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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN cilt (300) kuruştur. cüz 7% kuruştur. 

Mevzide bir ağır makinelitülek Bayan Sabiha Gökçen bir kırmızı tayyarenin makinelitüleğini idare ediyor 

MANEVRA INKISAF EDiYOR 

1000 Cezireli 
Hududumuza 
iltica etti 
Adana, 18 (Tan muhabirinden) -

Cezirede karışıklık durmamış, Amu
dede yangın sönmemiştir. Hudutları 
mıza iltica eden 1000 kıular Arapla 
diğer unsurların Mardin vilayeti ta-' ı rafından kabul edilmesi için dün mer-
kezden emir verilmiştir . .Mardın be

j lediyesi, mültecilerin iaşe ve füatcsi
! ni temin etmiştir. 

Dün Sirkeci garında B. Ustündağ, V cili vekili B. Şükrü ve 
Emniyet Müdürü B. Salih Kılıç (ortada) 

dan karşılanmış ve istasyona indiği 
uıman alkışlanmıştır. 

B. Ustündağ, bir müddet evinde is
tirahat ettikten sonra Floryaya gide
rek Cümhurreisimiz Atatürk tarafın-
dan kabul edilmiş ve tazimlerini sun
:nuştur. Bugünden itibaren vilayette, 
belediyede ve partideki vazifelerine 
devam edecektir. 

j Millteciler: 
} "- Malımız, mülkümüz yandı So
' yulduk. Canımızı kurtarabildik. Ora
l ya dönmemek üzere Türkiyeye gel
" dik.,, diyorlar. 

lktısat Vekili· 

Fuara Gidiyor 
Izmir, 18 (Tan muhabirinden) -

Iktısat Vekili, yarın öğletlen sonra 
saat 15 te Çeşmeden şehrimize gele
cek, cuma günü sabahı üzüm ve incir 
balyeleri hakkında ihracat tacirlerile 
görüşecektir. • 

Fuar, cuma günü saat 18 de Kültür 
parktaki Lozan meydanında açılacak

tır. Saat 19 dan 20 ye kadar hu.:ıHsi 
davetliler fuarda gezdirilecek ve 21 
de bir ziyafet verilecektir. 

0

Pazar gü
nü bir üzüm bayramı yapılacaktırı. 

I ... -....................................... - ............. ·-----· .................. , __ _ 

El~i Diyor ki: Türk - Irak Dostluğu 

Bütün Siyasetlerin Üstündedir 
Şu son bir hafta içinde dost ve 

komşu Irakta bazı hadiseler oldu, a
ra yere kan ve kargaşalık karıştı. On
cc Irak erkamharbiye reisi General 
Bekir Sıtkı bir suikast neticesinde öı
dü, sonra da Irak ordusunda isyanlar 
çıktığı bildirildi ve en sonra da H'k
met Süleyman Bey kabinesinin istifa 
ettiği öğrenildi. iki gün evvcı c..lınan 
haberlere göre de eski Başve

killerden Cemil Elmidfai yenı kabine
yi kurmak salahiyetini üzerine almış
tır. 

Biz dost ve komşu lraktan alınan 
bu haber üzerine !rakın Aıı.Aata El
çısi B. Naci Şevket ile görü9tük. Sa
yın elçi, muharririmizin bu ışlere ait 
muhtelif suallerine şu cevapları sıra
lamıştır: 

"- Bağdattan aldığım son telgraf
lardan öğreniyoruz ki, Irakta vaziyet 
tamamile sükun kesbetmiştir. Asayiı 
yerindedir ve hükümet otoritesı vazi
yete tamamen hakimdir. Endişeye 
yol açacak hiçbir şey yoktur. l!;saseıı 
ben şahsan hükumetin vaziyete hi -
kim olacağından ve meml~kette sü
kün ve emniyeti temin edPı·c·ğ"ınden 

,. • • eminim. Yeni Başvekilimiz B. Cemil 
TAN,, muharrırıne beyanatta Elmidfai, daha önceleri llç kere Baş. 

bulunan lrakın Ankara Büyük vekillikte bulunmuş ve bütün lraklı-
Elçuİ B. Naci Şevket (Arkası 10 uncuda) 
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Enkazın Ortasında 
O . Dün de Bulgar ve Yunan heyetleri 
enıze geld;,Yugos·avlar bugün bekleniyor Gelenlerle 

l ___ Yaz ......... an_: S_. _ı! Dökülemiyor Mücadele 
~ 

Belediye Tahsisatsızlık 
-0- • 

Bir Günde 169 l(ijl 

V ahdettin ihanetlerinin ceza. 
sını yalnız sağlığında çek

mekle kalmadı. Olilmünden sonra 
da bu cezayı sUrükledi. 

Olüm evinin içi derhal cehennem 
halini aldı. Evvela zehirlenme olup 
olmadığını anlamak için bir fethi 
meyyit ameliyesi yapıldı. Uzüntü ve 
cigaradan kalp damarının koptuğu 
anlaşıldı. 

Fakat buna rağmen Dördüncü 
Radına hücum ettiler: 

- Ameliyatın parasını sen vere
ceksin. Senin yüzünden yapıldı. 

Para derdi derhal ortalığı tut
muştu. Ortalıkta paradan eser yok 
tu. 

Olüm, alacaklılara karşı pek kısa 
bir zaman için bir sed hizmetini gör 
dü. Italya hUktımetinden, Belediye 
den gelen çiçekler ortalığı doldur
muştu. Alacaklılar ölümün debde
beli manzarası karşısında bir gün, 
iki gün beklediler. 

Sonra köşk kuşandı. 50 - 60 kişi 
ellerinde hesap puslaları olduğu hal 
de ltalyanca bağırıp çağmyorlar
dı. Elektriği, suyu, gazı derhal kes 
tiler. Karanlık içinde, susuz, gazsız, 
tazyik dolu bir hayat başladı. 

C eset çinko sandığa konulma
sına rağmen kokuyordu. çi

çek yığınlarının kokusu evvela ö
tüm kokusunu örterken sonradan 
\Jütün bu kuruyan çiçekler de fena 
fena kokmıya başlamıştı. 

Günler geçiyor, ceset ortada sU
rünüyordu. Gömecek para yoktu. 
Hiç bir toprak bu cesedi kabul et
miyordu. 

Vahdettinin 45 senelik zevcesi o
lan Başkadın bir gün dedi ki: 

- Türk kızı alacağına atisini dü 
ı;Uneydi. Biz bu kokuya tahammül 
edemeyiz. 

Bankada kP.,,l" · 'lO, bU-
vi11r • _ .. o.ı var-

_...; masrafına yardım 
.... n:yı hatırlarına bile getirmiye

rek evden kaçtılar. Ana kız Monte
karloda bir villa tuttular. Küçük 
kız zaten Niste bulunuyordu. 

ikinci haremi gidemedi. Parasız 
dı. Cenazeyi, aç saray halkını bıra
karak savuşmak kolay değildi. Or
tada kalan bu cenazenin etra!lnda 
nç insanlar sırtlan gibi dolaşıyorlar 
dı. 

Susuzluk ta şiddetli ihtiyaçtı. 
Memlekette olduğu gibi konu kom· 
~udan su aldırmak imkanı yoktu. 
'Umumi çeşmelere de tesadüf edil
mıyordu. 

Para için, gömülecek yer için her 
tarafa baş vuruldu. Hep red cevabı 
geliyordu. 

ltalyanl:ır ısrar ediyorlardı: 
- Bizim Kralımız olsa bir cena. 

1.e bu kadar ortada kalamaz. Kal
dırm ıya mecbursunuz. 

Nihayet damadı Faruk harekete 
geldi. Babası Mecit Efendiden 200 
Fransız lirası aldı: 

- Ben kendim Şama getirece
ğim. Orada yer hazırlattım. 

Yugoslav Zırhbsı 

24 Ağustosta Geliyor 

Diyerek cenazeyi vapura yüklet
ti. Vahdettinin cenazesi ancak ölü
mUnUn otuz birinci gUnU yirmi ka
dar hendesi tarafından kaldırılabil
di. 

K öşkte kıyametler devam edi· 
yordu. Kuşçubaşı, başta ol

mak Uzerc bir kısım bendeler "ma
aşlarnnız tedavillde kaldı" diye Vah 
dettinin haremlerini mesul tutmıya 
hususi eşyalarına rehin koymıya ça 
lışıyorlardı. Vahdettinin mirası ola· 
rak 1700 Ingiliz lirası borç . zuhur 
etmişti. Bu mirasın hiç bir taJibi 
yoktu. 

Bir taraftan da herkes başının ça 
resine bakıyordu. Memlekete avdet 
için istidalar yağıyordu. Tesirli ya
zar diye herkes istidasını Ferit ya
veri ve Umit gazetesi sahibi Tank 
Mümtaza yazdırıyordu. · 

Vahdettinin ölümünden beş ay 
sonra yüz elliliklerden başkaları i
çin müsaade geldi. Köşkün kira müd 
deti de tam o gün bitmişti. 

Damat Feridin oğlu Sami, Dör
düncü Kadının memlekete avdetin
den evvel mücevherlerini elinden al 
manın yolunu buldu: 

- Memlekete sokamazsın. Hem 
orada para etmez. Burada değerine 
satarız. diyordu. 

Bu mücevherler arasında Baba
yandan 12,000 liraya alınmış. bir 
gerdanlık, zümrüt küpeler, iğneler, 
bir bilezik, bir çift inci, nişanlar var 
dı. 

Memlekete dönüşten uzun müd 
det rıonra Samiden 14,000 

frank geldi. Mücevherleri bir Hint
liye taksitle sattığını, taksitleri al
dıkça göndereceğini bildirdi. Bir 
aralık ikinci bir takait yolladığını 
iddiaya. kalkıştı. Gelmiy~ bu tnk
sft için geldi diye,senet verilmeyin
ce başka taksit gelmiyeceğini an· 
lattı. 

Talihin azizlik dUşUndüğU bir da 
kikada hükümdar karısı rnevkiine 
çıkardığı, ikbal, mal ve debdebeye 
boğduğu halk kızı, senelerce düş
manlığın ve tazyikın her nevini gör 
dükten sonra böylece günün birinde 
boş elle Sirkeci rıhtımına çıktı. Ara 
da bir korkulu rüya vardı: Çok uzun 
çok sıkıntılı bir rüya .. 

Talih, zavallı kadın için hazırla
dığı oyunu başından sonuna kadar 
merhametsizce oynamış, bütün sa
rayın düşmanlığını üstüne toplamış 
tı. 

Odencn bu ağır bedele karşılık 
)•almz bir fırsat vermişti ki o da Os 
manlı imparatorluğunun yıkılması
nı ve yıkıldıktan sonraki manzara
yı yakından adım adım takip ede
bilmekti. 

BiRiNCi KISMIN SONU 
• • • 

(~lemleketin ölümii İf;İR çalı. 
~anlann akıbetine alt olan ikinri 
ve çok miihim kı,mı rann . yine 
bu sil tunda okuyacaksınız.) 

Köprüde Kalabahğa 
Karşı Yeni Tedbir 

Yüzünden Vazge~ti 
Koku yaptığı için Istanbul yakası 

çöplerinin denize dökillmesi kararlaş
mışken, belediye, tahsis~tsızlık yü
zünden bundan tekrar vazgeçmiştir. 

Bu mıntakanın çöpleri, yine eski yer
lerine dökillecektir. 

Çöp fırınları yapılması ve çöp işi
nin kökünden halli için evvelce veri· 
len kararın derhal tatbiki doğru gö. 
rülmemiş, bu hususta daha esaslı tet 
kiklere girişilmesi kararlaştırılmıştır. 

Yalnız sokaklarda bulunan açık 
çöp sandıklan yerine perakende oto
matik çöp depolan yapılması hakkın
da belediye reis vekili taraf111dan ev
velce hazırlanan proje muvafık gö
rülmüştür. Bunun ucuz şekilleri tet. 
kik edildikten sonra kati bir karar 
verilecektir. Yer alb sandıklan kabul 
edilirse kanalizasyon menfezlerine 
demir kapaklar konacak, çöpler bura 
dan aşağı atılarak büyük bir sandık
ta topla.nacaktır. Arabacılar muay
yen saatlerde buralardaki kapaklan 
kaldırarak çöpleri alacaklardır. 

İzmit Bol 
lşığa 

Kavuşuyor 

Kağıt Fabrikasmdan 

Cereyan Alıntyor 
smdan elektrik alınması işi müsbet 
smdan elektri kalınması işi ınlüibet 
·ııe\;h;c vemı1Ştlr. ·n:çeuoe ııçu.ı evvt!I• 

ki gün cereyan alınmı§ ve muvaffa .. 

kıyet görülmUştür. Küşat resmi 30 
ağustosta yapılacaktır . 

Belediye Reisi Kemal Oz, bu hu

susta (TAN)a şu beyan.atta bulun
muştur: 

"- Elektrik tarifesini yaptık. A· 
boneler için kilovat fiyatı 12 kuruş
tur. Resmi dairelere yüzde 15 tenzi

lat yapacağız. Motörlerle yapılan sar

fiyattan yüzde 25, daha büyük sar
fiyattan yüzde 40 tenzilat yapılacak
tır. Bu kadar ucuz fiyat, Türkiyede 
ancak bir iki şehre nasip olmuştur. 

Nisanda fiyatlar yeniden tenzil edile· 
cektir. 

Şimdi şehir şebekesinin tevsi ve 
ıslahı için derhal işe başlamak kara
rındayız. 

Bugün demiryolu caddesi. Türk şe 
Wrlerindeki bütün caddeler dahil, 
hepsinden daha çok ışıklıdır. Yarın 
da bütün şehir ayni değere çıkacak
tır.,, 

Mehmet Ali Kağıtçı, Fahri 
lzmit hemşeri•i 

Diğer taraftan lzmit Kağıt ve kar· 
ton fabrikası müdürü Mehmet Ali Ki 
ğıtçı, lzmit belediye meclisi karan i· 
le fahri Izmit hemşerisi olmuştur. Bu 
karara sebep, Bay Kağıtçının, lzmi
te olan iyi hizmetleridir. 

Ceza Gördii 
re~ ı 

Belediye emirlerine ayklr.ı h~cıdt
edenlere karşı açılan şiddetlı J11 r#'' 
le devam ediyor. Son 24 saatte 
landınlanlar şunlardır: . 1e:· 

73 kişi muhtelif belediye c~~ ı,rttll" 
riayet etmedikleri için, 21 kı.§1 J{öPl''.l' 
vaya atladıklarından, 67 klşı . ı(i' 
nün yanlış yerinden gcçtiklerı 
para cezası vermişlerdir. 8 )i4 

Dün gelen Yunan leıtİtJal heyeti Sirkeci garında 

Bu arada sırtta yUk taşıyaııldıl' i• 
de ceza görmüştür. Açıkta satı ıaııe~ı 
çin 150 pasta ve çörek, 266 e 

BaJkan festivaline iştirak edecek 
olan Balkan heyetlerinden Bulgar ve 
Yunanlılar da dün şehrimize gelmiş
lerdir. 24 kişiden mürekkep olan Bul
gar heyetine Bulgar maarif müfettiş 
!erinden Kara lvanof riyaset etmek
tedir. Bulgar heyeti Holanda Berlin 
ve Paris beynelmilel sergilerinde bu. 
!unmuş, ve buralarda çok muvaffa
kıyet kazanmıştır. 

Yunan heyeti Rodi vapuriyle gel
miştir. On biri kadın olmak üzere 19 

Paris Ceza 

kişidir ve Yunan heyetinin ekserisi 
Yunanistanın tanınmış ve kibar aile
lerine mensup kızlardan mürekkep
tir. 

Yugoslav heyeti bugün gelecektir. 
Program mucibince bu akşam Tak. 

sim Bah~esindo Halk Opereti Halime

yi temsil edecek, yarın gece bir mclı
ta p filemi yapılacaktır. Mehtap eğlen
celerinin pürüzsüz olması jçin hertür
lü tedbir alınmıştır. 

Kongresinde 

müsadere ediLmiştir. . etsid 
Dün şehrimizde 52 kcdı, 31 ~ gar. 

köpek yakalanmış ve HiınaYe~ 
vanat Cemiyetine gönde;ilıniştit'•, 

Batan Vapurun 
Tayfaları lspanyoY' 
Dönmek lstemiyorlOI' 

b··yeti !il~ 
Bozcaada açıklarında ta ıı .. ut 

ileri Sürdüğümüz 
Tezler Kabul Edildi 

bul bir tahtelbahirin tecavil~.:~ 
rıyarak batırılan lspanyol g ... ~ ıasJ' 
kaptanı dün de Ispanyol kO~şt!if• 
nesine gitmiş, sefirle görilşın ttıl • 
Kaptan, lstanbulda kalacak .,e bf' 
yan gemisi Kopu Pinu vnpu~dl 
tıran Ispanyol Macellan ge 
misafir olacaktır. d~ 

Kazazede 78 tayfa, Ispanyaya ~ 
mek istememekte ve Istanbulda. 
mak arzusundadır. 1'-' 

Beynelmilel Ceza Kongresine işti
rak eden TUrk heyetinin reisi Hu
kuk Fakültesi ceza ordinaryüs pr<>
fesörU Tahir Taner, dün kendisile gö
rUşen bir muharririmize kongrenin 
--.rosgı UÇl,.1'-çıc~ -ı1cınnın~ıı. "9"' ..... 

t.ı veıımiştir: 

Kongrede görüfülen mueleler 
• 1- Pariste iki kongreye iştirak et

tim. Bunlardan birincisi 18 temmuz
da toplanan hukuk haftası kongresi 
idi. Hulrukun muhtelif şubelerine 
ait muhtelif meseleler arasında "A
ilenin terki", "Mukavelelerin hakim 
tarafından tadili" ve "Tesisler" de 
mevzuu bahsoldu. 

İkinci kongre 26 temmuzda top
landı. Bu, Beynelmilel Dördüncü Ce
za Hukuku Kongresi idi. 

Bu kongreyi Fransız nazırlarından 
M."Violette açtı. Konuşulan beş mev
zudan birincisi ve en mühimi; cezada 
kıyas usullle hüküm verilmesinin tec
viz edilip elilemiyeceği, yani kanun
da tasrih edilmemiş olan bir fülden 
dolayı kanunda tasrih edilmiş bir fi
ile kıyasen hakimin ce7..a verip vere
miyeceği meselesi idi. Başka bir ta
birle "Kanunsuz suç olmaz" kaide -
sinin terkedilmesi lazım gelip gelme 
diği mUnakaşa mevzuu oldu. 

ileri sürdüğümüz. tez 

Kara denizden Ak denize çıkan dal-' 
Nero a.dh Ispanyol vapurunun }. blf 
denizinde yine meçhul bir tahtelbSt>Sıı 
t-arafından batırıldığı hakkı~d~.At)f " 
-sayialar vardır. Fakat ıırı~ 
,y5pauy(ll "J\"t. ·-

mi malumat beyan etmişler~ 

11 BiRKAÇ SATl;J 

Y eni üç aylık traım·ay ~d"' 
yapılmı~ eski fiyatlar 0 

gibi bırakılııuştır. 
• 1 ıııt 

H alkevi Tarih ve Dil şut>eS lif 
1 halk bilgisi sergisi ~ııll)'" 

Kongreye giden heyetimizin 
reisi Tahir Taner 

devletler arasında teatisi lüzumuna, 
hazırlık tahkikatında ve ilk tahıki
katta maznun lehine tanınan temi
natın genişletilmesine karar verdi. 
Sulhun muhafazasına dahili kanun
ların ne suretle yardım edebileceği 
meselesi de konuşuldu ve devletler 
arasındaki hulhu ihlale sebebiyet ve
recek hareketlerin cezalandırılması 
icap edeceği yolunda bir karara va
rıldı. Kongre, esas itibarile çok fay
dalı oldu.,, 

rar venni~tir. 

S ırt hamalh;nm kaldı~ 
hakkındaki karar yar.ıt r i'JI 

baren Adalar, Beykoz ve sarıYe 
za.larıncla ela tatbik olunacaıctı'· . . ,. 

• zmlr Fuan münasebeti)le ~ 
1 bir Tiyatrosu dün ızınire ,. 

ket etmiştir. Şehir Tiyatrosu set 
on temsll vere<:ektir. 

• dJğl "' 

L okantacılar yardım saJI ~ 
yeti, dün Halkevinde to ~ 

mış, cemiyetin yardım esaslatl 
rhlde görii~ülmil~tür. 

• • 19til' 
0 H amarncrlar cemiyetiıti.11 ı:ıf' 

Kumkapıda iki Evin eden idare heyeti yerine 

Ost Katı Yandı gün yeni ~im yapılacaktır. 

Evvelki akşam saat 18 de Kumkapıda • 8~~ 
11 • d A d B U""Ün Be,·koza bağlı Bayramçavuş maha esın e rapza e "' " 

sokağında 27 numaralı Araksinin e· rneYkilnde bir ha~'\·~ aurU ti' 
Belediye, akşam Uzerleri Köprünün 

Dubrovnik adlı Yugoslav zırhlısı 24 'fazla kalabalık olduğunu görmüş. sa-
8.ğustosta limanımıza gelecek, ayın at 18 den 20 ye kadar yük arabaları 
yirmi sekizine kadar burada kalacak- geçmesini yasak etmiştir. Bu kararın 
tır. Gemi, merasimle kar§ılanacak, önümüzdeki pazardan itibaren tatbi· 

Izmit belediye meclisi, evvelki gün 
fevkalade olarak toplanmıştır. Bu 
toplantıda, Dahiliye Vekili Şükrü Ka
yaya belediye borçlarının ödenmesi i
çin Belediyeler Bankasından yapılan 
istikrazda gösterdiği azami alakadan 
dolayı lzmit halkının minnettarlığını 
bildiren bir mazbata tanzim ve tak
dimine alkışlar arasında karar veril-

Sovyet Rusya 1926 kanunile bu 
kaideyi bertaraf ettiği gibi Almanya 
da 1935 eylülündenberi "CezMia kı
yas,, ı tecviz etmiştir. Bu itibarla ce
za hukukunda ayni yolun takibinde 
bir lüzum ve zaruret bulunup bulun
madığı meselesi ceza hukuku alemıni 
esaslı surette işgaJ ediyordu. Bu me
selenin müzakeresine biz de çok ala
ka gösterdik ve esas kaidP.nin muha
fazası ve cezada kıyasın kabul edil
memesi nokt'Bi nazarını müdafaa et
tik. 

vinden yangın çıkmıştır. Ateş, bu bi· ~ılacaktır. Sergi baytar n
1
u ııJll 0ı-ı 

nanın dördilncil katından başlamış, rafından a~ıtacak en iyi ha)"' 
bitişiğindeki evin üst katını da tutuş- na mükafat \'erilecektir. 

resmi ziyaretler yapılacaktır. kine geçilecektir. ---o---
Iki eylfılde de üç gemiden milrek-

kep bir lngiliz filorıu gelecektir, 

Kibrit Fabrikasında 

Bir Yangın Başlangıcı 
Dün Büyükdcre Kibrit fabrikasın

da yeniden bir yangın çıkmıştır. A
meleden Hüseyin, kibritleri kutulara 

yerl~tirlrken bazıları nasılsa ateş al
mış, Hüseyinin yüzü ve elleri tehlikeli 

ııurette yanmıştır. 
Çıkan yangın, fabrikada mevcut 

tesisatla söndürülmüştür. Yaralı a

mele tedavi altına alınmıştır. 

lntaal Yerleri için 
Verilecek Liıteler 

Inpat yerlerile, gazino, otel, plaj 
ve lokanta gibi yerlerin unvan, adres 
ve çalıştırdığı kimseleri gösteren bi
rer liste hazırlamalan ve bir hafta 
zarfında vilayete vermeleri bildirilmiş 
tir. Bu listeler Iş kanununun tatbiki 
için kullanılacaktır. 

