~ ı.iranm da verilmesinde ıs- du. Işte hadise budur. r 
rar etmıştır. O sırada llyas ta oraya Müddeiumumilik suçluların müda
gelmiş, Om er LUtfi ona da 400 lira f aatannı varit gö~ediğl için ikisini 
vermiştir. Paralar hep ellişer liralık- de tevkif ettirmiştir. 
tır.Hepsinin de numaralan polis tara 
fından alınmıştır. lki arkadaş para
ları sayıp cüzdanlarına yerleştirirler
ken o civarda bekliyen polisler hemen 
Jtendilerini yakalamışlardır. 

Suçlular hadi•eyi naaıl 
anlatıyorlar? \ 

Sabıkalı Bir Kadın 

Mahkum Oldu 

Hakim Kamil, evrakı tetkik etmiş
tir. Müddeiumumilik suçlunun sabı

kasını tetkik ettirmiş ve bylamamış
tır. Halbuki suçlu, sabılrnlı olduğun-
da ısrar etmiş, hatta kendisini mah
kum eden mahkemenin bile adını ver
miştir. Ara sıra gözlerini ııçarak da
vacıyı süzen Hikmetin akli vaziyetin
den de şüphe edilmiştir. Hakim, sa
bıkasının tekrar tahkiki için muha
kemeyi talik etmiştir. 

miştir. Şimdilik Şimal Kutbu havalisindeq 
Bu fotoğraf, dün çok muvaffak daha iyi görünmekte olan yeni ku 

bir resif olarak hazırlanmış ve rukluyıldız, sUratle hattristiva seması 
Pragda bulunan üniversitemizin na inecek,30 ağustosta Baıkireler bur 
eski astronomi ordinasyüs pro- cunda görünecek ve o akşam saat o
fesörü B. Freundliche gönderilmiştir. na doğru bu burçlarla beraber gözden 
Universite astronomi doçentleri Ba- kaybolacak. sonra göğün aksi tara
yan Nüzhet ile Her Obissberz, Bress- fında bir sabah yıldızı olarak tekrar 
Iau'daki Beynelmilel Astronomi kon- kendini gösterecektir. 
gresine gitmiş olduklarından burada- 900 kuyruklu yıldız 
ki rasatı , başasistan Bayan Pişmiş Şimdiye kadar dünya rasatçıları ta 

Evlenme
0 rcire11I 

,,.. 
Suçlulardan llyas, kendisini şöyle 

müdafaa etmiştir: 

Hayriye isminde sabıkalı bir kadın 
muhtelif zamanlarda tam bir düzüne 
adam dolandırdığı için tevkif edıl -
miŞti. Asliye dördüncü ceza mahke
mesi, dün Hayriyenin muhakemesini 
neticelendirdi ve 6 ay yedi gün hapse 

mahküm ettı . .tıaynye l ay uoıı.tn. -·~-· .. -T·--~ - . " .. .... -· --- · 
gündenberi mevkuf bulunduğu için Bugun ?.1e~ı.:ketı~~zôekı teleskop- ruklu yıldızların sayısı 900 dür. Bun· 

Mütekait Miralay Ruşeni ~; 
zı Müzeyyen'le müteahhid ve ,t.,; 
Suad'm evlenme törenleri Cu~ 
akşamlan Tokatlıyan salon et. S•' 
Büyük Önder'in ve Bayan ~ Cl' 
biha Gökçen, Saraçoğlu ŞU t1J ~ 
vat Abbas, Recep Zühtü, 1:11. ja' 
ret_ Falih Rıfkı, Polis MUduı• • .ıtı 
vc:ua..ıı .&.~ıuu.u ··-y \~lf·-

sek zevatın huzurlarile Y3;P1 

Yeni evlilere saadetler dileriJ. 
- Ben Omer Lfıtfinin yanında ye

ili senedenberl kahvecilik yapıyorum. 
Bir gtin bana tanıdığı ve yüz bulama
dığı bir kadını öldürmek için teklifte 
bulunqu. Ben bunu yapamıyacağımı, 
fakat bunu yapacak bir hemşeri tov
siye edebileceğimi söyledim ve Abba
sı da tanıttım. 

ceza müddetini bitirmişti. Derhal t.ah ların en buyügu ve dunyanın en mo- !arın arz için tehlikelisi 1911 de görü 
!iye edildi. dern vasıtalarile kurulmuş olan Uni- nen Halley kuyruklu yıldızı olmuş

versite rasatanesindeki teleskopla tes tur. Biraz yaşlı olanların hatırların
bit edildiğine göre, yeni kuyruklu yıl- dadır, o sırada bu yıldızın dünyaya 
dız halen "Dübbüekber,. burcunun ve çarparak kıyamet kopacağı bir çok 

Abbas Omer Lutfi ile pazatlığa gi
rişti. 1200 liraya kadını yaralıyacak
tı ve yaraladı da Omer Lfı.tfi şimdiye 
kadar bize ancak 300 lira verdi. Mü
tebaki 800 lirayı vermiyordu. Biz ken 
disinden bunu istedik ve aldık. Yok
sa tehdit etmiş değiliz. 

Kıymamıf, fakat yaralamıf 
· Dün bir muharririmiz tevkif edil-, 
dikten sonra suç.lularla görüşmiye mu 

Belediyesinden; 
Aktamları aaat 18 ile 20 arasında Karaköy köprüsü üze

rinde seyrüsefer kesafeti azami haddini bulmakta ve bu yüz· 
den gelif, gidit büyük mütkülata uğramakta olduğundan 
bunu mümkün mertebe azaltmak için hareketleri ağır ve ma
nevra kabiliyetleri az olan bot veya dolu hayvanlı yük ara
balarile yüklü, yüksüz hayvanların saat 18 den 20 ye kadar 
köprüden geçmesi Daimi Encümenin 16/ 8/1937 T.li toplan
tısındaki kararla yasak edilmittir. 

Bu yasak ilan tarihinden üç gün sonra 22/ 8/ 1937 tarihin
den itibaren tatbik edilecektir. tlan olunur. (B.) (5351) --

Erden idare lambasının loşluğu içinde kıpkırmızı 
kesildi. Vergici karanlık sokağa çıkıp köşeyi dön
dü. Sonra ikisi arka sokaklardan debboyun bah~e 
tarafına geldiler, Bekir orada bekliyordu. Yolda te
peleri:ı arasında iri ve yuvarlak bir fener gibı asılan 
ay, batmak üzere, mail ışığı altınle. kısrakların göl 
geleri uzayor ve Bekirin dudaklarından dUŞ,miyen cı-, 
garası vakit vakit parıldıyordu., · 

ı.._ -

1 Jpsilon yıldızının civarından geçerek alimlerce iddia edilmiş. milyonlarca 

1 

uzaklaşmaktadır. insan akıbetlerini merak ve korku ile 
Bu akşam kuyruklu yıldızı gör- bekleyip durmuşlardı. Filhakika bu 

nıek istiyen Istanbullular şöyle hare- korku pek boş olmamıştır. 1911 ma
ket etmelidir: Saat 21 de evvela şi- yısının 18 inci günü arz ve Halley 
mal istikametini tayin etmeli, ondan kuyruklu yıldızı biribirine pek yak-
sonra biraz garpte devrilmiş bir san- !aşmış ve fen kitaplarının tesbit et
dalye veya büyük bir kepçe halinde tiğine göre, arz, Halley kuyruklu yıl
görünmekte olan yedi yıldızdan mü- dızının kuyruk kısmının bitiminden 
rekkep "Dübbüekher,, burcunu bul- geçmiştir. 
malıdır. Bu yıldızlar parlak oldukları Fakat kuyruk kısmı kesif olmadı-
için burç derhal bulunabilir. ğından arza ve insanlara bir fenalık 

Dübbüekberin sağında ve yıldıza olmamış ve bu ciddi tehlike böylece 
bakanların sol tarafında, az aşağıda savuşturulmuştur. 

YENi NEŞRIY AT 
EDEBiYAT LO~'fl 

·atı~ Bay Tahir Olgun, edebıY . .,o 
kullanılıinış olan eski ve yenı ~ 
edebiyat şekillerini, ıstılahlstl ~ 
ve izah eden faydalı bir ese~;,ı',ı' 
miştir. Bütün bu tarif ve .1 ve ıtf. 
lügatlerde olduğu gibi tasn~ ';,I_ 
zim edilmiş kelimeler sıra.sile Jı~ 
miş bulunması, eserden dab~ tit·' 
!ıkla istüadeyi temin eyJeJXll!>"t 
debiyat lügati, yalnız _edeblftl~ 
uğraşanların değil, edebıyat~ f 
lısı gençlerin de.. okumaları 1 
len bir eserdir. 

karşı koyabilir? asftl'" 
Jandarma çavuşu mebusun sözüne kulak 

yarak müphem bir sual ortaya attı: ar"' 
- Şayet yalnız değil de yanında adamları "V 

ne yapsınlar efendim? iftJ. 
Kadı büsbütün afalladı. O bunu düşüneınelll iti" 

]' i }tO Oyle ya, iftardan soru:a yola çıkan Erden e ın y&" 
nu salhyarak çarşıya gelir gibi yapayalnız çıltJJll 
caktı. Mebusa baktı. Sanki : 

- Bekir! 
-Buyur. 
- Hazır mı? 

- Hazır. 

- Birşey eksik değil ya?. 
- Hayır Beyim! 
!kisi de kısraklara bindiler ve yürüdUler. Yüz-

, ba~ıı açıkta binecekti. Onu değirmenin yıkık köprüsil 
altında bekliyecekler. On dakika sonra Refik te a
çık Eşkinle kavuştu. Uç atlı, yokuşta gah ay ışığı al
tında gümüş bir yay gibi parlıyan kavisleri, gah sim 
siyah bir ok gibi çıkıveren dönemeçleri üzerinden 
süratle tırmanmaya başladılar. Havanın sıcaklığı, 
hızlı yürüyen h:ıyvanlann üstünde bile hissolunu
yordu. Yokuşu yarım saatte tırmandılar. Koşu yeri
ne geldikleri vakit, bir buçuk saatlik yokuşun atla
ra vtrdiği yorgunluğu solutmak için on dakika qur
dular. Erden eğerin üzerinde dönerek aşağıda du
ran kasabaya baktı. Ay batmış, derin ve nüfuz edil
mez bir karanlık her tarafa hakim olmuştu. Kasa
banın ışıkları, dallara konmuş fosforlu Mayıs böcek
leri gibi titreşerek uazklardan parlıyordu. Refik, Er
denin içini çektiğinin farkında oldu. Şiirin ve şaira
ne :iüııüncelerin sırası değildi. 

- Pek bildirmedi amma, galiba yukan çiftliğe o
lacak. Gündüzden oradaki işler için konuşmuştu. 
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seslnde süratliye kalktılar. Gayet ince ve oldukça 
serin bir rüzgar yüzüne vurdukça, Erden, rüyadan 
uyananlara mahsus bir yenilik hissediyordu. Şu iki 
saatlik zaman, geçen hadiseler, ona. bir rüya gibi, 
hatta biraz da kabusa benzer bir halde gelmişti. 
Yamaçların görünmiyen kovuklarından giıh çakal

Zabıta memurları, bütün gece, hükumetteki kay
makamlık odasından dışarı çıkmıyan kadıya aldık-

larmı sattılar. 

- Çiftliğe gittiğine emin misiniz? 

- Beni bu berzahtan çıkar. . .. ~ 
Demek istiyordu. Dünbelek ortaya bır soz a 

işi büsbütün bulandırdı. y&" 
- Onun böyle ansızın ortadan kaybolması şa OJS 

nı istikrap ! Bulamadı bulamadı da gece yarısıılst" 
çiftliğe gitti. Ortalık asker kaçaklan, ipsiz saps~ fi3' 
la dolu. Bunda bir sır görmüyor musunuz Efendi 

- Yolcu yolunda gerek, dedi. Haydi bakalım. U
ğurlar olsun Erden! Uğurlar olsun Bekir Ağa! 

Uç hayvan kuyrukları dikmiş, kufakları kasmış, 

iki kilomctrtden fazla süren koşu çayınnın düz şo-

ların sadası, heyulalar sıralayan ağaç dallarından, 
gah ürkütülmüş bir kara tavuğun acı feryadı işitili
yordu. Ve onlar kıvrılan, uzayan inişleyen yollarda 
açık süratli gidiyorlardı. 

Kafesten Uçan Kuş . 

Hadiseler, aşağı yukarı yüzbaşının tahmini gibi 
geçiyordu. Vergici sahura kadar dışarıda kaldığı hal 
de yalnız bir aralık mal müdürü Erdeni sordu. Vergi 
ci kayıtsız ve habersiz: 

- Demin binbaşının iftarında beraberdik. Sonra 
ben kltibe gittim. Bilmem nerede ... 

Diye cevap verdi. Bundan başka kimse birşcy 
soımadı. Ve kimse de bu havadise ait bir bilgi ol
duğunu sezmedi. Halbuki bu saatler içinde jandar
ma çavuşu, komiser muavini Erdeni birçok yerler
de aramışlar ve nihayet saat beşe doğru evine git
mişlerdi. Evden aldıkları haber §U idi: 

- iftardan sonra çiftliğe gitti. 
- Hangi çütliğe? 

- Her yerde aradık efendim. Evinden de öyle 
söylediler. 

Kadı sakalını kaşıdıktan sonra: \ 
~ - Süvari jandarmamız var mı? 
1 - lki kişi var. Otekiler hizmette. 

- Bunların sadakatinden emin misiniz? Gayet 
mühim bir mesele var. Devlet işi. Maazallah bir şa
şırma, adamı astırır. 

- Sadıktırlar efendim. 
- Pekala. Onlara sıkı talimat vereceksin. Kim-

seye birşey söylemeden yukan çiftliğe hemen şimdi 
gidecekler. Eğer mektepli Erden orada ise, ses çıkar
madan bekliyecekler. Ne vakit oradan hareket eder
se arkasını takip etsinler. Buraya geliyorsa ne i.la, 
yoo, başka bir yol tutarsa o zaman yaklaşıp önce 
kendisini yumuşaklıkla merkeze çağıracaklar. Şayet 
aksilik ederse ... 
Kadı yine susup dilşünmiye başladı. Vakanın ku

lağına çıtlatılması üzerine hafifçe topallıyarak ora
ya gelen mebus söze karıştı: 

- Aksilik ne demek? HükQmet kuvvetine kim 

retleri? ıoP1'" 
Hoppala! Kadı eteklerini dizlerini altına 1189 

yarak doğruldu. Oksürdü, yutkundu, nihayet ce 
olmak üzere: l<Bt 

- Evet, olabilir. Firarı da muhtemeldir. ~ ~ 
nereden malumatı olabilir? Telgrafın şifresini ur 
kendim açtım. Açmasam bile Baş Efendi gayet lJl 

takimdir. . vıl'" 
- Ben buradan haber aldı demiyorum, b~ı~ı 'l'el" 

yetten yazılmıştır. Bir remiz, bir işaret kiifıdır. ~'!' 
grafhaneyt: bir sordursanız, bakalım bugilnı 
dün ona telgraf, mektup filan gelmiş mi? ısır' 

Bu vesveseler, bu ihtimaller de Erdenin 1<
9 şe"r 

mak istediği zaman için kar idi. Onlar ne kad~·yot' 
tanlık düşünürlerse, zamandan o kadar kaybC 

1
y ı 

!ardı. Nitekim jandarmalar ancak ertesi saball t>iJ• 
çıkabildi!er. Fakat yine yapacakları işin esasııı~ılsl• 
miyorlardı. Yukarı çiftliğe gelmediğini haber al 18ır 
Cebe Kahya, eski bir kurttu. Efendisinın b~~·l~ el 

darmalar tarafından sıkı sıkı aranıldığını go~ 1 
ihtiyatlı davrandı: (Arkn.'t• ,ıı 
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kirde,ınhhedefi: Haberde fi-
.. er d , 

rust, gatrıi ... ey e temiz, dü· 
Raıetegj j11 olmak, kariin 

0 ınrya çalışmaktır. 

~N MESELELER! 1 
DHen · -cı Meselesi 
liafledildi 
ı lsiaJıbtıid 
ediJdi&tn ; dilenci meselesinin hal-
edhııı, kö e nrlanda mı ımz? Dikkat 
~jınlirde kı başlarındıı. size el uzatan 
'iicuuu YafetU insanlar, ~ıplak 
kap lı COctıkıar ,...ı~ U ö .. • a Çarş , ,, uz g zu peçe ıle 
llıeı Oldu, aflı kadınlar artık görün-
~ 

di e oldu bun'-
leaıciler9 u.ı.r? Nereye gittiler bu 
Se • 

b·· llelerdenb • 
Uliik dert erı halledilemiyen bu 

h~ıedİJi\'erdi ~lrknç ~n içinde nasıl 
tı bun:ıa • Hnngı sihirbaz değne
lstanb~ ortadan kaldın"erdi. 
~ llllftı da dilencilik yapanlar bir. 

lıit kı . 

[ ~~/A~m~--e~~=ır~-ü~k~~ n o n 

Mi LL
P LA 
VE 

uzv 
........................................................ : 
f Yazan: Sabiha Zekeriqa i 
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NeıJyorktan : 

• 
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Şehir için: 

Nebatat ve Hayva 
Bahçeleri .. 

Şehrimizde bir nebatat 'e hnyva
nnt balıçe~I tesisi tnsan,ır edilıli~oi!'i 

öğreniyoruz. Bu, lrultür ha.yatımız 

l~in çok yerinde bir uüsiincedir. Bu 
fikir, gençlerin kültür olgunluğu ha
kmıından iyl bir ~ğır açacal\tır. Ta. 
lebeye çok yabancı \'e zor göriinell 
tabii ilimlerin ne kadar zevkli blr ilim 
olduğu, tabii ilimlerin tatbikat s:ıha
sı lnırulmakla. gö terilmi~ olacaktır. 
Çocuklara tablntl se\'dlrmek, tnhiatJ 
görü !erini kuvvetlendirmelı: için 
bundan daha kuwetli ~are yolttur. 
Bu bahçeler, yalnız pedagoji ve ilim 
bakımlarından değil de, ekonomi ba· 
kınımdan da ehemmiyetle telfıkki e
dilecek bir kuruluş olacaktır. Çünkü 
m mleketlmizin hayvan ,.e nebat tip
lerini tanımak ve tanıtmanın fayda. 
lan büyüktür. l\Ienşei Türkiye olan 

1 birç.olc nebat çeşitleri bugUn Avrupa.. 

