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_ ANEVRADA .. KATI NETiCE ozCaada· ac ası 
111 Kuvvetler B Son Torpillen 

Kara Sularımız 
Cereyan Etmiştir 

la Berabe $id li 
o yo Hareketine a 

I<ırınızı Tarafın Tankları Dün ileri Hatlarda HÜ cuma 
Geçtiler ve Mavinin Cephesinde Gedikler Açtılar ispanyanın Ank~ra. ~aslahat9üzarile Ko uş u1': 

ariciye Vekaletımıze üracaatta Bu n u 
Ilk hadise bu pazar günü oldu: ~ir 

Rus limanından erznk alıp Akdenıze 
çıkan Madrid hükumetine mensu~ 
bir vapur, bizim Bozcaadanın on mil 
kadar açığında meçhul bir tahtelba. 

1 
bir tarafından torpillendi ve b~tırıldı. 
Bu hadisenin henüz mürekkebı kuru

; madan buna benzer ikinci bir hadis: 
ı daha patlak verdi. F'akat bu seferkı 
' bizim karasularımız içinde oldu. 
1 Dün bütün lstanbul gazeteleri için
. de ön~ biz haber verdik: Bozch.ada-
1 am pek ya.kininde yine bir meçhul tai\ 
ı telbahir evvelki giln Arınura adında
! ki bir lspanyol ticaret gemisini tor-

! pUledi. 
Bozcaada muhabirimiz tarafından 

; verilen bu haber üzerine birçok kay
q.aklara müracaat ettik, izahat ve tnf 
silat aldık. Maalesef dUnküJıüshannz 

l
da verdığin1iz haber, müracaat ettiği
miz bUtUn snlahiyetli makamlar ve 
kaynaklar tarafından teyit edildi. 

Dün Bozcaadn Uman idaresinden de 
şehrimiz Deniz Ticaret MUdürlUğUr.e 
mufassal resmi mnlfunat gelmiştir. 

Hadise tafsilatı 
Resmi ve hususi kaynaklardan toP, 

lad.ığımız en mevsuk mnlflmatn göre 
sçm Bozcaada hadisesi §öyle cereyan 
etm~tir: 

Evvelki giln lspapyn bandıralı 2600 
tonluk Armura şilebi, Odesadan 3800 
ton buğday yükliyerek Akdenize doğ • 
ru hareket etmiştir. Gemi 1stn.nbul
dan transit olarak geçmiş ve Marma 
ra ile Çanakkale boğazını da geçtik 
ten sonrn saat 17 ,45 te Bozcaada ci· 
vanna varmıştır. Geminin tam yolla 
yoluna devam ettiği bir sırada süvari 
Hn. Toyo gemiye oldukça yakın bir 
mesafede bir tahtelbahir görmüş ve 
zaten kulağı kiri.~te olduğundan he

Gazetemize mühim beyanatta men gemiyi tornistan ettinni§ ve ka. 
bıılunan lıpanya Maılahatgü· ra sularımız dahiline doğru yol almı· 

zarı B. Ricardo Begona (Arkası 10 uncuda) 1 

C ümhurreisimiz Atatürk, kahraman ordunun harekatını tetkik ecliyorlar lzmir Fuarı 
ug n 

Açıl1.1Jor 

Usküdiır Yangını Faciası 
~nda 
~~kın T;ihin 
skeri 

Muııakasası 
tallı. • . 
~: 
l.a 4funet Emin YALMAN 

'!•YI &.n~\'ra. sahasına doğru yol 
~~a.I l\ ırken trenimizdeki mü-
'fıllda. ~··h~.P askeri bahiıler et· 'i ir onuyor. 25 senelik bir 

teçiı-..... ınde hu millet ne ·vakalar 
t ·•qed·' 
~t'İl'e d 1 

·... Bugünün ölçül erile 
'~,.. ogru bakınca görülen 
b ~irÇQkl\ Çok acıdır. 
l&~tıa 0ı:keri felaketler çok boşu 
lıe~~k~ i ~ştur. lyi birkaç baş ve 
t,ııa ı .. llıUınçı~deki genç un.surlarla 
t-1: ' hadİ!ı kun olan normal bır çr 1·ş 
~~ elere bU b"'t:U b . ~la\'~. s u n aşka bır ce 

l:eli artr '11[~ ~afi gelebilirdi. 
~lltıı:~ltlta kılı. Saffet Anknn bir •s 
)oı-~ tlıılzıa !Uıla~!.ı. Balkan kör dövü-

. sını pek güzel izah edi-

~!Uı .\ty0ı:ıı u 
le l'atııa11 b" 'Mehmet Çavuı;, adında 

~..._ ır Ti1 k 
~~.,. ~lş'llal r ... skeri Çanakka· 
tıııı. bıt- Yar arından birinde çok bil· 
~'ha. 0 ~liııkuar1ıı. _ ?'ö.stermiş, dü· ... _ 
~ 1ttııil 

1 
rnaglubıyetine başlı ba· 

~ affet l\t-o rnuş. 