Tevfik Fikret thtifali 
Bugün, Tevfik Fikret ihtifalLnin 

18 incisi yapılacakt1r. Filorinah Na
zım rahatsız olduğu için ihtifali ede
biyat tarihi muallimi avukat Behçet 
Macit idare edecektir. 

miştir. 

~'"~"""'~t 

~ 24 Saatte 
~ 6 ·]ifo 
~ Son 24 saatte 6 tifo va-

kaıı daha tesbit edilmiştir. 
~ 3415 kişi birinci aşı, 4382 ' 

~ ' ~ ~~~,~~ ikinci afıyt olmuf- -

,...,._, , "'"'' ""'"" -

Fikrin müdafaası sırasında şahsi 
hürriyetin masuniyetine çok ehemmi 
yet veren Türk vazn kanununun da 
haziran 1936 tarihli kanunla ceza ka
nunumuzda yaptığı tadilat sırasında 
ayni kaideyi ipka etmek suretile bu 
fikre sadık kaldığını anlattık. Kongre 
neticede kryas suretile hUkilm veril
mesinin tecviz edilmemesine karar 
verdi. 

Kongrenin diğer kararları 
Heyetimizin üzerinde uzun milnaka 

şalarda bulunduğu ikinci mesele de 
"Cezaların tenfizi işlerine hakimin 
müdahalesi., meselesi oldu. Bu da 
müsbet şekilde neticelendi ve ceza
ların tenfizi işlerine hakiml~rin a
laka göstermesi kabul edildi. 

Kon~rc. adli sicil varakalarının 

turmu§tur. ltfaiye, her iki evin Ust • "'1 il" 
katları yandıktan sonra ate§i söndür- B eletllye bii~·ük camıarın f:ıl, 

san taraf mdan elde tıı> 
mUştilr. Polis, yangının sebebi etra- . . . 

rrfAKVi~B~iiA~ 
1 rn:A'ğustos-9sf 
} PER~EMBE Yurtta Bugünkü Hava 

8 inci ay Gün: 31 Hızır: :ı.06 . 6 
• 11 Ağustos. Cemaziyülahır: i 1353 

Arabi 1356 Ruın 12,ıs 
Güneş: 5,14 - Öğle 19 o5 
!kindi: 16,06 - Akşam: 3'.ı;ı 
Yatsı: 20,46 - lmsfık: 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun
dan alınan malumata göre, bugün 
havanın Trakya mıntakasile Marma
ra ve K-aradeniz kıyılarında bulutlu 
ve yağışlı, dii;er yerlerde az bulut
lu olması, rUzgarlann muhtelif mm
takalarda şimal ve garptan değişik 
kuvvette esmesi muhtemeldir . 

OlJNKLJ HA\'A 
el· 

olarak kaydedilmiştir. RU~rg!t~~ el 
DUn, hava ekseriyetle bulutlu geç- mar•"n saniyede 6 metre sU ,. 

miş barometre 757,3 milimetre, ha- tJ9 
r.a.r~t cm cok 26. en az 18 santi=gr::..;a_t_ m_i,,,_._. 
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'talyan kuvvetlerlnln SlcOya 

Adumda yaptddan mmev
ra1ana. prpt.eıı vukuu muhtemel 
olan bir taarruza karii yapılmış 
oldutu &öylendllbıden ehemmiyet
le tMlp oluamut ve maaevralarm 
hltamr herine ltalya Ba§vekW Sin
yor MWl80Unlnln aöyUyeceğl nutuk 
ayn bir kıymet kıvnmıttır• Yarm 
Irat edllecfl'k olan bu nutkun barlf
aeverlerl hoput edecek mahiyette 
olaaağı ve ltaıyanm ıolhü sağlam
lamak için diğer devletlerle teşriki 
meul lehbade oldutuu bOdlreeeğl 
Pmdlden aalaplmaktadır. 

Slellya maaevralanna gelince 
bmumm garpten taarrma açık 
oldaluna dair Deri ıtlriilen ldclla
lana mahiyeti, tahllle mütehammil 
olmua ~erektir. 

Gerçi SJcUya vaktiyle bir sttril 
lstlWara maruz kalımş ve lld bin 
sene kadar mtltemadf bir harp sah
wl olmuetur. YonaalrJar, Bomah
lar, Barbarlar, Araplar, Afrlkalı-

BUYUDU 
lngiliz Harp Gemileri 
Meçhul T ahtelbahirleri 
Batırmak Emrini Aldılar 

Mahiyeti 
r~ .............. ~ ... ~M·~~ .............. ~ .... M:O~· .. ~····~ ........ ~IJo<ll~~· .. ·····~ .... ; ... ~M·~· .. ·····~ ....... ~M·~~ ..... ~ ... ~._ .... ~..-...................... ""° ... 

......................................... 
lar, elhasd Şarklılar ve Garplılar vermesine saik olmut ve bu ihtimal 
SlcDyayı lstOi etmiş ve burada mu- 10D gilnlerde yapdan manevralara 
harebe etmltlerdlr. Fakat SlcDya yol açılmıştır. 
geçen uır ortalamada yeni ltalya- Manevralar genlt mikyasta ya. 
ya lltUıak ettikten sonra ıüldinet pdımf ve muhtemel miitearraa 
Ye llelimet.e kaVQlmut ve huzuru- taamızun bota çıkacaiJ hissini 
80 bozacak bir bidise vuku bulma. vermeyi istihdaf etmlftlr. 
llllttır. 

Yllııa ltalyanaı Jlabetlstam 18-
tDi ve ilhak etmesi üzerine Slellya
nm yeni bir taanma ağramuı ih
timali ymlden batgöetennlt sayıl
dı ise de bugüne kadar bu ihtimali 
muhik gösterecek bir hidJse vuku 
bulmamış bulunuyor. Yalna bir. 
takım şaylalarm musırren devera
nı ve lngllt.ere - ltalya gerglnll. 
ğlnln bir gttn bir bidlseye llebebl
yet vennesl lhtlmall ltalyanm 81-
cllya mtldafauma höyük bir önem 

Bu 11U'etle manevralar hem 
ukeri, hem slyul netleeler 

vermiş oluyordu. Akdenlzde bir hi
dlse koptuğu takdirde Slcllya, Şar
ki AkdeaJz De Garbi Akdeniz &ra

unda bir kale vazifesini görecek 
ve ltalyuım Afrlkadaki lmpua. 
torluğuna mesnet tetkll edecek. 

Fakat lfalya ile lnglltere arum
da batbyan, yaldlıflDa ve anlatma
yı istihdaf eden hareket muevramn 
ud plinlannı deillfh'mlye ll8lk ol-

DUlf, manevraya iştirak eden 
askerler, iki müsavi kısma ~ynbmt, 
manevranm btittin saf1ıa1anm ta. 
kip etmesi beklenen Sinyor •~ 
Unl, uacak geçit resmini teınap De 
iktifa etmiş ve bu suret.le Slcllya
hlar •eak bir harp oyunu De kar
tda§tıklanndaa em.b oJmutlardır. 

Diğer taraftan Sinyor MllllOUnl 
bu fınattaa istifade ederek Slcllya 
kasabalarmı gezip dolaşmq, adayı 
llerletinek için herpyl yapaeajmı 
Blllatmqtır. 

ltalyan matbuatı lae 8lellyuun 
ltalya lmparatorluğundakl yelli ro. 
ltl lberbıde mral' ederek ODOD Af. 
rlkaya 11çrama merkeld olduğunu 

...ı..tmqlardır. 

Şimdi ura Duçmln nutkmaa gel
miş bulunuyor. Naikaa solhcuyue 

olaeaP temin edllmekle beraber 
nutlıa cUnledlkten IODl'a mahiyeti 
hakkmda 8ÖS söylemmln daha 
dolra olaeab töphe göttlrmeL 
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.ClEK 
Ben Bir Harikayım 
Dün azun zamandır rastlamadJğım 

garip ve küskün arkadaşlardan blrisl 
ziyaretime geldi. Halinde umulmadık 
bir sttk6n görünce hastalığına hük
medecek oldum. Amma. hal hatır sor
nutdan ada.mm ytlztine keylfslzllğinl 

vurmak lstemedlm. Bir bakıma da 
buna cesaret edemedim. Çüokti hail 
durgundu amma sdıhati fena görün
müyordu. Ytiztl kımuzı, ensesi kaim 
idi. 

Ben bu tereddüt içinde iken cebin. 
den bir gazete ~ ve etrafı kır. 
mm ile çl:r.llmlt bir parçayı göstere-
rek: 

- Şmıu bir oku!. Dedi. 
Gösterdiği ıteyl okodwn ve hatır

ladon. Birkaç gün evvel Bordodan ge
len bir telgraf oralarda harlkuli.de 
bir hidlseıııln cereyan ettiğini söylü
yordu. llidlae ıu idi. Ctvardald tarihi 
bir pt.oyu gesen bir seyyah grubu 
mahr,enlere lndlklerl zaman başmı e
linde tutan kafasız bir adamın mah
zende gezindiğinı görerek dehıtete 

dli!}mlifler ve içlerinden bir AmerL 
kah bu kafasız adama dokunmıya ce
saret edince yıldınmla vurnlmut gi
bi sarsılmış, sonra hiikümete haber 
vermişler falan filin. 

Okudum ve blr!}ey söylemeden ona 
baktım. 

- Okudmı mu! Diye sordu. 
- Evet! Dedim. 
- Kalasa adunm böyle gezmesi 

harlkulide blr!}ey değil mi! 
- Şüphesiz ı Eğer sahih ise f 
- Salıllıtir, muhakkak! 
- Ne blllyonun ! 
- Borada da böyle kafası olmayııı 

ger.enler var. 
- Ne mömasebet! 
- Ne münasebeti yok be birader! 

itte bunlardan biri de benim. Ben bir 
harikayım! Otuz senedir, her elhne 
geçen fıl'l&tı kaçırdım. Faydası ge
lecek herkesle çekiştim. Zarar göre. 
ceğlm besbelli olan her l,e girdim. 
Ticaret yaptım, lflis ettim. MemurL 
yete girdim, azlolundum. Müteahhlt
Uk yaptım, zarar ettim. Ziraat yap
tım, ektiğimi blle biçemedim. Borg 
verdbn, tahsil edemedim. Her fikir 
soraaa kanaatlml önünü ardım dll. 
tönmedell söyledlm. Hnlisa kafası 
olan bir adamın yapmıyacağr herşe. 
yl yaptım. Artık bana kafalı denir 
mi ya! Dedi ve ili.ve etti. 

- Omuzlanmm üstünde duran bu 
yuvarlak şeye bakıp ta kafam yerin· 
de sanırsan seni de bizim gibi bari· 
kalar arasına katanın. Bilesin ki böy. 
le benim gibi kafasız dolaşan ve -ta
yam hayrettir ki - yaşıyan bir sttril 
adam 1vantrr. Talihsizliğe bak ki; 
Bordoda hakikat mi, hayal mi belli 
obnıyan bir hi.dlseyl telgraflarla p
.etelere verirler de, benim gibi eti 
cam, kanı yerinde hakikaten kafa&D 
yaşıyan bir harikadan kimse bahset. 
mek istemez. Gel şu iyiliği sen bana 
yap ta Od satır yaz Allahaşkına ! De
di. Tatylp ettim, bir ııerbet ısma.rta.
dım ve savdım. 

B. FELEK 

açıkça bildirmiştir. Negüs, ltalyanla
n Habqistanda tesadüf ettikleri müt 
küllttan kuttarmağa hiç bir zaman 
te.,ebbils etmiyeceğini ilave etm.iftir. 

Muasolini, Negüs'iln tahttan feı. 
gat etmesini Habeşistan istilismm 
bukuk:an tanınması için başlıca p.rt 
olarak tellkki etmektedir.,, 

Gazete, Habefi8t.a.nm iltihakmm 
tanmmaaı hakkında alelacele bir lt"" 
rar vermemesini hükUımetten rica 
etmektedir • 

Birinci Sınıf 

Hakim Namıetlerl 
Ankara, 18 (TAN) - Adliye Ve

kUeti blrlnel muf hlklmlOılere IO ze.. 
vatı naınzet göstermiştir: 

latanbaldall Atıf, Merkezden Hay· 
dar, Çukmdan Tahsin, lzmlrdeo BL 
ıu. Edlrneclm lbrahlm, lmıirden 
Mustafa, Muğladan SWeyman, Bq
mtifettlt Muharrem ve N ecmetthl, 
Antalyadan Necati, lmıirdea Hiise
yln BtiMltt, Temyiz raportörlerinden 
1Det, Batmttfettlş Sim, lzmlrden Ne
cati, lstanbaldaa Kemal, Ankaradaa 
Naili. Konyadan Sadik, Merkezden 
Şinasi, hmlrden Asım. 

Amerikan Tayyaresi 
Nevyork, 18 (A.A) - Clipper Ok. 

yanoa tayyareıd Bermude adalarm
dan Açore adalarma uçmuştur. 
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.Mahk:errıelerde 

Hırsızlık Suçluları 

Bir Karı Koca Dün 
Tevkif Edildiler 

Çalınan Eşyalann Hemen Hepsi 
Kendi Evlerinde Bulunmuş 

Sultanabmet Oçüncü Sulh Ceza mahkemesi, dün hırsızlık ıuçluıu 
bir karı koca hakkında tevkıif karan vermittir. Hadisenin taf ıi
litı tudur: 

Hamallar 
Kahyasını 

V_uran Genç 
Ikı buçuk ay evvel Yemi§te hamat

lar kahyası Hüseyini öldürmekten 
aoçlu hamal Yusufun muhakemeaint' 
ağır ceza mahkemeainde haf1anmıt
tır. Mahkemede Yusufa ait evrak o· 
kunmuş, suçlu hadiseyi şöyle anlat· 
mıştır: 

- işten çıkarılmqtmı. On ay i§siz 
kaldım. ihtiyaç içinde idim. Tekrar 
hamallığa alınmam için bir çok defa
lar haberler gönderdim, kendim yal
vardım, fakat bütün ricalarımı red· 
detti. Vaka sabahı Yemiş yolunda 
kendisile karşılaştık. Beni i§e alması 
için tekrar yalvardım, yakardım. Söz. 
lerime ehemmiyet vermedi. "Sen da· 
ha çıok aürünecekain., dedi. Bu söı Ü· 

zerine kendimi kaybettim. Ne yaptı
ğımı bilmiyorum. 

Yusuf, şahitlerin ifadelerine karşı 
'bazı itirazlarda bulunmUf cinayet es
naamda şuurunu kaybettiğini söyle· 
uıiştir. Mahkeme, gelmiyen şahitlerin 
çağınlması için başka güne bırakti
Jlllftır. 

ikinci Noter 
Tahliye Edildi 
Istanbul !kinci Noterliğinde iki sah 

teki.rlık tesbit edildiği için başlıyan 
tahkikat devam etmektedir. Hakkın
da tevkif kararı alınan noter Hasan, 
dün tahliye edilmiştir. Tahkikata gay 
rimevkuf olarak devam edilecektir. 

Bu hadisede adı geçen Yani, zabı

tanın sıkı arqtırmalan neticesinde 
dün Osmanbeyde gizlendiği apartı. 
manda yakalanmıştır Yani, derhal 
adliyeye verilerek tevkif edilmiştir. 

lir Cinayet 

Valdehanmda kahveci Ahmet, tiç 
gün evvel odaamda bir ~ok eşyanın 
çalındığını görmüg ve polise malfımat 
vermi§tir. Ahmedin çalındığını iddia 
ettiği eşya arasında 4 hah, bir altın 
saat, iki kat elbise ve 700 lira para 
vardır. Zabıta, yaptığı tahkikat neti
cesinde çalınan e§yalan ayni katta 
oturan Şükriye ile kocası Alinin oda
sında bulmuş ve bunları hırsızlık su
çu ile adliyeye vermiştir. Yalnız, kay 
bolan paralar bulunamamıştır. 

Suçlular, dün üçüncü ceza mahke
mesinde sorguya çekilmi§ler, mahke
me, ikisinin de tevkifine karar ver
miştir. Duru.tına, §&bit Ahmedin ça
ğırılması için ayın 18 ı ine bırakılmış
tır. 

' 

Makine 
Hırsızları 

1'dliyede 
Evvelki gün yakalanan dört kiıtilik 

deniz hırsız şebekesi adliyeye teslim 
edilmiştir. Şebeke, izzet, Ahmet, Ze
ki ve Ahmetten mürekkeptir. S·:>n 
günlerde denizde mavnalarla getiri
len dikiş makinelerini çalarak kaç
tıklan teablt edilmiştir. Şebeke efra. 
dı, ilk zamanlarda her ,eyi inklr et
mlf iM ele monn4an ltlrafa mecbur 
kalmıı, mdlnelertn nereye atıldJjım 
söylemiştir. 

Haliçteki Sandal 
Kazasının Tahkikat. 

Evvelki gün Haliçte Balat iskelesi 
önUnde idare ettiği motörle bir san
dala çarpan kaptan Emin hakkındaki 
tahkikata devam ediliyor. Emin Ay
vansaraya giderken karşııma motör
lü bir sandal çıktığını ,manevra yap
mıya zaman ve fırsat kalmadığını söy 
lemi§tir. 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Bebek Bahçesinde 
Hazırlanan Balo 

İstanbul ilkokullar yoksul çocukla
rına yardım birliği Beşiktaş idare ku
rulu tarafından önümüzdeki cumar
tesi akşamı Bebek bahçesinde bir ba
lo tertip edilmiştir. 1stanbulun tanıne 
m13 sanatkarları da bu baloya iştira« 
edeceklerdir. Bu arada kcynnteli sa
natkar Zozo Dalmasla sanatkar ar
kadaflan da eğlencelere iştirak ede
ceklerdir. 

Askerlik işleri 

Tam Ehliyetnameli Kısa 
Hizmetliler 

Usküdar Askerlik şubesinden: 
1 - 332 doğumlu ve bunlarla mu

ameleye tabi olarak kısa hizmet şe
raitini kazanmış ihtiyat subayı yeti
§ecek askeri tam ehliyetliler bermu
tat 1, 9, 937 gününde Yedek Subay 
okulunda bulunmak üzere sevkedile
ceklerdir. 

2 - Şubemize bağlı kısa hizmet 
şeraitini kazanınışlar askeri tam eh
liyetlilerin 25, 8, 937 günü şubede bu
lunarak sevk muhtıralarını almaları 
l&zundır. Arkadaşlarından geri kalan 
lar hakkında kanunun tatbiki zaruri 
olduğu. 

YENi NEŞRiYAT 

YARIM AY 
Zarif remdi bir kapak içinde çı

kan bu sayıda tiilhassa: Mükerrem 
K8ımil Su'nun yeni tefrika edilmeğc 
başlanan (İstranca eteklerinde) ro
manı, Mahmut Yesarinin (Ben keıı
di halinde bir kadınımdır) başlıklı 
yazılan vardır. 

ÇATAK KöYONDE B1R 
GENCi öLDORDOLER 

Izmir (TAN) - Kiraz nahiyesine 
bağlı Çatak köyün.de, Muhtar Mehme 
din oğlu Emin, geceliyin uyurken 
meçhul bir şahıs tarafından atJI~ 5 
lcur1Junlll ölclU..WmiltpU.. 

Açığa Çıkarılan 

Polis Memurları 
Ankara, 18 (TAN) - Ankara J!.:m

niyet DirektörlUğü Mustafa ve Ek
rem adlı iki polis memurunu uygun
BUZ hallerinden dolayı açığa çıkar
mıştır. 

Mahkemeye 
Getirilirken Öldürmek 

istedi 
Izmir, 16 (TAN) - Cumaovası 

nm Oğlananası köyünden Nuri, ço
ban Mehmedi karadağ tabancasile 
yarahyarak öldürdü ve katil yaka.
landı. 

Kaza esnasında düşüp çamura sap
lanan gencin Dimitri Zahariyadis ol 
duğu anl8'ılmıştır. Gencin cesedi bü
tün araştırmalara rağmen bulunama
nıştır. Kaptan Emin adliyeye veril
mı,ür. 

Izmir, 18 (Tan muhabirinden)' 
Adliye dairesi önünde Omer adında 
birisi, mahkemeye getirilmekte olan 
SUleyman adlı bir suçluyu tabanca ile 
öldürmek istedi, yakalandı. 

- Belki eniştesi gile gitmi§tir. Maltlın ya, Hacı 
Efend: bir haftadır, öteki köydedir. Bir defa. oraya 
uğrayın. 

- Dile kolaY. dayı! Oteki köy buraya dört saat 
çeker. 

- Ne yaparam ağam? Hükimıat ltf. Emme, geçen. 
gUn habar 111lmıştı. Buraya gelecek diye. Belki gelir, 
belki gelmez. Gelse bile akpm gelir. Iram.uan oldu
ğundan gayri gtlndUz çıkmaz aamrmı. 

Hintli Bir Mangatizmacı 

Genç ve güzel bir kızı 
Kaçırırken yakalandı 
Emir Abdülhamit ismindeki Bu Adamın Hayatı 

·Hep Böyle Maceralarla Dolu imiş.. 