1 
nm parklannda ya a.malrtadır. F,,me-

1'.ek iş buı: ~e.mleket l~lndeaı gele
)e btınlaıı 1l an zavallılardı. Beledi
~ônderdt. topla)ıp memleketlerine 

. llirıns • 
k1tnseıerd71 ıhtıyar, hasta ,.e aciz 

1
932 de Roozevelt ikti

dara geldiği zaman, 
Amerika iktısadi büyük bir 
buhran geçiriyordu. Mahıul 
fiyatları dehşetli dütmüt, ame
le ücretleri azalmı~, hayat pa-. 
hahlaşmış, halkın alım kabi
liyeti 1929 a nisbeten yüzde 
elliden aşağı düşmüştü. Zirai 
mahsul fiyatları 1926 da 106 
iken 1932 de 41,1 e inmişti. 

B üyük harpten evvel ve son
ra Amerika dünyanın en 

müreffeh memleketiydi. Hariç pa
zarlara yalnız ikraz şeklinde para 
değil , mahsul de sevkederdi. Bu se
beple çiftçiler istihsali artırmışlar 
dı. Fakat iktısndi buhrandan son
ra Avrupa pazarları kapanınca, faz
la mahsul çiftçiyi mUşkül vaziyete 
düşürdü. Bir taraftan vergilerin 
çokluğu, diğer taraftan ziraat ko
misyoncularının, büyUk zira'i tröst
lerin istismarı bilhassa kUçUk köy
lüyü borç içinde bırakmıştı. Bu şe
rait altında fazla mahsul çıftçinin 
elinde kaldı. Piyasada fiyatlann 
düşmesine mani olmak için, bir ta
raftan milyonla halk açlıktan ölür
ken, bu mahsulleri yaktılar. Roose
velt. ziraatte milli bir kalkınma te
mini için istihsali kontrol altına al
dı, ve azalttı, gümrükleri kapadı, 
tarifeleri yükseltti. 

Mister RuzıJelt halk tarafından selamlanıyor 

hl nebatatçılar memleketimizdoo her 
\"akit nebat \ ' C nebat kök ve so\'an
lnrı toplanmakta \'e yeni neviler elde 
ederek milyonlar kazanmaktadırlar. 
Biz bile kendi ncbatlarımızm birço .. 
ğunu pahalı fiyatlarla A\Tupadan 
getirtmeldeliz. l\lemlekctlmizin sn .. 
hil ,.e yayla iklimlerinde iki bine ya.. 
kın tespit ettiğimiz nebat tiplerini 
kültür sahasına nakledebilirsek yeni 
yeni ç.e. itler elde etmek bakımından 
da lktı adi menfaatler temin edilebi.-

1 lir. lklimlerimitle uyuşabilecek hay .. 
\"an ve nebat tipleri de ya.Yaş ynvuş 
tedarik edilerek bahçeler zenginleş
tirilebilir. Biz, ne Londrnmn Kew 
Gardeni ne de Pnrl ,.e Hamburg 
hayYanat bahçesi lmdar milyonlarla 
idare edilen ayn alTI bahçeler isteriz. 

~~Ye • Belediye bunları Darüla
ı.. Yatırdı 
uır kı · 

lıen ikiıııs:ı d~ dllencllibri snınat cdi. 
h. cezaı erdı. Bwıla.n dıı. belediye 
di \•e b andırdı, ya. mahkemeye ver
leliııe n uretıe oka.klarda sfu.ünme-

:n rnAni oldu 
u nretı · 

Clbi gö .. e 1 tunbuluh halledilmez 
hatta 1~en bu içtimai derdi birkaç 
Şimdi nde hallediliverdi. 

'kibl.Qe k iş belediye ve zabıtanın ta
lu ını ş'~lınrştır. Bu dilencilerclcn hir 
dir, İlk ~Phesiz. kö elerine sinınişler
~ece}ııe '~atta. tekrar ortaya çıkı,·e
bu ka~'r: ~~nkat belediye ve polis, 
ilan tedb Uzerinde ı rarhı durur, ah-
llaaunı ~rin muvakkat olmadığı ka.. 
)en bu ~~lirse, nihayet fırsat gözll

"'l~ eatcller de kendilerine bir iş 
..... Ye w 

hlecbur ohırlar. 

• 
~ıektepı 

Kitapları 
la.ıııaa kaı~ln l\Çılma ına pek az bir 

iter · 
tıı~ktep ~~: oldu~ru gibi bu sene de 
~rlf Ve aptaıının gecikmemesi için 
ti~·an ka.letlnltı tedbir almasına 
ıt. -:. Vardı 
ı.arih ki r. 

~r. taplnrı yeniden yazılacak-
.l'abıat b • 

llıÜSabak ilgıst kitapları için açılan 
Ilı tııb Ur anın netice i henüz ilan edil-

l\.ıraat • 
lhtıl14; kltaı>lnrmda mUhhn tadilata 

"'·· ''ardır ~utuu • 
!at basll~Unlar bittikten onra kltap
t\'\·eı lttek ak ve der ler ba§laınadan 

llir bu tepJere yeti. tlrilecektir. 
~;t~ rıı f~ ay içinde bu kadar işin 
t 'kat nı lıe biraz güç görü?üyor. 
\~lisata l!ktep ildtaplarınm gecılunesl 

e}(aletln hllytlk anza verdiği için, 
lllllarrı, 0na göre tedbir alacağını 

G·· • 
"~el a· 

13·'l''1'ı1tıı ır Mukayese 
e>.ıe löt'trıfn tadyomundn. yapılan itfa
\· '\·eı lsta de dalın. on b )irml sene 
l:u •taılltlıı.11b~da yangının ne iptlda.i 

~dlil(, ondürUimlye ~alr§ıldığını 
lt t .. e,,. orenı 

~ eı Csk· n yııpıldığıntlan iki gün 
l'lh b~ 1 ~Udar Adliye bina ı yandı. 
lıi ıtıı bir i>O enelik kav hnline gelmi~ 
~al'ı l'a bkıa ldi. Bir kibrit bütllın 
llh 1de ltr~~ıya. kafi idi. Oyle olduğu 

~ap btn le vaktbıde yetişmiş bu 
ltıtştıt, ll.lıUı bile bir kı mmı kurtar. 

15 
da " ......... 2o e d kilAtm l;u ~ul'\U ne e itfaiye te a -
~ l<a~ hu terakki hakikaten 
ij artacak bir nümunedlr. 

tretn Memurların 
l'ek .. d. 1 . .\n1t au ıye erı 

11ah 'ta iııh·llJer 13~hl6 (TAN) - Hudut ve 
"a •ııarıar hatı tahlisiye, vakıflar, 
d~;~ııllrı ~ 0rtnan, posta, telgraf, ha
•atı. llltJerı ~ demiryollan Uımum mil· 
bı.% ltıU~atdrolannda Ucretle çalı
~llit endis v t, doktor, eczacı, baytar, 
'1 lt lkıaaş1 e kondüktörlerin mUte· 

ararıa.~t'tnın tam olarak verilme
ırılmıştır. 

Bu fiyat dUşkünlUğü, alım kabili
yetinin azalması, bütUn ekonomi
yi sarstı. Işşizlerin mikdan 14 mil
yona çıktı. Bankalar gişelerini ka
padılar. Amerikanın tarihinde mis 
li görUlmemiş iktJsadi bir buhran 
başgösterdi. 60 milyon halk aç kal
dı. Roosevelt bu buhranın önune 
geçmek için yeni bir program neş
retti. lktısndi bir kalkınma temini 
için "milli kalkınma" kanununu 
kongreden geçirtti. 

ı. 

vazene yapmak, büyük sermayenin 
meydana getirdiği inhisarcılığın ö
nüne geçmek, hayatı ucuzlatmak, 
her ameleye bir yaşama seviyesi 
ve içtimai sigorta temin etmek, 
planlı bir iktısatla iktıeadiyatı ida
re etmekti. Roosevelt, bütçede mti
vazene yapmak için doları düşür
miye teşebbüs etti. Fakat bu teşeb
bilsUne mecliste ve ayanda birçok 
mebuslar karşı koydular. Roosevelt 
parayı dilşilremeyince, bUtiln sa
nayii tröstleştirmiye ve bunları hü
kumet kontrolü altına almıya ça. 
lıştı. Ayandan Wagner tarafından 
hazırlanan ve Wagner iş kanunu 
ismini alan kanunu kongreden ge
çirtti. Bu kanun amelenin haklan
m müdafaayı, halkın alım kabiliye
tini artırmayı. mahsule ve eşyaya 
muayyen fiyat, işçiye asgari üc
ret, azami mesai saati teminini he· 
def tutuyordu. 

B uhranda olan büyük sanayii 
kurtarmak için de bunlara 

pri..ın verdi, bunların vergilerini a
zalttı, yüksek krediler açtı. işsiz
leri işe yerle§tirmek için, hUk\ımet 
bütçesinden ayırdığı 6 milyon ile 
aynca hUk\ımet sanayii kurdu, bu 
işsiz ameleyi burada istihdam etti. 
Fakat hUkümetin kurduğu sanayi 
bUtUn ameleyi geçindirmiye kafi de 
ğildi. Diğerlerine de bu tahsisattan 
verilmek Uzere iki milyon ayırdı. 
Münferit sanayi ya:ıında hilkümet 
müesseseleri de yer aldı. 

Fakat bütün bu tedbirlere rağ
men buhranın önüne geçmek mUm 
kün olmadı. Tekrar dolan düşür
miye tecşbbüs etti. Fransa, Ingilte· 
re. ve Amerikanın iştiraKiyle Lon-

0dra iktısat konferansında doları dil 
şürmek için verilen karan, doları 
yUzde elliden aşağı düşUrıne
mek şartile kongreden geçirtti. Bu 
milli kalkınma programının tatbi
kından sonra gerek mali, gerek ik· 
tısadi sahada bir kalkınma görUn
dU. Buhran içinde olan bUyük sa
nayi, maliyeciler vaziyetlerini dü
zelttiler. Fakat halkın yaşama sevi· 
yesinde, bilhassa amelenin iş ve ha. 
yat şeraitinde hiç bir fark görül
medi. Bundan sonra Roosevelt zirai 
kalkınmıya ehemmiyet verdi. Zira
at programım neşretti. Bu progra
mın gayesi zirai istihsali azaltmak, 
fiyatları muayyen bir seviyede tut
maktı 

·Fakat çiftçinin yetiştirdiği az 
buğday mahsulUne iyi kar temini i
çin ekmeğe yüzde otuz zammedil
di. Ekmek pahalılaşınca istihlak a-
_ _ , .3. ""'a. "•nc•.:.:.-1,,.- ı.~ • ...ıo" UC117. 

aldıklan ,mahsulü mUstehlike yük
sek fiyatlarla sattılar. İstihsalin bu 
suretle tahdidi hem köylü, hem de 
mUstehlikin aleyhine oldu. Banker
ler hükumetten aldıktan primle, 
kredilerle vaziyetlerini düzelttiler. 

D olann düşmesi de çiftçiye 
zararlı oldu. Çiftçi bir dola

ra sattığı mahsulli 80 sente sattı, 
fakat istihlak maddelerinin, fiyatı 
düşmediği için paranın kıymetini 

knybetmesi çiftçi hesabına zararlı 
oldu. 

Yeni programın iktısadi oligar
şiye nihayet vermek için istihsali 
hükumet kontrolü altında tröstleş
tirınesi, Amerikan iktısadiyatında 
zaten hakim olan tröstleştirme ve
tiresini bir kat daha temerküz et
tirdi. Fakat bu vetirede küçük sa
nayi mahvoldu. Mahsule ve eşyaya 
muayyen fiyat tayini, büyük mües
seseleri küçüklerin r ekabetinden 
kurtardı, büyük sanayiin kalkınma
sını temin etti. Bu kanunla rekabet 
azalmadı, Yalnız daha küçük bir s:ı 
haya inhisar etti. Yeni programın 
gayesi iktısadi buhranın önüne geç
mek, buhranda olan sanayicileri 
kurtarmak olduğu için, hükiımetin 
ıu.ıntroıu ounuu uzeı ıncıe muessır 
olamadı. Doların mütemadi surette 
düşmesi, zaruri ihtiyaç maddeleri
nin pahalılaşması, halkın maişet 

seviyesini düşürdii. Büyük sanayi 
buhrandan kurtulmak için amele 
ücretlerini düşUrUnce, halkın alım 
kabiliyeti de daha fazla azaldı. 

R oosevelt amel~ s.efaletini~ ö
nüne geçmek ıçın asgari üc

ret, azami mesai saatinin tayinine 
ve bunun tatbikına çalıştı. Bütçe-

l 
1 

e • 1 

• 

Bu, bir Alman sporcusudur. Barfi ks üzerinde yalnız bir tek eli~ le bü-ı 
tüın \·ücudu tam amut olarak u1tınca sa~ ılabilcw.ck l.ıir müddet tutabiliyor. 

den, işsizlere yardım için ayırdığı 
büyük tahsisatı karşılık olmak üze-
re vergileri artırdı. Bütçede tasar
ruf yapmak için hUk\ımet memur
larının, ve hUkiımet müesseselerin
de çalışan amelenin Ucretlerini in
dirdi. Bundan cesaret alan sermaye 
darlar da ücretleri indirdiler. 

Programın ameleye vadettiği iç
timai sigorta tatbik edilemeyince 
amele arasındaki hoşnutsuzluk da
ha geniş bir şekil aldı. Buhranda 
olan sanayii kurtarmak için bun
lann vergisinin azalWıp, bilvasıta 
ve bilavasıta halka yüklenmesi de 
hoşnutsuzluğu artırdı. Morgan, 0-
Ho Kahm gibi büyük sermayedarlar 
senelerce vergi vermediler. 

Bu suretle milli program Roose
vcltin biri~i iııühap devresinde ü
mit ettiği neticeyi vermedi. Milli 
kalkınma kanununu tatbik bilrosu 
azalarından bazılan bu kanunun 
tatbiki mümkün olmadığım söyliye
rek istifa ettiler. 

B u büronun nafiz azasından 
William O. Thomson istifn

namesinde, ve hükumete verdiği ra 
porda bu kanunun tatbik edileme
mesindeki sebepleri §Öyle anlatı
yor : 

"Milli kalkınma" kanununun tat
bikıyle bir sene uğraştım. Bu tat
bikattan sonrA elde ettiğim netice 
şudur: Milli kalkınma kanununun 
tatbikı Amerikada inhisarcı serma
yenin inkişafına hizmet etmiş ve et 
mektedir. lnhisarcı sermaye gün
den gUne Faşizme ®ğru bir cere
yan almaktadır. 
Halbuki milli kalkınma kanununun 

gayesi, kUçUk sermayedarlan, bU
yUk inhisarcı sermayeye karşı mü
dafaa etmel<ti. Bugün mevcut ka
nunlar, milli kalkınma kanununun 
tatbikına engeldirler. Yeni prog
ram mucibince mensucat sanayii
nin istihsalini yüzde yirmi beş azalt 
tık. istihsal azalınca fiyatlar yük
seldi, birçok amele işsiz kaldı, ame
le rekabeti karşısında ücretler dilş
tU. Bu da halkın alım kabiliyetini 
azaltmakla neticelendi. Sanayi ta
mamile inhisarcı sermayedarların 
elinde temerküz edince, az saat ça 
lıştırdıkları ameleden fazla randı
man almak icin sermayedarlar yeni 
tedbirler buldular. Kanunun asgari 
olarak kabul ettiği ücreti, sermaye
darlar azami olarak kabul ettiler. 
Bu ücretleri artırmak için elimiz· 
de bir kudret yoktur. · 

Uli kalkınma kanunu amele 
ile patronu müşterek anlaş 

ma usuliyle ihtilaflann halline mec 
bur eder. 

Kumpanyalar, kendileri boykotlar 
YBl'tılar, ve kararlarını cebren a
meleye dik~ ettiler. Amele müete
rek anlaşma ile haklarını temin e
demeyince grev yaptı, greve karşı 
birleşik hlik\ımetlerden bazıları ör
fi idare ilfı.n ettiler, amele tevkif 
edildi. hatta bunlara karşı silah a
tıldı. it 

Milli kalkınma kanunun uğradığı 
bu müşkUlat karşısında Roosevelt 
bu defa daha büyük bir kuvvetle fa 
aliyete geçti. Sanayii daha kuvvet-

.. 
Bize her iki ubeli birle.stiren tek 
bir bahçe lififidir. E\'\'elil. memleket 
tiplerini tophyalım da sonra tropikal 
olanları tedarik ederiz. Nebatat bah .. 
çesi için A\•ruı>adan mütehassıs ge
tinniye de ihtiyaç yoktur. Memleket 
nebatlannı tanıyan, tesı>it eden kıy .. 
metli arkada.slar vardır. Yalnız hay .. 
\'anat bahçe t için muhtelif tip hay .. 
\'anların bakımından ruıhyan usta.la .. 
ra ihtiyaç olacaktır. Çünkü böyle bir 
iş bizim için §İmdilik yabancı bir 
meslektir. Fakat bu is için de Türk
lerden adam yetiı:;tirilcbilir. 