ıf:orlv_. ı n f'Hııcııı~ç ., ...... t+f' .ainon 
a.riraa!\7ımiz teıuonıa blldınyor) -
Mavi ve kırmızı kuvvetlerin bugünkU 
karşılaşmaları kati netice Uzerinde 
bUyilk tesir ~pacak mahiyette oldu. 
Dünkü harekat neticesinde mavini..."l 
zayıf kuvvetleri "Bağlar" ve "Ortaba 
yır" sırtlarında ileri mevzi tutmuş; 
bilyllk·kuvvetler de "Küçük Manika" 
"Saray" da asıl mevzilere çekilmişti. 
Bugün kırmızı taraf, Mavinin ileri 
mevzii olduğu zannolunan "Bağlarba 

şı" - Ortabayır" sırtlarına taarruz et 
miş ve bu tepeleri aldıktan sonra Ma 
vinin ana kuvvetlerinin yerini tesbit 
etmi§tir. Verilen malfımata göre, Kır
mızı kuvvetler, yarın şafakla beraber 
Mavinin mevzilerine hücum ederek 

,,,. ... ı.A .: ··~-·•- l.4/ac.nklardır 
Son v~Y 

BugUnkü nskerl harekatın vn7iyeti 
gudur: Kırmızı kolordunun Bağlar sır 
tına ilerliyen bir tümeni, tank tabu
runun iştirakile fı.ni ve şiddetli bir yar 
ma hareketi yaptı. Tanklar, piyade 
hatlarının önünde düşman mevzilerini 
geçerken piyadeler de topçu himaye 
sinde Mavinin ileri mevzilerine girdi
ler. Kırmızı süvari livası, Mavi :sağ 
cenahını ku§atmak üzere harekete 
geçmiştir. 

Tayyareler 
Ileri mevziindeki kıtalan ricat ha

linde olan Mavi, Saray mmtakasmda 
ki mevzilerini tahkim ile meşguldür. 

(Arkası 6 ıncıda) 

Yeni Kararlardan Sonra 

Spor işler~mizde Yeni 
Bir Faaliyet Başlıyor 
Gençliğin Spor Sahasındaki inkişafı lşile 

Parti ve Valiler Meşgul Olacaklar 
lstanbul 19 (A.A.) - Bundan bir 

hafta evvel, Dahiliy-. Vekili ve Parti 
Genel Schretcri Şükrü Kayanın • ııka 
rada spor başkanı Aydın saylavi Ad
nan Menderes ile ya_etığı görüşmeleri 
kaydetn.ıştik. Bu hususta alınan ted 
bır ve kararların bazılarını aşağıda 
yazıyoruz. 

trı · • lr"n~' ~kan '\iehmet Çavuşu bul· 
h l.llSlle .. t .3 b Qu k 0 "·.ıcn beriden ba ......... t. ,· 

~ da tıd,. Pa a~raınan askerin Balkan 

Spor ışlerinde daha müessir, verinı 
li, düzenli ve disiplin1i çalııım·•mn te
mını maksadile bölge başkanlıkları · 

na vali ve parti başkanlarının getiril
mesi ka .. urıaştırılmıştır. 

. 

• 

Binayı Kasten Yakan 
Suçlu Ya alandı 

j Bu Adam, Hapse Mahkiim Olmuş 
' Sabıkalı Bir Dolandırcıdır 

İlk defa "TAN,, sayfalarmda oku. 
: muş olduğunuz UskUdar Adliye bina-

! sı yangını hakkındaki resmi tahkikat 
ilk neticesini vermiş bulunuyor. Üs-

1

, küdnr mUddeiumUımiliğ~?den aldığı
mız en yeni malumata gore, yangın 

•bir kast neticesidir. Ve mahkumiyeti 
l kat'iyyet kesbeden bir sabıkalı, hak-
kındaki mahkumiyet ilamını imha 

1 maksadile bu işe cüret etmiştir. 
il Üsküdar müddeiumumiliği, bu hu. 
. susta bize şu malumatı verdi: 
1 - Üskildar adliye binası yangını 

Çin· Japon 

hakkındaki hazırlık tahkikatı devam 
etmektedir. Yangın, binanın şimal 
cephesindeki kaplamalnrdan çıkmıf 
ve binanın şimal cephesindekiliyeüd 
müştilr. Yangın dahilden çıkmadığı. 
na göre, failinin bulunması için yapıl 
makta olan tahkikat bugün (diln) 8Yı 
dınlanmıştır. Kasaların tadat ve tes. 
pitinde evrakı nakdiye, pul ve sair 
kıyımetli evraktan hiç znyint yoktur. 
Kasalar üzerinde yapılan tetkikler .. 
den, para a§ınlmak maksadile böyle 

(Arkası 10 uncuda.) 

Çarpışması 

Uzak Şarkta rp 
Izmir Kiiltür Parkında fuara hey 

bet veren yeni paraşüt kıilesi (Bu
gün Iktısat Veldlim~.ı Celal Bayar ta
rafmdan a~ılacak o1aeı Izmir fuan 
hakk nclnki tafsilat ve resimler dör
diincii sarfadndır.) 

ı~·····~-.~~~;~·····ı 

~'' eti 

evam E r • 1 

~ ıı ~\tluııd~~ Yapıp dağılan bir fır 
l\ra 1k Yap Rttn~ _duyunca bir harp· 
fa ,_ 4tn b· an, dıger bir gu·· n har' 

J ıq ı. ır '{'·· 
ş' l!"f !{(!na· Utk askerinin aradak 

' l' 1 Zihn· . ' 

Spor genel merkezi, mevcut bölge 
b:-şkanl1kln1:ma, geçmiş hizmetlerin 
den dolayı Leş"kkür ederek vazıfelen· 
nin vali ve parti başkanlarına devri 
nı bildırmiştir. Parti Genel Sekreter
tiği de bu ödevi deruhte etmelerini 
Ankar·rna ı;por genci nıerkezı ile le· 
nıasa gdcıY?k Türk sporunnn mumi 
rn maham du ı umu ve çalışm:ı.ı;ı hak· 
kmda tal•nıat ve maJCımat alma·annı 

Osmanlı saroyınm on Sul-

1~ 
c.t!'h_ "" n:ı 1Yetınc göre nasıl izah 

trı(\~ "'a~:ak ~·miş ve sormur; 
Q ....... ne ll cevabı vermi .. 

lcll, .. ~1"rı, hakına o •t .. ,.. il .dl 
"~ti. ı oıum ı . 

b ~ u hatıra d·-
~lk dıııy0 ıgcr hatıralar uy; 
\>ıı,.ı aı:ı .harbı r. BUnlann hepsi q· 

~~tı gcs~eı~? &.rifesinfleki k 
nunde canland 

(Arkası ıo un 

vali ve paı ti başkanlarına teblif; et
~ e Parti Genel raıştir. 
Şükrü Kaya (Arkas110 uncuda l 

tanı hnln Valulettmin 5.kıbetini 
f.iğrPmJlkten sonra ı;im 11 de onun 
J>e~inden ~(den hainler il akıbet
lerini okuyacaksınız. 