Geçen hafta içinde Belgratta 
garip bir hadise olmuş, Hint 

li bir manyatizmacı, genç ve güzel 
bir Çek kızını kaçırırken yakalan
mıştır. Hadisenin meraklı tafsilitı 
§Öyledir: 
Asyalı tipinde esmer bir adam, 

yanında kibar bir genç kadın oldu
ğu halde geçen hafta Belgrada gel
mit ve ,ehrin en lüks oteli ·olan 
"Ekselaior" a inmiştir. Otel defte
rine yazdığına göre, Bu adam Hin
distanda doğmU§tur. Mesleği man
yatizmacılıktır. hmi de Emir Ab
dülhamit Kandır. Bu iki müşteri o
telin en lüks odalarmdan birine yer 
letmİ§lerdir. Aradan birkaç gün 
geçtikten sonra bir akşam bu çif
tin bulunduğu odadan feryatlar yük 
selmiş, ince bir kadın sesi imdat 
istemi§tir. Bunu duya!llar hemen o 
odaya koşmuşlar, Hintli manyatiz
macının genç kadını boğmak üzere 
olduğunu görerek elinden kurtar
mışlardır. 

D erhal tevkif edilen Abdülha 
mit bütün sorgulara hiç 

bir ciddi cevap vermemiş, hatta bir 
takım delnik arazı göstermiye yel
tenmiştir. Fakat, Yugoslavya zabı 
tasının yaptığı araştırmalar, bu a
damın beynelmilel sabıkalılardan 
biri olduğunu meydana çıkarmıştır. 
Emir Abdülhamit Kan, şimdiye ka 
dar bilyük maceralar geçirmiş, dün 
yanın her köşesini dolaşmıştır. Ya
nındaki kızın ismi, Maria Kratka
dır ve Çekoslovakyalıdır. Manyatiz 
macının Pragdan kaçırdığı bu genç 
kız, Çekoslovakya sefaretehanesı
nin Belgrat polisinin önünde verdi
gı rraueue--ua9muaıı gt:ıst!ııu:re '0<111 
bir sUı1i şeyler anlatmıştır. Maria
nın söylediklerine göre, bu manya
tizmacıya ilk olarak Prağda rastla 
mıştrr. Bir giln sokakta durup du
rurken üzerine fenalık gelmiş, ken
disini adeta gizli bir kuvvetin esiri 
zannederek bu esmer adamın arka
sından sUrüklenmiştir. Maria, o an 
dan itibaren Abdülhamidin takibin 
den kurtulamadığını gözyaşlan ara 
sında anlatmıştır. ÇUnkU, manyatiz 
macınm ilk işi kızı babasından iste 
mek olmuştur. Fakat, bu yabancı a
dama tabiatile menfi cevap veril
miştir. Fakat, Emir Abdülhamit, 
bir sülUk gibi Mariayı takipte de
vam etmiştir. Nftıayet, Maria, ken
disile nişanlanmıya mecbur kalmış, 
beraberce Berlin seyahatine çıkmış 
lardır. 

Tekrar ailesine iade edilen 
güzel Maria 

Fakat, bu müziç nişanlı, tren 
de de genç kızın vücudüne 

birtakım iğneler batırarak eziyete 
kalkışmıştır. Berlinden sonra daha 
birçok şehirleri beraberce dolaşmış 
lar, nihayet Belgrada gelmişlerdir. 
Maria bütün gayret ve çalışmaları
na rağmen kendini bu esrarengiz 
adamdan kurtaramamış, bir türlü 
sıvışıp kaçamamıştır. 

Abdülhamidin bavulunda birçok 
güzel genç kız ve kadın fotoğrafla
rı bulunmuştur. Marianın anlattı
ğına göre, Emir Abdulhamit bir de 
fasında da k~ndisini yere yatırmış, 
.-11 ..... _.:_:_ .aı. ·-- - , "...-- • .. 

larını koymuş, kendisi de üzerine 
çıkarak işkence yapmıştır. 

Abdülhamit, şimdi mevkuf bulun 
maktadır. Genç kız, zabıta nezareti 
aRın.da Praga gönderilmiş, ailesine 
teslim edilmiştir. 

• • • 
Giiınün program özü 

SENFONR..ER . , ,1 
17,15 Varşova: Senfonik~ 

musikisi. 21,10 Kolonya, ~ 
Filharmoni .~Ravel, Lis~ 
te). 21.25 Bukreş: Senf. de). 
ser (Mottara'nın idaresın 
Milano, Florans: Senfoo:_.:...., 
(korsakov, Frank, Si>D.JUY""-

i Strauss). 

1 HAFiF KONSERLER 

7,10 Bertin kısa dalgası~ 
musiki. 8,15: Devamı. 9.~ 

1 kısa dalgası: Plak mus.i~ 
Berlin kısa dalgası: K~..lia 
dansları ve şarkıları. 10 }j09;"ı 
sa dalgası: Eğlenceli konserim 
Paris kısa dalgası: Plak. 11~~ 
za. 11 Berlin kısa dalgası: ~ 
musikisi. 13,10 Bükreş: O~ 
14,15 Paris kısa dalgası: ~ 
15: Keza. 15,15 Berlin kıs& 
sı: Şiirler ve musiki parça

1
Iatl- ';.6 

Roma kısa dalgası: Hafi " 
ki. 19,.f.5 Berlin kısa dsl~· r'
lenceli musiki. 20.50 .P~ ~ 
dalgası: Plak musikisi. ~· 21 ':#' 
te: Hafif musikisi kooserı.0 ~ şova: Kanşık konser. 21,4 pı:_ 
li, Bari: Karışık musiki. ~ 
Prag kısa dalgası: Orkes~ '
lioz, Russcl,) . 23 Peşte: Ç~ "fi" 
sikisi. 23,05 Prag kısa dal,,~ 
fif musikisi. 23,15 Roına: .ldO' 
tra, org, 23,20 Viyana: ıu.w
kestrassı. 

ı OPERAl .. AR, OPERE'.('LJJ' otf'!' 
16,30 Paris kısa dalgası~~~ 

bach 'ın "Fener altında e ..,,._' 
isimli opereti. 16 20: Ro~ 

r&Si .. ı8,35~a'~n;a: 'Ttiryaıı Dik 1'°'°' 
larmdan mürekkep senfo rftıO "" 
pozisyon. 22 ilano - T~ 0~ 
Floransa: Iki birer perde!•!,.. ı.ı/J' 
piyesi. 22,15 Nis: Verdi'~ 
thello,, operası. 

RESiTALLER V°~ 
12 Berlin kısa dalgası: ~ 

ı ve piyano musikisi. 17.30 . ....ı.d. jl 
lkokul Çocuklarına kısa dalgası: Piyano mu~~ 
Yardım Birliğinde Peşte: Piyano resitali. 19 ~ 

Şehremini Halkevi Istanbul llkokul kısa dalgası: Hilde KreÇIXl:ı~ 
Çocuklarına Yardım Birlig·i Başkan- söylüyor. 20,25 Bükreş: ~· 

nun plaklarından solist ııı 
lığından: Viyolonsel. 19 Bükreş: plak ;,; 

Birliğimize bağlı olan Koca Musta- 22,05 Prag kısa dalgası: hstP. f11 
fapaşada 28 ve 29 uncu okulların hi- tali. 22,30 Berlin kısa dalC~sı"./11! 
maye heyeti başkanlığı çe\Telerinde listler şarkı söylüyorlar. ;.t1 

sünnet yaptırmak istediklerinden is- şova: Piyano resitali ( 
tekli ailelerin her gün ikiden beşe Paradisi, Brahms, Debussy). 
kadar Halkevi binasına ve Koca Mus- MUHTELiF y( 
tafapaşa Semt ocagı· na müracaatle 19,30 Roma kısa dalgası:.Jdli fi 

ça, Türkçe ve Rumca ınusı 
çocuklarını kaydettirmeleri. sözlü program. ~ 

ğirmende yok, kasabada yok .... O halde firar etti 6" 
mektir! 

- Firarı şiddeti müstelzimdir. f' 
Diyen Kadı, memnuniyetinden duramıyordu~1' 

ğer firarı tahakkuk ederse, bilfiil ihaneti vat iJr' 
damgasını Erdenin alnına yapıştıracaktı. Hacı 
tirazla. söze karıştı: -

- Akşama kadar da beklemek olmıyacak. -96-

- Sarota adam saldınız mı? ,r 
Bunu dernekle, firar etmiş olmamasmı kal~-'"' 

zu -.ettiği anlaşılıyordu. Mebus derhal elini ~· 
vurdu: ' - Sen bilirsin, ben olsam bir defa Hacı Efendi gi

le vannm. 
Böylece Hacmm çiftliğini, qağı çiftliği, Yeni De

ğirmeni dolaşa dolaşa tekrar yukarı çiftliğe geldiler. 
Geldiler, fakat o gUn o gece de geçti. Erdenin kay
boluşu iki gece iki gün olmuştu. Jandarmalar Erdeni 
bulamadıktan gibi Hacıyı da görememişler, ''armaz
dan iki saat önce Hacı kasabaya dönmüş. ikinci gü
nü ak~m üzeri geldiler. Kadı, mebus, meraktan çat
lıyacaklardı. Jandarma Ç&VUfUDun yanında huzura 
gelen süvariler işi anlattılar. Memurlar dışarı çıkar
ken, Hacı Zeynullah odadan girdi. Eve gelir gelmez 
köpek vakasım duymuş, hemen mllderıisln evine kot 
muştu. Hükilmette olduğunu haber almca, geçınif ol 
suna geldi. Erdenin iıtlni bilmiyordu . Evde ıKSyliye
cek kimse yoktu. Yolda da kimae ile görtifememiffi. 
Fakat:, kasaba da artık çalkanıyordu. Şimdi gözle, 
kaşla soranlıtrdan bir kenara çekip aamimt izahat 
isteyenlere kadar, vergici hepeine bir kubuz atıyor ve 
o kadar kayıtsız göıilnUyordu ki hiç kimsenin fUphe
lenmek aklına bile gelmiyordu. Yalnız vergici aran
dığı haberine karşı lahte bir tellt ve teessür izhar 
ediyor ve biteviye: 

- Bir giden olsa da çiftliğe haber vensek çocuğun 
birşeyden haberi yok, belki memurlar yolda kaçak 
diye bir hakarete kalkqırlar diyerek, jandarmaların 

iki gUnden beri aramadıklan yer kalmadığının far
kmda olmadığını göıtermiye gayret ediyordu. Ve 
gftya Erdeni sormak için eve gittikçe Hafız Nanıma 
izahat veriyor, ihtiyar kadının yaşla dolan gözlerin
deki ana endişelerini birkaç şaklabanlıkla gidermiyt! 
ça.lııryordu. Iş bu kadar duyulur duyulmaz, yilzbaşı
nm hanımı da, Hacılara uğradı ve bir aralık meseleyi 
blltiln tafsilltile Günerle anasına hikaye etti. Gü
ner dinlerken vücudil zangır zangır titriyordu. Ana-
111 merak etti. Kız, çeneleri vurarak: 

- Hiç, dedi. Galiba sıtma! 
Halbuki asabi bir buhran gelmitti. Yüzb8'DUD ka 

mn anladı. Hemen kolonya ile bileklerini uğdu. Eter 
koklattı ve: 

- Birşey değil hanım teyze, geçenlerde hasta ol
muştu ya. Ondan kalmış, geçer. 

Gibi tesellilerde bulundu. Fakat ayni zamanda Gü
nerin halinde görülen bqkalıktan çok korkup ıilp
helendi. Bu buhranın, uzun bir hastalık olabileceği
ni dtl§iindU. O zaman genç kızın kalbinde, Erdenin 
ne kuvvetli ve ne mukaddes bir yeri olduğuna inandı. 
Kızı anasmm yardımile soyarak yatırdılar. Babası 

eoraı:aa böyle vakit vakit rahatsızlık geldiğini söyle
miye karar verdiler. Hacı ise, bunlan, sormadan dı
şanya çıkmıg, soluğu müderrisin evinde, oradan da 
hükumet konağında almıştı. !çeriye girdikten bet 

dakika sonra herşeyi öğrencıı. l"akat Dtr turıu cıuştt
nemiyordu, pkaklan hafifçe ağrımaya başladı. Ku
lakannda belirsiz bir uğultu peyda o~mu,tu. Bir, cll
vanı harpten çağınldığını, bir, yazılan kağıtlan, tel
graftan aklına getiriyor, bir de zamanm nezaketini 
nazarıdikkate alıyor, derhal içinde yumruk gibi bir 
şey boğazına dayanıp kalıyordu. Velev, Ulemadan, 
kerem ve serdi görmüşlerden olsun, ilkin divanı 
harp kelimesinin alt tarafında üç ayaklı bir sehpa 
ile, sağlamca bir çamaşır ipi tahayyül etmekten ken 

dini alamıyordu. Şimdiye kadar i§tilen divanı harp
lerin hemen hepsinde dalına böyle kereste ve kene
vir ticaretile milfterek Ç&)lf&ll soyundan idi. Şimdi 

Erden de oraya gönderilmek üzere aranıyordu. Me
bus Hacmın çehresindeki kırışıklıklardan, gözleri
nin dalmasından bu havadise pek o kadar memnun 
olmadığını hiuetti. Hacıyı keyfinden duramıyacak 
zannederken, bu halde görmesi hayretini çoğalttı. Fa 
kat birgey söylemek, sormak istemiyordu. Belki hal
ka böyle görünmesi daha muvafıktı. Kadının "şimdi 
ne yapacağız?" gibi bir sual sorması üzerine: 

- Yapılacak ne var? Bulunması muhtemel olan ve 
olmıyan yerlerin k&ffesinde arattınız bulunmadı. 
Malfunatı olanlardan sordunuz, kaçamaklı olduğu a
şikar olan müphem cevaplar aldınız. Bugün üç gün
dür ki bir 811Tifte elde edilemedi. Çiftlikte yok, Cie-

- Gördün mU bizi! Nah! Hiçte aklımıza geıırı:! 
Varol Hacı Efendi! Evet mutlaka Sarota, aşiret! ,_ 
ne gitmiştir. Ve firar etse de, ki bence ettiği mub•; 
kaktır, yine oraya gider. Malfımdur ki YörUklere dl 
dince onu dünyanın öbür ucuna kadar aşırırlaf 
kimsenin haberi bile olmaz. ut 

Erdenin talihi gittikçe açılıyordu, Sarota ıneıtl .,J 
gönderilmesine karar verildi. Halbuki gidip geJJJl çıJ 
bir günden aşağı kabil değildi. Jandarma bu ge~ Jtli' 
sa bile ancak yann öğleden sonra dönebiiırdi· er 
tekim öyle oldu. Fakat bu defa hizmetten döne~ 
den üç süvari daha ili.ve edilerek beş jandarı:nB 
derildi ·~ 

Sarota çıkt1kları vakit, bütün obada bir da~~ 
zarfında mesele anlaşıldı. Gülbeküm jandarlll ı.rıJJ 
yanına çağırdı. işin esasını sordu. Jandartrı.1 bi
~epsi ~erli idi. Gül~k~ün kim olduğunu pekal~eJI 
lırlerdı. Elbette bır gun, belki muharebe etJJl ,. 
terhis olunmaları muhtemeldi. Onun için jandard' ıı
lıktan ziyade kendi şahıslarını düşünerek k.0°111,p 
yorlardı. içlerinden aklı en çok eren bir süvarı ce"' 
verdi: 

- Ellem divanı harbiyesine göndereceklerıoi" 
Devlete haınlik mi etmiş, ne etmi§. ) 