Nebatat \'C hnymnat bahçeleri için 
müsait olan yerler ara mda Beykqz 
koru u, Gülhane Parkı, Yıldız ve 
Maçka ile Harbiye ara mdaki bostan 
yerleri vardır. Beykoz lmnısunda bol 
su ve zengin ağaç kolleksiyonlan 
me\'cuttur. Fakat vesait az Ye mev
kü uzakçadır. Gülhane Parkı bu iş 
için küı:üktür, tesisatına bile kfıfi gel
mez. Yıld~z bahçelerinde de zengin a. 
ğaç kolleksiyonlan, muhafazalı yer
leri, muhtelif ha\'UZ ve lfıkları \"e mü· 
kemmel sera tesisatı me\'cut olduğu 

için çok mü aittir. Binalnn da kollek
siyon yapmıya, jeoloji \"e paleootolo • 
ji müzelerini kurnuya. çok elverişlidir. 
Yıldızda şüphe yok ki tesisat masrn· 
fı az•oJur. Fakat bli blitün yeniden 
yapılacak bir müesse ·e için en iyisi 
Maçka ile Harbiye ara mdaki bostan
ları i tlmlnk etmeli ""c burnnm bir 
kısmını a.nfi §eklinde iki semti biribi. 
rine bnğlıyacak asmn bir köprü ile 
park haline getirmeli <liğer kısımla. 

rma çocuk bahçeleri, nebat.at ve hay
\'anat bahçeleri, LUnapark şeklinde 
eğlence yerlerini hıwl lskü\'arlar ~·a
parak dünyanın en gtizel manzaralı 

en zengin bir mUe e fol kurmalı
dır. Belediye böyle bir müesse eden 
her ene büyük maddi menfnatler 
bile temin ederek tesisatı da J nvaş 
ya\'a.5 amorti edebilir. 

le kontrol için kongreye yeni tek
lifler yaptı. Büyük sanayi daha 
yüksek vergiler koymak. asgari ve 
azami Ucreti tatbikata geçirmek, 
ıslahata mani olmak, ali mahkeme
de tadilat gibi yeni ıslahat proj~ 
leri teklif etti. Bundan mutazarrır 
olan sermayedarlar bu defa eski
sinden fazla şiddetle mUcadeleye 
geçtiler, Rooseve1t'in kendi fırkası 
içinde (Hürriyet grupu) isminde 
yeni bir grup ve daha diğer grup
llır kuruldu. BUyUk se.rmaye ile 
mürtecilerin birleşerek Faşizme 

doğru bir istikamet aldıktan görül
dü. Faşizm tehlikesi karşısında sol 
fırkalaT, liberaller, sol demokrat
lar Rooseveltle birleştiler, bu kuv
vetlerin yardımiyle, Roosevelt ikin 
ci intihabatta tekrar ekseriyeti ka
zandı. Fakat Roosevelt'in ikinci in
tihap devresinde de buhran ve aç
tığı mücadele bitmedi. Bu mücade
lenin ikinci ve bugünkü eafhnsım 
e-elece'k vazıda izaha calısaca,'1lll. 
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BüYiik Manevradan En· Veni Res·mıer 
(Manevraları Takip Eden Foto Muhabirimiz Tarafından Dün Geç Vakit Gönderilmi$tir) 

Atatürk manevra yerine geldiler ve Mareıal Fevzi Çakmak tarafından karşılandılar Atatürk ve lnönü manevra saha•ını geziyorlar 

Büyük Şefimiz iz.ahali dinliyorlar ve izahat veriyorlar Bir zu hlı otomobil kolumuz kendi•ine veı ilen vazlleyi başarmak ;çin haı ehet ha1lnd• 

Atatürk ve lnönü harekatı tetkik ve takip ediyorlar 

. .. , . 
Motörlü kıtlanmıulan nakliye kamyonları kÜoveı naklecliyorlcu 

Mehmet~iğin Büyük Ba,kumandanı onunla beraber bir hali/ makineli mevziinde Moto•ikletli bir piyade müfrezemiz harekete hazır vaziyette 

• 
lnönü harplerinin Kumanılanı l•met lnönü Mehmetcikle yanyana Kırmızı lıauuetlerılen bir manga en ileri •İperlerJe 
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FIRATIN ÖTESi m 

AKREBiST AN 
'<OLUNDA 
B ir ata sözgelişi vardır: "Ra-

,.;;~ hat battı" d ı .. -'"nün b .. er er. Ben om-
Wzu .. eşte dort buçuğunda rahat 
~ gornıe<i' - · 
"''~ bi . . ıgım için batıp batma 
Yahatinı.:ııyorum. Fakat şu son se 
Verdi-. . ~~azla rahatın yorgunluk 

1 ~ı~ ogrendim. 
llzunc k~ede demiryolları üzerinde 
nu Y a ır Yolculuğa çıkarsanız bu
sa bi:~ Yolda aksatmız. Hiç olmaz. 
Sitı.i aç saat rahatsız olmak çare
t._ araYLn.ız I"';•~ 1-!• 
~dar · ':w'l.UJ..ö.U yolun sonuna 
l!İni~ tahat ederseniz bana döner-
·-· Ilı." "i~ Uthiş yorulursunuz. 

ha fe rgunıuk, rahatsızlıktan çok da 
tu-ır nadır. Rahatsızlık enerjiyi art 
Pestiııt:;.gunluk bir çeşit ıslanmış 
l'uyo ır. Sonra insan ha bre u
llir a :· UyUdukça da dimağın ve si
lltizd gtnın kıvamı bozuluyor. Ömrü 
'Yoru e tahat yüzü görmeyin demi
ltıeın ~ anuna, arada bir rahat et
ta"d ıye çalışmanızı sıhhat ve fikrr 

" anız · · 1' ıçın tavsiye ederim. 
bire~Ctü.be ediniz: haftada iki defa 
l66 sa.at rahatsız olunuz, kalan 

saat· · d §eli 
1 

ı~ın e ne kadar dinç ve ne 
diğU: acagınızı görürsünüz. Söyle
talık tahats1zlık; sıhhatsizlik, has
lık d ~~lamına kullanılan rahatsız
~111.,egıJdir. Eziyetin, zahmetin, sı
anı ·nın, rahatın zıddr olan şeyin 

<llnına gelen rahatsızlıktır. 

r "Sela, İstanbul vapurlarm
<'ılrrı, 1 dan herhangi bir iskel~) c 
Qır. ;k rıı hı:ıt•rnzlt{>·ın .,,, ıhı l:,:r:ı lrc;r

~·ay 
1 

1 aınvayd ki iki kişilik yere 
~, an egek adamın yanına her na
~ f~ .ilişebilmek, rahatsızlığın en 
~ıelı~ıdir. Tünel turnikesi, yereb,~ 
ııa hır rahat;;ızlıktır. l\Iersin'in a· 
l'ıı1ı. ~adJesinden geçmek, hem ça
t~ıı\~· henı tozlu, hem nalça eski
lı 

01 
ır rahatsızlıktır. Herkesin ma

~ob an Yaya kaldırımı kesen dört 
İııs az kafalının arasından geçmek 
'ttı.a~~ Yüzde yüz cürmü meşhut. 
bat emesine götürebilecek bir ra
l'a'Y 

131Zlıktır. !stanbul ve Galatasa
§ele ~erkezlerinde dahili telgraf gi 
'Yııtne sokulabilmek, rahatsızhğm 
§öyı~1~hsıdır. Taksim meydanına 
:ıtıecı. ~ır bakmak, rahatsızlığın en 
tla cı~·lliyetsizidir. Izmir çarşiların
hit Ukkancı kovası ile ıslanmak da 
ıı%~eşit ıslak rahatsızlıktır. Rahat 
eıı. p~1? en tenekelisi, en pashsı ve 
~ıı sı, Rumkaprnm demiryolu bo
"at:a Uzanan çergeleridir. Tanrı; 
foYıl ll<l~şınu, düşmanımı değil, ti
l:ııllh hıle o mahalleye girmekten 
eıı. ~faza buyursun ! Rahatsızlığın 
l:tı ~Unu cenup demiryollarmda ve 
<lıı- 188.sı da Büyükada yollarında
le ~~davadan para kazanmak bi-
13a11. hatsızlığm en parlağıdır. ln
~· lsViçre bankasına mı yatıra
~ ~· liolanda bankasına mı? Nis
a.tıa 1 köşk alayım, Şikagoda mı a
~ıııı ttınıan? diye düşüne düşüne uy 

U.<; kal b·1· a ı ır. 

J:)arasızlıktan sakınınız, çünkü 
l'ahat pok rahatlıktır. Halbuki çok 
~a '30 lıgın muzır olduğunu yukarı
l!aı- .~leıniştim. Rahatsızlığı bu ka-
41:ıı·~v1:1ekle beraber bı.zrsının da 
~i~ ;1ı olduğunu saklamıyorum. 
~ııı ~ını. en tehlikeli rahatsızlık, hiç 
l'ııaclı~adığınız adam için hiç tanı
:·~t'tn innız adama tavsiye mektubu 
ltıı~ ek. Basit birşey için attığınız 
~"l~~ızın üzerinde biraz boş yer 
l-3.ı:la ıı-ın~. som adan hatırlamak. Son 
l'ıııtı I'\ gormüşle dost olmak. !ş ada 
~~a. kalabalıkta selfim vermiş ol
fa,Yd. "· s. işte bunlar da güzel ve 
~!ıı_~ aıı l'ahatsızhğm tehlikeli liste-

l!dir 
~ . 

~i~ U.rıunıa beraber, dediğim gibi, 
i~i 01

tnazsa haftada birer saatten 
las sa.at rahatsız olursanız kalan 
~ bsaıı.tin değerini anlarsınız. Yok 

bıılije~inı Diyarbek:ir trenindeki ala 
~e süren rahatım ı:ribi maa-

M Lİıarrit an1'liıyo : J' oca bir 
yıl~m ticuü ;rr..e sc •• ıln erdi 

z,.llah bı p lırs n z gö-

riirsüni ı g:inün~;zü ! 

Tıen rah:ı.t. Büfe rahat. Yemek 
iç;mck rahat. Kompartıman rahat. 
Sedirler rahat. Sağıma döndüm u

yudum. Soluma uzandım uyudum. 

Yan geldim uyudum. Oturmanın, 

yatmanın ve uyumanın ne de çok 

şekli, çeşidi varmış. 

Hele rahat bir akşam yemeğin

den sonra, rahat köşede, rahat 
okunan harfli ve rahat anlaşian fi
kirli bir kitap okumıya başladmız
sa. 

B ir aralık rahatsız ol~ak ih
tiyacını duydum. Kıtabı bı

raktım. Bana söylenen ve her biri 
uzun bir rahatsızlık veren sözlere 
zihnimde bir g~çit töreni yaptırmı
ya başladım. Neler söylemişlerdi ne 
ler: 

Ben... Birinci Genel Espekterlik 
merkezi asırlardanberi vilayet mer 
kezi olan Diyarbekire değil, adı ile 
sanı ile Akrebistan'a gidiyordum! 

Akrebistan ! eh, ne yapalım? Kıs
metimizde bu da varmış. Tarihten 
önceki zamanlardanberi Akrebista
nın payitahtı okn Diyarbekirc, şöy 
le, Diyarbekir diyip geçivermeyi
niz. Yeminbillah söylediler, birgün 
iki batman (bir batman altı okka
dır) auırhğında bir kaplumbağa 

b ~ 

bulmuşlar. Böyle bir kaplumbaga-
nın kabuğunun kalınlığını düşünü
nüz. Bu kaplumbağayı Satatin ak-
replerden birinin sırtına koymuş
lar! Evet, yanJrş değil, bir tek ak
rebin sırtına ... Beli tam kırk sekiz 
boğummuş. Dört gözünden dördü 
de görüyormuş. Malumya akrebin 
dört gözü vardır, ikisi dumura uğ
ramıştır, görmez, kalan ikisi de bil 
hassa geceleri iyi görür. Her çenge 
lin boyu üç karışmış ve kalınlığı 

Susığ1rlık patlıcanı gibi imiş .. Ak
rep değil, hacım Mudanya istako
zu ! Akrep kaplumbağayı beş on a
dım taşımış. Ne de olsa iki batman 
bu. Yorulmuş. Yorulunca da kız

mış, kızınca da akrepliği ka-

barmış. Seyredenler gülüşü -
yorlarmış. Öyle ya, kaplumbağa ka 
bma çekilmiş, ne yapabilir? Ne mi 
yapabilir? Akrep çengelini şavulla
mış, şavullamış ta kaplumbağanın 

sırtı ortası budur diye öyle bir çat
latış çatlamış ki zavallı kaplumba
ğa bir cik bile çıkaramadan şişip 
ölmüş! 

B u akrebin asıl sülalesi Har
ran ile Kerburan tarafların

da imiş. Oradakiler vurunca, çama
şırlık, ağa kazanını delerlermiş. Ba
yağı, bildiğiniz çamaşırlık bakır ka 
zan ... 

Bu cins akrep, kocasını da öldür 
müyor. Bilirsiniz ki erkek akrep za 
vallıcığı ömründe bir tek defacık 
evlenir. Karısı pek vefasız ve zalim 
dir, gerdekten sonra hemen kocası
na döner, vurunca öldürür. Bu doğ 
rudur. Fakat ötekisi iftiradır, hani 
akrebin yavruları analarının karın
larını delerek ve öldürerek doğar
mıs derler ya, baştan başa iftira. 
He~ ana her seferinde birkaç yüz 
yavrucak doğurur. Evet doğurur, 
çünkü müvellidülhaydir. Yalmz ana 
larında evlat şefkati her nedense 
biraz kıtçadır. Bir bakımdan da ka 
dıncağızın hakkı var. Oyle ya bir 
d11ğuruşta yüz elli evlat fırlatan 
hangi anada evlat şefkati kalır ve 
nasıl bakar? Onun için Bayan lohu 
sa yavrularını doğurunca bırakır 
ve Klcopatra gibi yeni bir fedai a
şık s.ramıya gider. 

Bir Şam tarihinde yazıyor: 
muş, bir Diyarbekir akrebı 

Timurlong:in iki muharebe filinı beş 
dakikada öldürmüş. Ondan daha es 
ki bir tarihi hakikatmiş ki Dar:ımn 
kll'k harp gergedanmdan on bcşıni 
Diyarbekir akrebi tepelemiş. 

E<Yer cebinizde - irice olmasa da o 

olur - bir akrep varsa; dünyanın 
en korkunç, en tehlikeli, en büyük 
yılanını kolayca yakalayabilirsınız 
Yılanın akrepten ödü patlar. Nasıl 
patlamasın ki, yılanın aptaUığma 
karşı, akrep çok zekidir. Yılanı gö
rünce hücum eder, fırlayıp yılanm 
sırtına çıkar. Yılanın haddi, cesare
ti varsa kıpırdasın! Çengeli yiyip 
öldüğü andır. Onun için sapsız bas 
ton gibi tepreşmeden, dilinin ucunh 
bile çıkarmadan ölü gibi durur. ra
kat akrcôin zekası da işte o kıı
dardır, ilerisine gidemez. Bekler, 
bekler, yılanı ölü sanır, gider. Fa. 
kat yılan yine kımıldamaz. Bu se
fer yılan zekidir. Bekler ki akrep 
adamakıllı uzaklaşsın. 

Benim vahşi veya ehli, hatta in
san kılığında olan hayvanlarla bile 
aram fena değildir. Geçinip ahtap 
olmasının yollarını bilirim. Onun i
çin şu Akrebistan yolunda akrep
ler hakkında duyduklarıma ve edin 
diğim bilgilere rağmen hiç ürkme
dim. Urkmedim amma Diyarbekire 
de yaklaştık mı yaklaştık. Leylek is_ 
tasyonundan on dakika sonra Akre 
bistanm tarihi ve destani payıtahtı 
Diyarbekirdeyim. 

lstediği kadar sokakları akrep 
kaynasın. Tabancam var, bıçağım 
var, jiletim var, ökçeli papuçlarrnı 
var, bir şişe dolusu amonyağım var 
Nihayet kendime göre ve akrebe 
savuracak kadar cesaretim ..... var 
diyebilene aşkolsun! Neden aşkol
sun olduğunu anlamak istiyen kom 
partımanın karşıki kırmızı kadifeli 
duvarına baksın! 

Hani ya akrep kadifenin,. kıl 
çulun, pürtüklü şeyin iıze

rinde yürü yemezmiş! l{arnı pek na 
zikmiş te gıdıklanırmış! 
Kuyruğu havada, gözleri bende, 

öyle bir yürüyor ki... Nasıl ayağa 
fırladığımı ben bilirim. Silahları, 
cephaneleri, amonyakları unuttum 
da şaşkın şaşkın etrafıma bakmmı
ya başladım. Iyi ki fırlamışım. Biran 

. daha yerimde kalsaymışım, ensem
den vuracakmış! Evet, oturduğum 
sedirin arkalığında da kocaman ve 

(Arkası 10 uncuda) 

ANKARADA YAZ GÜNLERi 
On beş sene evvelki, yahut beş sene evvelki Ankarayı bi

lenler ve hatırlıyanlar çoktur. Yaz günleri sokaklardan fışkı

ran toz bulutlan arasında bunalırdık. Yıkanmak şöyle dur

sun, içmek için bile su bulmak hayli mühim bir mesele idi. 

Fakat bugün Ankaranın çehresi o kadar değişmiş ve hükumet 

ıı Terfi Eden 
1 

1Muallimler 
Hazırlanan Listeyi 

Neşrediyoruz merkezimiz o katlar ilerlemiştir ki orada artık yaz günleri, 

serin gölgeli ağaçlıklar buluyoruz. Plaj hayatı yaşıyanlar Ankara, 17 {TAN muhabirinden}
Bu yıl maaşları birer derece artm• 
lan orta tedrisat muallimlerinin g-eri 
kalan listesini bildiriyorum: 

görüyoruz. Şu resimler bize, bugünkü Ankaranın, deniz ke

nan şehirlerini hasretle anmadığını açıkça gösteriyor. 
l~~!i!!!i!!~• • • -~~~~ Lise muallimleri 

Ankarahlar Yazı 
·Nasll Geciriyor? 