Bugün ikinci sayfamız· 
da bu yazıların ikinci 

i ..... ~':.:::'.::.~1:::~: ••• ı 
Çinliler müdafaa i~in kum torbalanndan barikatlar hazırlıyorlar 

[Çin - Japon harbi en şiddetli safhasına girmiş 
bulunuyor. En yeni .tafsilat üçüncü sayfadadır] 
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- iKiNCi KISIM -

HAİNLERİN AKIBETi 

Vatana ihanet için. 
Yapılan Hareketler 

l_Y_az_an :_s._s. _.I 
M asum bir milletin intikamı, 

yerini bulmuştu. Milletine 
ihanet eden hain hüklıımdar, mille 
tinin - ve hatta, bütün beşeriye
tin - en acı lanet ve hakaretleri 
ne uğradıktan sonra, gurbet iller. 
de inliye inliye can vermiş .. İnsan
lar tarafından kendisine çok görUI 
muş olan tabutun içinde, zelil ve 
hakir yatıyordu. 

Son Osmanlı hükümdarı, hiç 
şüphesiz ki, bu elim cezayı haket. 
nuşti. Çünkü bu adam, çoğu; a
kılsız, beyinsiz, idrak ve muhake
meden mahrum olan diğer Osman 
lı hükfıımdarları gibi değildi. Bila
kis, şeytana papucu ters giydire
cek kadar zeki idi. İstediği işlerde, 
kılı kırk yararcasına düşünmeyi 

bilirdi. 
Sonra .. Uzun senelerdenberl, za 

manının siyaseti içinde yetişmiş

ti. Hatta, Abdülhamit, bunaldığı 
zamanlar onu Yıldız sarayına cel
bederek, kendisile istişarelere giri 
şirdi. Onun (Hünkar sofası) ndan 
geçtiğini gören saray kadınlan bi
le; 

- Aman .. Vahdettin Efendi gel 
di. Mutlaka gene mühim bir iş var. 
Acaba nedir? .. 

Diye, biribirlcrine girerlerdi. 
Daha sonra .. Zavallı Türk mille 

tinin, son on beş senedenberi ~in 
de yuvarlandığı kanlı ve feci ha
diseler, onun gözleri ön\inde cere 
yan etmişti. Bunları gören bir hU
kumdarm, şefkatli ve milletine 
merbut bir hükfümdarın, dilhiın ol 
maması mümkün değildi. 

Fakat, o ... Bütün bwılara rağ 
men, daha henüz şehzadeliğinde 
ıken Türk milletinin zararına ola
rak gizli birtakım siyaset entrika 
larına karıştığı gibi; Osmanlı tah
tına ayak bastığı günden itibaren 
de. milletinin en şerir düşmanlari
le birleşmiş.. onlarla beraber, ma 
sumı milletine kılıç çekmişti. 

lşte onun içindir ki, bu zelil ve 
bakir akıbetini hakketmişti. 

O ; bunda yalnız değildi. Se
nelerdenberi onun iğrenç 

11iyasetine ve tarihi cinayetlerine 
iştirak edenler de, yine gurbet il. 
lerde ayni zillet ve sefalet içinde 
sürüm sürüm sürünmekte.. Birer 
birer en acı - ve ibrete seza -
ölümlerle can vermektelerdi. 

Allahm büyük adaleti, masüm 
Türk milletine ihanet edenlerin hiç 
bırıni ihmal etmemişti. Beşeri in 
tıkaınların çok fevkinde cezalarla 
onları birer birer takip ederek her 
bırine bir büyük romana mevzu teş 
kıl edecek macealar geçirtmiş .. En 
rnnğrurlarmın burunlarını bile ya
bancı topraklara sürte sürte, akla. 
ve hayale gelmiyecek kadar kor
kunç akıbetlere sürüklemişti. 
Şu fani dünyanın dört günlük ik 

bal ve saadetine aldanarak koca 
bir milletin kalbini ve tarihini çiğ 
niyen bu adamlar, acaba ıuğnyacak 
lan bu acı akibeti hissetmemişler 
miydi? .. 

Bu suale cevap vermek için bi
raz geriye dönmek. Bütün bu ha 
inlerin ikbal mtıımları sönerek ar
tık zeval günlerinin pek yaklaştı 
ğı bir zamana avdet etmek icap e
der. 

• 
Tarıh .. (1338-1926) senesi, Teş 

rinisani ayının 5 inci pazartesi gü 
nü .. 

Saat, tam 2 .. Babıalide, dairenin 
muhafazasına memur olan zabıta 
memurları, heyecan içinde. 

Çünkü; son Osmanlı Sadraza
mı, bir gün evvel istifa etmiştir. 
Artık (Babıali) denilen o köhne 
siyaset sahası ortadan ıilinmiştir. 
Yeni idare hakkında da birçok de 
dikodular cereyan etmektedir. 