(Ark ... vat 



Gazete 
AJ!.AŞM-UH-A-RRIRI 

~~~'ııa h~ Entefii~ YHALMAN 
:_.~ her : aberde, fi· 
'ilet, ~Jde temiz, dü· 
~ 1 °1ınak, kariin 
.........,; 

0 
bUJa çab•maktır. 

COtfON MEsELELERt 

Denlzatt. 

~ Getnu.rm.ız 
: ~ ~e, kendi denls
li '-le ~ kenclJmb yapacak 
~Yol buluauyol'UL Bu, mU-

lllıda. bqhba§ına bir 

... ~ ıİıtıı. .._)'._..e, n..:~~dl Menfa'smm 
-..._ ~ -<IUUllUI hnparat.orluğu
~ ~~Yetlerinl, kendi sL 
'tet, 8-ı --.qq Yapunamulyle lab 

'~ Bir ~klannda değil am

'~-=-,. 8&1ıibl, bu göl'ÜfÖD 
~~-
~ 0~11k, Bağdat ile Viyana 
t;"" Ölaee Ularnu harekete getir. 
._"~'-lan giydirir, la§e e
~-~k dnudı. Ve bunu, mil
.... ~ •dtiatrl kablUyetl De 
Ş ~devirlerde 800,000 ld§Dlk 
""~ Yle tepeden tıraapdek 
'-~halde ayağa kaldıracak 
~ l>öl'dtlnctı daha bir tek devlet 
~ lel., Mant, BatdadJ al. 
:-... ~ öntlade onlun.m 

~Almanyayı tl~ eene 
~ ~ bir büyük devlet mer
.. ~ lly itaran, fU yahut bu polltl
\\ ~ ade, A1mu eadüstrlsbıln 
' "1 &rkasmda duran Almaa U. 
~ ~ bbDiyettdlr. 

' ~biliyoruz ki, kısa bir m
~ 'kara ve hava slllhla.nm 
"-t brı Yartaa bir devlet olacaktır. 
S .... ~fer de Işitiyorm ki, Türk 
\ ~-.ıtnı da, kendi sUlanmız
~ ile lnıtaat~darmuz ve kendi ı,. 
""' Yapnuya bqlanu,n. 
~tldataa, milli varlığın bir 
~ .. ··~ •. Ve bir bakım& göre, mllli 

'~~;;;-~:=.;: .;;_ 
~ ~tı gemllerlmlze alt olan 
\, "-bert, asıl bunun için mUblm. 

'--- Burhan BELGE 
~======-=--= 

Riyaseticümhur 
Or~estrası Bir de 

Caz Yapacak 
~ 18 (TAN) - Riyaseti. 
ti, otk filhamnonik orkestrası şefli
~ ::;-Ya bağlı bir caz heyeti 
.... ~ eye karar vermiştir. Bir 
~18Q lbıa~ak, kazananalara 80 

· lraanıda ücret verilecek-

~et 7 l-• 
' •Uşiden ibaret olacaktır. 

4 ---0--

~ paya Tahsile 

' en Talebeler 
._ )il ~ telgraf umum mUdUrltıttl, 
~ ~e ve elektrik tahıil et-
1ttıS P&r1ee on talebe göndermJ 
~ "ermit ve bunları Yüksek 
~ llektebinin bu seneki me· 
...:._~ ~dan imtihanla aeçmif
~ ~ ltlııe kadar Franaaya gi. 
~ bu talebeler ıunlardır: 
~ ~· Huarev, Zeki, Nezih, Tah 
~..... , lluhtar, Cemal, Ahmet, 

~S't4 MU~U~UCUNON 
'BiR KARARI 
""' te1rraı umum müdürlüğünün 
'~ göre, Tanger müatesna ol
~ lspanya ve Fasın lııpanyol 
' r içilı ltaıya yoluyla değerli 

» •e kutu kabul edilmiyecektir. 

l - O>---

""-~ K·· ·• d ~ oyun e 

~~· 11 Ev Yandı 
~s1l'e (TAN) - BereketU na
~ l'tı ~batlı Turaç köyünde sabaha 
.. ~-:,·cın çıkmı§, 11 ev yanmış ve 
bı., 't)~ açıkta kalmıştır. Hiç kim 
Jıa ~ta· rt_aramamıştır. Yangının, 
ı S: ~ik yüzünden Mustafa oğ 

bir& ura evinden çıktığı ve zararın 
Yı bulduğu anlaşılmı9tır. 

Re•imler •aldan •ıra ile: Sergide Mithat Ôzar'ın bir afifi, reHam Nazmi Ziyanın kendi eliyle yaptığı bir portresi, en soldaki 
reaim de aerıidelıi karagöz reıimlerden gö•teımelik. 

IE5lta\te 
~ \9' i!!ii!) Seırgıü ücç_ön 
MUNEKKIT 

GOZILE. 
SATIRLAR 
~l'~Jir'l\~I'~~ 

~ Yazan: ' 

L~!:_~~~~-J 
G eçen sene yine bugün

lerde bize "Türk res
minin elli ıeneıini,, mükem
mel bır çerçeve ıçeriıinde ıey-
rettiren Güzel Sanatlar Aka
demiıi bu ıene de, herbiriıi 
üzerinde ayrı ayrı durulmıya 

değer bet sergi hazırlamıt: 
1 - llk Türk heykeltraf

ları aergiıi. 
2 - Resaam Nazmi Ziya

nın 35 ıenelik sanal hayatın
dan almmıt 300 resimlik ıer
giıi. 

3 - Türk tezyini sanatlar 
ıergisi. 

4 - Mithatın afif serıisi. 
5 - Karagöz ıerıiıi. 

Akademinin muhtelif salonların 
da tanzim edilen bu dolgun sergi
ler fimdiye kadar her sene birkaç 
eserini görmekle, kendileri hakkın 
da tam bir fikir edinemediğimiz sa 
natkArlanmız Uzerinde ayn ayrı 
birer pertavsız gibi durmaları, ve 
eserlerini bütün teferrUatile tetkik 
etımemize yardım etmeleri itibarile 
çok mühimdir. 

1-ILK TURK REYKELTBAŞLAR 

---------------------------SERGiSi: 

M emleketlmizde ilk defa ola
rak yalnız TUrk heykeltraş 

larmm eserlerinden müte9eJddl bir 
aergi görüyoruz. 

TUrk heykeltrqlarile bu güne 
kadar ancak resim ıergilerine gön 
derdikleri birkaç eserle tanıtıyor 
ve bu sergilerin aruma giren me
safenin uzunluğu içerisinde onlar· 
dan gördüğümüz bu birkaç eser 
karşısında : 

- Bir çiçekle bahar olmaz! .. di 
yip işin içinden çıkıyorduk. 

Halbuki Türk heykeltraşlığı var
dı. Onun elli senelik bir mazisi ve 
bu maziyi sırtında taşıyan bir hey 
keltraş ihsanı vardı. Bugünkü Türk 
heykelini yetiştirmek için bir nesil 
ihtiyarlamıştı. Bu oesli, bugünkü 
genç ve olgun Türk heykeltraşları
nm hepsine hocalık etmiş olan Ih
san tomsil eder. Onun yeti§tirdiği 
gençler Avrupada zamanımızın en 
büyük heykeltraşlan yanında sene 
lerce çalıştıktan sonra gerek orada 
ki büyük sergilere kabule muvaf
fak oldukları eserlerin, gerek mem 
leketimizde teşhir ettikleri özlü ve 
sağlam etütleri ve Anadolumuzun 

muhtelif köşelerine diktikleri abi
delerle olgunluklarını ve varlıkla

rını isbat etmişlerdir. 
ll'e;.·l•el.a . ~oa -.,U,_ 'VO andoli,ğf.n C • 

hemmiyetini fevkalade iyi kavnyan 
Zühtü Mtirlt oğlunun olgun büstle
ri Hadinin, Nusretln ve Ratibin 
muhtelif vilayetlerimize yaptıkları 
abideler hakinten gerek 1stanbul
da ve gerek Ankarada ecnebi sanat 
karlarının elinden çıkan eserleri 
kıskandıracak kadar güzeldir. Bu
rada bizim göğsümüzü kapartan da 
henüz 50 senelik bir mazisi olan 
Tlirk heykelinin, heykele beşiklik e
den yerlerde yetişen ecnebi sanatkar 
larile boy ölçilşmesi, bundan son
ra Türk abidelerini ecnebi heykel 
traşların değil, artık sinni rüşde va
sıl olan ve yaptıklan Abidelerle elle 
rinde tunçtan şahadetnameleri bu
lunan Türk heykeltra.lanmn yapa 
cağı dır. • 

Türk heykeltraşlarının en muvaf 
fak etütlerini bir araya toplıyan 
Akademi heykel sergisinde Hadi
nin, Adana. Ratlbin Menemen ve 
Nusretin Tokat Abidelerinin muh
telif cephelerinden alınmış daha bU 
yük fotoğrafilerini de görmek ister 
dik. Memlt>ı.1<etimizde ecnebi sanat
karlarının yaptığı eserlere mecmu
alanmızdan tutun da şeker ve çu 
kulata kutularının üzerinde bile 
rastlarken Türk çocuklarının eser
leri etrafında en kUçUk bir alaka
nın esirgenmediğini ekseriya gaze 
ttiierhnizdc görUyor ve üzUIUyoruz. 
Gazete sayfaları arasında kaybo
lan birkaç satır, mesela filln villye 
timizde bir Türk sanatkln tarafın 
dan bir abide dikildiği haberini ver
mekle kalıyor. Gazetelerimizde ya
pılan eeerin mUkemmel birkaç fo 
toğrafma rastlamak 'öyle dursun, 
eseri yapan Türk sanatklrmm iımi 
ni bile öğrenmek nasip olmuyor. 

NAZMI ZIYA SERGiSi: 

Bu sergi bize memleketimizde ilk 
defa olarak bir sanatkarı tam ola
rak tanıtması itibarile yepyeni bir 
sergidir. Nazmi Ziyanın 3:S senelik 
sanat hayatının, akademinil) iki bU 
yük salonuna dolup taştığını görü
yoruz. Bunda 35 sene evvel resme 
başhyan Nazmi ziyanın bir arı gibi 
nasıl çalıştığını, sanatini emmek için 
nerelere konduğunu, velhasıl 35 se
nelik bir sanat hayatının nasıl doğ 
duğunu zevkle seyrediyoruz. 

Altmışına yaklaştığı halde hi.li. 
genç ve dinç kalan ve durup din-

Akademülelıi Türlı tezyinat •ergi•inden birkaç nümune: Yukarı
da ntqağıya: Tezyinat Hrgİ•inde Ü•lat /•mailin hakiki neli• bir 
ya.zıaı, üatat Va.ılın e•erlerintlen: Bir hokka takımı, fU re•imde 
Alıademidelıi tezyinat .er6i•inde ü•tat V a•Jın arabe•k bir yazı•ı. 

lenmeden muntazaman çalışan Naz 
mi Ziya ressamlarımız arasında en 
velududur. 

İlk eserinde hocası Rıza Beyin ve 
me,hur Fransız ressamı Corotnun 
tesirleri görülmesine rağmen o sa
nat hayatı boyunca tesir altında 
kalmamaya muvaffak o~muş ve Rı 
za Beyin; "tabiatten başka hoca 
yoktur'' nasihatine sadık kalmıştır. 

Hiç kimsenin tesiri altında kalını 
yan Nazmi Ziya, yalnız tabiatin ve 
güneşin tesiri altında kalmıştır. E
serlerinin mühim bir kısmında edya 
nın nötr bir ışık altındaki asıl ana 
renk ve formlannı değil de daha zi 
yade gUntin herhangi bir saatinde 
tabiat üzerine düşen güneş tesirle
ri karşısındaki ilk intibamı tesbite 
çalıştığı için Namni Ziya "impressl 
onist" lerdendir. 

Nazmi Ziya halkımızın: 
- Yakından birşeye benzemi· 

yen, ne olduğu ancak uzaktan ba
kıldığı zaman belli olan resim diyıe 
tarife çalıştığı serbest bir çalışma 
tarzını memleketimize ilk getiren 
Jerden birisi olmuştur. 

Nazmi Ziyanın birçok resimlerin 
den alınan ilk intiba onun, güneşin, 
gilne§li göklerin, güneşli topra1darın 
ve güneşli denizlerin ressaımı olu
şudur. 

Onun iliklerine kadar güneşle 
yuğrulan resimlerinde bir meyve
ye, bir yaprağa, bir dağ parçasına 
dokunsanız gUneş fışkıracaktır. 
Nazmi Ziya güneşi ba?.an mavi, ha
zan turuncu bir boya tilpU gibi pa-

Jetine sıkarak , gilneşi bezir yağı ve 
terbantin gibi boyalarına karıştıra 
rak çalışır. 

Eseri 50 senelik Tünk resmi içe 
risinde güneş dolu bir bahçe gibi u 
zayan Nazmi Ziya müstakbel mü
zelerimizde memleketimizde re!!lmin 
mübeşşirlerinden olarak en mühim 
yerlerden birisini alacaktır. 

TURK TEZYiNi SANATLER SER-
GiSi':---------------------- L) u sergi memleketimizde tez 

O yini sanatlere bir ömür har 
cıyarak çoktan olgunluk çağını a
şan, fakat şimdiye kadar eserleri
ni teşhir etmeyi akıllarından bile 
geçirmiyen yaşını başını almış Türk 
tezyini sanat Ustatlannın ilk ve bel 
ki de son sergilerdir. Garpte din, 
güzel sanatlerin bUtUn şubelerin
den istifade ederken bizde elin "can 
vermek Allaha mahsustur" diyerek 
Türk sanat"Hanna resim ve heykeli 
haram etmişti. Form ihtiyacmı mi
maıi ile tatmin eden Türk sana.ti 
çizgi ve renk hırsını da ancak çini
lerinde, kilimlerinde ve halılarmda, 
oymacılık ve kakmacıhkta, ciltte 
olduğu gibi bir de "hüsnü hat" ta 
dindirebiliyordu. 

"Güzel yazı" yalnız mabetlerimiz 
de değil, evlerimizde de Garpteki 
resmin yerini almıştı .. 

Akademinin mükemmel bir sergi 
ile seyircilerine takdLm ettiği şah
eserler arasında , çapraşık Arap 
harflerini, dünyanın hiç bir tarafın 
da nail olamadıklan, sadelik ve mU 
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Kanun kartısında: 

Başkasının Arazisine 

Giren Hayvanlar 
Kimindir? 

Berkesin kendine göre derdi var.~ 
Fakir zeagine gıpta eder: Ah I.. pa
ram olsa ne mesut olurdum, der. 
Zengin · acalptlr. hazan faklri kıs 
kanır. Ah! •• Şu fakir gibi olsam 
derdim olmazdı. Büyük denizin bil. 
yük olur derdi derler. Pek doğru. 
Apartımaıı mı alayım, han mı 'r ·
Jnglllz Jlruı düşecek mi, yüksele
cek mi, kiralar inecek mi, bloeoek 
mi, vergiler azalaca.k mı, çoğalacak 
mı diye ü.ıtllmez, &sabon bozulmaz 
ben de mesut olurdum, der. 

Dertsiz insan \·ar mı'? Hep bir a
,;rızdan: " Yok!" dil ebiliriz. 

Ford, Amerikada işlerinin üzün· 
tilleri Ue mücadele ederken, yedi se 
nede, beş tane çocuk dünyaya ge
tirecek kadar erkeklik kabiliyetini 
isbat eden Ahmet Ça\·u§ ta, Anado
lunwı bir k~esinde kapı ka.pa dola· 
§ıp, akraba , ·e tanıdıklarına dert 
yanıyor. Ahmet ça\'U§U tabii taru
mıyonım; takat yazdığı mektuptan 
saf, iyi kalpli bir Türk köylüsü ol· 
doğunu farzediyorum. Köyünün 
bir köşesinde "TAN,, ı okuyup, ben. 
den fikir lstiyen bu ~k köylüsü
ne gazetede cevap \·ermeyi bir ze\·k 
teliıkk.i ediyorum. 

Ahmet Çavuş, şehirli gibi, oku
duktan sonra bu gazeteyi atnuya· 
cak. O, ismi yazılı olan bu satırlan 
itina ile saklıyacak, ve bir gün to
runlanna gurur ile: "Ben meşhur 
Ahmet Ça\•uşum. ismimi lstanbul 
gazetesi bile yazdı diyerek övüne
cek . 

Ahmet Çavuşun derdine gelelim: 
Çavuşun, bir horoz, iki ta\'ul< ile 
bir de atı, ko~u Refet ustanın 

bahçesine giriyor ve orada öte be
riyi tahrip ediyorlar. Refet usta da 
hayvanlan iade etmek istemiyor. 
Aralarında kavga çıkıyor. Verecek 
tin, vermiyecektin derkeın iş büyü· 
yor ve mesele kendilerince adeta 
hukuki bir şekil ahyor. Dostlar, 
meclis kuruyorlar ve nihayet 
"TAN" gazetesine müracaat ile ha 
kem rolünü yapmasını rica ediyor
lar. Bir horos, iki ta\'llk ile bir at 1· 
çin bu rolü ifa etmek acayip gibi 
göröniine de, bu gibi vakalar köy
lerde pek ~k \'iki olduğundan, bu 
hususta Türk köylüsünü aydınlat
mayı vazlf e telikki ediyor ve Ka
nunu Medeoinlo 676 ıncı maddesinl 
yazıyorum: 

Su, rüzgar, çığ veya diğer tabü 
kuvvetler vasrtasile veya herhangi 
bir suretle bir mal bir kimsenin 
arsasına düşer veya hayvan girer 
ve an ve tavuk ve balıklar göçerse 
arz sahibi bunların aranılıp tutul· 
maaı için sahiplerine müsaade et
miye mecburdur. Bu yüzden hi.Bil 
olan zarar için arz sahibinin tazmi 
nat istemiye ve tazminatı alıncıya 
kadar bunları hapsetıniye hakkı 
vardır." 

Bu maddeden de a.nlaşıhyor ki, 
hayvanlar bir araziye girerlerse, 
araıl sahibi hayvanlann sahibine 
taharriyat yapmak üzere kendi müi 
küne girmesine müsaade etmlye 
mecburdur. Hap·a.nların, bu arazi
ye yapm.ıı oldukları zararları hay· 
vanlarm sahibi arazi sahibine tar 
mln lle mükelleftir. 

Herhalde, hayvanları geri almak 
lstiyen, bunların sebebiyet \•erdik· 
lerl zararlan tazmine mecburdur. 
Eğer, tazminat vermezse, arazi sa· 
bibi, hayvanlan, tazminatı alınca
ya kadar, iade etmi:rebilir. 

l•mail Kemal Elbir 
(lstanbul Barosunda Avukat) 

kemmeliyete eriştiren Türk hattat
larının en sonuncularından olan ve 
şöhreti çoktan hudutlarımızdan ta 
ıan ReiıUlhattatin Ahmet Kamilin 
Hd<kı ile Necmettinin eserlerini bu 
lacaksmız. 

Artık dinin değil de doğrudan 
doğruya sanatin malı olan ve bir 
Sinan ıtnimarisinin erdiği mükem· 
maliyete kavuşan gUzel yazılardan 
sonra ayni sergide tahta ile eedefi 
şiirle musiki gibi biribirine mez. 
cetmesini bilen Vasıfın eserlerini 
bin bir gece maaallaruuian inen 
bahçeleri bir cilde sığdıran Babaet 
tinin göz nurile örUlmtiş işlerini gö 
receksiniz. Bu sanatkarlar bıze yal 
nır. eserlerini bırakıp gitselerdi. Bı
raktıkları eserle onlan unutmamı
za imkan yoktu. Fakat bizı sıl se
vindiren onlarm arkalarmda eser 

(Arkası 10 uncuda 
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Şehrimizde yapılan Altıncı Balkan oyunlanna başlanırken .. 
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< YAZAN : BURHAN FELEK > 
Bir iki gün evvel sabah gazetelerin 

den birisi Balkan atletik oyunlannda 
ekiplerin kazançlarına göre yapılan u
mumi tasniften şikayet etmekte ve bi· 
zim bundan zaı·ar görmekte olduğu
muzu ima eylemekte idi. 

Bu fırsattan istüade ederek atletik 
yarışlarda ve alellımum ferdi müsa
bakalarda umumi bir tasnifin fayda 
ve mahzurlarını tetkik etmeyi lüzum
lu gördüm. Balkan oyunlarında umu
mi tasnif yapılması, bu oyunların ilk 
teknik protokolünde vardır. Bu kay 
da göre o sene oyunlara kaç millt!t 
iştirak ederse o oyunların her müsa
bakasında birinci gelene o kadar sayı 
ikinciye bir eksik, üçüncüye ikinciden 
bir eksik, iştirak eden milletlerin a
dedine göre sonuncuya bir sayı ve
rilmek üzere puvan tevzi edilir. Me
sela 932 senesinde Balkan oyunlarına 
beş millet girmişti. Müsabakalarda 
birinciye beş, ikinciye dört, üçüncüye 
üç ve ilah .. olmak üzere beşinciye ka
dar sayı verildi. Halbuki 933 te Ar
navutlar da iştirak ederek millet a
dedi altıya çıkınca o seneki müsaba
kalarda birinciye altı sayı verilmek 
üzere altı puan verdiler. 

Bu misalle anlatmak istediğim nok 
ta şudur: Atletizm müsabakalarında 
herhangi beynelmilel bir nizama gör~ 
taayyün etmiş puvan sistemi yoktur. 
Organizasyon komitesinin kabul etti
ği şekle göre sayı verilir. Nitekim lıa 
zı yerlerde iştirak edenlerin adedini 
nazarı itibara almadan yalnız üçüncü 
ye kadar mesela birinciye 5, ikinciye 
3 ve üçüncüye 1 olmak üzere puvan 
verirler. 

Her ne olursa olsun ferdi müsaba
kalarda müsabıkın elde ettiği mev
kie göre (dereceye göre değil) verile
cek sayıların toplanmasile elde edilen 
rakam hakiki bir misal teşkil etmE 
Yani müsabıkların yaptıklan sporda 
elde ettikleri teknik neticelerle müva 
zi gitmez. 

Esasen olimpiyat müsabakalarında 
umumi tasnif yoktur. Orada filan mil 
Jete mensup falan sporcu yarışır. Fer 
di müsabakalaroa milletlerin yekdiğe 
rine kar§ı ne vaz.iyet aldıkları ancak 
müsabıkların sırasına göre tayin edi
lebilir. Atletizm gibi 22 muhtelif koşu 
ve yarıştan mürekkep bir grupta han 
gi milletin birinci olduğunu tesbit et
miye imkan yoktur. Ancak herkes 
k<.'ndine göre birincilik. ikincilik ve ü
çüncülükleri hesap ederek bir neti
ceye varabilir. Bu da her zaman isa
betli olmaz. 

Lakin iki millet karşılaşması gibi 
ahvalde mutlaka umumi tasnif yap
mak icap edince herhangi bir şekilde 
sayı vermek zarureti hasıl olur. Bal
kan oyunlarında mUsabıklann ıhraz 
ettikleri yerlere göre birinciye en faz 
la, ikinciye ondıın bir ekşik, üçüncü
ye ikinciden bir eksik sayı vermek 
şeklindeki usul de mahzurdan hali de 
ğiıdir. Meselii. 100 metre yarışında 
iyi bir derece ile hasmından bir gö
ğüs veya 1 / 10 saniye geri kalmış o
lan ikinciye birinciden bir eksik sayı 
verildiği gibi ayni müsabakaların fa
raza 400 metre koşusunda birinciden 
yirmi metre veya üç saniye geri kal
mış olan ikinciye de birinciden bir 
s-ıyı eksik olarak ayni puvan verilir ki 
bu ikisinin kendi birincilerine göre el
de etlikleri neticeler tamamen farklı 
"lduğu halde aldıklan sayı birdir Bun 

dan başka bir yarışın birincisi de, 
ikincisi de bir yeni rekor kırdığı v~ 
bir diğer yarışın değil ikincisi, birin
cisibile çok düşük bir derece yaptığı 
halde burada da birinciler ve ikinci
lcrayni sayıyı almaktadırlar. Işte bun 
lan düşünerek 932 de Balkan oyunla
rı komitesinde puvantaj sisteminin de 
ğiştirilmesini ve yerine elde edilen 
teknik neticelere emsal veren Finlan· 
diya sistminin kabulünü teklif etmiş 
tim. Bidayette kabul edilen bu tek
lifimin tatbikatta her koşucuya üç 
kronometreci korunası, yani bir yarış 
ta JS kronometre kullanılması gibi 
güçlükleri olduğu ileri sürülerek bun
dan vazgeçildi ve eski sistem muhafa· 
za olundu. Halbuki 933 senesi onuncu 
yıl bayramı münasebetile Ankarada 
yapılan Türkiye birinciliklerinde tec
rübe mahiyetinde olarak her iki sis
temle yaptığım tasnifte şimdi Bnl
knnlnrda tatbik edilen u!il.Ul füı ikind 

gelen bir mıntaka, Finlandiya siste
mi hesabile üçüncülüğe düştü. Çünkr 
belki birincilik, ikincilik gibi elde et
tiği mevkiler daha çok idi amma ken
dinden daha geride kalmııı olan üçi.m 
cü mıntakanın müsabakanın heyet u
mumiyesinde elde ettiği teknik neti
celer ölçü itibarile daha iyi idi. Bu Us 
tünlüğü de ancak Finlandiya sistemi 
ortaya koyabilmişti. 

Bnlkan oyunlarından umumi tasni
fin büsbUtün kaldırılması hakkında 

yapılan bir teklif de Bulgarların hak
lı bir itirazı üzerine reddedildi. Bu ll 
razda Bulgarlar, eğer altıncıya kadar 
sayı verilmez ve umumi bir tasnıf ya
pılmazsa milletler yarışta dördüncü
lük, beşincilik, altıncılık gibi mevki
ler için müsabık sokmıyarak yalnız 
birinciden üçüncüye kadar mevki ka
zanacağını tahmin ettiği yerlere biı· 
kaç mahdut atletle iştirak eder, mü
sabakaların ehemmiyeti azalır dedi -
lcr. 

Umumi tasnif sakat birşey olması
na rağmen ekser beynelmilel müsa
bakalarda'. tatbik edilen birşeydir. Ta 
ki mesela Fransa - Almanya atletik 
müsabakalarım hangi tarafın kazan
dığı belli olsun. 

Bizde gerek Türkiye birinciliklerin 
de, gerekse klüpler arasında yapılan 
hususi müsabakalarda ihraz edilen 
mevkie göre umumi tasnif usulü hala 
tatbik edilmektedir. 

Hatta bu umumi tasnif güreş mü
sabakalarına kadar teşmil edilmiştir. 
Gerçi bu usul ferdi müsabakaların e
hemmiyetini kUtle hareketi içinde kay 
bettirmekte ise de elde edilen derece 
lcrin rekorlara ve yekdiğerine naza
ran ehemmiyetini kavrıyacak kadar 
sporun tekniğine vakıf olmıyan seyir 
ci ve halk kütlesine kazancın ne ta
rafta olduğunu bir hamlede anlatmak 
için şimdilik başka çare de yoktur. 

T orosspor Bisikletçileri 

Turda 
Adana, (TAN) - Şehrimiz Toros 

Spor klübünden dört bisikletçi 14 A
ğustos sabahı Adanadan hareket e
derek bütün Türkiyeyi katedecek bir 
bisiklet turuna ~kmışlardır. Hilmi. 
Ali, Abdurrahman ve Süleymandan 
müteşekkil olan bu kafile tahmin e
dildiğine göre EylUl on beşte bu seya
hati bitireceklerdir. 

1 ~ ~ .... , ...... .... ~~ .... , ............ ....._,~ -
~ Spor ışlerı -
~ ' ) .. , -
~ v alı ere ~ 

~ 1!ın~~ ~.~~! ~~~ Gooeı ~ 
\ Sekreteri ŞUl<rü Kaya geçen haf- ~ 
\ ta Ankaraya gelcrcık Türk S1>0r ~ 
\ Kurwnu ~lerkezi i~tiınalarında -
\ buJunmu!5 ve spor işlerinin ıslahı ~ 
\ yolunda bazı direktiflerde bulun_ -
\ mustu. / 
~ Bu i~tinıada verilen kararlar- -
~ dan en mühimminin tatbikine ~ 
~ diinden itibaren geçilıııi~ Uulunu- l 
~ luyor. -
' Umumi merkez, dün mmıtaka ' 
~ reisliklerine gönderdi~i bir ta- ~ 
~ mimle reislik vazifelerinin der- ' 
~ hal valilere devrini bildirmiştir. ; 
~ Parti ve Belediye i~lerini idare e- ~ 
~ den ve it-leri çok olan Ankara ve -
~ t ta ııbuJ \'alilerinin spor işlerinin ~ 
~ idaresbıi muavinlerinden birine ~ 
~ bırakacnğı söylenmektedir. ~ 
~ \'erilen diğer kararların tatbi- ~ 
~ kine clcvam etlilerektir. ~ 
'""""' """,,. ....... ,,. ..,.. ..,.. ,,. ..,.........,.. I" ,,....,, 

Hu genç bfnici T.ngiiferc<le at ya
rı§larında çok komik bir müsabaka 
kazanm,ştır. Manialı bir at yarışm
da atının ayağı hafif sakatlanarak 
yan yan gitmiye başlamış Binici bir 
aralık hayvanını yarıştan çıkarmak 
istemiş, fakat at eski iştahını muha
faza ettiği için biniciye de cesaret gel 
miş ve atını hızlandırmıştır. Böyle
!ikle, hayvan bütün manileri, şu re
simde gördüğünüz gibi çarpıkça atlı
yarak birinciliği kazanmıştır. 

- - --o 
Macar Yüzücüleri 

Cuma Günü Geliyor 
Su sporlan federasyonu tarafın· 

dan şehrimize davet edilen Macar 
yüzücüleri cuma günü şehrimize gel
mış olacaklardır. 11 kişilik bir kadro 
ile gelmekte olan Macar yüzücüleri 
Moda ylizme havuzunda milli yüzücü
lerimizle yüzme, su topu ve atlama 
mTısabakalarr yapacaklardır. Macar 
takımındaki yüzücüler arasında mütc 