• 
• 
• 
• 

• 
Karadeniz havuzunda yüzenler, ~erinliyenler 

edenler 

'.Adana kızdan Ali, Feriha, Hayrtın .. 
nisa,Kolet, Celal, Adana erkekten Mu 
hittin, Hıfzı, Necati, Tahir, Şevket, 
Ankara kızdan Nahit, Nimet, Fatma, 
Sabahat, Mediha, Nadide, Sabiha, 
Adalet, Sıdıka, Emine, Hüseyin Avni, 
Ankara erkekten Hasan, Vahdi, Ga· 
zi lisesinden Arif. ffiviY.e, Talat, En-

• ver Behnan, Martayan, Celal, Arif, 
Antalyadan Abdullah, Osman, Safa, 
Afyondan Tahsin, Behçet, Balıkesir

. • den Nazif, Enver, Cenap, Samih, Şa· 
yeste, Kamil, Bursadan Niyazi, Hüs .. 
nü, Rifat, Yaşar, Remzi, Diyarbekir 

• den Zihni, Emin, Reşat, Denizliden 
Tevfik, Osman, Şevket, Ilhan, Kadri, 
Lutfi, Edirneden Fahrettin, Remzi, 

• Mehmet, Erzurumdan Hüseyin, Eski
şehirden Nurettin, Bekir, Hamdi, Ke .. 
mal, Doğan, Gazi Antepten Kemal, 
Haydar, Sabri, Faik, lzınir kızdan 
Şehime, Tahsin, Ahter, Izınir erkek.. 
ten Nuri, Fuat, Mehmet Hilmi, Ömer, 
Kemal, llhan, Faik, Vehap, Rüştü, 
Kastamonudan Ahmet, Baki,Karsta.n 
Hakkı, Samih, Bahriye, Kayseriden 

• Mahmut, Hikmet, Hüsnü, Şeref, Cev
det, Fahrettin, Konyadan Ferit, HU .. 
seyin, Kütahyadan Asım, Enver, 

• Turgut, Malatyadan Süruri, Fazıl, Ab 
dülkadir, Süleyman, Samsundan SeY, 
fettin, Abdullah, Şevket, Lebip, Ali a Rıza, Sivastan Bahaettin, Trabzon· 
dan Abdullah, Hüseyin Srtkı, Burgaz 
dnn Vehbi, Fehmi, 

• Muallim mektebi muallimleri l 
Adana erkekten Naciye, Hilmi, 

Musiki muallimden Seniha, Kerim, 
• Balıkesirden Abdullah, Ahmet, Bursa 

kızdan Melahat, Enise, Cedide, Fer
hunde, Edirne kızdan Cavide, Nebile, 

1 Nadide, Edirne erkekten Melahat, 
Bahri, Kemal, Ziya, Erzurumdan Hü 
seyin, Istanbul kızdan Süreyya, Ah-

• di, Ayşe, tstanbul erkekten Celal, Yu· 
suf, Zekai, Cevdet, İzmir kızdan Hu• 
riye, Ayşe, Enise, Ragıp, Fatma, Fik 

• ret, Konya kızdan Fahrünnisa, Seza• 
Hazım, Süheyla, Osman Nuri, Mü .. 
berra. Sivas erkekten Fikret, Hasan. 

il Ortamektep muallimleri ~ 
Adapazarmdan Yusuf, Kemal, Ne• 

il 
bahat, Agah. Adanadan Halil, Akhi ... 
sa.rdan Zekeriya, Aksaraydan Emine, 
Amasyadan Ali Kemal, Şaban, Anka• 

ı a 

! 
• 

ra birinciden Srtkı, Feridun, Ankara 
ikinciden Ismet, Mahir, Abide, Fazı• 
la, Aydından Sabri, Hulusi, Ayvalık 

m 

• 

• 

Hatta Ankaranın karadenizinde yüzme müsabakaları 
bile yapılıyor 

işte, bu müsabakalardan birine girenlerden 
kalabalık bir grup 

Ve müsabakada kazananlara mükalatlar verili.yor 

tan Abdullah, Bahri, Bandırmadan 
- 51 Şevket, Bartmdan Sabahat, Bilecik· 

ten Hüsamettin, Fevziye, Tevfik Fik 

il 
ret, Bitlisten Ismail, Sadi, Bocadan 
Faik, Nazmiye, Burdurdan Rüştü, 

Şefik, Bursadan Hilmi, Necati, Celal, 

il 
Tahir, Çankrrıdan Hüseyin, Şükrü, 
Ismail, Çatalcadan Hadi, Seyfi. Mü
nir, Çorumdan Reşat, Hüseyin, Edre

N mitten Hacer, Elazizden Veysi, Ke
wm nan, Cemil, Elbüstandan Hasan, 

Erzincandan Ali Rıza, Geliboludan 
\fohsine, Giresundan Ali Rıza, Ho-

• padan Mahmut, Inönünden Makbule, 
Güzin, Em1ne, Iskilipten Omer, Ispar• 

,. tadan Tevfik, Zekai, Hadi, Ali, Kara-
• taştan Ilhami, Osman, lzmitten Yu

suf, Nadide, Hüseyin, lzmir Karşıya
kadan Emine, Kemal, Seniye, Kırk .. 

• larelinden Osman, Iclal, Kırşehlrden 
Zeki, Ali Rıza, Ziya, Konyadan Lut• 

a fi, Muhlis, Vehbi, Seher, Mithat, Ma 
nisadan Srtkı, Suat, Abdülhalik Na· 

1 il, Zekiye, Çağatay, Maraştan Emine, 

• 
Merzifon~an Ali, y Can, Sıdıka, Ka~ .. 
rive. Mugladan Egmel, Sadık, Nazil• 
liden Şekfır, Zahide, Remzi, Nevşe.. 

hirden Abdülkavi, l!ayri ve Isa. 
• Nakledilen muallimlerin listesi bu 

günlerde hazırlanarak tebliğ edilece1C 

• =ti=r·===-=================-

il 

a 

• 

Tarihi Telgraf 
Makinesi Müzeye 

Konuldu 
Sivas, (TAN) - Milli mücadele

mizin ilk günlerinde toplanan Sivas 
kongresinin devamı müddetince veri
len kararları bütün memlekete bildi· 
ren telgraf makinesi Sivas posta ve 
telgraf müdürlüğünden alınarak lise
ınizdekl lnkılap Müzesine konulmuş. 

tur. 
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BUYUK MANEVRADAN 
Çorlu, 17 (Sureti mahsuaada • L K e e 

giden arkadaşımızdan) -
Dün sabah saat tam altıda bü-

yük Trakya manevraları Çerkezkö- 1 G u N 
kasından ihtiyat alaylar gitmektedir. 
Gece, her iki taraf ta ilerleme ve tab 
kim.at ile meşgul olmuşlardır. Kır
mızı kuvvetler, Istranca ormanlarına 
sağ yanlarını dayayarak Midye istika 
metinde ilerliyorlar. Mavi kuvvetler 
de, hem düşmanın bu ilerleyişine ma
ni oluyor, hem de üzerine gelen kuv
vetlerin sağcenahlarına sarkmak isti
.yor. 

yünden hareket eden bir kırmızı fırka 

ile bir mavi fırkanın Manika köyünün N o T LA R 1 cenup sırtlarında karşılaşmasile baş-
ladı. Şimdi bütün Trakya, askeri bir 
faaliyet içindedir. 
Manevranın başlangıcında her iki 

tarafa verilen muharebe vaziY.eti şöy
~e tesbit olunmuştur: 

Kırmızı taraf 

Kırmızı kuvvetler, Meriç nehri bo
yunda bir düşmanla muharebe baliıı
dedir. Muharebe uzun bir zamandan. 
beri devam etmektedir. Ancak, gerek 
kırmızı kuvvetler, gerekse mavi kuv
vetler, hudut üzerinde daimi bir te
mas vaziyetini muhafaza etmisıer-
d~. . 

Hu.dut boyunda muharebe vazi \•eti 
böyle iken mavi tarafa yardımcı, müt 
tefik diğer mavi kuvvetler, Karadeniz 
sahilindeki Midyeye ihraç yapm1ya, 
asker çıkarmıya başlamıştır. Kırmızı 
kuvvetler, Çanta - Sinekli - Mani
kalar hattında kuvvet tahşit etmiş
tir. 

BU kuvvetlerden kırmIZiya mensup 
bir fırka, mavinin Midye sahiline ih
raç hareketi yaptığını duymuş, der
hal harekete geçerek Midyeden gelen 
mavi kuvvetleri karşılamıya çıkm~
tır. :3u esnada Manika d\l'esi boyun
dakı k1rmızı kuvvetlere de ihraç edi
len mavi, kuvvetlere karşı hareket 
emri verilmiştir. 

lstcmbuldan giden kırmızı 
kolordu 

'.Aynca Manika deresi istikametin
de Istanbu1d.an sevkedilen kuvvetlerle 
hemen bir kolordu teşkil edilmiş. bu 
kolordu Büyük ve Küçük Manikalar 
arasından Saraya kadar uzayan ara
zide mevzi almıştır. 

Midyeye ihraç edilen kuvvetl~rin 
kırmızıya nazaran faik olması ihtima
ıille karşı kırmız1 ordu komutanı, 
Marmara kıyılarındaki Ereğliye bir 
kolordu çıkarmıya karar vermiş, bu 
lrnlordunun ihraç hareketleri de baş
lamıştır. 

Kırmrzı komutanı 

ne düşünüyor? 
]{1rmızı ordu komutanı şunu düşü

nüy"or. Meriç boyundaki kuvvetleri 
geıi almadan, zayıflatarak oradaki 
muharebe vaziyetini devam ettirmP-k, 
fakat diğer yandan Midyeye ihraç 
yapan düşman ordusunu karşılamak 
ve herhangi bir çevirme hareketine 
maruz kalmamak. .. 

Midyeye ihraç edilen düşmanı Is
tanbuldan ve Ereğliden gönderilen iki 
kolordu durdurabilir; tutabilir. 

Kolordu kısmen Ereğliye çıkmış ve 
bir fırka, Çerkezköye kadar gelip iı:J
tirahate ~ekilmiştir. Harekete müht:ıy 
yadır. Bu sırada Manika deresi bo
yundan ilerliyen fırkanın komutanı 

mavinin bir yarma hareketile Ça~al-
ca istikametinde ilerliyebileceğini tah 
min ediyor ve Çerkezköyünde ordu
gah kurmuş olan kırmızı fırka komu
tanına haber gönderiyor: 

" 17 Ağustostan itibaren ha· 
rekete geçmeniz lazımdır. Mavinin bir 
yarma hareketi yapması muhtemel
dir.,, 

ilk karfıla~ma 
Çerkezköyündeki fırka, hemen ile

ri harekete geçmiş, mavinin ilerliyen 
fırkasile Manika cenubunda Derviş 
tepe - 201 - 207 rakımlı tepeler hat 
trnda karşılaşmışlardrr. 

Başta mavi fırka, iki alayı ile kır· 
mızı cenahında muvaffakıyetli taar
ruzlar yapmış ve bu sırada emrinde 
bulunan bir süvari alayı ile de kır
mızının yan ve gerilerine sarkmıştır. 

Fakat kırmızı fırkanın muharebeye 
müdafaa eden ve sola geriye kade. 
meli olarak ilerliyen iki alayı, mavi 
fırkaya mukabil taarruz yapmıya 

başlamıştır. 

Mavi taraf 

Mavi kuvvetlerin hedefi, hududu a
şıp Trakyaya girmek, araziyi ele ge
çirdikten sonra Istanbulu almaktır. 
Kuvvetler, Meriç nehrini aşarken, 

kırmızı kuvvetler tarafından karşı -
lanmıştır . .Meriç boyunda kırmıztlar
la şiddetli ve sürekli muharebeye tu
tusmuştur. 

Fakat, kırmızının yanlarını çevir
mek, gerisine sarkmak lazımdır ki, 
basım, kıskıvrak bağlanabilsin. 

MılııYH 

ı ı ı .uoo,ooo 

f$AJIETI.EK 

- KtRMIZl 
l'lllllll'iMAVJ 

Çorludan bir fırka gidiyor 
Çorlu, 17 (Sureti mahsusada gön· 

derdiğimiz arkadaşımızdan)- Bugün 
öğleden sonra cephedeki fırkalar a
rasında manevra, taarruz ve mukabil 
taarruz şeklinde devam etmiştir. Bun 
dan başka kırmızının Karıştıran mev. 
kiinde bulunan süvari livasına men
sup otomobillere bindirilmiş bir ala
yı, kırmızr fırkanın cephesini takviye 
etmek üzere emir almıştır. Alay, · 17 
zırhlı otomobilin himayesinde Karış
tırandan Yanıkağıl ktiyüne gitmiştir. 
Ayni zamanda kırmızı kolordunun 
Çorluda bulunan bir fırkası da cep
he gerisine yanaşmak üzere $aat 16 
da hareket emrini almıştır. 

.Bu fırka, muhtelif yollardan istifa
de ederek, bava tarassuduna karşı giz 
lenerek cepheye doğru yürüyiişe geç
miştir. 

ogıeden sonra, kımızı ve mavinin 
bütün keşif tayyareleri, keşif faaliyet 
lerine devam etmişlerdir. 

1-A .. k tatur . 
Manevrada mavi ve kırmızı kuvvetler harekatının krokisi 

Atatürk dikkatle tetkik ediyor 

Mı.ıvinin ihraç hareketi kılacak bir tabiye sistemi tatbik et-
Mavi ordu komutanı, diğer mavi mek zorundadır. 

bir müttefikten yardım istemiş, bu Yapıl~cak vazife, i": 
yardımcı müttefik te komutanın tali· T 

matma uyarak kırmızının arkasına 
sarkmak üzere Midyeye 16 Ağustosta Kırmızı için: 
ihraç yaprnıya başlamıştır. Mavinin ihraç hareketlerine manı 

Mavi, ihracı .. yapar.ken mühim bir ı olmak, yahut Meriç boyunda!° krr
mukavemet gormemış, sol cenahını mızı kuvvetlerin arkasına dogru bir 
Istranca ormanlarına dayıyarak Sa. sarkma hareketine karşı koymak ve 

ray - Vize hattına doğru ilerlemiye kırmızıların arkasını temin etmek. 

Manevrada 
(Başı 1 incide) 

elbise giymişlerdi. Büyük önder, Ma
reşal Fevzi Çakmak ve generaller ta
rafından karşılandılar ve lnönü ile 

birlikte manevra sahasında çok u
zun süren bir tetkik yaptılar. Muh· 

telif yerlere giderek, bu noktalarda
ki komutanlardan uzun izahat aldı
lar. Bazı mevzilere girerek vaziyeti 
gözden geçirdiler. 

Orgeneral Fahrettinin, harita ü
zerindeki izahatım dinliyen Büyük 
~f, kanaa.tlPrini · 

"- Çok enteresan. Eğer .• bu kuv
vetleri durduramazsanız, büyük işler 
görecekler,, şeklinde ifade ettiler. 

Son gelen haberleri ve malllmatı, 
hususi bir dikkatle dinliyen Atatürk, 
9 da mavi hatları arasında bulunan 
207 rakımlı tepeye geldiler. Buradaki 
tabur kuman.danından krtalann ha
rekatını dinledikten sonra 9,15 te 
Kumdere mevkiinde Başhakem Salih 
Omurtaktan izahat aldılar. 9,45 te de 
Marmara deresi mevkiinde taarru7.a 
geçen kıtalarm ilerleyişlerini takip 
buyurdular, askere iltifat ettiler. Baş 
bakanla birlikte büyük Manika kö
yüne giden Şefimiz, Çerkezköyü yolu 
ile LüleburgaZI şereflend~rdiler. 

Oğleden sonra saat 16.36 da, Bü
yükkarıştıran köyüne giderek bir 
müddet tetkikatta bulundular. Ata • 
türke şerbet ve ayran ikram ettiler 
Atatürk te huzurlarına kabul ettikle
ri köylülere iltifatta bulundular. Bü
yük Şefimiz, saat 17 buçukta, Büyük
karıştıran köyünden ayrılarak Çorlu
Kanştıran yolu üzerinde, tatbikat ya-

pan motörlü vasrtalarımızı ve kam
yonlarla yapılan askeri naklivatr tef
tiş buyurdular. Modern ordumuzun 
yüksek teknik kabiliyetlerini takdir 
eden Atatürk, geç vakte kadar, tet
kiklerine devam ettiler. 

Şefimiz Atatürk 
lstanbulda 

Çorlu, 17 (Tan muhabirinden) 

Büyük Şef Atatürk, Başvekil ismet 
1nönü ve Dahiliye Vekili B. Şükrü Ka 

ya ile birlikte bu gece saat 19,30 da 

manevra sahasından Çorluya geldiler. başlamıştır. Bu esnada Istanbuldan 
gelen ve Ereğliye çıkarılan kolordu

ların birer fırkası, mavi kuvvetleri 
üzerine doğru harekete geçmiştir. Ma 
vi komutanı, hem, bu fırkaların hare 
ketlerini önliyecek, hem de Meriç bo
yundaki muharebeye sekte vermeden 
kırmızının arkasmı çevirecektir. 

Mavi için: 
Midyedeki ihraç hareketlerini ça- Bir müddet kolordu binasında istira-

hat ettiler ve Istanbula gitmek üzere 
askeri erkan ve Kamutay heyetile 
halkın coşkun ve candan tezahüratı 
arasında ayrıldılar. 

Açık arazide muharebe 
Binaenaleyh, durmadan ilerlemek, 

mukavemetleri kırarak, kırm11mın 
kolordularile açık arazide muharebe
yi kabul ederek Meriç vadisi şarkına 
doğru hareket etmesi lazımdır . 

Mavi komutanı, bu vazifeyi yapa. 
bilmek için ilerlemekte ve kilçük Ma
nika - büyük Manika istikametinden 
gönderilen kırmızı kuvvetler karşısın 
da bulunup onları muharebeden hariç 

buk bitirip kırmızının Manikalardaki 

mukavemetini kaldırmak ve doğruca 

Meriç vadisinde muharebe ile meşgul 

bulunan hasmın arkasını almak. 