Yıldızda Çukur •arayın 
i~ methali 

- Acaba.. Ayinei dewan, ne 
suret gösterecektir? .. 

I
• şte onlar, bu dUşUncelerin verdi. 

ği heyecanla vakit geçirirler. 
ken, birdenbire telefon işlemişti. Ve 
şu kısa muhavere cereyan etmişti: 

-Alo! .. Burası, Polis müdüri-
yeti.. Sivillerden kim var, orada?. 

- Efendim! .. Burada sivillerden 
ikinci komiser Bekir Sıtlu .. Sıvaslı 
Mehmet .. Kastamonulu Mehmet E
min .. Tekirdağlı Tahsin.. Selanikli 
Neşet Efendiler var. 

- Pekala .. bunlar, derhal anUdU 
riyete gelsinler. Muavin Sadi Beyi 
görsünler. 

Muhaver• bitmişti. 
lsimleri sayılan bu Efen diler, en 

zeki, en tecrübeli, en cesur polis me 
murlarındandı. Aldıkları emir üze
rine, birer ikişer (Şahinpaşa oteli) 
ne (1) giderek, on dakika sonra, 
polis müdür muavini Sadi Beyin 
(2) kapısı önünde toplanmışlar .. i
çeriye haber yollamışlardı. 

Derhal cevap gelmişti: 
- Nevzat Beyi görsünler. 
Nevzat Bey (3), birinci şube mü 

dürü idi... Bu Efendilerden, yalnız 
bir Efendiyi şubesine gönderterek, 
diğerlerini karşısına almış.. oda 
kapısını srımsıkı 'kapattırmış: 

- Efendiler! .. Şimdi size vere
ceğim vazife, fevkalade mühim .. ve 
o derecede de mahremdir. 

Diye söze başlamış .. yapılacaık i
şi büyük bir dikkatle anlatmıştı. 

(Arkası var) 

( 1) Polis müdüriyeti, o tarihte Şa
hinpaşa otelinde idi. 

(2) Şimdi, (Akay) muhasebe mü
dürü. 

(3) Şlmdi, Ankara valisi. 

ı,~~~..v
~ 24 Saatle : 
~ 7 7ifo .~ 
~ Son 24 •aatte 1 til valrcuı ~ 
t Jaha kayJedilmİflİr. 1500 t 
~ kifiye birinci afi, 1181 kİfİ· ~ 
~ ye de ikinci Cifi yapalmıfhr. ~ 
t Bugünlerde fehirde umu- t 
- mi bir a,ı kontrolü yapıla- ~ 
, caktır. Şimdiye kadar bi- t 
~ rinci afılarını yaptırmıf o- ~ 
~ lanlara miUamaha edilecek, ~ 
t lakat hiç a,ı yapalmamıf o- -
- lanlara ceza verilecektir. Bu t 
~ cezanın da ıekli tayin edil- -
- mektedir. ~ 
~~"' "'"" ~ 

Arif Oruç 
Geldi ve 

Tevkif Edildi 

Reiim Aleyhindeki 
Neşriyatından Dolayı 

Takibat Yapılıyor 
(Yarın) gazetesinde rejim aley

!ımdc ne~riyr..t yaptıkta.:ı sonra yurt 
haricine kaçan Arif Oruç, üç gün ev
vel lstanbula dönmüş ve evvelki gün 
de tevkif edilmiştir. MUddeiumumi
likten tahkik ettiğimize göre, Arif 
Orucun tevkifini icap ettiren hadise 
şudur: 

Arif Oruç, yurdun sınırlarından çık 
tıktan sonra Pariste eski arap harf
lerile (Yarın) adlı bir broşilr neşret
miş ve rejim aleyhinde bulunmuştur. 
O vakit Istanbula da gönderdiği bir 
numaralı broşUrU müddeiumumilik 
bulmuş ve Arif Oruç aleyhiıne ceza 
kanununun 158 ve 159 uncu madde
lerine göre dava açılmıştır. Gerçi 
gazete ve mecmua neşriyatı 6 aylık 
bir müruru zamana tabidir. Fakat, 
altı ay geçmeden evvel dava açılan 
neşriyat davaları umumi ahkamlara 
tabi olduğu için müruru zaman müd
deti de tam on senedir. Arif Oruç 
hakkında da evvelce dava açıldığı 
için müruru zaman mevzuu bahis de
ğildir. Ve uvıumi aftan da istifade 
edememektedir. Af kanununa göre, 
kanunun neşrinden üç ay sonra mem 
le}}ete dönmesi icap ediyordu. Bunu 
da yapmamıştır. Şimdi, rejim aley
hindeki neşriyatından dolayı tevkif 
edilmiştir. Yakında muhakemesine 
başla.nacaktır. 

Adada Genç 
ve GUzel Bir 
Kız Cesedi 

Kurban 

Endiıe 

Cinayete 

Gitmesinden 
Ediliyor 

Dün saat 11 sularında Şafak bahçe 
si. ile sanatoryum yolundan geçenler, 
sah"ie yakın bir yerde ve sarp bir ka 
yalığm dibinde bir genç kı?.m cansız 

bir vaziyette yattığını görmüşlr!rdir. 
[ıerhal zabıtaya haber ,,erilmiş, Ada 

nahı) e anUdürü ile po"is komiseri ve 
beh .. rliye doktoru vak!!. yerine gelı:tek 
tahkikata başlamışlaıdır. 

Cesü, genç ve güıel bir ıtıztt aittir. 
Ü:.:t~inde mavi bir bluz, parmağında 
bir ~ üzük vardır. 20.25 yaşlarında 
ka".lar tahmin edilmt'lli!'. Biraz ileri. 
sinde kiloluk bir ekm~k. daha ötesin
de 3e iki karpuz bulunnıuştur. Yal. 
nız c..-ı:ıedin görüldUğ~ yer, yoldan gi. 
r.lınPsine imkan ohmyacak kadar 
<>&rp iki kayalığın a:-asındadır. Bura. 
~·a, Genizden geçilJiği t'ltıroin edili. 
y, ır. 