addit defalar beynelmilel müsabakala 
ra iştirak et::niş sporcular bulunmak
tadır. 

tık knrşılaşma cumartesi, ikinci 
karşılaşma pazar günü yapılacaktır. 

Macar Atletleri Cuma 
Günü Geliyor 

ünümüzdeki cumartesi ve pazar 
günleri Kadıköy stadında mılli atlet
lerimizle karşılaşacak olan Macar at
letleri cuma günü §ehrimi.ze gelecek 
!erdir. 

r-------------------------------------------------------
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Rüzgar ve yağmur otomobili 
adeta itiyordu. Motör yağ

murun arasında homurdanarak iş
liyordu. Camların kapalı olmasına 
rağmen su damlaları otomobilin içi
ne kadar düşüyordu. 

Flambion, lakayıt bir şekilde di
reksiyonu kullanıyor ve fırtınaya al 
dırmıyordu. l•'akat bütün cesareti
nin ve gayretinin boşlugunu saklı
yamıyordu. 

Nilırı.yet bir yokuş:.ın başına gr.~

dikleri vakit karısı: 
- Biraz dursak .. Fırtınanın bıt

mesini beklesek! dedi. 
Hakikaten yollardaki seylabr-10r 

tekerleklerin dönmesine mani ol
mıya başlamıştı. Bu sırada )Olun 
kenarın<la bir ışık göründü. O za
man arkada oturanlardan birisi a
tıldı : 

- Burası bir çiftlik olmalı! .. 
Flambion arabayı kenara çekip 

durdurttu. 
Otomobilden dört kişi indi. Kapı

yı çaldılar. Küçük bir pencerenin 
açıldığı duyuldu: 

- Fırtına bitinceye kadar butl:l.
da bekliyebilir miyiz acaba? 

Pencereden öksürüklü bir ses Cl!-

vap verdi: 
- Burası misafirhane değil .. 
- Ne isterseniz veririz .. 
- Paranıza ihtiyaç yok. 
- Şu halde rica ediyoruz. Bizi 

kapıda bırakmayın!. 
- Pekala giriniz .. Yalnız ateşi

miz az ... 

E ıı evvel giren Flambion oldu. 
Kapıdan girerken neşeli ne 

şeli şarkı söylüyordu. Fakat salona 
girince sustu. 
Şöminede hakikaten zayıf bir a

teş yanıyordu. 

ihtiyar bir kadın gelenleri ba~i!'? 
selamlıyarak, dolaba doğru kadeh 
çıkarmak üzere yürüdü. 

Dört misafirden ikisi - kadınlar -
ateşin başına geçtiler ve ihtiyara 
sordular: 

- Bu kasa banın adı ne? 
Ihtiyar kadın cevap verdi: 
- Burası kasaba değil.. Bir m!\-

likii.ne .. 
- Sizin mi?. 
- Evet .. sadece bu ev bizim .. 
Flambion, otomobilin üstüne mu 

şamba ötrmek üzere çıktı. lçeride 
kalanlar dışarıdaki fırtınadan bah
sederek ingilizce konuşmıya başla
dılar. 

- Ne esrarengiz yer .• 
- Bu gece burada kalacağız ga-

liba .. 
- Yok canım, Allah gösternıe

sin .. 
Hem konuşuyor hem de gtilüşil· 

yorlardı. 

Beri yanda ihtiyar kadın, or
tadaki masanın üstüne, mi

safirleri için jambon ve ekmP.k koy
makla meşguldü. Otomobilin sahibi 
içeri dönmüştü .. Dışarıda şimşekler 
çakıyor ve uzaklarda müthiş yıldı
rım sesleri geliyordu. 

Gece, saat onu çalınca d~·minden 
beri bir köşede oturup ses çrkarmı
yan ihtiyar adam ayağa kalktı ve 
kapıdan dışarı, başka bir oC! ... ya geç 
mek üzere çıktı. Flambion kanım.1 
sordu: 

- Kocanız nereye gitti? 
- Uyumıya! .. 
Ihtiyar kadın misafirlere dikkat-

li dikkatli baktıktan sonra : 

- Siz ecnebi misiniz? dedi. 
- Hayır Madam .. Parisliyiz .. 
- Demek başka dil biliyorsunuz! 
- Evet, birkaç dil biliyoruz. 
Sustular .. Sükutu yine ihtiyar 

bozdu: 

- Sormaktan maksadım ş 11 .. Se 
kiz gün evvel bir mektup geldi bi
ze .. Fakat yabancı bir dille yazıl
mış .. okuyamadım .. lhtımal içiniz
den biri.. 

Y ine sustu ve ellerini biribiri
ne kavuşturdu. Sonra: 

- Onun işitmesini istemıyorum. 
Mektup o evde yokken geldi. Aç
tım. Fakat bir şey anlamadım. Diye
rek etekliğinin cebin.den buruşuk 
bir zarfı çıkardı. 

- Işte! .. 
Flambion mektubu aldı ve: 
- Ustünde Paul Violas yazılı! de

di. 
- Evet, oğlumun adı .. 
Flambion mektubu ev\rip çevir

di: 
- Bu Almanyadan geiiyor. Bir 

köyden.. Aziz Paul diye başlıyor. 
Dört sayfalık bir mektup. 

. . 
~'""""""""~"" ...._,,._ ..... ~ 
~ Andre Therive' den ~ 

; ( Kısaltarak) 

~ Faik Bercmen 
~~......._ ...... ~~""' 

Mektup iri yazılarla yazılmıştı. 
Flambion satırlara göz gezdirdik 

ten sonra ihtiyara: 
- Dışarı çıkalım Madam! dedi. 
Bru;;ka bir odaya girdile!'. 
- Mektupta ne yazı.>·or, anladı

nız mı?. 

- Aşağı yukarı evet.. Çocuğu
nuz evvelce Almanyada bulunmuş 
muydu? 

- Evet, üç sene kadar oturdu. 
Esirdi. 

- Pekala!. Orada boş durmamış 
anlaşılan .. Ingrid adında bir kızla ... 
:Malfunatınız var mı bundan? 

Anne cevap vermedi. 
11 ıamoıon vaz.ıyetıncıen bıraz gu-

rur duyarak devam ett!: 
-T~avvur ediniz, o matmazel

den bir çocuğu, küçük bir kızı ol
muş ... Oğlunuz sözünü tutmamış, 

çocuğunu görmek için gitmemiş .. 

cSet 
zun adı Gerda imiş .. Şimdı, 1<.

1
:
0
rst 

zı Milis askerler rahatsız edı~~eŞ 
mış .. Köyde artık yaşaması çift' 
miş kızın .. Annesini de !JUtiiil ~· 
liklerden kovuyorlarmış .. .J\Çlll~'!P 
Sizden, yani oğlunuzdan iıı!d'l 
liyorlar. • ~ 

lhtiyar kadın sesini çıksrı!l11 

dinliyordu. Yağmur azalnt1~l~;1.tı? 
- Oğlunuzun karı~ı çok ..,zı:p.ı~ 

ğı için bunları kendisine .. ya Jı!ll >'' 
mecbur kalmış .. Zira bu guna 
nsı oğlunuza ait .. 
Kadın yine susuyordu:· . J3ıl ııe 
- Maamafih siz bilirsınıı. 1>3' 

ni alakadar etmez .. Yalnız be~..:~· 
't b' ··t · d ba ka bil~ sı ır mu ercım en Ş ııS' 

değilim. Fakat bilir misiniz, bıl 
dise beni de mustarip etti. . cOS 

ı.·r ~ 
Biraz durdu ve kadından ' 

bekledi. Neden sonra kad1n: 1'ilt5t 
- Bu tercüme ettiğiniz hll 
'? 

mı. -er:• 
- Hakikat ne demek? tster"' 

bru;;kasına göl' terin okutun! tJ]Sf• 
Içeridekiler salondan çıkrilıŞ ııt"' 

Flambion da bulunduğu -·erden 

kad~larının yanına geldi. ~·· 
Ihtiyar kadın onları kaP1Y~19"' 

dar götürdü. En evvel ayrrJa?l iJlll
bion oldu. Kapıda, kadına sııfl 1 

Yetle : ..,ı 
dıı.11•' 

- Geceniz hayır olsun. ?Jıı sil' 
dei:li,._Ofilunuz hu hadise.. ;ın~ 
kiinoılir ne ırnaar uzuıec~ lt ce-
Kadın gözleri bulutlanııtil 

vap verdi. ~ .. 
- Hayır .. üzülmiyecek. ~rı ~ 

iki sene evvel bir kazada ö;oıı: ge' 
yö .. Bu mektup çok geç .. ço~ 
geldi Mösyö.. d~ 

• htiyar kadın bala sükutu- Flambion şaşkınlıkla kadıJl 
1 nu muhafaza etmekteydi.. ayrıldı, araba hareket etti. el~ 

- Neticede Ingrid ç:ocuğunuzu Şimdi rüzgar birkaç saat e'IV 
unutmamış, adresini de .. Torununu- gibi hızlı esmiyordu. 

-----~-------------------_.-/ 
Kamptan Dönen Yavrular 

Dün Kadıköy stadında 
Bir şenlik yaptılar 

Isla.nbuİ Tiliokullarındaki yoksul ço 
cuklar için Istanbulun altı yerinde 
kurulmuş olan kamplardan dönen 
yavrular, dün Fenerbahçe stadında 

parlak bir şenlik yapmışlardır. 
Şenlikte maarif müdürü Bay Tev

fikle yardım birliğinin merkez azası 
ve enuıiyet sandtğı müdürü Bay Re
şit, muallimler ve ekseriyeti kadın ol 
mak üzere Kad~l.:öy ve Istanbuldan 
gelen binlerce seyirci hazır bulunmuş 
tur. 

Şenliğe merkez '1eyeti azasından 

Bay Ztihtünün bir söylevi ile başlan 
dı. Zühtü, söylevinde geçen seneki 
kamplara 144 talebe iştirak etmişken 
bu yıl miktarın 500 e çıktığını söyle
miş, gelecek sene 10 yerde kamp ku
rulacağını ilave etmiştir. 

Burulan sonra miniminiler bir re
~imi l?'P.c!t vanmrnlar ve cok alkıslan-

t-.pı1B 
mtşlardır. Şenlik, yavruların 2 dil tel" 
lik hayatını cmuancı.ıracak ta.rı uıJ)'°' 
tip olunmuştu. Evvela hcpsı su~1'ıiÔ1 

mun otları üzerine yatıp uyku ... ueri)~J 
yaptılar. Sonra uyandılar. EJ ,11ıet1C" 
çeşme taklidi yapıp sabah tu\ . 

rini yaptılar. dl· !31~ 
Bundan sonra idman başlıı şıı.tııll 

buçıık aydanberi Yeşilköy. pıııtöf \-e 
çe, Florya, Kızıltoprak, ~ren 'Je ı:iPd 
Şilede kamp kurarak saglılt u stil 

vr • ır.1 delik kazanmış olan 500 ya ~ıdı 
. daeo· et' yomun muhtelif yerlerıne h!lrelt 

ve bin bir çeşit oyun ve spor . et· eıJI' 
teriyle seyircileri neşelendird~ fi rf>' 
dan sonra her kamptan ayr :ıılı I'~ 
cuklar arasında sürat ve bn;' bı.I )r1) 

şuları, çuval yarışları yapıl .;ef. ~ 
rışlara kızlar da iştirak r·ttJ et ıı 

·- a\' suretle şenlik programı nır. • 
muş oldu. 
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Manevradan Yeni Resimler 

LüleburgazJa kırmızı ordunun 

çelik kartallan, uçuı 

meydanında 

8 • • 
Cephede iıtirahat anlarınCla 

Mehmetçik silahile kucak ku. 

cağa böyle uyur 
., 

rQ)'JIQre Jali bataryalarımız"dan biaine menıup bir top, mavinin hava kuvvetlerini gözlüyor 

Kırmızı tara/tan bir alayımızın komutan ve mbaylarınclan bir luımı biraracla 

~ · 
j 

l 
- ..... 

Bir Korgeneralimiz 

Atatürk kızı Bayan Sabiha Gökçen vazileıini alJtktan aomw 

Bir piyade eri ilerliyor Kırmızı tara/ crlennclen birka;ı karavana ta,.yorlar 

Bir Jai bataeyamu mnzie girmek üzere bir dereden g~yor 
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Manevra harekitı inkişaf ediyor 
. · . 

r araf Gördüğü Tazyik Mavi 
Karşısında Geri Çekilmiye Başladı 

(Başı 1 incide) 
ıımlan, knınızının bu 8ahilleri gö
zetliyen sahil muhafaza kıtalarma 

taarruz ediyorlar. Bittabi kıntl1zımn 
zayıf sahil kıtalan mavinin UstWı ta
arruzları ka!'§unnda çekiliyor. Bu su
retle serbest kalan mavi kuvvetlerce
nup istikametinde ilerliyorlar. Böyle
ce sol yanı Midye civarında, sağ yam 
da Büyük Manika yakınlarında ol -
mak üzere şarka karşı bir cephe tu
tuluyor. Fakat tutulan bu cephenin 
karşısına kırmızı kuvvetler de yetiş
miş bulunuyor. Mavi, bu cephedE'n 
yaptıt;'l taarruzlarda muvaffak olamı
yor. 15 ağustos muharebeleri bu su
retle bitiyor. 

ikinci hareket 

Mavi ilk çıkarttığı kuvvetlerle ka
naat etmemiştir. !kinci kademe ola· 

;rak çıkarttığı kuvvetlerden bir tü • 
'men (fırka) 16 ağustos 937 ak§amı
tıa kadar Saray civannda toplanmıya 
muvaffak oluyor. Kırmızı ile mavi 
tarafın cepheleri Derviş tepenin sekiz 
kilometre kadar şarkındaki bir nok
tada bitmektedir. 

Binaenaleyh bu noktadan itibaren 
garbe doğru olan boşluk mavinin ve 
kırmızının açık olan yanlarıdır. 

Mavinin hareketi 

Açık yanlar tehlikelidir. Mavi bu
nu kestirdiği için Sarayda toplanmış 
olan tümene (fırka) knınızınm a
çıkta olan bu yanına taaruz etmesi
nı emrediyor. Ayrıca da bir aüvari 
alayını mavinin cephesini geriden kav 
rıyacak şekilde ilerletiyor. Bu tü
menle bu alay Çerkezköy istikame
tinde taarruza ba,lıyor. Şüphesiz ki 

Dun Hava Gösterisi de 
' Y apıldi, Tayyareler 

Harp Vaziyetinde Çarpıştı 

1 
&ti11tİ 

'· 

Manevrada 18 Ağulto• hareketinin en doğru luokiai 

bu taarruz, 16 akşamı toplanmış o- dan mavi tümen artık bu hatta dur-ı noktasını kırmızının muvaffakıyetle 
lan mavi tümen tarafından ancak 17 manm bir fayda vermiyeceğini anla- tatbik ettiği planda görüyoruz. 17 
ağustos sabahı yapılıyor. dı. Burada daha fazla mat etmek ni- Ağustos "937 gtıntı saat 16 da Çorlu. 

Şu var id, kırmızı taraf aldığı hayet cepheden zorhyan mavi tUme- dan hareket emriaıi alan kırmızı tü
haber ve parolalarla mavinin bu har ne yandan taarruz eden kırmızı tuga. men yürüyüşlerine devam ederek 18 
reketini öğrenmiştir. Mavinin bu teh ym kıskacı arasına girmek demek o- günü akşamı Karlık köy ve Uzun Ha
likeli tümenini başıboş bırakmak .:loğ !urdu. Bu suretle vaziyeti muhakeme cı bölgesin.de toplandı. Kırmızı süva
ru değildir. Bu sebeple kırmızı ko- eden mavi taraf komutanı açık yan- ri tugayı mavinin açık yanında mUes
mutanlık ÇerkezköyUnde bulwıan daki mavi tümene çekilme emrini ver sir olduktan ve onun B. Manika ce
kırmızı tümene Büyük Manika isti- di. Tümen Şimali Garbi istikametin- nup sırtlarına çekildiğini gördükten 
kametinde hareket emrini veriyor. Bu 

1 

de çekilerek Büyük Manika köyünün sonra buradaki vazifesini muvaff&
kır~ı~ :umen de. ı~ ağ~stos sabahı cenubundaki sırtlarda tekrar bir m~- kıyetle bitirdi. Burada igi kalmadığı 
aynı ıstikamete yürUmege ba,lıyor. dafaa mevzii hazırladı ve yerleştı. 

ş:ımdi vaziyet şöyle . oldu: Kırmızı tümeni de teması kaybetme- için düşmanın tamamile yan ve g~ 
rilerine düşmek üzere Şimali Garbi
ye doğru Kadıköy istikametinde yü -
rüfilşe geçti. 

Açık olan yanlardan bir mavi tü- mek üzere ilerledi. 
men şimalden cenuba. yUrümeirte, bir 
kırmızı tümen de cenuptan şimale Kırmızının planı · 

Bu suretle mavinin açılr: yanında 
birisi Karlık köy - Uzun Hacıdaki 

doğru ilerlemektedir. 

Büyük Manikada 

İki taraf karşılıklı olarak yürUye 
yürüye nihayet Büyük Manika cenu
bundaki DerviJtepe ve bunun ıarkm
daki 204-207 rakımlı tepeler hatr 
tında karşılaşıyorlar ve kap1f1Yorlar. 
Bu karşılaşmada mavinin taarruzla
rı bu hatta çakılıp kalıyor .. 17 ağus
tos günü öğleden evvel bu tepelerde 
ilerlemeler gerilemelerle karşılıklı 

taarruzlar ve mukabil ta&rruzla ıü
rü p gidiyor. 

Şimdi manevranın bütün mihver 

Atatürk Kızı 
Sabiha Gö~çen 
Vazife Başında 

tümen birisi de Kadıköy ve Selvi böl
gesindeki süvari tugayı olmak üzere 
iki mühim tehlike belirdi. Fakat ma
vi taraf ta uyanık bulunmaktadır. Sa. 
ray kasabasında toplamış olduğu 
ikinci bir mavi tümene derhal Karlık 
köy istikametinde hareketle kırmızı
yı önlemek vazifesini verdi ve bu ma
vi tümen yürüyüşe başladı. 

Bu hareketler esnasında her iki ta. 
raf tayyareleri de harikulade meha
ret ve kahramanlıklar göstermiş, ha
kiki bir harp sahnesi canlandıracak 

kadar canla, başla çalışmıştır. 
Kamutay Heyetinin Dütünceleri 

Çorlu, 18 (Tan muhabirinden) -
Manevraya gitmiş bulunan kolordu 
ve tümen kumandanlarile mebuslar 
heyeti, manevraları takip etmektedir
ler. Kamutay heyeti, görülen muvaf
fakıyetten çok mütehassis olmuştur. 
Emekli komutanlarımız, Türk ordu
sunun gösterdiği yüksek inkişaf kar
şısında motörleşen kuvvetlerin em
salsiz bir enerji olduğunu, talim ve 
terbiye, muhabere, iqe ve her türlü 
faaliyet şubelerinde bariz bir ilerleyiıı 
bulunduğunu soylemişlerdir. 

Kamutay heyeti de bu hissiyata iş
tirak etmiştir. 
Kati Netice Saray Mıntakaıında 

Çorlu, 18 (Tan muhabirinden) -
Ecnebi misafir heyetler, yarm ~abah 
şafak sökerken, Tekirdağından hare
ket ederek Muratlı üzerinden Saray 
mmtakasına gideceklerdir. Oğrenildi
ğine göre, gerek mavi, gerek kırmızı 
kuvvetler, kati neticeyi Saray mmta
kasında alacaklardır. 

Her iki cephede de yeni tayyare fa. 
aliyetleri bekleniyor. Bayan Sabiha 
Gökçenin kırmızıya mensup bir tay
yare ile uçacağı, mavi kuvvetlerin 
tarassudu faaliyetinde bir vazife ala
ca'ğı soynmtyor. 

(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

Trakyada 
Kaçak · 
Yolculuk 

(Başı 1 incide)' 

- Trene kaçak olarak girmişsin. 
Fakat bunun cezası olarak kendi ken
dini bir kompartimana hapsetmişsin. 
Cezan kili göıillmüştür. Oturabilir
sin. 

Saraçoğlunda kuvvetli bir gazeteci 
daman var. Atlama işlerinin zevkine 
varıyor: 

• - Bu kacaklık çok basit oldu, de
di. Dil§ünüp te daha tumturaklı bir 
hikaye uyduralım: Mesela seni kom
partimanda bulmuş ve dışan çıkarmış 
olalım. Sen tekerlek dingilleri arası
na yerleşerek tekrar yola devam et. 
Orada da keşfetmiş olalım. Nihayet 
yolculuğu vagonun üstünde yap
mış ol... 

Yemek vagonuna geçtik. Orada tek 
başıma bir köşeye geçtim. Niyetim 
hiç konuşmamak, seyirci ve gazeteci 
rolümü rahatça yapmaktı. ünüme ko

Kınınızı tarafın Dervı,tepenin bi
raz cenubundaki Ka.nştıran kasaba
sında bir süvari tugayı (liva) ve bu
nun emrinde de bir bindirilmiş alay 
vardır. (Efradı ve silahlan kamyon
larla t;aşınan bir piyade alayı demek
tir). 

Kırmızı komutanlık yandan gelen 
mavi tehlikeyi önlemek üzere der
hal bindirilmit alayı harekete geçir
di ve bu alay Yanıkağıl istikametin
de yürüyüşe başladı. 

l caman bir kadeh rakı koydular. Ha
ı riciye Vekili Doktor Arasın son keş
! fettiği sıhhi usul mucibince içine bol 
l Jimon sıkarak içmiye koyuldum. 
1 Etrafta neşeli bir hava vardı. Ru
! şen Egref vakit vakit zarif nükteler 
1 tekrar ediyor. Bütün vagonu doldu
! ran devlet adamları fasılasızca gü
t 

Kırmızı tarafın bir tümeni de Çor
! uda bulunı:naktadır. Bu tümen de 
saat 16 da şimale hareket emrini al- . 
dı. 17 ağustos günü de böylece taar
uzlar ve mukabil taarruzlarla bir de 
süvari Tugayının ve Çorludaki kır
mızı tümenin ileri hareketleıile geçti. 

J zel ve meraklı fıkralar anlatıyorlar-
1 dı. 

lllı leotl111 alreri tayyarecimiz Bayan Sabiha Gökçen, Trakya 
manernalannda uazileye lttuar uaiyette 

Lüleburgaz, 18 (Tan muhabirin-
18 Ağusto• den) _ Şimdi buradaki tayyare ka-

l8 Ağustos günü sabahmdan b&§h- rargahına geldim. 30 kadar tayyare, 
yan hareketler kırmımıın lehine ola- emre amade bir halde duruyor. Tay
rak gelişmiye başladı. Derviştepe - yare alay komutanı, gazetecileri ne-
207 - 204 hattında muannidane mü- zaketle karşıladı. BUtün tayyarecile
dafaalar yapan mavi tümeni bu sefer rimiz tulumlarını giymişlerdi. Bunla
kendi açık yanında belirmiye başlı - rın arasında Bayan Sabiha Gökçeni 
yan bindirilmiş alayın tehlikesini sez. gördüm. Bayan tayyareci, bir kırmızı 
di. Esasen kırmızı üstün dövüşmek- tayyare ile hareki.ta iştirak etmek 
te olduğundan ve kırmızı süvari tu- .üzere idi. Kena"ısini mitralypzün ba
gayı da mavinin yanlarını zorladığın şında buldum. Konı.,.rnak istedim. 

Vakti olmadığını söyledi. 
Saat tam 16 da 30 kırmızı tayyare 

havalandılar. Bunlardan birini Bayan 
Sabiha Gökçen idare ediyordu. 

Tayyareler uçtuktan sonra, bütün 
kuvvetlerin tecemmu noktası olan 
Karlıköy istikametinde ilerlemiye 
başladım. Kara Mehmet köyünde k~
mızı kuvvetlerinin ilerlediği görü
nüyordu. Şimdi iki mavi tayyare, 3 
kırmızı tayyare ile bir hava harbine 
tutuşmuş bulunuyorlar. 

Şunu dil§ündUm: Bizim devlet a
damlanmızdan her birinin hayatı ne
kadar dolgun bir vaka ve tecrübe ha
zinesidir. Uçte bir insan ömrü içinde 
bu memlekette nekadar çok ölçüde 
tarih yaratılmıştır! Abdülhamit dev
rine ait bir hatıraya, Yemene, Trab
hısgarbe, Rumeliye ait bir fıkra, Bal
kan Harbi, Cihan Harbi, Mütareke, 
istiklal mücadelesi devirlerine ait hi
kayeler karışıyordu. 

Fakat dönüp dolaşıp laf hep ma
nevralara geliyordu. 

Vekiller ve sefirler arasında, en kı. 
demli Varşova Sefiri Bay Ferit olmak 
üzere, eski askerler çoktu. Manevra 

Ecnebi ata,emiliterler hareket e•na•ınJa biraraJa 

Dost ·Heyetlerle 
A taşemiliterler 

Trakyaya Gittiler 
Mareıal Fevzi Çakmak lzmir Yapuruncl' 

Mühim Bir Nutuk Söyledi ~ ~ 
Manevralarda bulunmak üzere şeb- neral Skitynin şahsında IJl~edicl' 

rimize gelmiş olan dost devlet erkim Romanya ordusunu, General ~ 
harbiye heyetlerile birçok ecnebi ata- phsında müttefik Yugoslav o U~ 
şemiliterler, dün akşam üzeri saat 17 nu ve burada hazır B. ateşeıı1 oıl~ 
de lzmir vapurile Tekirdağına gitti- rin şahsın.da da bütün dost ıne 
ler. lerin ordularını selamlarJIIl·~ 'ff 

Misafir heyetlerle birlikte Genelkur Kadehimi, saadetinire kal ar' 
may Başkammız Mareşal Fevzi Çak- memleketlerinızin saadet ve ref 
mak Tekirdağına hareket etmiştir. içiyorum. 

Mareşal Fevzi Çakmak, dün akşam M areıal Fevzi çakmağa c~ 
misafirler şerefine bir ziyafet ver- ı--~ 
miştir. Vapur, bu gece Tekirdağına Heyet reislerinin en kıdonıli ~ 
gidecektir. Misafirler, sabahleyin hu- rali sıfatiyle, Yugoslavya Ge~ 
susi otomobillerle manevra sahasına may başkam general Nediç -ır 
çıkacaklardır. Akşam yemeği, Tekir- lin nutkuna aşağıdaki nutukla 
dağında Izmir vapurunda verilecek ve kabele etmiştir: 
gemide yatılacaktır. Mareşal, , .~ 

Marqal FaıJ:r.i Çalmıağın .nat Muhtere91 kolieklerin;{K ~1fo- ' 
tan, Yunanıstan, lran, Ira ~-

Izm.ir, vapuru, 18 (A.A.) - Mare.o manya Genelkurmay· 'ba,kanlııtlt tır 
şal Fevzı Çakmak saat 20,30 da misa- na, kendileri tarafından ve ~ordıl' 
fir heyetler §erefine büyük bir ziya- rafımda.o, memleketlerimiz ve.1. ifr 
fet vermiştir. Pek samimi geçen zi- larımız adına olarak, haklarJilU"' )si" 
yaf etin sonunda, Mareşal !fU nutku de ettiğiniz dostluk ve tesaniltt~ 
irat etmiştir~ terinden dolayı ekselansınız~ rı.öief 

Baylar, kür etmek, ayni zamanda Til~ 
Size Türkiyeye hoş geldiniz derken, ve tanlı ordusuna karşı olan~ . etıııJ 

sizi, kıymetli kolleglcrimi, müttefik tımıza tercüman olmak sal::;~ 
dost orduların rnancvralarırnızda ha- vermek suretile en büyük §C 

1 

zır bulunmak suretile bize şeref balı- setmişlerdi. tJI 
şeden mümessillerini bu akşam bu Bu dileğe en büyük meınnuni>'6111'. 
masanın etrafında toplanmış görmek icabet ederek, ekselansmızdall• jç~ 
le büyük bir sevinç duymaktayım. Bu nevralarınızda hazır bulUJll]'.la]c ~ 
suvare, Türk ordusu tarihinin kayde- yapılan nazikane davetten ve b ,,stt• 
deceği ve kalbleriıpizde daima yaşar mızda gösterilen hararetli ve d

1 
~ 

bir halde saklıyacağımız en güzel ha- ne hüsnükabulden dolayı en. ~ ~ 
tıralardan biri olacaktır. Filhakika eniJ1 ı• 
memleketlerimizin münasebatma ha- minnettarlığımızı kabul etın ıoJI .. 
kim olan parolayı ve bilhassa ülkUsU, ca ederim. Bu hüsnükabul, ~ 
müttefiklerinl<i gibi, dünya barışı için !etinizin vasfı olan ananevi. 14uj11 
ban§ halinde yaşamak olan Türkiye- perverliğin yeni bir tezahüril 0~ 
nin parolasını mükemmel surette sem gibi, ayni zamanda memleketle 
bolize eden bu tezahürden bu akşam- karşı bir dostluk tezahUriidilr· dJ 
ki toplantımızdan daha güzel bir man Meml5etinize derin ve ~~ 
zara tasavvur edilebilir mi? bir dostlukla bağlı bulunan altı b,sfl 

General Esedullah Hanın şahsında let genelkurmay ba,kanlarJJllll ild 1Jf' 
dost Afganistan ordus.unu, General bulunmaları dahi, dünyanın tef' 
Papagosun şahsında müttefik Yunan yük kıta arasında bir tredUn~01:ııdeSJ 
ordusunu, General Rıza Kuli Kerimi- kil eden bu kısmında daha pırı .,,u
nin şahsında dost Iran ordusunu, Ge- çok mesut neticeler vermiş o.la; }~ 

salemetperver siyaseti sayesın; ~ 
ni Türkiyenin teminine muvaf~.rl )>it 
duğu büyük ehemmiyetin en ı,,-

ıara gitmek eski meslek damarlarını 
ayaklandırmıştı. 

Bir aralık şu sual soruldu: 
- Bu tren halkı mavi taraftan mı, 

kırmızı taraftan mı? 
Münakaşanın sonunda kırmızı ol

duğumuza karar verildi. Bunun üze
rine şu düşünce ileri sUrüldü: 