Dünkü manevra vaziyeti: 

Dün, mavi kuvvetler Midye istjka· 

metinden kırmızının cephe aldığı ts

Bir Çocuk Arkadaşını 

Bıçakla Yaraladı 

tranca - Saray - Vize hattına ta· Dün Usküdarda iki küçük çocuk a
arruz etmiş, kırmızılar da mavinin bu rasında bir yaralama hadisesi olmuş
taarruzunu önliyen mukabil taarruz· tur. Acıçeşmede oturan 13 yaşında 
lar yapmışlardır.Kırmızılar,Manikalar Bülentle ayni mahallede oturan Şük· 
istikametinden bir, Çerkezköyden de rünUn çocuğu Cezmi oyun oynarke_n 
bir fırka ile taarruza geçmişlerdir. kavga etmişlerdir. Bülent, eline geçir 
Gerek Maınikalardan, gerekse Çerkez diği ekmek bıçağı ile Cezmiyi sol gö
köyünden hareket eden fırkaların a.r-

1 
zü üzerinden ağır surette yaralamış-
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MANEVRADAN RÖPORTAJ 

Mehmetçik ve Onun 
Büyük Başkumandanı 
Ataturkle Beraber 
~~~"·~~~~ 
~ Yazan: SalGhattin GünCJÖr ~ 

, [ÇORLUDAN "TAN,, A] ~ - ~ . 
Çorlu, 17 (Manevraları takibe 

giden arkadaşımızdan): 

Hen~z ~i~ saat kadar uyuya
bılnuştık. Kapı güm güm 

vuruldu: 
- Kalkın .. otomobiller hareket 

ediyor! 
Çarçabuk giyindik. Kahvaltı et

miye vakit yoktu. Arkadaşlardan 
biri: 

- Yolda karpuz alırız! dedi. 
Ben alay ettim: 
- Hayır! Karpuz almak doğru 

değil! ,, 

- Neden? 
- Maviler, karpuzları mikropla-

mış _olabilirler! 
Elli kadar otomobil, arkalarından 

toz bulutları kaldırarak yola düzül
dü. Biz de aralarındayız. 
Güneş yarı yolda, doğdu. Ufuk, 

perde perde açılıyor. Bilyük Türk 
ordusunun huzuruna çıkmak üzere 
manevra sahasına doğru ilerliyo-
ruz. 

Saat tam altıda Derviştepenin 

önüne geldik. Başta Mareşal Çak
mak, sonra harekat müdüründen 
başJıyarak bütün kumanda heyeti 
burada ... 

Vaziyetimiz son derece naz.ik! Şu 
dakikada iki düşman ordusu ile 
harp halindeyiz. Bunlardan biri mef 
ruz sarı ordu, öteki hakiki mavi or

du .. Mavi ordu, kancıklık ediyor. 
Bizim sarı ordu ile Meriç boyunda 
çarpışmamrzdan istifade ederek, 
Midye sahillerine asker ihracına 

kalkışıyor ve teşebbüsünde muvaf-
:Ea.b: t... .ı~ .. ·- .A.J...,. ...... hcotı>.-ı ...... ""' 

yapılan keşiflere göre, ihraç kuv
veti bir kolordudan ibarettir. Bu 
kolordu, ilk karaya çıkan kıtalari
Ie Saray ve Istranea istikametleri
ne doğru ilerlemiye başlamıştır. 

Kırmızı ordunun Manika de
resi boyunda bazı kıtalan 

var. Bu kıtalar, Istanbuldan acele 
sevkedilen kuvvetlerle takviye edi
lerek bir kolordu teşkil olunuyor. 
lstranca şimali ile Manika deresi 
boyunca Saray cenubunda mevzi tu 
tuluyor. Düşman kuvvetleri, şim
diki halde, tevkif edilmiş vaziyet
tedirler. Kırmızı taraf, mevcut kol 
ordusundan başka Marmaranın E
reğli sahillerine, düşmanı önlemek 
için bir kolordu ihraç ediyor. 

Bu kolordunun birinci tümeni, 
16-17 ağustos gecesi, saat beşte, 
Çerkezköy mıntakasma gelmiş ve 
yerleşmiye başlamıştır. 

D
.. unu tıeldi" - uşmanm taarruz 

yoruz ! aıı 1 
- Kolordudan haber aJdIDlZ 
- Evet Mareşalim, aldrlt· 

- Ne diyor ? . . Jllu• 
- O da Tümenin hareketin! 

vafık buluyor! dS' 

Vakıa Krrmızı Tümen k~~:ı· 
nı, harbin bundan sonrakı s g~· 
!arım tasarlıyarak, harekete biJ!' 
m.iş ve Derviştepe ile onun ~ar ıtıU
deki sırtlar istikametinde, bır ştıı 
harebe yürilytişüne başıarıı~ıı· 
Tam bu vaziyette iken I{olO ıdU' 
sundan hareketinin yerirl'de 

0 

ğuna dair cevap geldi. 204 
Tekrar otomobillere atla~k· ruz. 

rakımlı tepeye doğru ilerhY
0 Jsfı 

Tepe, Mavilerin elinde .. IDrJll1~ ~· 
müdafaa harbi yapıyorlar. !'!-1 ~eP 
yözler, birkaç yüz bin leyıegııı ~ı· 
birden baykmşmı andıran sesle~s.D· 
kararak takırdıyor, geniş ov3 toP. 
kesif tüfek sesleri, ve arad~ ib' 
gürültüleri duyuluyor. :Muka 0r
raç yapan Kırİnızı Kolordunuıı.tiJeı 
d'lldan aldığı emir, bütün kUV"edUŞ
Çorlu şimaline doğru sarıkarııJc sd• 
manm gerisine düşmek v~ onuttif· 
rüyüp denize dökmekten ıbare ıJl~ 

Kırmızı, bUtün varlığiyle bU e 
yerine getirmeye çababyor · 

. l{ol· 

Şu anda Mavi ordu; bil' a\-& 

ordusiyle sahilden sıı.r;or. 
kadar, Manika deresi boyunca'ııstP 
mızı Kolordu ile karşı karşıya 

ediyor. t1tlıı 
Mavilerin İkinci Kolordll5• 5' 

mensup bir Tümen, 16-17 ~ş· 
tos gecesi Saray,,.e~varına g~ 
U.r. İ~l TUnu"u~ •.., rı:; .. ı_..-.ı"'f tr\!ll'• 
gahı, Midyeye sıkıştırmakta.d w 
Süvarileri de Ergene boyunda ss· 
raç yapan Kolordu kumandeftl şıl 
raydaki Tümen kumanda01~ıret 
emri veriyor: .. Kolordunun ;w 
kuvvetlerini beklemeden, ce~~ 'pit" 
ki Mavi Kolordu ile liareketilll ·ıtı• 
leştir.erek hemen ÇerkesköY jst~ 
metinde taarruza geç! Tren bS. e.ı· 

. . pl I ı 
kes! Kırmızının takvıyesıne 

1 
dan vermeden im.hasma çalış ·•''fil• 

Saray kasabasında geceleylll ilC' 
men, bu emri alınca, gece sa,ıı.t il>s; 
den itibaren keşü kollarile }ı{a·~etl' 
deresini geçerek hazırlık anevı1 ' 

ni elde ediyor. del>! 
Sabah saat beşte de cephever· 

Kolordusunun sağ cenahından. pete' 
viştepe, 204, ve 207 rakıı:nlI :e ti1'ııt 
re taarruz ederek ÇerkesköY 15 ıteta 
metine inme vaziyetinde nare ~tJ 
geçiyor. Son dakikalarda },{a tJlıl' 
taarruzları durdu. Kırınızılal' 'ps.i' 
kabil taarruza başladılar. BU~) s; 
başlıyan manevraların saat ( :fll~ 
kadar devam eden birinci sa ıı.tP 

t~dır. Çerkezköy mın5takasm1a ~ 7 işte budur. İki taraf arasında. ll 
agustos sabahı saat te yer eşmış d d" .---/ .. ku d ., h e-vam e ıyor. 

Kolordunun diğer tümen ve kı
talarile karargahı, kısmen vapur -
dadır, kısmen de Ereğliye çıkmak-

olan tumen man anı, sagcena - ---------
ta Manika deresi boyunca, cephe ~c l .A 1 B r 
tutan kırmt~l kolordu kum.andanu:ı- 1 r e a aya ' 
dan karargaha yazılan raporun bır 
suretini alıyor. Rapor şudur: • 

"C~p~.ed~ki düşmanın 17 ., ağus· 1 z m •, re 
tos gunu, bır yarma yapacagmı talı 
min ediyorum. Sıkışmamız ihtimali 
vardır. Böyle bir vaziyette birinci D .. n .. yor 
tümen bana yardım etsin.,, O U 

Saat beşte, yalnız bu kadarcık 
malfunatla mücehhez olan birinci 
tümen Çerkezköy ilerisinde ve cep~ 
hedeki kolordunun solcenahında 
düşman faaliyetini haber alıyor. 

Kendi kolordusundan heni.iz emir 
yoktur. Komu.tan bu vaziyet dahi -
tinde ne yapmalıdır? 

Derviştepede, hareketlerini ta
kip ettiğimiz tümene verilen 

· ilk manevra vazifesi bu idi. 
Mareşal Çakmak dürbünü elinden 

bırakmıyarak Fahrettin Altayla ko 
nuşuyor, Albay Zekiden harekat 
hakkında malumat alıyordu. 

Bir aralık Mareşal sordu: 
- Bugün, ne hareket bekliyor

sun? 
Kırmızıların Tümen kumandanı 

cevap verdi: 

Cuma Günü lz.,,ir 

Fuarıni Açacak ,,, 
• del1) ' Izmir, 17 (TAN Muhabir1n lP~ 

lktısat Vekili B. Celal BaY8 r:tiJl rt' 
kotrasiyle Çeşmeye gitti. veıcı vrııtııt' 
fakatinde bulunan İş BanJ.<aS! diget 
M .. d"" rü B M EriQ j,le 13· u u . uamm.er .,. r 
zevat Istanbula hareket .. et~il~~it~ 
Celal Bayar perşembe gun°. ıe fıJ 
gelecek, cuma günü de merasııtl 
arı açacaktır. 

• f! 

M k B k 
1l.l" .. d .. il saitı 1.'! 

er ez an ası 1vı.u ur ef v 

Bankası umum müdürü MuaJll
111 

Jil
11 

o'/ . 
riş, !zmir mebusu Hamdi Ak5 ı:;ellf1' 
Karadeniz vapuriyle Izmirdetı "' 
mize gelmişlerdir. 
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Çavdarlar ,!Gif~'iiii'~ İşlenmiş 
Değişmedi - ~. Tütünler 
Piyasada Dün de !Piy asasz~ Yeni Mahsul 

--o-_ 

Şehz~de 
Korkut O 
Olnıasm? 
~e • 

l'a Ydana ko 
llıışıar.. b §ınuşlar .. cesetleri a-

~ bir YaraııU~ların arasında, nasıl
cvaba başı ulmuşlar .. derhal is
' Ad aınışlardı. , 
- "' ın ne senin ? 

.rıerhal ·· 
-1{· 

ıınsin? 
~:: Şehzad .. H 
''G!. e azretlerinin şarap-

- liangi ~~ 
- ~-'- ~hzade Hazretlerinin? 

": ~zad "lll. e Korkut Hazretleri-

- O, nerede? 
- '.Ben· .. Onun ' Yaralanıp düşerken 

ı- ' Yan ·· ara doğru 1ndaki adamlarla şu ta-
- J\ kaçtığını gördüm. 

tJıt nıu~d ~ kaçan, şehzade Kor-
- u., 

Evet 

lıerkesi d . . 
ı.._ ~ 1• • enn hır hayret isti-
"U a etnı· ti . haYret ış · Ayni zamanda 
tı\'a et ' derin bir korkuyu da ih 

'il:, rnekte 'di 
"IU''- ı . 

~ .. me ı otı.leliııe ~ erden birkaçı, başlarını 
..... ~ egnuşıer: 

~litıe: raptık, biz? .. Demek ki ü
~e l{o a dır~ığımız adamlar, Şeh
~ hi.lk~kut ıle maiyeti imiş ... Şim-
llt bite et bunu haber alırsa ar
"'liıtıiy' büsbütün rahat ve huzur 

bi ecektir. 
~e 8" Ôlek oyıen~lerdi. 

"l fi_ ı~r· 'tt'k Gi,-.e, 8o • gı ı çe artan bir hay 
t'gularma devam etmişler-

'~ ~ ııe ~· .Şehzade Korkut, buralar-
~el'h ezıyor? .. 

tııL at, derın· d . . . . "t: enn ıçını çek-

' .\h -~atı ' agalar, ah... Bunu, hiç 
~ SOyı~" Bunu, ne siz sorun .. Ne 

be 1Yeyim 
ı.. tnişr · 
~e, bU ~··· Yaralan, bu genç kö 
~ ~alt Yük bir ıstırap vermekte 
dııOı-ktı \1 at o, etrafındakilerin bir 

ltıaruıe nedamet içinde bulun
~~ b' 1 ~ssettiği için, belki efen 
le; iııı~ 1~ 1Yilik edebilmek ihtimali
~: e ınliye sözlerine devam et-

' Ş ~ 8altanat davası yüzünden 
ti ç itin,. g~lenler; insan oğlundan 

r ... tli~ın başından geçmemiş
~ ec rnem ki bilir misiniz; be
~.ı.~4endi ~ nı. olan Şehzade Korkut, 

~İt i~tı. e~ büyük oğludur. 
~Ol lhtıyar Türkmen, tasdik 

etdi· ....... . . 
~li Bil' · 't "· ınz. 

~ll t\tıife~dirn; babasına rica etti 
t~et Cihandan, göçüp gitmeden 
lıe ~ labt ve saltanatını kendisi
~ lll'a~~t etmesini istedi .. Halbu
~ ~'ta• ~n ~üyUk vezir, Hadım 
~~"<lel'j girdi., Efen dimin kUçük 
. tllıa olan gehzade Ahmed in ta
~. :e~1 gösterdi. Hatta; efen 
i'1 dU ldışah babasının gözün-
1. feıı.dinı ~Urecek işlere girişti. 
;~e '. bu gidişle hayatının teh-
~ sa&irdiğini anladı. Bizden, 
~"'1.i \ig·d~k adamlarından seksen 
~~a~Yi başına topladı. Hazinesi-
1' ~. ~: aldı. Haccetmek bahane
(! ~t. ~ a3 reisin gemilerine bine-
~ a.~\ dır~ kaçtı. Mıs.ıra giderken, 
~~at :tı.ızlcrde, çekmedi({imi? m,, 
ta tib· alınadı. Bir taraftan dağ
" ~ta~ coşan dalgalar.. diğer 
~ "··· tlu etrafımızı saran korsan
d~lt . ., l{ tı.lardan güç hal ile kurtul
ıij~ >.t.sıaraYa çıkar çıkmaz. efen
lığ ''&e ~ S~ltanma haber gönder
ta e \a:ı bır müddet için misafir
~· bi ?l etsin." dedi ... Mısır Sul 
%ı'~ ,: Payitahta çağırdı. Birc:ok 
,._ bi .. anı.ıarile beraber. efendi-
'I! 'll(!~. 
do~ gı?e mahsus olmak Uze-

~lt İÇirı. cıns at, yüklerimizi taşı
~~lt Oltı.:ı dokuz katar deve; bize 
~ ak için de yüz at ile bir 

)'eler olladı. 

Türkmenlerden biri, dayanama
dı: 

- Aşkolsun. Mısır Sultanına .. 
Türkler gibi, misafire ikram etnı~
yi iyi biliyormuş. 

Diye mırıldandı. 

Ferhat; birkaç geniş soluk 
aldıktan sonra sözüne de

vama başladı: 
- Bu hediyeler arasında, do

kuz bin duka altını, dokuz top 
sırmalı Hint kumaşı, dokuz tane 
de, dilber delikanlı vardı. 

Bu sefer de, ihtiyar ve mutaas
sıp bir Türkmen homurdandı: 

- Dokuz tane, dilber delikanlı 
mı?. Bunlar ne olacaktı?. 

- Bunlar, Efendimin hususi hiz 
metlerine bakacaklardı. Malum ya. 
Saray adeti. .. 

- Çok şükür ki, böyle şeyler 
bizim malumumuz değildir.. Son
ra? .. 

- Efe.netim, htr alay tertip etti. 

na~ otoıişlel' .. cereyan ede..a 
kanlı hadiseyi de nakleylemişlerdi. 

Korkudun eşyalarını büyük bir 
hayret ve dikkatle muayene eden 
Şah Kulu, evvela, bu eşyaları hü
kumete teslim etmek .. bilmiyerek 
Şehzade Korkuda hücum ettiklerin
den dolayı aşireti namına tarziye 
vermek istedi... Fakat sonra, fikri
ni birden bire değiştirdi: 

- Böyle bir fırsat, insan oğlu
nun eline bir defa geçer. Bu fırsat
tan istifade etmemek te ahmaklık
tır .. Osman oğulları. zaten biribiri
le boğuşuyorlar. Taht ve saltanat 
kavgasından göz açamıyorlar. Bu gi 
dişle, nasıl olsa biribirlerini yiye
cekler. Kendileri de birer birer, 
sönüp gidecekler ... Şu halde, ben ne 
duruyorum. Başımda, bu kadar a
dam var. Elimde böyle bir hazi
ne de olduktan sonra, bu adam
lanmı iki üç misline çıkarmak 

işten bile değil. Ben de ortaya atı

lırım. F.ğer kısmet ise, bir altın kil· 
lalı ta ben kaparım.. Ya, devlet 
başa, ya, ·kuzgun leşe ... demişti. 

Ve derhal isyan hazırlıklarına gi
rişmişti. 

(Arkası var) 

Ayni Vaziyette Geçti - Bu senenin mahsuıu Kaplıca ~ 
~tohumu ı•i,ya aya getirilmiştir. ~. 

Dün şehrimize on bir vagon buğday 
ile iki vagon arpa gelmiştir. Gelen 
malların mühim bir kısmı satılmıştır. 
Evvelki gün gevşek kapanan piyasa· 
da buğdayların her cinsi üzerinde 
kiloda 5-6 para kadar düşüklük ol
muştu. Bu düşüklük dün de kendin! 
muhafaza etmiş ve yumuşak buğ
daylar 1-2 çavdarlı Polatlılar 6,32 -

6,34 ve 2-3 çavdarlı Polatlılar 6120 
kuruştan, 4 - 5 çavdarlı Aukaranın 

beyaz mallan 6,10 - 6,11 kuruştan, 
17 - 18 çavdarlılar da 6,05 - 6,08 

kuruştan satılmıştır. 

Çavdar fiyatlarında değişiklik ol-
mamış ve kilosu 4,35 kuruş fiyat bul-

muştur. Arpaların kilosu cinslerıne 

göre, 4.05 - 4 ,07 ,5 kuruşa verilmiş
tir. Çanakkalcnin kuru baklası kilo-
su 4,20 kuruştan satılmıştır. Yeni 

mahsul kuşyemi 8,38 kuruştan mlış

teri bulmuştur. 

~ Kaplıcayı hayvan yemi olarak ~ 
- 1.."Ullanan bazı dış memleketler ~ 
- için piyasamızdan kaplıca alın- ~ 
- mıştır. Yeni gelen mallann ı..;ıo- ~ 
~ su 3,20 - 3,25 kuruştan satıl. ~ 
~ mı~tır. ~ 
llıı • ~ 
~ Zeytinyağı piyasasındaki fh·at -
~ tarın yeni mahsul ~ıkıncıya ka- ~ 
~ dar dii~e<>eğine ihtimal \'erilm;:e_- ~ 
'- mektedir. Ellerinde yağ bulun 
lııı duraın müstahsillerden bir ço v 

~ mallannı satmışlardır. Ekst 
'- :zeytinyağı toptan G:> - 67 ,.e_ ~ 
~ perakende 69 - 70 kuruşa birin ~ 

'- ci yemeklik yağlar ise 54 - 63"'_ ~ 
\ kuruş arasında toıltan satılmış-
~ tır. 

~ "'"'"'' "''"'""~'"'"''"'""" 
•• 
Unitüı k 15 
Lirada kapandı 
Dün borsamızda bütün tahviller Ü· 

zerinde az çok muameleler olnıt•ştur. 
Unitürk on beş liradan açılmış \'e on 
be.~ lirada kapanmıştır. Iki::ıci tertip 

Ankara, 17 (TAN) - Ticaret mu- Unitürk dahi 14,60 lira üzermden sa
vazenemiz bakımından sattığımızdan tılınıştır. Sıvas - Erzurum tahville