Vaka yerinde araştırmalar yapılır. 
ken, on metre kadar irtifada ve çalı 
lar arasında genç kıza ait olduğu zan 
nedilen anavi ve beyaz kurdelllı bir 
de şapka bulunmuştur. 

Bu esrarlı manzara, hadisede cina. 
yet şüphesi uyandırmış ve bu nokta 
dan tahkikata girişilmiştir. Cesedi 
muayene eden belediye doktoru, genç 
kızın yüzerken boğulmuş olmasına 
ihtimal vermiş, fakat morga kaldırıl 
masına lüzum göstermiştir. Civarda 
oturanlardan hiç kımse kendisini ta. 
nıyamamıştır. 

Yalnız ihtiyar bir kadın, bu simayı, 
Kasunpaşada oturan bir ailenin kızı. 
na benzettiğini söylemiştir. Bu tah. 
minin ne derece doğru olduğu henüz 
tahkik edilememiştir. Yürütülen tah'.. 
minler, cesedin üç dört gündenberi 
orada kaldığı merkezindedir . 

Tevfik Fikret için 
Dün Yapllan ihtifal 

Dün Tevfik Fikretln ölUmUnün 22 
inci yıldönümü idi. Bu münase~btle, 
her yıl olduğu gibi, dün de bu bliyük 
şairin mezarı başında bir ihtifal ya
pılmış, merhumun dostlan toplarımı, 
kendisinin meziyetlerinden bahsedil
mis. bazı siirleri okunmustur. 

Bütün Heyetler Toplandı) 

Balkan Festivali 
Yarın Gece Başhyor 

Yurtta 9 
Orta mektep 

Açılıyor 
--O-

Maarif Vekaleti BLJ . . 
Mekteplerin Y erlerıru 

Tesbit Etti 
lerdeD 

Maarif Vekaleti ilkmektep ye 
sene mezun olan talebenin seneden )tl1" 

çoğaldığını ve memlekette artan d~· 
ma hevesini göz önünde bulun bir' 
rak, bu yıl ve önümüzdeki yıııar -;et· 
çok ortamektepler açmağa karar 

miştir. . bllt· 

Bulgar festival heyeti şehrimiz.de 

Maarif Vekaletinin bu senekı ıısk:i 
çesinin ortamektepler faslın ed11' 
para ile 937-38 ders yılında t ıılıi' 
sata başlamak üzere ikisi Jstaııb rl" 
7 si de Anadolunun muhtelif ye~ 
rinde olmak üzere 9 ortamekteP ?et 
lacaktır. Istanbuldaki ortarnekt~ 
den biri Kocamustafapaşa tarafl bil 
da diğeri de Usküdarda ol!cak .,e bııl 
iki mektep önümüzdeki sene ıstaD eP 
ilkmekteplerinin vereceği 5700 ~t111• 
nun orta tahsil ihtiyacını k~ 
bilecektir. 

Yarın akşam saat 21 de Taksim 
bahçesinde Balkan festivali başhya
caktrr. Bu yılki Balkan festivaline 
Yunan, Bulgar, Romen ve Yugoslav 
milli dans ve şarkı heyetlerile muh
telif Türk ekipleri iştirak edecekler
dir. Bunlardan Bulgar, Yunan, Ro
men heyetleri evvelce gelmişlerdi. 
14 U kadın olmak üzere 23 kişiden 
mürekkep olan ve profesör Eşmanm 
başkanlığında bulunan Yugoslav he
yeti de dün gelmiştir. Misafirler, Be
yoğlu Akşam Kız Sanat okuluna yer
leştirilmişlerdir. 

Diğer taraf tan ödemiş gençlerin
den mürekkep zeybek heyeti de dUn 
gelmiştir. Karadeniz gençleri de bu
gün gelecektir. 

Onümüz.deki günlerde yapılacak 
eğlenceler 

Balkan ve Türkiye milli dans ve 
şarkı heyetleri bu yıl Büyükada, Ka
dıköy, Büyükdere, Sarayburnu ve 
Taksim gibt şehrin muhtelif yerle
rinde altı temsil verecekler ve son o
larak ta 30 ağustosta Beylerbeyi sa
rayında buluıı~o ... ı-1 -M'frr 

Romen Mektep 
Gemisi Bu 

Sabah Geliyor 
Kapiten Dimitreski adlı Rumen 

mektep gemisi bu sabah saat dokuz
da. limanımıza gelecek, Selimiyeden 
top atarak karşılanacaktır. Gemi ku
mandanı saat onda valiyi, sonra da 
Lstanbul kumandanını ziyaret edecek 
ve saat on birle on bir buçuk arasın
da vali ve kumandan gemi kumanda
nının ziyaretini iade edeceklerdir. Ak 
şam Perapalasta vali tarafı.ıdan ge
mi kumandanı şerefine bir ziyafet · ve 
rilecek ve bu ziyafeti parlak bir sil· 
vare takip edecektir .... 

Belediye Fen 
Müdürlüijünde l~eri 

Olanlar 
Belediye reisliği halkın Belediye 

Fen Müdürlüğüne ve Fen Müdürlüğü
ne bağlı diğer bUtUn şubelere girip 
çıkıp işlerini takip etmelerini yasak 
etmiştir. Fen Müdürlüğünde bir ta
kip ve muamelat memurluğu ihdas 
edilmiş ve dünden itibaren işe başla
mıştır. iş sahipleri bu memurluk va
srtasile bütUn işlerini takip ve netice
lendi rebileceklerdir. 