- Ya maviler bizi esir ederse, ya 
trenimizi elimizden alırlarsa ... 

Diğer bir arkadaş cevap verdi: 
- Yalnız maviler değil, kırmızılar 

da takviye kıtalan göndermek için 
trene vaz'ıyet etmek ihtiyacmı duya
bilirler. 

Bunun şakası bile Ruşen Eşrefe 
çok göründü. Dedi ki: 

- Biz manevraları görmiye giden 
bitaraflanz. Kırmızılarla da, maviler
le de dostuz. 

Yemek geç vakte kadar bu neşeli 
hava içinde devam etti. En memnun 
bendim. Gazeteci sıf atile pek iyi bir 
karar vermiş, güzel atlatma imkan
ları ele geçirmiştim. 

Ahmeı Emin YALMAN 

delilidir. rP"' 
Büyük manevralar esnasJDda~ 

dern teşkilat ile ve meşhur fe~ 
ve f edaki.rlık hissile en iyi ord~ 
biri ve dünyanın bu kısmında o&t 1' 
çok mühim bir amili olan d uııll il 
müttefik kahraman Türk ordUS~ 
başında görmek ve hayranlıkla d~ 
etmek fırsatını bulacağımızdaD ts 11IY 
bilhassa bahtiyanz. Bu bissiya ~ 
yük devlet şefi Reisicwnbur ~k re ,,dJ 
Kemal Atatürk tarafından ıda eril'' 
len yeni TUrkiyenin yenilik v~ t~ 
ki yolunda bütün medeni dilJl Ut e
samiant tevk ve heyecanını te" ısJ'' 
den muuzam eserine kar§! 0~=a~· 
dir ve hayranlığımızı da ka 
yız. attı o"' 

Bu hisiyatla meşbu olarak. ,.-.,.rtl 
.. · ek~e 

du adına kadehlerımızı detitl ' 
Cümhur Başkanının şahsi sa~ı ot' 
Türk milletinin terakkisine, i .,,ıı· 

. . şabS 
dusunun şerefine ve sızın 
hat ve saadetinize kaldırıyoruz. 
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Karagöz 
Pş. Tedibe ı 
Gönderildi 
tı~lık, Uzun sU 
ı.~le atı rmemişti. Zaten 
~ ıve r tıı .... • ltıUbteJ· sı ahlı olan adam-
~çabuk teca ıf çetelere ayırarak, 
~ tolları k ~geçivermişti. 
Nı,.~ca~veıınişti. Bütün Te
'"'Arak: köylülerine adamlar 

~ ..... Osman ~ ~-
~ l!ıiirtek· Oğullarının .. ve onla-
~ ile f~p nıenıurlannm elinden 
.._~ at. .. Malımızı canımızı· 
"- ~:-nıuaunıuzu kurtarmak i: 
~ ~rıldık. Bir bayrak aç
h..._~r. ba hUk~nıetinden şikayet 
~ Yl'agJınızın altına bu-

~berler göndermiıti. 
~ '°1 ~ iltihak edecek olanla
._ 'dece ar vadetmifti. Muhale
"'t'>I......~ ~lanıan da, ölümle teh-

'-'Clll§ti. 
\ ~=Utaaamfı, Şahkulunun 

' duyar duymaz, vaziyeti 
Pla latanbula bildirmişti. 

~11 
llrada padişah bilyük bir 

sk~an içinde idi. Babasını 
~'""4Ql feragat ettirerek tahta 
~ 'hçnıek istiyen Şehzade Se
~ Ça nıUhim bir kuvvetle & kadar gelmişti. 
.~ Beyazıt; bu gaileyi defet 
~ ,~ır~en, şimdi Anadoluda 
'hır ısyan çıktığım haber 

~ '' büyük bir telişa kapıl
~) dolu beylerbeyi, Karagöz 
~ )1, &silerin tedibine yolla-

~Pap, calıll ve tecrUlıe
• ~ . nıUhim bir vazifeye ta
'~ elj de, ona birdenbire bil-

tokatlar altında kazığın yanına sü
rüklenmişti. Kuvvetli kollar tara
fından bir anda havaya kaldırılmış .. 
ve sonra, kalplerde kaynıyan vah
şi bir intikam hissiyle, kazığın te
pesine geçirilmişti. 

Artık .. Ok, yaydan çıkmıştı. Asi
ler her tarafa dağılmıştı. Korkunç 
bir ihtilil patlamıştı ... Köyler, k

0

a
sabalar, cayır cayır ateşlere yanı
yor .. Şahkuluna en kUçUk bir muha
lefette bulunanların kafaları derhal 
koparılıyordu. 

isyan, büyük bir yangın süratile 
her tarafa dağılmıştı. Muhtelif isti 
kametlere yayılmıştı. Hatta, bir ko
lu Bursaya kadar dayanmıştı. Vazi
yet, Osmanlı hUkfunetinin büyük 
varlığını sarsaeak bir hal almıştı. 

Padişah Beyazıdın telaş ve endi
şesi son derecede artmıştı. Bu kor
kunç isyan alevlerini söndürmek 
için, bizzat (Veziri azam, Hadım Ali 
Paşa) yı yollamıştı. 

Hadım Ali Paşa, dört bin güzide 

Yeniçeri, ve bir o kadar da Azap ve 
sipahi ile ortaya atılmıştı. Yer yer 
asilerle çarpışmıya başlamıştı. 

Padişah, Ali Paşanın bu ateşi ko
layca bastıramıyacağını tahmin et
mişti. !kinci oğlu (Ahmet Sultan) 
ı da, bütün maiyeti halkiyle Ali Pa 
şaya imdada göndermişti. Bunlar, 
(Kermiyan) vilayetine tabi (Taşili) 
nde birleşmişler .. bu müşterek kuv-
vetlerle doğruca Şahkulunun üstü
ne yUrümüşlerdi. 

Bu sırada Şahkulu, Akdeniz 
sahillerine kadar inmiş .. 

Antalya kalesini muhasara etmişti. 
Maksadı, kaleyi zaptederek merke
zini buraya nakletınekti. 

Şahkulu, üzerine gelen kuvvetin 
ehemmiyetini takdir ederek, derhal 
geri çekilmişti. (Kızılkaya) boğazı 
na kadar ricat ederek, orada bir 
müdafaa hattı tesis eylemişti. 

(Arkası var) 

' 'rru~ vermiftl... Başına, 
~~§ilik derme çatma bir kuv 

~~:~·o!~:1~;iv::;:.,~ Mahallebici Dükkanındaki Sinekler 
~k, bin kişilik bir mUfre
L:.. .. QJtş Şahkulunun UstUne 

"' ~~eze, bUyUk bir zuliiın ve 
~ ~ite girişmişti. Birdenbire 
'-.~:'· kan ve ateı sahası hali
~ ~""itti. Baskına uğnyan TUrk
~ ~ Z&limane işkencelerle par 
llı... "bt;:' _edilmişti. Köyler, ateıle
~-~· Namus ve ahlak ifle
~"1 koyu taassuba malik olan 
~ ~ kadın ve kızlarmın ceb
~ ._,ı:ı paylmal edilerek, bun
tı.~ ~i, memeleri ve tenasUI 
·~ ~~klann uçlarına takıla 
"- ı ger.dirilmifti. 
~ect. ~e şeni zulüm karşI11mda 
it.' ~ır tehevvüre kapılan bi-

• ıt_._..1 nıukabil hücuma geçmig. 
~göz Pap.nın on bin kişilik 
~ir hamlede kılıçtan ge-

~\1affakıyet, lsllere cUret 

'~'-1 Bizzat Şah kulu, bef bin iL' den mürekkep bir kuvvet
~ töz Paşanın kararglhma S ~ti. Bir gece baıkmı ya
~ ~ rgihı alttlllt etmi§; bu 
ılı~ bıağrur kumandam, muh
~ ~ içinde gecelik kıyafeti, 
~ körpecik kölelerile ele ge-

~u. derhal bu çadırın etra
~ "6;-- Dıuhafaza Qemberi çevirte 
~lece sabahın olmasını bek-

~ Olduğu zaman maiyetinde-

' tQUr \1enİıit; 
~~Ya, çadırm önüne bir ka-

~. 
4 bıını UatUnde durarak, kazı
~ et....~-c.;&kılmuma bizzat neza-
9- "-' ~. Bu it bittikten sonra, 
~, l1 ~eııniıtl. 
~ ~ 111 teresi çadırdan .•. 
t.-: Ilı kazığın UatUne •.. 
~ Paşa, yan çıplak bir 

tadırdan çıkanlmı,U. Feryat 

Bana öyle geliyor ki, bizim mem 
lekette en bereketli sanatlerden biri 
muhalleblclllktir. Muhallebici dilk
kinlaroun gittikçe çoğaldığını her 
kes görüyor. Yakın vaktıe gelinci· 
ye ~r lstanbulda yaJmz bir iki 
llaa fUlnm dülckim meşhur iken, 
timdi meşhur muhallebicilerin dük 
kinlan sayılanuyacak kadar çoğal 
eh. 

Bana sağbk bakımından mem
nun olmak lizmıchr. Şeker gibi, 
sağlık için kıymetli bir gıdayı ye
dlrmiye vesile olaıı muhallebici dük 
kiıdarmm çoğaldığuu hekimler 
memnuniyetle görilrler. Gençlerin 
birahanelere veya kahvelere glde
celderi yerde muhallebici dUkkinla 
nada tath yemeleri elbette tıercib edDec:k:.r· kten muhalle· 
bici d bu sıcak mevsim 
de bamladrklan Ulrlö türlü don
durmalar onlara k&l1I berkesin min 
aetllll eelbedlyor. 
Bmıunla beraber muhallebici dük 

kinlannda büyük bir mahzur bul· 
makta herkes mtltte~· Sinekle
rin hücumMa mana oJmMan mu 
hallebld dtikkl.nmda bir dondur 
ma ylyebDmek lmkinsızdır. Vikla, 
methur muhalleblcllerden blrlnbı 
dedlll gibi : 

- Mab&lleblel clökkiamda sine 

ğe mahane "bahane" olmaz! 
Çöınktl sinek te tatlıyı çok s•ver. 

Jnunlarla ayni zevkte olmalanD 
dan dolayı sinekleri belki tıebrik et 
mek lbmgellr. Fakat sinek kendl
llle ayni sevkte bulanan hısanlar 
lçlD ea tebllkell döşmalllardllll blrt 
dir. Sinek, tatlıyı p sevecek ka
dar ytlbek sevk sahibi otmalda 
beraber ayni zamanda en piş PY 
lerl de sever. Bu cihetten mrar et-
mlyeoeğlm. 

Fakat hekimlerin yaptıklan bir 
tecrübeyi • muballeblcilerin slnete 
bah•e bvbnamalannda haksız ol
daldanm anJatmak için - söyleml-

e meclıaram. Bir liborat.rda tt 

f o mikroplarmdıuı yapılmış bir kW 
tür üzerinde biraz gezmiş olan bir 
sinek sonra bir jelatin üzerinde gez 
dirllmlş ve sineğin burada bıraktığı 
iz üzerinde otuz bin tane kadar tifo 
mikrobu 8'"•·dmıştır!. Bir tifo bas 
tası üzerinde dola.,mrş olan bir si
neğin muhallebici dükkiıımda ler 
zetle yiyeceğinl.z keşkW üzerine ko · 
nablleceğlnl tasavvur edersiniz •.• 

Bu yıl geçirdiğimiz tifo salgmmm 
sineklerden geldiğini şimdiye ka • 
dar kimse söylemedL Fakat sinek 
lerln tifo salgıolanna sebep olduk 
lanm söyllyenler çoktur. Onlarm 
kolera salgmına sebep olduldannı 
hatıra bile getirmek pek sdnntıh bir 
~Y olsa ela, sineklerin verem bu
tabğnu yaymrya sebep olduklarmı 
iddia edenlerin sözleri unutulmama 
lrdrr. 

Muhalleblcller sineğe düşmanlık 
lanm ili.o ederek sinekle biraz mü 
cadeleye glrlşseler, muvaffak olma 
lan pekte gti~ değildir. Daima açık 
hrraktık1an kaprbmna ve pencerele 
rlne tel kafes takmak pek masraf
b olmaz. Sinek~ u çok 

faydasou, muhallebicllerden bql.a 

dökkinerlann blr9oiu bUirler. MU" 
hallebicller bele, müşterilerinden 

kazandrklan paramn sadakasl ol
mak üzere, dökkinlanıun birkaç ye 

rine sinekler için tekerli su koya· 
rak tizerlerlne mahsus sö.ralıllerden 
kapasalar mlişterilerlnin rahatım 

daha iyi düşündüklerini göstıennlş 
olurlar. 

BelediYemiz de muhallebici •ta
lara, sineklerle mücadele için, yol 
göstıermeyi her vakit memnunJyet
le istese gerektir. Keşld onlan ba 
mücadeleye girlşmlye mecbur etse. 
Masrafı pek az olaal.k bu mtlcade
leden en ziyade istifade edecek o· 
lan yine mahalleblcllerdir. ÇtbıkU 
müşterileri daha çoğalacak ve meıt. 
hor muhalleblcllerin pbeleri daha 
dyade artacaktır. 

ipeklilere 
Damga 

~ Vuruluyor i 
I ktııat V elıaletinin tali- , 

matı mucibince ipekli ku
m(lflann kontrolüne ve 
damgalanmuına bugünden 
itibaren bQflanacakhr. Ti
caret Oduı, bu İf için her 

1 
~ türlü hazırlıkları bitirmiftir. S 
t Oda Sanayi Müdürlüğü, bü-

~ 
tün İpekli kuma' •atanlara 
tebligatta bulunarak Odaya 
müracaatlarını bildirmiftir. 

~ 
Bunlardan aattıklan ipekli-
lerin cin•İ ve nevi •orularak i 
her top lnımafa lnırfundan 

i 
yapılmıf ve Odaca damga
lanmıf bir mühür bağlana-
caktır. Ayni zamanda ka

~ nuJflann liyatl«Tını gö•te
~ ren levhalarla halkın ,./dan
~ muının önüne geçilecelr
~ tir. Satılmlf olan kamQf 
~ toplannın lnırffln mühürleri 
~ Odaya iade edilecektir. ~ 
~ lpe~liler için alınan bu ted-

~
, birin halkımıza laydalı o

lacağı fİmdiden tahmin edi
liyor. 

~,,_,,_~.--. ...-. ,... . .--,...~ . ...-.-. 

Seitinik 
Sergisine 
Gıriyoruz 

Selanikte eylUIUn beşinda ll!;:ılacak 
beynelmilel banayıra hükumetimiz 
de igtirak edecektir. Geçen seneki pa
nayırda çok rağbet kazanan Türk 
pavyonunun yerinde bu sene daha 
bıiyük ve zengin bir pavyon kurula -
caktır. Türk pavyonunun hazırla'llnıt
sı için Iktısat Vekaletinden Bay Maz
lum' ile dekoratör Bay Hakkı şehri
mize gelerek Seliniğe gid-e\.!~klerdir. 
Tilrkofis panayırda teşhir edilecek bil 
tün nümuneleri bazırlamışttr. 

-0--

y 8.f Ozüm Nizamnameıi 
Ankara, 18 (Tan) - Iktısat Vek8.

letinin yaş üzümler hakkında hazırla
dığı nizamname, 15 ağustostan itiba
ren meriyete konulmuştur. 

r 
BORSA 

18 Ağustos Çarşaımba 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 

621,-
127,-

Fransız Fr. 90,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18.50 
İsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-

Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin A vusturya21,-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 21.-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron lsveç 30,-
Altın 1054,-

631,-
127,-
100,-
111>,-
84,-
23,-

580,-
23,-
70,-
84,-
23,-
31,-
23,-
21>.-
15,-
52,-
32,-

1055,-
Banknot 257,- 258,-

Ç EKLE B 
Londra 631,- 631,-
New-York 0,7905 0,7890 
Paris 21,0575 21,0575 
Milano 15,0158 15,0190 
Brüksel 4,6325 4,6920 
Atina 86,6085 86,6085 
Cenevre 3,4415 3,4417 
Sofya 63,3910 63,3910 
Amsterd. 1,4333 1,4330 
Prag 22,6418 22,6418 
Viyana 4,1838 4,1838 
Madrid 12,0444 12,0444 
Berlin 1,9650 1,9650 
Varşova 4,1695 4,1695 
Budapeşte 3,9810 3,9810 
Bükreş 106,4975 106,4975 
Belgrad 34,35 34,35 
Yokohama 2,7225 2,7225 
Moskova 20.435 20,435 
Stokholm 3,0738 3,0738 

J 

Türk Borcu Yükseldi 

Pariste alınan tahviller 
Ruraya getiriliyor 
Son iki gün içinde diğer 

Tahvillerde de yükseliş oldu 
Dün borsamızda TUrk borcu on beş 

liradan açılmıştır. Paris borsasında 
evvelki gün 270 frank olan Unitürk, 
dün 8 frank noksan olarak 260 frank 
gelmiştir. Buna rağmen şehrimizde 

Unitürk bir miktar yükselmiştir. Pa
ris borsasında düşüklük olduğu halde 
borsamızdaki yükseliş Unitürk hisse
lerinin Pariste satın alınarak borsa
mıza getirilmesinin menedilmiş olma
sından dolayıdır. Çünkü arbitraj ya-
pılamayınca borsada alıcı miktan art 
mıya başlamış ve fiyat yüksekliği ol
muştur. Oğleden sonra 15,30 liraya 
kadar yükselen Unitürk akşam 15,20 
lirada kapanmıştır. Son iki gün için· 
de diğer tahviller üzerinde de tebed-

Bu Senenin 
Tütünü 

Çok Yüksek 

Samsun ve lzmirde 

Mahsul Çok 

Bereketli Olacak 
Aldığımız yeni haberlere göre, Sam 

sun ve Izmir mmtakalarınm bu sene
ki tütünleri kalite itibarile geçen se
neden daha iyi görünmektedir. Ame
rika tiltün girketlerinden Tobako kum 
panyamnm mUdüril Bay Geri, mem
lf:ketimizde bir tetkik seyabatı yapa
rak 9ehrimi7.e dönmüştür. Bay Geri, 
t-ir muharririmize §unları söylemiş -
tir: 

"- Türkiyenin tütün mmtakalannı 
~e7.Jim. Izmirden Samsuna giderek 
Ankara yoluyla Istanbula geldim. Ya
rın Bursaya gideceğim. Sonra da Yu
nanistana geçeceğim. Gezdiğim yer
lerden bilhassa Izmir ve Samsun mın 
taka lurında tütün müstahsi'lerile gö
rüştüm. Tütünlerinizi yerinde ve ya
kından tetkik ettim. Size şimdiden 

haber vereyim ki, bu senenin mahsulü 
kalite ve miktar itibarile geçen sene
lerin mahsullerinden daha yüksektir. 
Türkiye tütün zira.atinde canlı bir in
kişaf görillmektedir. Geçen sene Tür
kiyeden 5,700,000 kilo tUtn mübayaa 
etınlştik. Bu sene Türkiyedc.:ı yapa
cağımız milbayaatın miktarı daha faz 
la olacaktır. Türk tütünlerinin nefa
setini her vakit takdir etmekteyiz.,, 

DJinkü Zahire 
Saf ışı Canlı 

DUn şehrimize yalnız Uç vagon buğ
day ile on vagon yeni mahsul arpa 
gelmiştir. Mevrudatm azlığına -ağ

men fiyatlarda yükselme o~mamıştır. 
Yumuşak buğdaylar çavdar ni~betine 
göre 6,10-6,12 kuruştan ve 1 - 2 
çavdarlı Polatlının ekstra ekstra buğ 
daylan 6,22-6,24 kunıttan satılmış
tır. Uç gilndenberi gelmiş ve henüz 
satılmamı§ buğdaylarm hepsine müş
teri çıkmıştır. Çerkezköyden JÖnderi
len bir vagon kmlcanın kilosu 6,10 
kuruştan verilmiştir. Sert huğdayla
nn çavdar nisbeetine göre fiyatı 5,25 
5,27,5 kuruş arasındadır. Çavdarlarm 
satışı normaldir. DilnkU ~atı!ıflıırda 

kilosu 4,35 ve arpaların kilosu 4,05 -
4,0T kurup. kadar ahnmqtır. 

Yunanistana 
Heyet Gidecek 

Ankara, 18 (TAN) - Yuu.ınistan
la aramızdaki ticari mUnasebetleri 
genişletınek için yeni bir tica"'et mu
ahedesi imzası kararlaştırılmıştır. Bu 
maksatla, yakında bir heyet, Yuna
niBtana gidecektir. 

dili olmuştur. Anadolu tahvilleri kırıt 
bir liraya, Anadolu mümessilleri 
38,80 liraya, Sıvas - Erzurum tah
villeri 97,5 liraya kadar yükselmiştir. 
Anadolu hisseleri 24,25 liradan 23.35 
liraya, Aslan çimentosu 13.05 liradan 
12, 75 liraya, Merkez Bankası hisse. 
leri 96 liradan 90 liraya dü§Dlilştür. 

Bu sukutun sebebi piyasada fazla sa
tıcı olmasıdır. Ergani hisseleri 9~ 

lirada kıymetini muhafaza etmigtir. 
Merkez Bankası bir lngiliz lirasını 

628 kuruştan almakta ve 631 kuruş.. 
tan satmaktadır. Paris borsasından 
gelen son telgrafta bir sterlin 132,88 
frank gösterilmektedir. - -GÜNLÜK 

PiYASA 
BEY AZ VE SARI 
MISIR GELiYOR 
•ki giindenberi şelırimlze 
1 bol miktarda beyaz ve ..,. 

n llll8ır getirilmektedir. Adapa.. 
zan, Bandırma, Teklrdağdaa ge. 
ti.rllen mısırlar piyasada derhal 
möşt.erl bulmuştur. Dün dahi e
hemmiyetli satışlar yapdmqtır. 
Beyaz IDl8lrlar bet kmot lld 
paraya kadar san mısırlar ise 
4,SO - 5,02,lS kuruşa kadar miif. 
teri bulJDattur. Satılan IDl8ll' 

mUdan 188,000 kllodur. 

• 
B andmnadan gelen nömune-

lere göre kuru balda üze. 
rinde iyi muameleler yapılmıştır. 
Dtin 100,000 kilo kunr bakla, kL 
losu dört kuruştan satılmıştır. 

• 
Y ulaf piyasası caııJanımttır. 

Evvelce S,85 kumşa ka
dar fiyat verilen yulaflara dün 
fazla fiyatla alıcı ~ıkmış ve kllo
su 4,05 kuruştan töccarlal' 
180,000 kllo satın almlşlardır. 

• • lıraeatçı tüccarlar piyasa.. 
1 ya gelen keten t.obumlan. 

m t.oplamaktadırlar. Bu senenin 
keten t.obumu malısultl geçen 

senelere nazaran normal vaziyet. 
tıe bulunmaldadır. Ftyatlar 9,15 -
10 kuruş arasmdadır. Dün 122,00t 
kilo 11&tılmıştrr. 

ZAHiRE 
BORSASI 

18-8-1937 
Fl~AlLAR 

Cinsi Aşağı Yukan 
K. P. K. P. 

Buğday yumuşak 6 1Yı 6 18 
.. sert 5 271h - -
.. kızılca 6 10 

Arpa 4 6 
Bakla 4 -
Çavdar 4 34 
Mısır beyaz 5 2 

.. sacı 4 35 
Ywu 4 2Yı 4 5 
Kuşyemi 8 31 8 37 
Keten tohumu 9 14 10 
Nohut 5 30 5 32Ya 

Çavdar 
Arpa 
Yapak 
Un 
Yulaf 
Mıstr 
Nohut 
Tiftik 
Kepek 

Razmol 
Yapak 

GELEN 

Ol DEN 

Buğday: Lıverpuı 

30 Ton 
30 Ton 

5Yz Ton 
55~ Ton 

100 Ton 
15 Ton 
4 Ton 
7Yz Ton 

15 Ton 

96Yı Ton 
HYz Ton 
5l97 Kr. 
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Beş Sergi l çin 
Satırlar 

(Batı 5 incide) 
lerinden maada eserlerini hakkiyle 
yaşatacak olan talebeler birakmala 
rıdır. Türk tezyini sanatlar sergi
sinde eserlerini büyük bir zevkle 
ve tuğralarile meşhur üstat İlmall 
seyrettiğimiz üstatlar iki seneden
beri Güzel Sanatlar Akademisinin 
Şark tezyinat kısmında muallimdir 
ler. 

Günden güne azalarak nihayet 
müzelerin malı olmıya mahkum o
lan Türk tezyini sanatlen üzerine 
Maarif Vekiletimiz tam zamanm
da elini ıuzatmış ve kemal devresi
ne çoktan giren, bu gUzel irmağm 
mü?.elerde sessizce akıp gitmesine 
mani olarak onu hayata kanstır
mıştır. 

KARAGOZ SERGiSi: 

Akademinin sürpriz dolu sa
lonlarından birisini de res

samlarımızdan Güzin Faybamanın 
senelerdenberi büyUk bir eevgi ve 
vukufla gerek ımüzelerimizden ve 
gerek hususi kolleksiyonlardan kop 
ye ettiği Karagöz ailesi işgal etmiş 
tir. Güzin Fayhamanm sulu boya 
lan, asıllarına mümkün olduğu ka 
dar sadık kaldıkları, ve ,effaf ve 
renkli bir deri hissi vermiye muvaf 
fak oldukları için bu &ergi bize ha
kiki Karagöz ailesini bütün zengin
liğiyle tanıtmaktadır. 

Bütün hususiyetini hareketine 
borçlu olmasma rağmen Karagöz a. 
ilesinden birisinin tesbit edilmiş 
bir tek hareketine ne büylik bir ifa
de kudreti teksif edilnıiftir. Bence 
karikatür hiç bir zaman Karagözün 
eriştiği ifade kudretini ve onun sa
delik içerisindeki zenginliğini geçe
memiştir. Karagözün nasıl olup ta, 
bugüne kadar, yamyamların sana
tindeki ifade kudretine bile hayran 
olan modern Fransız resmi tarafın 
dan 'keşfedilmediğine hayret olu
nur. 
Vahşi kavimlerin kayıkları ve 

kürekleri üzerine çizdikleri nakış
lar bile bugün Avrupa.ya plmi§, 
ve tezyini eanatlerin bul tubeleri
ne k&nfilllfbr. Rengi, hareketi ve 
eeprisi ile dört bati mamur bir mtı 
eeaese olan Karagöz, bize .. Kara
göz" adlı bir gazeteden başka hiç 
birşey ilham etınemit ve artık he
men hemen müzelik olmuştur. 
Kıymetli karikatilrcWerimlzden 

Sedat Nuri bir aralık Karagözü 
iYeni Adam meomuumda ele almıt 
ve bize f evkallde kuvvetli desen
ler vermişti. 

Karagözde muhakkak ki birçok 
u.na.tki.rlanmızı abat edecek bir 
kuvvet teklif olunmuştur. Bence 
Nqit en kudretli jestlerini Karagö
se borçludur. O belki haberi olma
dan Karagözün teeiri sltmda kal
mış ve belki de ilk defa. olarak Ka 
ragözdeki ifade kudretini sezen 
Naşlt onu sahneye çıkarmıf ve mu 
vaf!ak olmuştur. Kimbilir belki bir 
gtııı Karagöz en ani1kemmel yerini 
sinema perdesinde bulacak ve Mlld 
farenin pa.puçlarmı dama atmakta 
müşkUlat çekmiyecei<tir. 

llttAl: OZAB'IN AFiŞ SERGiSi: 
--~~~~~~------~----

D ört be§ seneden beri yaptrtı 
afişlerle renk ve çizgiye haa 

ret çeken yollamnızın yüzünü gül 
düren Mithat genç ve değerli sanat 
klrlanmızdandır. İstanbul sanayii 
ııef"ısesinden mezun olduktan ve 
Fransada resme ve afife çalıştıktan 
sonra beş senedenberi akademimiz 
de afif muafümliği yapan Mitat ser 
pinde yüz parçaya. yakın eser teş 
bir etmektedir. Şimdiye kadar muh· 
telif firmalar için yaplllJ9 olduğu 
afişlerden bir kısmının bukılarile 
()rijinalleri a.rasmdaki farkı görerek 
baııla işlerinde henUz çok zayıf ol
duğumuzu anlamak işten delildir. 

Matbaanın, ve hiç kimsenhı mU 
dahaleasi olmadan yaptığı af'ıflerde 
Mitati çok daha olgun ve kuvvetli 
buluyoruz. 

Sanatkarı her zaıman kendi hiza
ımıa indirmiye ve ona kendi zevki
ni aşılaınıya. <;alışan piyasa bilhu 

ea her zaman kendisile temasa mec 

bur olan afişin en büyük dilfma

nıdır. 

Mitat, piyasayı memnun etmiye 

~ışırken mütemadiyen ayni bava 

yı çalrnıya. anahkQm olan bazı afit· 

4lilerin dUstUğü hatadan uza.kla.ta· 
rak blz.e özlü sözler vermektedir. 

Irak Elçisi!e 
Konuştuk 

(Başı 1 lacide) 
lar tarafından çok sevilmif bır zat
tir. Benim aldığım en son haberlere 
göre, yeni Irak kabinesi şu suretle 
kurulmuştur: 

Başvekil ve MUU Müdafaa Vekili B. 
Cemil Elmidfai, Dahiliye Vekili Mus.. 
tafa Elameri Adliye Vekili Abbas ı 

Mehdi, Iktısat Vekili Celal Baban, 1 
Maarif Vekili Rıza E&iebibi ve Mali
ye Vekili Kemal. 

Bir piyade bölüğü cepheye gidiyor Bu kabinenin bütün Irakta büyük 
sempati ile kaqılanacağma tam bir 
kanaatim vardır.,, Manevradan Röportai : 

Şef Atatürk 
Cepheleri 

Nasıl Gezdi? 

B. Naci Şevket bundan aonra, 
'l'Urk - Irak mtiıuuJebetleri halrkm
da da tunlan aöylemi§tir: 

.. _ Irakta kabine değilebilir, bir-
çok tebeddWit olabilir. Fakat hiç bir 
lraklmm Tllrkiyeye karp olan Bevgl 
hiui en ufak bir pi1rtU.e uğramaz. Ka 
bineyl kimler tetkil edene etaiD, TUr 
kiyeye kaqı takip edilecek siyaset 
bir evvelkinin tam•miyle ayni olacak
tır. Muhtelif kabine tebeddülleri mü. 
nuebetiy)e birçok defalar eöylediğim 
gibi, Irakm 'l'Urkiyeye kaJ'll Y~ 
sak bir siyaseti vardır. Bu milli siya
set her zaman kardeşliğe, uami sa. 
mimiyete ve yakınlığa istiınat eder. 
lki milletin maddi, manevi çözülmez 
bağlarla biribirlerine çok sıkı ıtekil
de bağlılığını biz.e tarih ispat etmek
tedir. 