fazla mal aldığımız memleketlerden ri 97,50 liraya çıkmıştır. Anadolu tah 
yurdumuza yapılan ıthalat nıuka~i- villeri ise 41 liraya yükselmiş ve A
linde yapacağımız ihracat icin şim- nadolu mümessili 38,75 liradan mua
diye kadar altı aylık bir mülılet ve- mele görmüştür. Aslan çimentosu ü
riliyordu. zerine az iı,ı olmuş, satıcılar çoğalmış 

Hükumet, bu altı aylık müddetin olduğundan 12,95 liraya düşmüştür. 

Sattığımızdan Fazla 

Mal Aldığımı% 

Sterlin fiyatında birkaç santim te 
uzatılması hakkında yeni bir karar- nezzül vardır. Merkez Bankası bir 
name hazırlamıştır. sterlini 630,75 kuruştan test:>it etmiş-

--o- tir. 

İyi Ozüm Y elİftİrenler 

ZirJıat:....odasında yarın bır toplantı 
yapılacaktır. Vilayetin bağ mmtaka

Kaşar Peyniri 
larında tetkikat yapan heyeti!l rapor- Beyaz ve kaşar peynirleri piyasa
ları üzerine en iyi ve fenni bağ ve ü- sın.da nevilerine göre 5 - 10 kuru§ 
büm yetiş irenlere derecelere ayrıla- kadar düı,ıüklük olmuştur. Bunun se
rak para rpükafatı dağıtılacaktır. bebi Trakyadan bu senenin peynirle-

Peyderpey ihraç 

EdUecek 
Samsun, Ege, Bursa ve tzmit 

mıntakalannın işlenmiş ve depo ha
linde bulunan tütünlerine muhtelif 
dış memleketlerden alıcılar çıkmak
tadır. En çol.{ aranılan Samı:ıun ve E
ge tütünleridir. Çekoslovakya ile Po
lonyanın tütüncü firmalarmılan bazı
ları Türk tütün şirketlerinden nUmu
nelik tütün istem4ilerdir. Tir.aret oda
sından alınan malumata nazaran her 
gün birer miktar tütün ihraç edil -
mektedir. Fiyatlara gelince; cinsleri
ne ve kalitelerine göre, geçen sene
lere nazaran yüksek olmamakla be
raber normal addedilmektedir. 

Ezik ve Çürük 

Patates Satllmıyacak 
Patates mahsulünün standardize e

dilmesi için ticaret odası tarafından 
hazırlanan talimatnamenin bu haf
tadan itibaren tatbikatına başlana .. 
cağı haber verilmektedir. Talimatna· 
pıeye göre, patatesler tip olarak dört 
boya ayrılacak ve toptan muayyen fi
yatlarla satılacaktır. Patateslerin e
zilip çürümemesi için de ambalajları
nın yetmiş beş kilodan fazla olmama
larına dikkat edilecektir. 

Kirli Yapağdar 
Anadolunun muhtelif yerlerinden 

toplanmış yirmi dört ton kadar kirli 
yapağı ile Eskişehir ve Pulatlr mm
takasından otuz beş ton kadar tiftik 
piyasamıza gelmiştir. Yapağılara 56. 

1
,58 ve tiftiklere 122-124 kuruşa kadar 
müşteri çıkmışsa da satılmamıştır. 

Balık çok 
Çıkıyor 

az 
Kırk davul getirtti. Ve bu davul
lan dövdürerek Mısır Sultanının 
payitahtına girdi. .. Sultanın adam 
lan bizi burada da karşıladılar. Sul 
tanın sarayının yanında, başka bir 
saraya konukladtlar .. Mısır Sultanı, 
bize çok dostluk yUzü gösterdi. 1 
Sarayımıza her gün; elli koyun, iL 1 o k M A N ::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::·:·:·:.:·:·:·:·:·:"""·...: 

rinin fazla miktarda piyasaya gelme
sidir. En yağlı beyaz peynirler 27 Balık mevsimi henüz başlamadıihn-
28 ve kaşarlar ise 45-47 kuruştur. dan piyasada balık azalmı§tır. t3o-. . .................................... ... 

ellı kantar şeker, elli kazavi prinç ' :::::::::::::::::::~:::::::::::::::;:;:;::::::::;::~::::::::::::;::::. . • •• • . • ' ~:::::::~:::·:·:·:·:·:·:-:·:·:·:::::::;:·:·::::;:::::;:::·:·:=:::::::: 
ıkı yuz pılıç bılmem kaç kantar ·.·.· · · · ... · · · · · .... · .. · · · · · · · · · · · · ·' · · · .. · ..................... · · · .............................. . 

· . =-=::::=~==================:=================:=====:=====:=====~==:; M E . . ..... .. 
bal, hadsız h:sapsrz. kaz, keseler ~\\;~;~~;~;~;~~:t~:~:~~:~:~f:tf:~t:~:~:~f ~ 1M1 N 
dolusu para gon.derdı. ·.·.·.·.· .......................................... :-............. ~ ~ 

ö G C!I T L ER ı· ::::::::::::::::::: .. =::::::::~=====~====~::::::::::::::::=::: - Ooooh! .. desenize, dünya sa
adetine kavuştunuz. 

- Vakıa. öyle oldu ... Fakat; sal 
tanat hırs ve hevesi, bir dakika 
bile Efendimin kalbinden çıkmıyor
du. Hemen her gün, her sa.at; "Ah; 
acaba bir ·gün gelip te. ben de şu 
ili Osman tahtına çıkıp salınacak 
mıyım? .. " diye söyleniyordu. Ba
zan; efendim, Sultanın sarayına gi
diyordu. B:ızan da Sultan, efendi
min ziyaretine geliyordu. Ve hep 
bu görüşmelerde; Mısır Sultanı, 
muhabbetini göstermek için. efendi 
min gerdanından öpüyor.. Adeta 
bir kardeş muamelesi gösteriyordu. 

ihtiyar Türkmen, yine söze karış 
mıştı: 

- Sultanların; padi~ahların 
dostluklanna pek 'güven olmaz am-
ma: .. 

Diye mırıldanmıştı. 
Ferhat, derin bir teessüfle içini 

çekmişti. Başını sallıya sallıya, sö
züne devam etmişti: 

- Çok doğru söyledin, ağa ... Mı
sır Sultanının gösterdiği dostluk, 

meğer tuzak imiş. Bu adam, efen
dimi elinde rehin gibi tutarak, Pa

diı,ıah Bayazıt ile olan bazı pürüzlü 
işlerini düzeltmek istermiş .. Biz bu
nu, biraz geç anladık. Ondan sonra 

da, Mısın terkederek yine bu top
raklara dönmiye mecbur kaldık ... 

Sordular: • 
- E .. şimdi nereye gidiyordunuz? 
- Hiç kimseye görünmeden, Sa

ruhana gidiyorduk. Efendim, orada 
işlerini düzeltecek .. sonra gidip, ba
basının elini öpecekti. 

Türkmenler, aldıkları malu
matı kafi görmüşlerdi. Şeh

zade Korkudun eşyalarını tekrar 
hayvanlara yükletmişler. Derhal 
(Elmalı) ya getirerek, (Şah Kulu), 

Seyahat 
Bu yaz · Paris sergisinin cazibe

sUe olacak - otuz bin kişi mE>mleket 
dışında seyahate ~ıkmı~, diyorlar. 
Yine rivayete gört', elli veya alt· 
rnış aile de keındi otomohillerilı• ojt ,, 
mişler. Onların yolculuğu bizim ~e 
r.enıizi yoruyor. 

Otomobille gldt>bilenlcrin &a~ ısı 

peı. ehemmi,l·etesiz o!ılu~u halde, 
en ziyade kı!jka.n~lığa onlar sebep 
oluyor. Vakıa: 

Kendi ce\'\-iın, kendi eflakimde ken 
elim ta.irim ... diyebilmek gibi, kendi 

otomobilile uzwı seyahate giderek, 
istediği yoldan geçmek, istediği yer. 
de istediği kadar kalabilmek herke 
~i gıpta ettirecek bir ''•trlıklır. Fa· 
kat bence, kendi tan·are•erile se
yahate çıkarak, Belt;ikah banker 
~lbi, istedikleri yerele ~ök~·iiziıutlen 
dt>nize düşebilen daha bliyük \'arlık 
sahibi bulunanlan da dü~liner~ 
tt.ncak bir otomobille ~e\"l4 hat ecle· 
huenlere, gıpta yerine, al·ımak m
"'ana daha ziyade te etli verir .. Za 
ten otomobille uzun yoh'uluk - her 
kesenin harcı olmadığı t~ibi • her 
viıcudün de dayanabilece~i yorgun 
luk olmadığından sağlık bal,;ımın· 

dan bu türfü yolctıluğu . burada -
tetkik etmiye mahal yoktur. 

Şimendifer yolculubru claha çok 
~a,l ıda keselere elveri~li olduJun
•lnn bunu tetktk etmenin yeri 'ar
dır. Şimendlferle seyahat bir ba 
kı111dan pek iyi birşe~·tiir. Muhitin 
değiştiğini insana pek iyi hlsseti
rir. En sıcak me,·simde hil~ insan 
lokantalı \'agonda soğnk bir limo
natanın önünde, geniş pen"ereler
den, manzaranHI mütemadiyen de
ğiştiğini gördükçe keyfi ve onunla 
beraber sağhğı artar. Fakat herkes 

·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.· .. ·.·······························=·=·=·=· 

Modası 
şimendiferle uzun yolcu?ıığa taham 
mül edebilir mi'! 

Karaci~er tarafından sam·ı !:l'k
miye istidadı olanlarm uzunca bir 
şimendifer seyahatinde saneılan
run yenilenmesi me~hurdur. Böb
reklerinden, mesant>lerindL•n rahat 
sız olanlar da ttimeııdif er l olnılu
ğunda rahat edemezler. Dört hey 
saat şime.ndifer seyahatinin idrarı 
birden bire kestiği ve insanı ilk ı~
tasyonda inerek sonda araınıya 

mecbur ettiği ,·ardır. tnsanm böb· 
rekleri yolunda işlemeyince şimeı·· 
diferle mecburi yolculukta. bile ih 
tiyat tedbirleri almak lazımdır. Bir 
gün önceden istirahat etmek, yol
da yalmz süt ve yoğurtla kanaat et 
mek, yolculuktan sonra yine istim. 
hat etmek. 

Damarlarda tansiyonun artması 
da şimendifer yolculuğunda rahat
sızlık \'t>rir. Yedi, sekiz saat şimen 
difer yolc\}luğu tansi~·onu ikiden 
dört dereceye kadar arttınr. Rahat 
sızhğa ehemmiyet \'enniyerok yol 
culuğa denm edenler i~in beyne 

kan hücum etmek tehlikesi vardır. 
Gebe kadınların doğurmalarına 

daha !:Ok vakit bulunsa bile, uzun 
şimendifer yolculuğunda düşümıek 
tehlikesi de daima hatıra gelmeli
dir. 

- Ya, vapurda seyahat? 
Diyeceksiniz. Bakınız, vapurla se 

yahat aleyhinde söylenebileeek söz 
leri daha ziyade, döviz vermiye sa· 
lfıhiyeti olan makamlar bulurlar. 
Denizde seyahat böbreklere, tansi
yon fazlalığına <lokunmadıktan baş 
ka, gebelik pek ilerlemiş derecede 
bulunduğu halde de dot:;racak ~ocu· 
ğu adı bile hazırdır 

o ğazda tutulan az miktarda kılıç ile 

Mezbahada Kes:Ien Hayvanlar küçük palamutlardır. Adalar etraf1n• 
da da bir miktar barbunya ve tekir 

Geçen ay mezbahada 26803 kara - tutulmakta, fakat piyasaya gelmeden 
man, 3626 dağlıç, 1648 kıvırcık, 1~ otelciler ve lokantacılar tarafından 
keçi, 27356 kuzu, 103 oğl:ı.k, 1233 ö- toplanmaktadır. Bu hafta Boğaziçin· 
küz, 221 inek, 300 manda, 284 dana, de lüfer avlanmasına başlanmıştır. 
588 malak ve 5 boğa kesilmiştir. Tutulan lüferler küçük ve azdır. 

, --

BORSA 
17 Ağustos SALI 

PAHALAI{ 

Sterlin 627,-
Doıar 123,-
Fransız Fr. 90.-
Liret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18.50 
İsviçre Fr. 570,-
Leva 20.-
Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şllin A vusturya21,-
Mark 28,-
Zloti 20 -
Pengo 21:-
L~y 12,-
Dınar 48,-
Kron İsveç 30,-

Altm 1055,-
Banknot 257 ,-

ÇEKLE B 
Londra 630,75 
New-York 0,7899 
Paris 21,0575 
Mil an o 15,0138 
Brüksel 4,6910 
Atina 86,6425 
Cenevre 3,4398 
Sof ya 63,4165 
Amsterd. 1,4325 
Prag 22.6510 
Viyana 4.1855 
Madrid 12,0492 
Berlin 1,9633 
Varşova 4,1712 
Budapeşte 3,8925 
Bükreş 106,54 
Belgrad 34 .3638 
Yokohama 2,7236 
Moskova 20,425 
Stokholm 3,0750 

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

580.-
2J.-
70,-
84,-
23,-
31,-
2:~.-
25.-
15,-
5~.-
32.-

1056,-
258,-

630,75 
0,7889 

21,0575 
15.0154 

4,6912 
86,6425 

3,44 
63,4165 
1,4325 

22,6510 
4,1855 

12,0492 
1,9640 
3,1712 
3,9825 

106,54 
34,3638 

2,7236 
20,425 

3,0750 

ZAHİRE 
BORSASI 

Cınsi 

17-8-1937 
Flt'AfLAR 

Aşağı 

K P. 
Buğday yumuşak 6 8 

,, sert 5 30 
Arpa Anadol 4 -
Bakla 4 6 
Çavdar 4 32~ 
Yulaf 4 2% 

Yukan 
K P. 
6 20 
5 35 
4Jl 
4 20 
4 35 

Kuşyemi 8 37 
Kaplıca 3 20 

8 38 

Zeytinyağ Ekst. 65 -
,, I. yemek. 54 20 

67 -
58 -

Beyaz peynir 27 20 
Peynir kaşar 45 - 45-

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yapak 
Tiftik 
Kepek 
Mısır 
Un 

GELEN 

Keten tohumu 
Nohut 

G 1 DEN 

221 Ton 
140% Ton 
45 Ton 
223:,ı Ton 
35 Ton 

201 Ton 
95 Ton 
65 Ton 
333.ı Ton 
1912 Ton 

Razmol 
Kepek 

472 
50 

DIŞ Fi\' ATIAU 

Ton 
Ton 

Buğday: Liverpul 
,, : Şikago 
,, : Vinipek 

Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T.: ,, 
Fındık G.: Hamburg 

.. L.: 

5,83 K. 
5,19 " 
5,91 ,. 

3,85 .. 
8.23 " 

94,75 " 
947Lu_ 
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~ KADIKOY -"""' 
lO======================================================T AN 

"SEN JOZE~1 
(Başı 7 incide) FRANSIZ EttK.EK LlS~ • 

Fıratın ötesi goslavya ve ikan Haftası ·Romanya Fes ide B 

e etleri de Geldiler ; 

1 

ikinci bir akrep görmh•eyim -:ıi? 1-ı:ôfı " y . . EyUll" 
Akrebistanm protokol memurları enı ders senesı, iç.-

gibi beni karşılamıya mı gE"lmışler! inci Çarçamba leyli tal~b~ et 
Ben kendi gönlümün hiikümdarı- ve 9 uncu Perşembe guıı J\S) 

yım, protokol, teşrifat filfw :ste- hari talebe için baş~ar ... ÜJld 
mem ! Once şu karşıdakini t>ıtyım, muamelesi, Pazartesı guıı 9 ıı;ı:; 
dedim. Okçesi çivili papucumu çı- başka her gUn saat ad 
kardım. Pat! Bir de sağa sola çe- 11 1/ 2 a ve 14 den 18 e ~ 0 
vircrek bastırdım. Papueu çeker yapılır. llk tahsilini bitirip dıP• g; 
çekmez, döndüm arkadakine yapış- alan talebe OH.TA sınıfl~ k• 
tırdım, pat! rebilmek ıçin ihzari sını a 

Birincisi iyice ezilmiş mi diye bak.' .. ___ bul olunur. 

ııitv 
yetmezmiş gibi yılnnJardaJl , ~ 

J)ll. 
de sol bacağıma sarılmasın rı, 

l lstanbul fl'stivı:ılinıı. Balkan Haftası yaklaşt!ğı için BalKanlı heyetler 
t şehrimize gelmiye başladılar. Dün 27 kişiden mürekkep bir Romen heyeti 

tım. Bakar bakmaz titredim doğru. 
su.Ezlmek şöyle dursun, yanında bir 

' tane daha peyda olmamış mı? lkm· 
cisine baktım, o da sapasağlam, o
nun da yanında daha üç dört tane! 

Kendimi koridora atmak ıatedim. 
Elimi kapının tokmağına uzatnıaın 
la çekmem bir oldu: Tokmağın üs
tUnde, hemen hemen tokmak bü

kudan ölmediğime bu saur13 

zarken bile hayret ediyoru~·# 
Korku ve acı, bazı cesareti 

nyor. Son bir irade hızı ile lteJI pil' 
topladım. Gözlerim artık altr~ 
yılanları, çiyanları, gerge~rıııeJ 
ipopotamları, mamutları. gö ~ 
du. Sağ kolum henüz şışın Jlll 
Elimi cebime attım, tnbancs -' 

Yugoslavya askeri heyeti Sirkeci garından çıkarken 

Büyük Trakya manevralannda bu-1 Dün i>ğleden sonra da dost Roman
lunacak olan dost ve müttefik Yu- yanın askeri heyeti Romanya va
goslavya askeri heyeti de dün trenle purile Galata rıhtımına çıktı ve ayni 
şehrimize geldi. Heyet Yugoslavya merasimle karşılandı. Dost Romen 
ordusunun kıymetli Erkiı.mharbiye heyeti, Romen ordusunun ünlü Er
Reisi Ferik General Nediç ile Ferik kiı.mharbiye Reisi General Skityu ile 
General Brasiç ve Albay Grigoriyc!- General Lakobiçi, Albay Steflea ve 
viçten mürekkeptir. Dost ve mütte- Yarbay Joan'dan mürekkeptir. 
fik heyet dün Sirkeci garında Genel- Romen heyeti dün öğleden sonra 
kurmay !kinci Başkanı Orgeneral resmi ziyaretlerde bulunmuş ve iı.bi
Asım Gündüz tarafından karşılandı deye çelenk koymüştur. 1 
ve diğer askeri ümera tarafından se- ErkB.nıharbiye !kinci Reisimiz ı 
lamlandı. Mızıka da Yugoslav ve Is- Orgeneral Asım Gündüz dün akşam : 
tiklıi.l marşlanru çalmak suretile dost Pera palas otelinde misafir kumandan 1 
heyeti kutladı. Heyet öğleden sonra lar şerefine 70 kişilik bir ziyafet ver