--<>-

Dumlupınarda Büyük 

Merasim Yapllacak 
Başkumandan Meydan Muharebe

sinin 15 inci yıldönümü münasebeti· 
le 30 ağustosta Dumlupınar Meçhul 
Asker abidesinde çok parlak bir me
rasim yapılacaktır. Merasime ait 
program hazırlanmıştır. O gün aske· 
ri bir kıta bir hava filosu, Afyon, Kü
tahya, Manisa ve Balıkesir halk mü
messilleri heyetleri, birer izci kıta

sı, Universite ve yüksek mektep ta
lebeleri Dumlupınara gidecek ve me
rasimle abideye çelenk koyacaklar
dır. 30 ağustos akşamı lstanbul ve 
Ankara radyolarında 30 ve 31 ağus
tos zafer günleri mUnasebetile neşri
yat yapılacak ve gece halkevlerinde 
toplantılar tertip edilecektir. 

Diğer taraftan beynelmilel güreş 
müsabakalarına da yine yarın gece 
saat 21 de Taksim stadyomunda baş
lanacaktır, bu güreşlere tanınmış 

güreşçiler iştirak edecektir. Bunlar

dan Estonyalı Teo da dün sabah gel
miştir. 

Aynca yarın saat 13,30 da Moda
da lstanbul muhtelit takımile Macar
lar arasında :;Uzme m:l1.111bakası ya
i,ıılcıcak sclat 14 te Fener stadında 

l'ilrk ve Macar atletlerinin iştirakile 

atletizm ır.füc;,,akalan j'at>ıhcaktır. 

Mehtap alemi bu gece 
Bugün program mucibince gündüz 

serbesttir. Gece Balkan ve Türk e· 
kiplerinin iştirakile bir mehtap Ale
mi yapılacaktır. Bu mehtap alemi 
içm Beyk• .. z ve Yeninıahalleden bi· 
rer ve köprüden iki vapur kaldınla
caktır. Yalnız festival komitesi ta
rafından evvelce verilmiş olan umumf 
davetiyelerin mehtap aleminde hük
mü olmıyacaktır. Mehtap alemi saat 
ik!Y~kadar sürecektir. 

Ustiindağ D~n 
Vazifasine 
Başladı 

Vali ve Belediye Reisi M~hittin Us 
tündağ dün öğleden sonra evvela vi
layete, sonra belediyeye gelerek tek
rar işe başlamıştır. Kendisini ziyaret 
eden ve "hoş geldiniz" diyen gazeteci
lere henüz işe başladığı için söyliye
cek bir sözü olmadığını, yalnız muh-' 
taç olduğu istirahatin sıhhati Uzerin
de çok iyi tesir yaptığını, yeni bir hız 
la işe başladığını söylenıi§~r. 

Emniyet Umum Müdürü 

mezuniyet aldı 

Anadoluda açılması kararl~ 
lan ortamekteplerden bu sene ıfit" 
sata başlıyacak olanlar; tğdıf, _,,. 
SankamI§, Kasaba ve Divrikte 
rulmaktadır. _...tf 

Divrikteki ortamektebi ~ 
mUhendia ve müteahhitl f(Jl1 
B. Nuri Demirdağ kendi parasUe;• 

dem bir şekilde yaptırmış ye # 
tebin bütün ders levazımını ye 
vesaitini temin etmiştir. Ja" 

Bu vatansever Türk çocuğUlltJJI ısıt' 
reketi diğer birçok yerlerde d~ 
tisal nümunesi olmuş, birçok ~ 
!ardan Vekllete müracaatlar Y' IJit" 
rak kazalarına kendi paralarUe, 

ortamektep yapmağa hazır ol ~P' 
n bildirilmiştir. Vekalet bu rııe ti' 
lerin yalnız muallim ihtiyacıııl 
min edecektir. 

-
Rigada Ölen Türklel' 

için Dikilecek Abİ~~ 
1Jelet1 

1876 - 1877 Ple~ne muhare gfJll' 
rasında esir düşerek Letonya:YS. içi' 
derilen ve orada ölen Türkler t>it 6' 
Riga civarında Cesis gehrinde ııo_. 
bide dikilmiştir. Abidenin bazıııu)tl\' 
sanlarının tamamlanması için .~ 
metimiz, bir mikdar tahsisat gö }tıJl~ 
miştir. Letonya hükumeti, Y3 

r:~R::~ıe ~:;:: 
b•Y" 

K asaplar Oemiyeti ida.rt' ~ 
tinden reis Ridvanla ,.,,. 

Emniyeti Umumiye Umum Miidü- met ve Tahir çekllmi~lerdlr· . , 
rü Şükrü Sökmen Süel esasen kendi 
yorucu mesaisine ilave olarak bir bu
çuk aydır şehrimizde valilik ve Bele
diye reisliği yaptığı için mezuniyet 
istemştr. Eylulden tibaren bir ay isti 
rahat edecektir. 