~~~_,,...,,,~~ i Yazan: SalGhattin Güngör ~ 

~ [ÇORLUDAN "TAN,, A] ; 

Atattlrk geliyor ... dediler. 
Kesi! bir ağustos güneşi al

tında, aleve tutulmu§ bir has.o- gi
bi yanan Saray ovasının adeta si
hirli bir rilzgarla bağrı serinledi. 

Toplar, en gtlr .eslerlle onu se -
lamladılar. 'lılrk tarihinln abidele
şen Büyük Milli Kahramanı önün
de, mitralyözler -1kış tuttular. Kah
raman Mehmetçiğin, yattığı çuku
run içinde çalılarla örttüğü başı, 

bir zafer tacı gibi parladı. Atala
rının tunç ifadeli yüzünü gören er
ler, ıillh baflnda, dağlar, tepeler a
şarak geçirilen yüklü bir günün bü
tün yorgunluğunu unuttular. 

Asrımızın en büyük harp ve sulh 
kahramanı, lnönilnlln kahraman ya 
ratıcısı ile birlikte gelınişlerdi. Yir
mi yaşında bir genç kadar çevik, o
tomobilden lndl. Gözlerine siyah bir 
~ g6zlttltl takmqtt. 

Batında geniı bir kasket, sırtın
da kahve rengine yakın bir kır ce

keti ve Jıyaklarmda getrler vardı. 

ı.met Inöntl de, Şefi gibi giyinmifti. 

Dd bttyttk arkadqı, burada bekli· 
yen bir üçüncüsü vardı: Marepl 
Çakmak ... 

D
ervlştepenin eteklerinde, top
lanan bu üç 1&llhiyetli baf, 

Tllrk ordusunun vereceği bUyUk im· 
tihanda bulunmıya davet edilmig 
mUmeyyizlerdl. Atatürk, lsmet İ
nönü ve Mareşalla kıl& bir görtlfme 
yaptıktan aonra: 

- Sağ cenah& gidelim, dedi, o
radan dördüncü alayın hareketlııi 
daha lyl gnrtırnz!. 

Bu aralık dUrbflnle krtalann va
ziyetini tetkik ederek, ellle bir ka
raltıyı gösterdi: 

- Şurada fazla çıkmb var. Tas
hih edilmeli!. 

Otomobillerle, yine bir hayli yol 
almdıktan sonra, bir bl.§ka noktaya 
geldik. 

Atatürk, bir aralık siperlerin içi
ne girerek, erlerin abt vaziyetini 
gözden geçirdi. Atasını, yanında, bir 
nefer gibi yere uzanmtt gören Meh
metçiğin heyecanını size anlata -
mam. 

Harekit müdilril Orgeneral Al
tay, harita üzerinde, kırmızılann ve 
mavilerin vaziyetine dair, dakikası 
dakikaauıa maınmat veıiyot". 

Arada bir, dürbünler hep bir
den gözlere götürülüyor, bi

zim anlıyamadıfımız birtakım ıstı
lahlarla; bizim çıplak gözle farke
demediğimiz karartılarw, falan sa
atte, fıliıı noktayı tutup tutamı -
yacakları etrafında cidcil mUnaka
p.Jar oluyor. 

Her biri ordularmm 'ha.tında ha
rikalar denecek itler gören bütün 

tecrübeli komutanlv burada: Or
general J'ahrettln Altay. Orgeneral 
Ali Sait, Korpneral Ali Fu:ıt, Kor
general Halis B&yıktay, Korgeneral 
Muzaffer, Korgeneral Sedat, Kor-

general Nacl Tınaz, Korgeneral Ek
rem Baydar, General E~p .. Son
ra ordunun başmdan ~ekilmi§ olma
larma rafmen genç kalabilmek mu 
cır.esini gösteren saylav generaller: 
Naci Eldeniz, Klzmı Sevfiktekin, 
Pertev, Ali Fuat. Eski kurmaylar
dan Fuat Bulca, Cevdet Kerim in-

cedayı, Şükril Koçak. 
Atatürk bir an bo§ durmuyor. 

Dağ, dere, tepe dolaşıyor. Biz de, 
bu büyük kuvvetin cazibesine ka
pılarak ardı sıra., sürüklenircesine, 
koşuyoruz. 

Parmağı haritada en beli"!'iz nok 
talara ili.§iyor, gözü bu geniş ova
da. en uzak yerleri görüyor. K)..llağı 
falso yapan en küçük sesi duyu
yor. 

D Un gece hiç uyumadığı halde, 
bu sabah seki1..de, ordunun 

safları arasında idi. öğleden son
ra, saat dörtte, onu, Büyükkarı§tı
ran köyünde bulduk. 

Köyde yarım saat kaldıktan son
ra, tekrar otomobiline binerek, toz 
duman içinde kilometreleree mesafe 
katetti. 
~ yolwı\Ul ilerisinde-, o

tomobllinl durduA Bir &en 
fazla ayakta kalarak, mofOr.U ı
taların geçişini seyretti. Çorluya dö 
neceğini sanıyorduk. Birdenbire yo
lunu değiştirdi. 

Bir aralık otomobilini gözUmüz
den kaybettik. Çorluya dön1ilğil za
man, ortalık karanyordu. Saat do
kuzda Çerkezköyüne, oradan da la
tan bula döndüklerini haber aldık. 

AtatUrkü hareket halinde gör. 
dükten sonra, a.sırlan on bPs yılın 
içine nasıl sığdırabildiğine hiç §ıı.ş
mamak li.zım ... 

ilk FındıJt 
Trabzon, 18 (A.A.) - Dk fmdık 

mahsulü bugün vapurlara merasimle 
ytıklenmiştir. llk parti ~eç, lsvi?re, 
Çekoalovakyaya ihraç edilmektedir. 