Taksim abidesine merasimle çelenk miş ve ziyafette lstanbul Vali Vekilı 
koydu. de bulumnuştur. 

Suriye isyanının lçyüzü 
(Başı 1 incide) 

ve diğer ucu Şimalişarkiye doğru Dir 
zora varan armut şeklindeki kıta ü
zerinde meskun veya aşiret halinde 
birçok ahali vardır. 

Bunlar Arap, Kürt, Çerkez, Türk, 
Ermeni, Nasturi, Süryani gibi karışık 
unsurlara mensupturlar. Fakat ara
larında hiçbir geçimsizlik yoktur. Ei
lfı.kis birçok işlerde hemen hemen yek 
pare hareket ederler. Bu unsurların 
politika işlerini idare edenler bugün
kü Suriyenin siyasi vaziyetinden ve 
§Cklinden hiç memnun değildirler. 

Varmış oldukları kanaat; birçok ta
rihi ve siyasi sebeplerden dolayı ken
dilerini idare edemiyen Şamlıların ça
lışkan ve gözü açık insanlarla mes
icCın olan ve Mezopotamyanın mühim 
bir parçası sayılan Elcezire)'i katiy
yen idare edemiyecekleri yolundadır. 
Suriyenin böyle bir hüsnüniyeti olsa 
bile Cezireliler buna muvafakat etmi
yeceklerdir. 

Müstakil bir hükumet 
kurmak fikri 

Bu fikir yıllardan beri tahammür ha 
linde idi. Bu tahammür nihayet ge
çen haziran ayının ilk günlerinde dev 
resini bitirdi ve bir (Elcezire müs
takil hükumeti kurmak) şeklinde or
taya atıldı. Bu noktai nazar ve emeli 
birtakım gayrimesul ve gayri resmi 
Fransızlar da hoş gördüklerini ken
dilerine hrr fırsatta söylüyorlardı. 

Vaziyeti bilen Şam ve her nasılsa 
ron zamanlarda vaziyete hakim görü. 
nen Vataniler, fiil haline geçen bu si
yasi ve umumi emeli vaktinden öne(! 
onlcmck istediler. 

Ilk d('fa olarak haziranın 7 ve 8 in
ci gUnleri Hnlep yoluyla Şamdan tah 
rik edilen bir milis müfrezesi gönder
diler. Kamıslıda asgari iki bin son 
sistem silahlı Elcezireciler, bu müf
rezenin kasabalarına girmesini tüfek 
ateş ile karşıladılar ve sokmadılar. 
Vataniler ikinci ve daha büyük bir 
nıüfreze gönderdiler. Bu da ateşle kar 
şılaşmca sürekli bir miisademe baş
ladı. Müfreze kasabaya giremeyince 
fena vaziyetle kaldı ve ablokaya te
§ebbüs etti:. 

Tehlike büyüyor 
Vaziyet çok nazikti. 8 ı9 günü Ka

mışlıdaki Fransız istihbarat zabiti i
şin ehemmiyetini anlıyarak bir ih
tıynt tayyaresine atlıyarak ve sürat
le Halebe aşmak mecburiyetini his
setti. Bundan sonra ahval büsbütün 
tehlikeli bir hal aldı. Cenup yolu bo
yunca hemen bütün köyler ve kasaba 
lar Suriyeyi açıktan açığa istemedik 
k·rini söylcmiye başladılar. Fakat Va
tanilerin birçoğu pek inatçı görünen 
kimselerdir. Ne olur, ne olmaz diye 
Şammar aşireti ileri gelenlerile uzun 
müzakerelerden sonra anlaştılar ve 
Şammar aşireti Şaım tarafını tutarak 
haziranın bilhassa 9/ 10 gecesi, üç bin 
silahlı ilC' Knmışlıyı basmak için Dir
zor istikametinden hareket etti. 

Fakat Fransız idaresi isabetli ve 
süratlı kararlarla büyük bir kıtalin 
8nüne geçmiye azmetmişti. Ansızın 

büyücek bir Fransız kıtası Kamış1ıya 
geldi. Kasabanın damlarını ağır ma
kineli tüfeklerle ve kasabanın etrafı. 
nı askeri tahkimatla emin bir vazi
yete getirdi. Şammarlılar yedi sekiz 
kilometre yaklaşmışlardı. Bir taraf
tan da Şam, Halep yolu ile milisler 
gönderiyordu. 

Fakat baskın olamadı. Çünkü Şam
mar reisinin kardeşi vaziyeti haber 
almı§tı. A vencsini toplıyarak geri 
dönmeyi ve böyle bir bnskının kendi
lerine çok pahalıya mal olacağını söy 
ledi. Uzun bir münakaşadan .sonra 
söylediklerinin doğru oldu~-u anlaş1l

dı ve Şamın müttefiki değil, zabıtası 
kuvveti sayılan aşiretler Şimalişarki
ye çekildiler. 

Hatır için çarpışanlar ~ 
Vataniler bundan çok müteessir 

oldular. Müslimiye - Karkamış ara
sındaki istasyonlarda toplıyabildikle
ri beşer, onar kişilik milis müfrezele
ri çok mütereddit davranıyorlardı. 

1 Hatır için müsademeye gidenlerle is
tiklal için silaha sarılanların arasın· 
da biiyük maneviyat farkı vardı. Iş 
bu pcrscye gelince Vataniler Şimali
şarkide elde edebilecekleri birkaç aşi
rete bir kere daha başvurdular. Ve 
tahkim edilen mevzilere karşı bir şey 
yapamıyanlar bu sefer de silahsız 
halkın bulundukları köylere, kasaba
lara taarruz ettiler. Bunun üzerine 
her iki tarafın silfıhlı kuvvetleri rast
gele çarpışmıya başladılar. 

Isyan denilen son hadiseler bun
dan başka bir şey değildir. lsyan e
denler Elcezire müstakil hükumetini 
istemiyenler midir? Yoksa onların 
isteklerini bastırmak için Şamın tut
tuğu başı boş aşiretler midir? Bu 
zenci saçının düğümlerini değerli o
kuyucularımz elbette anlamakta ge
cikmezler. Onun için siz Hatay işle
rinde o kadar sinirli ve endişeli olma
yınız; f erfcrek yılanı başka istika -
metlerde başka kulaklara kaçmıştır. 

100 Ölü 

300 Yarala 
Adana, 17 (Tan muhabirinden) -

Evvelki gece Suriye Meclisi, Haşim 
Ataşinin riyasetinde toplanmış ve sa
baha kadar gizli bir celse yaparak 
görüşmüştür. Hatay, Cezire mesele
lerinin konuşulduğu muhakkaktıl. 

Cezirede kanlı isyan , gün geçtikçe 
alevleniyor. Suriye Dahiliye Veziri 
Sadullah Cabiri ve fı.li komser vekili 
~ı:rong tayyare ile dün ikinci defa 
I\am1şlıya hareket ~tmi9lerd=r Suri
y\°?de c;arş1!ar hala kbpahdır. C"ezire 
lıuchıtları dışında pa'lik dc.vam edi -
,.or. Hadıseleri basurmak içııı C.,.zıre 
~uhafızlığına Sultan Atraş gt:tirıı
mt:K isteniyorsa da Atraşlar b•mı:. ya· 
nasmaınaktndır. 
!~van sükun bulmazsa demir göm

leklt gönüllüler sevkedilecektir. lsyan 
ile alakalı 80 ki~i tevkif olunarak Ha
lebe gönderUmiştlr. Si.iryaniler de !300 
kadar yaralı ve 100 ölü olduğu bildi
riliyor. 

geldi, bugün de Yunan ve Macar heyetleri geleceklerdir. Bulgar ve 
~ugoslav trupları da yann şehrimizde bulunacaklardır. Burada Romen 
heyetini görüyoruz. Bugün festivalin istirahat günüdür. Yarın gece Halk 
Opereti Taksim Bahçesinde bir temsil verecektir. 

Güreş 
.. . 

Şehrimizde 

:Macar, Finlandiyalı ve Estonyalı güreşçilerden mürekkep festival gü
reş kafilesi de dün şehrimize geldi ve Güreş Federasyonu azasiyle güreş_ 
çilerimiz tarafından karşılandılar. Güreşler 21, 22 ve 23 Ağustos günle
rinde yapılacaktır. 

Dilencisiz 
lstanbul 

(Başı 1 incide) 
şehirlerinden buraya gelenler mem
leketlerine iade edilmişlerdir. 

2 - Güçlü kuvvetli olanlara iş bu
lunmuştur. Şehrin temizlik kadrola
'rln6a 1>~uımrr ırısnren~ suretle 
doldurulmuştur. 

3 - Sakat ve acizler Darülacezeye 
yerleştirilmiştir. 

4 - Sokaklarda dilenen çocuklar 
ana ve babalarına teslim edilmiş, bir 
dahP dilendlik ettirilmemeleri hak
kında b .1 ihtarlarda bulunulmuştur. 

Bu mesele de ispat etmiştir ki, en 
halledilmez gibi görlinen işler, kati 
bir azim ve irade ve doğru bir ça
lışma usulü ile ele alınırsa mutlaka 
hakkından gelinir. 

Maliye Memurlarının 

Mahrem Dosyaları 
Ankara, 17 (TAN) - Maliye Ve

kaleti, men.1<ez ve taşra memurlan
nın mahrem sicil dosyalarının ne su
retle tutulacağına dair bir talimat
name hazırlamıştır. TalLmatnamt.'ye 
göre, tezkiye varakaları, temmuz, 
ağustos, teşrinievvel sonuna kadar 
vekalete gönderilecektir . 

Her tezkiye varakası, ayrı ayrı iki 
amir tarafından doldurulduktan son 
ra mahrem olarak vekalet ?.at işle
ri mildürlüğiine yollaııacaktır. Ba. 
remin A serisindeki memurlar için 
doldurulan tezkerelerin bir sureti 
de Maliye Vekaletine verilecektir. 

Alman yada 

Yeni Bir istikraz 
Berlin, 17 (A.A) - Alman hüku

meti, 700 milyon mark kıymetinde 

yeni bir konsolidasyon istikrazınm 
tahvillerini piyasaya çıkarmaktadır. 

Tahviller nihayet 15 sene içinde öde
necektir. 

"HAVALANOIRILMIŞ,, 

YEN i 
PUDRA 

Esme ,., ve 
sarı§ın/ara 
TABiİ BİR 

güzellik verir. 

Güzellik mütehassısı Parisli bir 
k imyagerin şayanı hayret keşfi. 

lı~vvelce, mevcudiyeti bile tahay
yül edilmiyen on misli daha ince, 
daha hafif ve havada uçurulup tek
rar toplanan yegane pudra haline ge
tiren Parlsli bir kimyagerin şayanı 
hayret yeni ıusulü, Tokalan pudrası
nın iımalinde tatbik edilmektedir. Bu
nun içindir ki, Tokalan pudrası, cildi 
bir güzellik tabakasile kaplıyarak 

yüze muntazaman ve mütesaviyen 
yayılır ve adeta tabii bir güzellik te
min eder. Bu pudra ile "Makyaj edil
miş" manzarasını veren adi ve ağır 
pudralar arasında ne bilyük fark de
ğil mi? Ayni zamanda Tokalan pud
ra.sında krem köpüğü vardrı. Pudra
nın tamam 8 saat ciltte yapışmış 

kalmasına sebep olur. Tokalan pud
rasını kullandığınız takdirde, en sı

cak salonlarda bile tekrar, pudralan
mıya hacet yoktur. UZ'lln bir dans 
suvaresinden sonra bile teniniz dai
ma terli t :ze kalacaktır. 

Devlet demiryolları ve limanları 9 uncu 
işletme müdürlüğünden: 

İşletmemizin Hasılat Şubesi için fransızca bilir bir erkek daktilograf 
aranılmaktadır. lsteklllerin vesikalar ile birlikte işletmemize müracaat
ları ilan olunur. (5300) 

Yeşilköy Tohum lslah istasyonu 

Satına ima Komisyonundan: 
Yeşilköyde ımUcssese arazisi içinde, yığın halinde 60-70 ton kadar 

saman 20-8-937 Cuma günü saat 14 de Defterdarlık Muhasebeciliğin
de toplanacak Komisyon tarafından pazarlıkla satılacaktır. Tahmin be
deli 437 lira 50 kuruştur. lsteklilerin teminat akçeleriyle birlikte muay
yen gün ve saatte Komisyona müracaatları (5318) 

yüklüğünde bir akrep! 
Pencere camını vurayım da işi· 

ten olur Iyi amma pencer\?nm üs
tünd· de Uç beş tane! 

Haykırdım, haykırdım, duyan 
yok. Vakit gece yarısını geçmiş, 

kimkime dımdıma. Karar verdim, 
ne olursa olsun imdat kolunu çeker, 
treni durdururum. Beklemiye vakit 
yok. Her arahl<tan bir akrep çıkı: 
yor! Aşkolsun sana Devlet Demir
yolları, boşuna övgü destanı yazmı

şım. Bu kadar da bakımsızlık olur 
mu ya? Buradan canlı kurtulnbıl:•-:-
sem ilk işim, yıldırım telgrafiarla 
Umum Müdürlüğe bir desti? ı;ika
yet .. 

Derken karşı kanapenin masa 
tarafındaki köşesinden ince 

dillim. mercan gözlüm, uzunca bir 
boz yılan da çıkmıya başlamasın 

mı ? Bir yılan daha! bir daha! ye
min ederim ki beş altı tane idiler. 
Buranın yılanları akreplerden de 
korkmuyorlar. 

Can havliyle elimi imdat koluna 
attım. Atar atmaz da müthi§ bira
cı baygınlığı geçirdim. Ben kurşun 
yarasının acısını da bilirim, fakat 
bu acıyı tarif edemem. Gözlerim ka
rarıyor, beynim uğulduyor. Kolun 
üstündeki akrep sol avucumun tam 
ortasından vurmuş. Bu müthiş acı 

yeuı 
kardım ve gelişi gUzel, nere ttO 
sa olsun tak, tak, tak! ateş e~ 
başladım. Uç dört kurşun ~te ııeJ' 
sonra gelen giden var mı diYI<! 
ledim. Hayır, kimsecWtler Y~ ~ 

Bir daha ateşe başladılll· 

tak, tak! d~ 
Gözlerimi dört açtım. J{oJl 'v' 

le, Diyarbekir istasyonunda~ 
karşılamıya gelen dostlar kO~ 
tımanın kapısı önünde du~ ~ 
ha bre kapıyı vuruyorlar, ta ' 
tak! . ıel' 

Fazla rahat edeyim diye ö~a-, 
çimsiz yatmışım ki sol kolUJll ~ 
cağım keçe gibi olmuş. v~ıJI· ~ 
mu uyuşmuş. Etrafıma bal< ed-' 
akrep var, ne yılan, ne gerg it' 'I 

lnsan bol rahatı bulunca tI ';.",! 
sa yiyor. Sonra da şekerleıne r-1 
meğe başlayınca da böyle 1'0 

rüyalar görüyor. i 
Akrebistanın akrep hikfıYe~ ... 

}ili" 
bu kadardır. Kalan kusuru · ııef 
derse desin hepsi - palavra~ 1 

masal! hepsi kötU propagan~ 
Bununla beraber akrep ~ 

henüz bitirmedim. Bu bah~oStl'f' 
döneceğim. Şimdilik, gelen 
la sclamlaşalım. 

Hakiki :yenilik ve sürpriz: 

Bu akşamdan 
İtibaren PANORAMA 

lstanbul defterdarhğından : 

Küçükpazarda San demir mahallesinin Ali paşa derunun-
da kain yeni 36 sayılı dükkanın tamamı: ıso 

Aksarayda Baklalı Kemalettin mahallesinin Küçük Llrnga 
sokağında kain eski 19/ 19 sayılı ve 40 metre 90 santimetre mu- 5 4~ 
rabbaı arsanın tamamı: • 24 
Şehremininde Fatma Sultan mahallesinin Etemef endi so

kağında kain eski ve yeni 17 sayılı evin tamamı: 
90 

Büyill<çar§ıda Çuhacı han ikinci katta 32 sayılı odanın 
250 

tamamı: 

Beşiktaşta Sinan paşa mahallesinde Beşiktaş caddesinde 
kain eski 73 yeni 52 sayılı üstünde odaları bulunan dükka- 0 f 

nın 1440 hissede 945 hissesi: 53
1 cıı~ Yukanda yazılı mallar 31-8- 937 Salı günü saat 14 de satı ~ ıcl 

Satış bedeline istikrazı dahili ve yüzde beş faizli hazine tahviller~ıcitt 
olunur. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçalanm muayye.~ ;rifeı 
evvel yatırarak yevmü rnezkO.rde Defterdarlık Milli Emlii.k Mud 41l 
de müteşekkil satış komıisyonuna müracaatları. 17-8-937 (53 
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~enin, Grip. Nezlel Bas ve Diş Ağrılarının la\'i i\icı KESKiN KAŞELERIDiR. 

YENİ 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 

0cuğun sorduğu her suale cevap 
0cuğa verilecek en güzel hediye 
tni Çocuk Ansiklopedisi 

Son çıkan 15 inci cüzile birinci cildini 

bitirmiıtir. Şimdiye kadar Ansiklope

clyl cüz cüz alanlar, cüzlerini idare

hanemize gönderip clltletmeDdirler. 

Şimdiye kadar Ansiklopediyi almı· 

Yanlar, ilk cildi mücellet olarak ida· 

"•hanemizden alabiDrler. 

l Cilt fiyatlan aıağıda yazllrdJr: 
...... . 

l ...._ lS cüzle birlikte mücellet bir takımın fiyatı 350 kuruttur. 
a ~lerini ciltletmek istiyenler için teclit fiyatı 100 kuruttur. 

1Y111a)limJere, mektep kooperatifleri vaııtuile vaki olacak 
t ~tlar içia teclit fiyatı 75 kuruftur. 

'I' AN ıazeteainin birinci aayfaımm bqbğı yanmda herpn 
~~.kupon çıkmaktadır. Bu kuponlardan otuz taneıini keıip 

iriktirenlere tam takım bir cilt 300 kuruttur. 
Çoculı AruilılopeJm, her çoc:ufun en lıuvveıli 

rtaaallimiJir. Çocuğunuza verebilecefiniz en ~el 
laet1iye Çoculı AruilJo,,.li•iJir. Çünkü çocalı bu 
eaerJ e aradığı bütün malumah ve •oracağı bütün 
._.allerin cevabını bulacaktır. 

• 

'Gt1rkige /r;S JJ~ 
f;iA~HA1l 
~nMOR 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı b ulunan b ütün kumbara sahip lerine 
senede kura ile 20,000 lira müka.fat dağıtmaktadır. 
1937 sonuna kadar keşide ta r ihleri : Eyıaı. B ir inci Teşrin ve B irinci K an u n 
aylarının ilk günleri. 

lstanbul Defterdarlığından : 
Senelik muhammen 

kira bedeli Lira 