Tekaüt Edilecek 
Maliye Memurları 

F - 193'7 kuyr:uktuyılddl• 
uzak.laşmıya başlaoııttıı'• . "" Ş lrketi Hayriye, Bo~ 
dem bir otel yap ~ 

BwıUıD için Sanyerdekl Dahi' 1/ 
tasının yanında bulunan uJ1l9ll 
resi binası mllnaslp görUIJllu,ttl'• 

• • 111d~~ 
Y alovada kaplıcalar le~-"" 

lektrlk s&nrah kapb~, 
Maliye Vekaleti, 65 yaşmı doldu- iki kUometre uzağa nakledU 

ran ve tekaüde sevkedilmeleri lazım e ~ 
gelen memurların nüfus tezkerelerin- • nhisarlar umum nıUd ~ 
deki doğum ay ve gUnlerinin kolay. 1 Kayserlde büyük ptıt;,-ı 
hkla tesbiti için bir izahname hazır- maddeler depolan yaptınnıY" 
lamıştrr. Bu izahnameye göre, nüfus vel'l1llştir. 

tezkerelerinde doğduklan aya ait ka- e ~ t 
yıt bulunmıyan 1288 doğumlu me- s anyer kaymakamı uıetil 
murlar, 31 Ağustosta tekaüt edilecek çüncü sınıf-mülkiye 111 

tir. liğine nakledilmiştir. ~ 

ITAkVi~B~HAVj 
Yurtta Bugünkü Hava 

Yefilköy meteoroloji istasyonun. 
dan alınan ımalümata göre, bugün 
memleketimizin şimali şarkt mınta. 
kasile Karadeniz kıyılan bulutlu ve 
az yağışlı olacak, diğer y ler kISmen 
bulutlu geçecektir. R ekse. 
riyetle garp istikam Trakya 
ve Eğede kuvvetli, erde or. 
ta kuvvette esmesi eldir. 

DUNKU HAVA 

Dün hava, umumiyetle az !utlu 
gccmis. rUzri.rlar cenubu 2adiden 

. ıo1 
8inciay Gün:31 Hızır·,.1 
Cemaziyülahır: 12 Ağusto ~ 
Arabi 1356 Ruıni 1~.ıS 
Güneş: 5,14 - Oğle 19.~ 
lkindi: 16,06 - Akşam: 3 ttJ 
iYatsı: 20,46 - tmsak: ' 

tl es~ 
sutte 10 kiJ()metre sura ~llrŞret ..J 
Barometre 759 milimctı:e· at ollf' 
çok 29. en az 19 santigf 
kavdedilmistir. 
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Cin Ordusu Sarsılıyor mu? 1 Portekizin Sipariş 
Japon Bataryalarının Şiddetli Ettiği Mitralyözler 

A. teşi, Çinlileri Geriletti · Neye imal Edilmedi? 
Sanghayda Harf) 
4

t
8 Saatte Bitecekmiş 

d"··ondra 19 (T 1i•ne 0 .. ' AN) - Şanghaydan bildiril-
d a.Ore bu .. Ş 
~ '<>n der~ ~un anghayın timali garbisin-
b bulnıuflur fıddetli bir muharebe daha vu-
'tlarını • Japonyanın bütün kuvvetleri Çin 

11ı· · d laatlerc bo J " afaa ku e . mbardıman etmit ve Çin 

1 
tı>onlar ;vetlen iyiden iyiye saraılmıftır. 

l~r, Jıatlar, 2a erden katiyetle emindirler. Çinli-
'-! nı ••lalı tak . k .. . '""'llf but ve vıye etme uzere gerı-
~'11(\tıJa Ulıuyorlar. 
~ ...... r, kuvveti ...ı-· 
~ ""'lll'ler Be euuı tank kıtalarUe takviye et-
~~ vısa.:.ı~'llelmııeı mınta.ka. nispeten sakindir. 
lıııı~ ~bir t 1 48 saat zarfmda. emebileri tehdit 
~ li)-or. Çiııuı ehJfke kalmıyacağıru temin etmiş bu.
lettııı ~ ınıı er ise Japon gemilerinin ancak sahil-

Söyteın~klaşnıaıan takdirinde ateşi kesecek- . 
ı.Ultıgijlere Aış erdir. ' · Askerlik talimile uğra•an Çinli kız talebeler 
" l'..ı • nıerilc T tı ... ~·ı Şaııgh . a ve Fransa dev-ı 
""'il " ay ıle de · al ~·e ticaretin hU nız mu~as ası- çok tayyare meydanının ve 150 tayya ı iSPANYA HARBi 
llir. 1 lllılatan r olması lazı~gel-ı resinin tahribi üzerine Japon hava 

& lllUhtıralar vermışler- kuvvetlerinin faikiyet kazandıklarını • 
t5~tlin 373 Anı . kaydetmektedirler.. Japonlar Şang. Madrıd 

eruınişlerd· enkalı Manilaya hay • Nankin hattını tayyarelerile ş•dd tı• 
Cephesinde 
Muharebeler ıoo ır: kestiklerini iddia ediyorlar. Japon ga 1 e 1 

t!'Polllar Çin ~ılyon yen zetelerine göre hakiki muhasemat he 
'llehtind liler tarafından Yon- nüz başlamıştır. Londra "' 19 (TAN) - Mad-
' ttıukabue ~°;"lan altı vapurla- Halihazırda Nankindc tahaşşut et. rid'den gelen son haberlere gö
ti ... ~ SeYrisef .Cinıilerin büyük ve en miş olan 800,000 kişi ile takviye edil re, dün bütün gece Madrid cep
;rı aeYrise;1? kumpanyası olan Çin m.iş bulunan 150,000 Çin askeri Şang 
~ %ın1 ıa aın kumpanyasının şark haydaki Japon mevzilerine taarruza helerinde, bilha11a Üniversite 
) 'li.n 8ah~~~tnıişlerdir. Batırılan ge hazırlanmaktadırlar. tehrinde tiddetli boğufmalar ol· 
en Old~uı, ~~~m 100 milyon Chantoung'da General Hangou. muttur. 
~l\ ~an bıldınn.ıştr. chou'nun mareşal Şang.Kay.Şek'in 