Çok Sıcak 
Trabzon, 18 (A.A.) - Şiddetli sı

caklar devam etmektedir. 

ilk incir 
Aydm, 18 (A.A.) - Bütün incir 

mıntakasından senenin ilk turfanda 
kuru incir mahsulü yarın hulU.81 bir 
trenle tzmire aevkedilecektir. 

iki Ev Yandı 
Aydın, 18 (A.A.) - Aydmm İlki

li köyünde bir yangın çıkmıı, iki ev 
yanm11tır. 

Zaten yeni ka.bineyi teşkil edenler 
de bütün Iraklılar gibi, Türk dostluk 
ve kardeşliğinin büyüklüğünü anla
mış. tecrübeli kimselerdir . ., 

Öğrendiğimize göre yeni Irak ka
binesinde hariciye vekaletini, şimdi
lik dahiliye Vekili Mustafa Elömeri 
vekaleten idare edecektir. 

Yeni Irak kabinesinin yeni maliye 
nazrn B. Kemal halen şehrimizde bu
lunmaktadır. Kendisi evvelce Ira.km 
gümrükler umum müdürü idi . 

Mevsim başlangıcında, yazı geçir
mek Uzere •ehrimize gelmifti. B. Ke
mal '1l1 günlerde Bağdada giderek 
yeni vazifesine baflıyacalrtır. 

Dünya Telgraf 
A • nslan Kollferansı 

lpad. 11 (A.A.) - lırlUttefik 
telgraf ajan.slarmm sekizinci umu
mi konferansı, Yugoslavyada topla
nacak ve 24 ağustostan 5 eylüle ka
dar devam edecektir. 

Büyük milli telgraf ajansları direk 
törleri, bilhassa Reuter, Havas, St&
fani, Deutsches Nachrichten - Büro 
ve diğerleri konferanaa ~tiraık ~ 
ceklerini şimdiden bildirmişlerdir. 

Konferansta merkezi Avrupa. ile 
Balkanlar ajanslarının mildUr ve mü 
messilleri de hazır bulunacaklardır. 

Davetliler, Yugoslavya milli ajan·· 
sı Avala'nm ve direktöril B. Petro
witch'in misafiri olacaklardır. 

NAHiYE MODORLERl 
ARASINDA 

BUyilkçekmece nahiye müdilrU Vas 
fi Ordu, Eminönü merkez nahiye mü
dtlrU Abdullah Vehbi Sinop, Alaçatı 
nahiye mildilrl1 Osman Salih Giresun 
seferberlik memurluklarına tayin o-

lunmllflardır • 

ASA B 1 
Bat ajrılan, 

bihlmum ıinir 

bayılmalar, 

nöbetleri 

KARDOL ile zail olur. ,, ______ _,, 

'""" Oeıilrytllın " liııılllln ..,.._ 1. lftrtll llilllnl 
Aşağıda inruerl, muhammen bedelleri ve muvakkat temlnatlan yazı

lı Uç grup muhtelif elektrik tel ve ka.blolan 16-9-1937 Pe~be gtı. 
nü eaat 15,30 dan itibaren ayn ayrı sıra ile ve kapalı zarf uaulll ile An.
karada Idare blnumda satın alınacaktır. 

Bu ife girmek istiyenlerin aşağıda yazılı ~uvaüat te~atlarile kanu
nun tayin ettiği veaikaları, resmi gazetenın 7-5--936 gUn 3297 veya 
1-7-1937 g. 3645 No. lu nüshalarmda intişar etmit olan talimatname 
dP.lreeinde almmif vesika. ve tekliflerini ayni gUn saat 14,30 a kadar ko
misyon Reisliğine vermeleri llzıındır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara.da Malzeme dairellfnden, Haydar-
~ Tesellüm ve Sevk şefliğinden dğrtılmaktadlr. (5259) 

Malzemenin ismi Muhammen bedeli Muvakkat teml-

1 - Muhtelif izole elektrik ve te-) 
lefon tel ve kabloları ile bobin) 
ve resiztana telleri. ) 

2 - Bakır izole tel ve ka.blolan ) 
3 - Çıplak elektrik tel ve kablo-) 

lan ile yumuşak ve sert bakır) 
teller. 

Lira natı Lira 

18758 1406,85 

11791 884,33 

682,13 

lstanbul P. 
müdürlüğünden : 

Meriyete giren 3222 savlı tela. z kanunu mucibince ,,,df' 
hiplerinin Ağustos sonuna kadar en yakın P. T. T. 
müracaat ederek rubMtn•melerini almalan lazımdır. riO 

1/Ağİutoa/1937 den eYVel alınmıt olan nıhsatnaınele 
mü yoktur. Ajuatoa sonuna kadar ruhsatnamelerini 1'0 
eTYelce ilin edildiii sibi ajır cezalara çarptırılacak ve 
det hiçbir suretle uzatılmıyacaktır. • ~ 

937 ücretleri Eylw sonuna kadar verilebilir. Ancak F f. 
landım kullanılmasın beyanname.inin Ağustos içinde • 
Merkezlerine verilmiş olması behemehal lazımdır. 

Ruhsatname vermek için eski zamana ait hiçbir 
miyecektir~ (5167) \ 

Müsabaka imt hanı Tehir Edi m·ştlt 
Türkiye Cümhuriyeti Zirs• 

Bankasından : 
(lstanbul Yüksek lktısat ve Ticaret mektebi mezunlarının 

kamplarının ağustos 1937 sonundan evvel bitmiyeceği vukubul":ıe 
caatlerden anla§ıldığından müsabaka imtihanının başlangıcı 8 eyl 
edilmiştir.) 

l - BaRkarnıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek ın 
yet derecesine göre mecmuu (12) den az olmamak üzere 1UzUIJ11l 

milfettiş namzedi ve şef namzedi alınacaktır. ~ 
2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siya~.al B.ilgiler veya YU aı', 

tısat ve ticaret okulundan veyahut hukuk fakultesınden veya bunl 
bancı m~mlcketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. t 

3 - Müsabaka 8, 9 ve 10 eylfil 1937 de Ankara. ve Istanbul Zirai 
kalarmda yazr i!e yapılacak ve kazananlar, yol paralan verilereJc 
raya getirilip, eylUJ zarfında sözH:t bir imtihana .abi tıılltulacakttı'· 

ıt-- Tetıı kanumımuz macll)tnce teltallClillı: Jiaktarnt1«'.l&"t1aIZ--O 
tile mUfettlt namretlerine (MO) ft eet mmızetleritle llO) ar itti 
verilecektir. tflt' 
Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik inı 

girecekler ve kazanırlarsa (175) l!ra aylıkla müfettişliğe terfi 

~~ ~ 
Ankara.da Umum Müdürlük servislerinde çalrştı.nlacak o~an Pdl 

zetleri ise bir senelik stajdan sonra yapılacak ehhyet imtiharıJil 
vaffak olurlar iae fefliğe terfi edileceklerdir. 

5 - Imtihan programı ile sair şartlan gösteren matbualar Ank 
tanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara 'lılrkiyerıoeJ 
riyeti Ziraat Bankası teftiş heyeti reisliğine vermek veya gönde 
retile müracaat etmiş bulunmahdırlar. 

Bu müracaat mektubunun en geç 25 ağustos 1937 tarihinde ele 
olmuı şarttır. (2593) (50lp 

Büyük Sanat Sergisi 
Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğ .. 

Güzel Sanatlar Akademisinde Resim, Heykel, A!ilJ ve Türk 
sanatlarına ait olmak üzere muhtelif serwiler açtlmnııtır. Sergi 2 
937 akşamına. kadar devam edecektir. Her gün saat 10 dan 18 ıe 
ziyaret edilebilir. Duhuliye yoktur. (5335) 

Mevduat içın elverışli şartlar 
Para plasmanı lçın öğütler 
Kırahk Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-----
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. HER AYIN BiRiNDE 
Gı.f'EMIZOEN PARANIN, F'AiZiNi AL 

~"RK TiCARIT BAllKA/I 
lürkiye Cümhurlyet Merkez Bankası 

14 - Ağustos -1937 Vaziyeti 

Yüksek Deniz 
müdürlüğünden : 

Azı Çoğu 

Ti car el mektebi 

Muhammen Çoğu 
Fiyatı Tutarı 

Lira K. Lira Kr. 
26 3692 ) 

Muvakkat 
Teminatı 

Lira Kr. J ~~ 
.11 

4.ıtnı: s 
'&~aft kilogram 21.044,572 

°O»'~ ••••••• 
l>c.L!ı • • • • • • • ·il 

'llldefti .. 
~ ırıulaabüler: 

. ~ .,,..:_... . . . . . . . • 
-~"'•iti 41~. llulaabirler: ... 

~ ~ ~ilogram 5.054.474 

~~-~~·~. 
ıl 
. 

~)elert \riıler ve Borçlu kliıing 
Ilı • • • • • • • 
;:: olıuiJlen, 
~ edl. evrakı nakdiye 

. ~'lllı • • • • • • • • 
~ 8 ve 8 lncf maddelerine 
tecstht hazine tarafından vaki 

. ~ ....... . 
llı ...... Qf Cauaıu • 

11 

'ttc;:t BoNo~ • • • . 
' 8tNBIDAT · •• • , • 

t .,_ 1alwilaı Chlanı: 
4, (~de edilen evrakı nak-

1 

.ı 

~ 

('l" k8.l'fllıtJ F.eham ve 
l ..... Se llhvtllt (itibari kıymetle l 
~~ esham ve tahvillt ,. 
'l''b~ DGvtz tlzeriııe • • • • 

it· tlıertne • • • • • . 

"~..,_ ...... . 
• • • • • • • • 

Yekun 

. 

29.600.87 4.08 
15.316.398.-ı 

921.501.02 

1.070.871.83 

1 
7.109.521.60 

19.647.45 1 

35.231.183.43 

158.7 48.563.-

13.496.827.-

3.000.000.-
34.437 .986.83 

38.110.264.30 
3. 796.331.60 

68.099.18 
8.431.424.29 

lClhUsiye U M .. d .. ı·· ... ·· d 

1 Lira 

45.838. 773.10 

1.070.871.83 

42.360.352.48 

145.251.736.-

37.437.986.83 

41.906.595.90 

. 
8.499.523.4 7 

4.500.000.-
15.116.165.90 

341.982.005.51_ 

eı 'l'~Ye mum u ur ugun en: 
ile~ 'ka.Palı lrıtlstaJıdemııeri için azı 240 takım ve çoğu 250 takım ya~lı~ 
tl l'l.ttııya.n. ~ llaulile eiurlltmeye konulmuştur. 26 Ağustos 937 tarihi
~~ döl'dUıı erşenıbe günü saat on beşte Gal-atada Merkez Rıhtım ha
~\lnda Uıaı CU.. katında Tahliaiye Umum Müdürlüğü Satmalma komis
~ .. ~ eıu kuru esı Yapılacak ol-an bu elbiselerin muvakka.t t~m~~ ~37 
~ bir ' ve ınuhammen bedeli 4500 liradır. lsteklılerın bıl~~=~ 

la.at evvelin teklif mektuplarmı Komisyon Reisligr 

PAS 1 F 
Forma Forma 
adet adet Lira 

2500 adet beş kita- 80 142 
hın basılması ) 

I Kitapların i~eki S/M2 S/M2 >: 
.:}ermaye • • • • • 
ihtiyat Akçui • • • 

• • • 
• • • 

eşkal ve resimler 40000 
lS.OOO.OOO.- Fazla bastırılacak 

50000 o 0.75 375 ) 

) 374 02 

Adi ve fevkalide 
Hususf 

2.105.172.401 
4.516.007.70 

olan 500 adet Lilgat 
kitabının Kağıt bedeli. 

6.621.180.10 
Adet 

>; 
Maktuan 110) 

)~ 
Teclavülcleki Banknotlar: 

Derubde edilen evrakı nakdiye . 
Kanunun 6 ve 8 incJ maddelerine 
tevfikan hazine taraf mdan vaki 
tediyat • • • • • • • • • 

Deruhde edi. evrakı nakdiye 

Reeskont mukabili lliveten ted. 
vazd. 

158. 748.563.-

13.496.827.-

145.251.736.-

19.000.000.-

9.000.000.-

bakiyesi • • • • • • • • • 

Karşılığı tamamen altın olarakl 
ilheten tedavüle vazedilen • • • 

-------il 
Türk Lirası Mevcluah: 
Döviz T aahhüdatı: 

722.893.53 Altına tahvili kabil dövizler • ~ 
Diğer dövizler ve alacaklı klirin 
bakiyeleri • • • • • • • 27.682.175.07 ----

Muhtelil • • • • • • • , 

Yeklin 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
Iskonto haddi o/0 SYz Altın üzerine avanı o/c 4~ 

173.251. 736.-

12.216.123.99 

28.405.068.60 

106.487 .896.82 

341.982.005.51 

Devlet demiryolları ve limanları 9 uncu 
işletme müdürlü§ünden: 

Cildiye 3000 o 27 810 ) 

3987 00 
Mektebimizin Tedrisatına lüzumu olup forma tutan yukarıda ya.zıh 

Termodinamik, Deniz Ticareti Hukuku, Buhar Makineleri tarifatı, kim
ya teknelojisi ve lngilizceden Türkçeye Denizcilere Sözlük kitaplarınm 
basılması ve resim şekillerinin yapılması ve cildiyesi, 27-8-937 tarihine 
rastlıyan Cuma günü saat on buçukta açık eksiltme ile ihale edllecektlr. 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere mektep muhasebesine ve 2490 
sayılı kanunun 2 inci ve•a üncü maddelerindeki p.rt1an haiz olmalan 
lazım gelen eksiltmeye itşirak edeceklerin de muvakkat teminatl&111U 
lstanbul Yüksek mektepler Muhasebeciliği veznesine yatırdıklarını gös
terir makbuzları ile veya pank mektuplarile mektepte mütegekkil komia-
yonu mahsuauna belli gUn ve saatte müracaatları (5165) · 

Akay işletmesinden : 
1) İşletmemizin Yalova Kaplıcalan methaline iki kilometre mesafede 

tesis edeceği elektrik santralm.ın bina kısmila, yaptırılacak olan trana
formatör kulübesi kapalı zarf US'lllile eksiltmeye konulmuştur. 

2) Bu işe ait evrak şunlardır: 
a) ~ksiltme şartnamesi 
b) Fenni şartnş.me 
c) Keşifler 
ç) Projeler 
d) Mahal listesi 
e) Mukavele projesi 
f) Fenni şartname Wıikuı 
3) Eksiltme 7-Eylül-1937 Salı günü saat 16 da idare merkezinde 

şefler encümeninde yapılacaktır. 
4) Santral binasının bedeli keşfi (29,598) lira (12) kuruş Transfo~ 

matör kulübesinin (2048) lira ( 44) kuruttur. 
5) Taliplerin her iki keşif yekfınunun % yedi buçuğu nisbetinde .mu

vakkat teminat getireceklerdir. 
6) Teıklif sahipleri getirecekleri zarftan yukanda yazılı gUnde niha

yet saat 15 şe kadar makbuz mukabilinde encümen Reisliğine tevdi et
miş bulunmalıdırlar. Postada vaki ol acak gecikmeler nazan itibara alın
maz. 

7) Şaratname ve keşifler idare veznesinden üç lira mukabilinde satın 
alınabilir. (5332) işletmemizin Hasılat Şubesi için fransızca bilir bir erkek daktilograf 

aranılmaktadır. isteklilerin vesikalar ile birlikte If].etmemize müracaat
lan illn olunur. (5350) 

Sahibi: Ahmet Em1D ~ALMAN. Umumi Neşriyatı idare Eden: S. SALIM 
ne tevdi etmeleri J.i.zmıdır. Elbiselere ait prtnam.eler sözü geçen Ko~ Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yeı TAN matbaası 
misyonda görWebüir. (5109) 
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HASA TIRAŞ 
J3ıçalcları 

BiltUn dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derece
de büyük muvaffakıyet kazanan Hasan Tıraş bıçakları yeni ve kat'iyyen 
paslanmaz nev'ini piyasadan musirren isteyiniz. Yeni Hasan tıraş ma
kin el erile birlikte Hasan tıraş bıçaklan tıraş olduktan sonra kat'iyyen 
silmeğe ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu tıraş bıçağı hiç bozulmaımak 
şartile gayet kolaylıkla ve huzuru neşe içinde yüz defa tıraş eder. Dünya
nın hiçbir tıraş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna ancak Hasan tı
raş bıçağı muvaffak olmuştur. Mankasma ve ismine dikkat. 1 adedi 6, 
10 adedi 50 kuruştur. Hasan tıraş sabunu - Hasan tıraş kremi - Hasan 
tıraş pudrası - Hasan tıraş kolonyası da çok zevk ve neşe veren yardım
cı ve mükemmel vasıtalardir. 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
V'""' eksiltme komisyonundan: 

L Tıp Talebe yurdu talebesi için mevcut şartname ve nilımunesine 
göre J. O çift ökçeli terlik açık eksiltmeye konmuştıur. 

i - Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlüğü 
binasındaki Komisyonda 1-9-937 Çarşamba gUnü 14,30 da yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat: Bir çift terliğin Fiatı 125 kuruştur. 
3 - Muvakıkat Garanti: 93 lira 75 kuruştur. 
4 - Istekliler şartname ve nümuneyi Ça-nberlitaş civarında Fuat paşa 

Türbesi karşısında Leyli tıp talebe yurdu merkezinde görebilir. Ve şart
name~i de parasız olarak alabilirler. 

5 - İstekliler cari seneye ait Tlcaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı ka
nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti mal<buz veya 
Banka mektuplariyle birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

(5295) 

BUGÜN KIYMETLI ••• YARIN KIYMET BiÇiLMEZ 

Çocuğunuzun buyuduğünü, 

neş"eli eğlencelerinızi, sey
yahatlarınızı ... hep bun
ları hareketli ve canlı ola
rak tespit edüp senelerce 
saklayabilirsiniz. Bu kadar 
kıymetli hatıraları bu gün 
SiNE KODA!< SEKİZ saye
sinde çok ucuza maledebi
lirsiniz. S 1 N E K O O A K 
SEKiZ ve çektiğr hariküla
de resimleri görünüz. 

KODAK ŞİRKETi arzu edenlere projeksiyon yapmağa dalma hazır dır. 

KOOAK ŞiRKETi - lstanbul - Beyoğlu. TQnel, Ensiz Sokak No. 3 

Boğazifiinde 111 

Festival Mehtap Alemi 
20 Ağustos Cuma Akşamı 

71 numaralı vapurda saz heyeti 

Bayan SAFiYE ve Arkadaşları 
27 numaralı vapurda 

Balkan Festival HeJ1efleri 
Köprüden kalkacak vapurlar 

71 numara saat 21 de 65 ntıımara saat 21 de 
Beykozdan kalkacak vapur: 

74 numara saat 19,20 de 
· Y enimahalleden kalkacak vapur 

66 numara saat 19,45 de 

1 
Fiyatlar: 71 numaralı vapurla 100 kuruş, diğer vapurlarla 

50 kuruş. Vapurlar Beykoz açrkfa.ruıda ve Sarıyerde Canlı-

L
balık likantası önünde duracaklardır. 
-~:~~ köprüye avdet. Tramvay temin edilmiştir . 

-
lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satın 

Alma Komisyonundan: 
69 kalem evraıkı matbua" için yapılan pazarlıkta verilen fiat panalı 

görüldüğünden 24 Ağustos 937 Salı günü saat on dörtte tekrar paza.t'
lrk yapılacaktır. 

1 - Pazarlık Galatada lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satın-
alma Kom;syonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 785 liradır. 
3 - Muvakkat teminat bedeli 59 liradır. 
4 - !steklilerin matbaacı olduklarına dair cari seneye ait Ticaret O

dası vesikalarını göstermeleri şarttır. 
5 - Şartname ve nümuneler her gün mezkfır merkez levazımmda 

görülebilir. (5378) 

Diyarbekir Belediye sinden: 
125 lira ücretli Diyarbekir Belediye Fen Memurluğu açıktır. Kanımi 

evsafı haiz olanların evrakı müsbitelerile birlikte Belediye Başkanlığı
na müracaatları ilan olunur. (5361) 

--- Neşesiz ve 
B A Ş ı, D , Ş L E R 1 A G R 1 Y O R 

Hafüuki ~ir t~~ 
G iP~ 
Alsa ~üt~ 1 

ağrılar geç~ 
1 rahat eder 

Ağrılar-Romatizma-Nez.e-Gd 
• 

icabında günde 3 kaşe alın.abilir, 

Askeri Liseler Müfettİ~ 
liğinden: · , 

Askeri liselere gırmek için müracaat edenlerin seçme imtihnn1~ i' 
Ağustos-1937 Paıartesı giınü saat 9 dan ıtibaren başlıyacaktut· 
ıetlerın mekteplere müı aca:ıtları. (270) (5190) 

ski Feyziati 
KANZU 

riASlR llACl 
Yatıh Boğaziçi Lise eri 

DOKTOR JEl\lSIN . 
A~IERlKADA UZUN TET 

I<lKAT !\"ETICE.Sl OI.;ARAli 
1mLDUGU BlR FORMÜL. 
ltlR. KANZUK NASIR lLA 
rıı en ec;ki nasırları bilt> l<ökiin 
len çıkarır ('iddi \·e şayanı iti 

at bir nasır ilacıdır. 
l!\'GlUZ KANZUK ECZANESi 

REVOGL(l - lSTANRUl 

adın, ka~ yaşındG 
Daha güzelci r? 

lanmak şartile ... 

Kız ve erkekler için ayn bölüklerde: Ana - Dk - Orta - Lise sınıfları 
Dk kısımdnııı itibaren yabancı diller 

Talebe kaydı için hergün mektebe müracaat edilebilir. Istiyenlere tarifname gönderilir. 
,._._!!!!!il _____ Arnavutkö~· tramvay caddesi: Çifte saraylar. Telefon - 36,210 •---•"'" / 

.~~~~--~~~~~~~--~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~--~· 

• • 

Beyne mi el Serg·s· e 
• 

s. s. c. 1. 
Sanayi istihsaıatı 

Sergi 20 Ağustos 1937 de açılacaktır-
~ovyet Pavyonunda, S. S. C. 1. fabrikalarında imal olunan "'""' 

telif ziraat makineleri, traktör, otomobil, yol makineleri, tele' 

ı fon tesisatı, fenni elektrik malzemesi ve sair fen11i i11şaat göste' 
rilmektedir. 

Sercı~da teşhir edilen mallar, Sovyetlerin sanayiin bazı kısmu'd~ 
nekadar ileri gittikleri hakkında bir fikir vem:mektedir 

••• POKER~PLAY 