Kiiçiikpaza,r.ıa • .AliPil.§a hanr i~erisinde 36 sayılı oda: 36 
Hocap&.ıJada Elvanzade mahallesinin Demirkapı sokağında. 

kltn 11 sayılı ÇavU§ oğlu apartımanmm altındaki 9/9 sayılı 
~~: ~ 

Yukanda yazılı mallar 31-8-937 salı günü saat on dörtte açık arttır
ma ile kiraya verileceklerdir. Kira bedellen dört müsavi taksitte ve tak
sitler peşinen verilecektir. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçalannı 
vakti muayyeninden evvel yatırarak yevmi mezkürde Defterdarlık Mil
li Emlik Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatlan. I 

CM.) (5348) 

istanbul Vakıflar Direktöre üğü illnları 

1 - Longoz ormanında mevcut (220) lira (26) kuruş kıymetinde ve 
22.026 ımetre mikap mikdarmda Dişbudak ağacı satılmak üzere 5--Ağus
tos-937 gününden itibaren on beş gün müddetle açık arttırmaya konul
muştur. 

2 - Istekliler pey sürerken % 7,5 nisbetinde teminat vereceklerdir. 
3 - !haleyi müteakip müşteri bedeli ihaleyi def'aten verecektir. 
4 - isteklilerin 21-Ağustos-937 tarihine milsadif cumartesi günü 

saat on birde Kırklareli Vakıflar ldaresinde mütcşcickil Komisyona mü
racaatları ilan olunur. (4962) 

Devlet Demiryolları isletme IX 
Direktörlüğünden: 

2 S.1937 Tarihinde kapalı zarf usulile satın alınacağı ilan edilmiş 

Kayseri villyeti Daimi 
başkanhğından : 

Encümeni 

Vilayet merkezindeki arsada yapbrılacak 99557 lira 42 kuru§ kegif 

bedelli memleket hastanesi lgaatı kapalı zarf U.IUliJe eksiltmeye çıka· 
nlmıştır. Bu inşaata ait ev.rak funlardır: 

Mukavele projesi, eksiltme prtnametd, hususi gartname, metraj defte. 
ri, keşif hulasası. temel, bodrum, zemin kat, plinlan, ön ve arka ve yan 
poliklinik cepheleri ve §akuli makta ve bayındırlık işleri genel şart.name
si ve şose ve kargir inşaata ait fenni şartname. 

Eksiltme 27-8-937 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de Vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

lstekliler bu işe ait evrakı her gün daimi encümen kaleminde görebi· 
lirler. 

Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 6228 liralık muvakkat teminat 
belgesi, ilandan sonra alınmıg ticaret odası vesikası, Nafia Vekaletinden 
alınmış müteahhitlik vesikası, Vilayet nafia müdürlüğünden alınmış eh· 
liyetname, inşaatın baş1angıcından sonuna kadar diplomalı bir mühendis 
veya bir mimar istihdam edeceğine dair noterlikten tasdikli belgeyi ver
meleri şarttır. 

Eksiltme 2490 numaralı kanuna tevfikan yapılacağından kanunda tas. 
rih edilmiş vesikaların da verilmesi li.zımdır: 

istekliler kapalı zarflarını yukanda yazılı saatten bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde encümen başkanlığına vermelidirler. Zarfla· 
rın yukarıda yazılı saate kadar yetiştirilmek üzere iadeli taahhütlü mek
tup şeklinde gönderilmesi caizdir. Postada olacak gecikmeler kabul edil
mez. 

işbu kcşifnamede Nafia Vekaletince icra edilecek tadili.tın bili kayıt 
ve şart müteahhit tarafından kabul edileceğinin teklü mektuplarına derci 
lazımdır. 

iken görülen lüzum üzerine bir anUddet tehir edilmiş bulunan 8000 meşe ·-----------------------.. 
traverse ait ihalenin 28-8-1937 Cumartesi günü saat 10,30 da Sirke- ı lnhiaarlar Umum Müdürlüğünden 1 
cide 9. lşletme satınalma ıkomisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacağı 11.-----------------------•· ilan ol un ur. • 

Bu işe girmek isteyenlerin 1560 liralık muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettiği vesikaları, Nafia işlerine ait eksiltmelere girmek isteyenler
den aranacak mUteahhitlik vesikası hakkındaki talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve teklülerini ayni gün saat 9,30 kadar işletme binasın
daki komisyon reisliğine vermeleri lizmıdır. 

Istekliler bu işe f_it şartnameyi, Ankara Malzeme Dairesinden ve Sir
kecide 9. lşletme sa?malma Komisyonundan bili bedel alabflirler. (5334) 

lstanbul C. 'M. Umum iliğinden: 
İstanbul Adliye Levazım ve emanet Daireleriyle Sulh mahkemeleri 

1 - Kayseride inga edilecek Karabarut, dinamit, kapsül tecrit depo
larile bekçi kulübesi ve etrafının telörgülerle çevrilmesi işleri kapalı zarf 
usulü ile eksiltmiye konulmuştur. 

il. - Keşif bedeli (11957.06) lira, muvakkat teminat (895.35) liradır. 

m. - Eksiltme 23, 8, 937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat on beş
te Kabat&§ta lnhisarlar levazım ve milbayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV. - Şartname, ketifname ve sair eksiltme evrakı (60) kuruş muka.
bilinde her gün inhisarlar infaat §Ubesi müdürlüğünden ve lnhisarlar 
Kayseri başmUdürlilğUnden alınabilir. ~N Ansiklopedik Neıriyatı 

s....~arma Genel Komuta~lı& Ankara 
-;"'llalma Komisyonundan: 

- için mübayaa edilecek 75 ton yerli kok kömürünün 16-7-937 gününde 
yapılan açık eksiltmesinde talip zuhur etmediğinden eksiltme on gün u
zatılmı9 ve 2f>-.8-937 Perşembe günü saat on dörtte Istanbul Sirkeci 
Aşirefendi sokak 13 numarada Istanbul adliye levazım Dairesinde yapı-

V. - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, şartname. keşifname \'e 
sair eksiltme evrakı ile muvakkat teminat akQesini ihtiva edecek olan 
kapalı zarflar eksiltme gilntl en geç saat on dörde kadar yukarda adı ge
çen komisyon bagkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır.(4998) 

~ ~ llir (çifti) 26 kurut kıymetlenen 112516 çift tire çorap kapalı 
~ Unden pazarlığa tahvilen 19--8----1937 Perşembe günü saat on

ltı a, ......_ '1ıııacaktır. 
t lh... Suna ait ıartname 146 kuruş karşılığında komisyondan her va
l. ~biu ~·......_ r. 
~ l>azarbğma karışmak isteyenlerin (2194) Ura (6) kuruşluk t.e-
~ ~:uzu veyahut Banka mektubu ile belli gün ve Natinde ko
~vurmalan (2451) (4843) 

~ ~ l!:mm k'~. umwnı l'leşnyau idare !!':den:~ ~.&Lb.. 
lir \'e Neşriyat TUrk Ltmftet Şirketi. Basıldığı yer TA~ matbaası 

lacaktır. Muhammen bedel 1425 lira olup muvakkat teminat 106 lira 88 
ku~tur. istekliler· şartnameyi tatil günlerinden maada her gün adliye 
levazım Dairesinde görebilirler. (5339) 

Ankara Belediyesinden: 
Belediyemize alınacak arazöz, Vidanj ve Süpürgeli araba vesaire için 

verilecek tekliflerin 2-Ağustos-937 tarihine kadar Belediye Reisliğine 
gönderilmesi illn edilmiıti. Halbuki tekliflerin bu müddet zarfında yetiş
tirilemiyeceğl vaki mUracaattan anlaşıldığından bu mUddet 2-EyUU-
937 tarihine kadar uzatılmıftır. Teklif vereceklerin malU.mu olmak Uzere 
ilin olunur. (2564) ( 4956) 

Ankara belediyesinden : 
1 - Şehirde yapılacak muhtelif yolların in§ası işi on beş glin müddet-

le ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmU§tur. 
2 - Keşif bedeli 315000 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 168M liradır. 

4 - Şartnamesini 790 kuruş bedel mukabilinde almak isteyenlerin h<'r 
gün Yazı işleri kalemine müracaatları ve ihale 20-Ağustos-937 Cuma 
gUnU saat on bir buçukta Belediye Encümeninde yapılac:ağından o gün sa
at on buçuğa kadar isteklilerin teminatlarile birlikte teklif mektuplarını 
Belediye Encllmenine vermeleri. (2563) (4955) 
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İngiliz ve P'\ vrupa meyva tozlarına 
müthiş ve ezici bir rakip olup dört 

beş misli daha ucuzdur. 

•• •• 
G Z z z 

Şekerli ve meyvalı olup en leziz bir gazoz ve en nefis bir şampanya 
hulasası gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa Ingiltere ve ltalyada 
şerbet ve içki yerine kullanılan en sıhhi bir mayidir. Hasan gazozu mi
devi ve ha-;ımdrr. Yemeklerden sonra ı veya 2 çorba kaşığı içilebilir. Ya
zın sıcakta dondurma ve şerbet yerine Hasan gazoz özü alınrz. Çok 
ucuzdur: Kavanoz içinde kücük 25. iki misli 35. dört misli 50. sekiz mis
li 90 kuruştur. 

•• 
san e va oz·· 

Ekşil!.k, şişkinlik, ağrı, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dolgun ve 
gazli midelere yemekten sonra, küçüklere 1, büyüklere 2 tatlı kaşığı mi
devi ve hazımdır. lnkıbaz ve barsaklarda atalet halinde sabah aç karm
~a .. ı - 2 tatlı kaşığı müleyyin ve çorba kaşığı ile müshildir. Meyvalarm 
ozunden yapılmıştır. Şekersizdir. Şişesi 40, büyük 60, dört ımisli 100 
!kuruştur. 

F esf val Mehtap Alemi 1 

20 Ağustos Cuma akşamı 
71 Numaralı vapurda saz heyeti: 

Dayan c:3l f İ Ye ve arkad~ ş~arı. 

,, 
( 

27 Numaralı vapurda: 

Fest·val 
Köprüden kalkacak vapurlar 

71 Numara saat 21 de 
65 Numara saat 21 de 

Beykozdan kalkacak vapur: 
74 Numara saat 19.20 de 

Yeni mahalleden kalkacak vapur: 
66 Numara saat 19.45 de 

. 
1 

Tafc;ilfı.t için Perşembe ve Cuma günkü gazeteleri okuyunuz. 

Is ul Gayr~mübad· .er o 
D. No. Semti ve nmhalJe i Solmğı l\aıu No. 

2391 Ayvansaray Atik Mustafa Bostan E. 4 
Paşa Y. 4-6-8 

2988 Boğaziçi Yenimahalle Çayır E. ve Y. 20 

~257 Beyoğlu Yenişehir Demirhane ve Dericııer 19-21-8 
3400 Kurtuluş E. Despot E. ve Y .. 

Y. Ifokoroz 2 
3456 Aksaray Lango !mrahor E. Bı•Jda E. 10-51-53 

Y. Nefer 

Ada 38 

Harita 1598 
1482 Beyoğlu Hüseyinağa Tavşantaşr 1 
.:S564 Kadıköy Osmanağa E. Yoğurthane 59 

Y. Miihürdar .F'uat Harita 21 
,597 Galata Yenicami E. Hacı Foti, E. 14 

Y. Ali Yazıcı 
.>619 Bakırköy Cevizlik E. Yeniyol E. ve Y. 12 

Y. Çekirge 
...819 Boğaziçi Yenimahalle İkinci Bağlaryolu E. 19 Mü. 
1876 Erenköy Bostancı Değirmen yolu E. 22-2h24 

)465 Boğa~içi Yenimahalle E. Birinci E. 15 Mü. 

Bağlar Y. 15 
Y. Reşadiye 

375G Bostancı Çatnlçeşme 11-15 
Yozgat Tariki Harita 45 

Siz de bu kremden 

şaşmayanrz ! 

tün ,·e eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Biiyük hir bilgı \'e uzwı bir tecrübe 
mahsulü olarak \iicude getirilmi:;; 
ycgiıne sıhhi l<remlerdir. 

KREM BALSAMİN 
Şiihretini söz \ 'C şarlatanlıkla de~il, 
sıhhi evsafının Pnris, l.ondra, Ber. 
lin, Nev • \'ork ı:,riizellili enstitülerin. 
den yiizlcrce krem arnsmcla birin. 
cilik m\il\iifatını imzanmış olmalda 
ispat etınistir. 

KREM BALSAMIN 
Giindiiz için yağsız, gece i~in ynğh 

\'e halis ncı badem l<reınlt•ri. Tamn. 
mış ec7.n, itriynt \'e tuhafiye mağa • 
7 .. aJarında bulunur. 
lNGtUZ KAN'ZUK ECZANESi 

BEl'OGLU - IS1'ANBUL 

en·z Yo art 
iŞLETMESi 

\centeleri : Karaköy Köprü baş 

rcı. 42362 - Sirkeci .Mühürdar 

zade Han. Tel. 

n e 
atade Posta 

İzmir Fuarının açılma törenı 
münasebetile 18 Ağustos Çar· 
c;ıamba glinü saat 11 de 

Denizyolları İşletmesinin ''Ka
racleniz" vapuru fevkalade sefeı· 
olarak 1zmir'c gidecektir. Gidiş 
geliş bileti alanlara 25 Eylftle 
kadar dönmek şartile yüzde 

1 elli tenzilat yapılacaktır. Bu bi 
!etler için fotoğraf lfızımdrr. 

(5314) 

-.ı::zm:!::ı:::z::::::c::?ll!DCJ ... c::ıl, 

• :s o 
Cinsi ve hi sesi 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

an 
llissey<' ~öre 

muJ umıneıı fi 

3680 Kapalı 

zarf 

150 Açık 

Arttırma 

150 " 
G50 ı• 

470 
" 

.. 
280 

~· 
Arsanın 4/ G His. 330 

" 

Ahşap depo ve üstünde 250 " 
odaların 164; 4.359 His. 

Arsa 130 11 

Arsa 100 " 
Tarla 1000 Kapalı 

Zarf 

Maa Bahçe ve Ahşap 350 Açık 

Hanenin 1/ 2 His. Arttırma 

Arsa 110 ,, 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller On gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 27-8-937 tarihine 
!üşen Cuma günii saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 

....-.--~~B a -, 
Büyük Dertten Kurtu dunuz! 

M 
• L Kadının adet zamanlarında kullanacağı yeni ve sıhhi 

bir tuvalet "serviyeti,, dir. Hususi (FEMIL) bağı 

denilen bir bağla kullanılır. En ince ve en sıkı el
biseler altında görünmez. çıkıntı ve biçimsizlik ya pmaz. FE.l\IIL sıhhi ve 
fenni bir şekilde hususi bir pamukla hazırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. Kanı 
jerhal emer. Asla kurumadığı gibi, ıs!aklık da vermez. Gayet hafif ve yumuşak
tır, cilde yapışmaz, tahriş etmez. Ba vanlar, evde yazlıkta, sporda vazifede, mek
tepte seve seve kullanacağınız FEMlL sizi çamaı;ıır zahmetlerinden tamamile kur
.armıştır _ FEMIL ve bağlarını bir defa aybaşlarınızda kullanmak bütün dünya 
faktorlarının bunu neden ısrarla tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. Her 
~czanede, parfümöri ve büyük tuhafiye mağazalarında bulunur. 

Ismet Eczane ve Laboratuvarı Galata, Istanbul Tel. 49247: Eczaya müteallik 
'1er siparişi müşterilerini memnun edecek bir şekilde dikkat ve süratle gönderir. 

il. )'RE"ıN 
f:İZER 

ı 

o 

1 
• 

31 art 1937 tar:h:ndeki vaz·yet 
~k if 

Hisse scnetleı inin ödenmesi isten
mcmi9 olan kısmı 
Knsad.ı ve Bankalarda bulunan 
paralar 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdanda bulunan kıymetler 
Bor~lu car: he~plar 
Hchin mukabılindc avanslar 
Kabul yoluyla borçlular 
Gayrimenkul mallar ve mobilya • 
Müteferrik 

!sterlin Ş. P. 

5.000.000 - -

4.999.257 19 -
1.297 .286 - 9 
4.715.741 ll:ı 

3.268.896 11 2 
6.665.773 5 5 
2.073.625 8 ·l 

528.910 4 L1 
596.703 7 11 
111.272 15 7 

29.257.467 12 1 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olun ur 
Mesul Murahhas 

ve 

, Pasif 

Sermaye 
Statü mucibince ayrılan ihtiyat 
akçesi 
Tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler 
ve vadeli senetler 
Alacaklı cari hesaplar 
Vadelı bonolaı ve cari hesaplar 
Kabuller 
Müteferrik 

·-

Ş t'· 
!sterlin · / 

10.000.000 -

/ 

1.250.000 1 / 
312.486 l 

6 
254.066 1S ~ 

15.170.7·18 --; 6 
l.'123.138 4 11 

528.910 7 ll 
318.117 

/ 

------ l 
29.257.467 ı2 ' 

Umumi Muhasebe Şefi Türkiye Umum Miidürü 
G. DELLA SUDDA PH. GARELLI ./ 
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BU AKŞAM--·
UN iR NUREDDı 

SUADiYE PLAJ iN DA 

- Or. Ihsan Sanıı C 1 
IST Af ILO KOK AŞ.~;,ıer 

Istafilokoklardan mütevellı ltl çı· 
genlik, kan çıbanı. koltuk ·ıı.t llgtı 
banı, arpacık) ve bütUn ~ılli ııtı / 
talıklarma karşı pek tesır 13 -
• aşıdır. Divanyolu No. l 