~i rne!~;Y. ~~haf e~e~de _b~ ~e- ?i~a_I .:?~~~i~~.e.ö.?~e~~!~ 
~ ttltıkabı ını.boınbardıman etmiş, oldu.~u haber verilmektedir. 
~daıti J Çın tayyareleri Woo- Dun Japon müfrezelerine mühim 
~ ~.an e~:n ha_:p gemileri bom. ~ktarda takviye kıtaatı gönderilmiş Se tore iki Ye Ugraşmış ve bir ha tir • 
~ l'angr ntnbot ile bir tahtelba-

tır. n çıka.rnııya muvaffak ol-

~. v~d 
:>"'llth evletin notcuı 

'tı..:'g al'daıu 
~~~ :ıntıd JaPon ve Çin menfa-
ıloıa (rnetilt ata.ayı lngiltere, Fransa 
~·~ Şa~htaahhüt edeceklerinden 
ttı.." lskert ay nııntakasında her 
lle~llllda Cin hareketi bırakmaları hu-

lı~ :llt.'eaatt"e Japon hükUınetleri.. 
dilh.:lcıitı Fır a buiunulınası için Ingi
t'\r "<1§ lee d ansa tarafından kabul e
"~ k eb b~ teklifin Japonya ta-
J ""Yor. a Ulu son derece §Üpheli 

ıttj' 8e~ . 
··~)!~tinden bir zat şu söz-

de il ttlU.t :. . 

Çinde 
Kolera 

Singapour, 19 (A.A.) - Kole
ra vakalannın ciddi surette art
masına mani olmak üzere 250.00() 
kişi i~in Honkgong'a acilen kafi 
miktarda kolera aşısı gönderilmiş. 
tir. 

Aşılar Ca\'&da ki.in Bandoeng'e 
getirilmektedir. 

Hoogkong'da koleradan 82 kişi 
ölmüştür. Halbuki g~en hafta yal 
DiZ 19 kişi ölmüştü. 

lki taraf sabaha kadar mitralyöz 
-· ••• r • _ .. -~ t.oati etmislerdir_ 
Sabaha karşı to,1>1ıu · !!;Urlemiye bll§-
lnmış ve arasın\ şiddetli tüfek ate§i 
teati edi1miştir. Saat ona doğru 
ise cephenin her tarafında sükünet 
hüküm ~ürüyordu. 

Şimal cephesinde 
Asiler şimal cephesinde ilerilemiye 

devam ediyorlar. Ve Santanderde 
45 kilometre mesafedeki Orena mev
kiini işgal etmiş bulunuyorlar. Asiler, 

1700 milisin kendilerine ilthak ettiği
ni ve binlerce esir aldıklarını, bir 
çok malzeme ve zahireyi ele geçirdik 
lerini haber veriyorlar. Diğer bir ha
bere göre asiler Reinosanm şimalin. 
den 23 kilometre ilerilemiş bulunmak 
tadırlar. 

Asiler Santander cephesinde dört 
gün zarfında 50 kilometrelik bir yol 
katetiklerini de bildirmekedirler. 

Dünya Tarihinde ilk Defa, lktısadi Sebepler 

Siyasi Münasebetlere Açıkça Tesir Ediyor 
Londra, 19 (TAN) - Portekiz hükumeti, netrettiği bir beyan

name ile, Çekoslovakya hük\ımetile siyasi münasebetlerini kesti

ğini ilan etmittir. 
Portekiz hükumetiniırı beyannamesinde; siyasi münasebetlerin inkıtaı 

için; Çekoslovakyanın Csekoslowınska - Zebrokjovka fabrikasına mühim 
bir mitralyöz siparişi yapmış olduğufakat iki hükumet arasında teati e

dilen müteaddit notalara rağ T.en, Çekoslovak hükfımetinin bu sipari-

1 şin im:ıline müsaade etmedit~i ve '1u-

M h 1 1 1 ... _ 1 nu da ecnebi bir hükumetin tesirlle eç u şaret er y~ptığı, sebep olarak gösterilmelde· 
dır. 

Kayıp 

Tayyarenin mi? 

Portekiz mahafili açıkça, bu ecnebi 
hükumetin Sovyet Rusya olduğunu 

ve mitralyözlerin Portekiz tarafın
dan asilere verilmesi ihtimalinden 

Nevyork, 19 (TAN) _Leva- korkularak hükıimetçe siparişin kabu 

k
., . .d . d k' N 209 !üne mani olunduğunu iddia etmekte-

nevs ı nın ı aresın e ı ı dirler. 
tayyaresinden alındığı sanılan Ç k l k 
h b 1 . h k"k . hAIA e os ova ya ne diyor? 

a er erın a ı i menteı a a 
anlatılamamıştır. Diğer taraftan Çekoslovakya hüku-

meti matbuat bürosu da bu sabah bir 
Bugün Rusyadım ç1ka.n imıfat he

yetleri gittikçe kutup mmtakusın:.ı 

yaklaştıklanru bildirmlştemir. So\'
yet Rusya, kurtarma işi i('ln. Kl'asstn 
gemisiyle birlikte dördü ufak, üçH hü 
yük olmak üzere yedi tayyare sefer
ber etmiştir. 

Amerikadan ise iki tayyare yola 
çıkmış bulunmaktadır. Ayrıca şimal 

kutbu k8.şiflerinden Sir Hubert Wil-
ns, Longisland tayyare m~danın

dan pilot Kaaıyu idaresinde bir tay
yare ile Levanevskiyi aramağa çık
quutır. 

.lia gece g~ vakit, kut:ıptan 

gelen işaretler yine kanşık, fakat 
çok kuvvetli bir halde almmağa 

başlamıştır. Bu karışıklığın kut ııp 
ha\'alisindf'ki manyetik tesirlerden 
ileri geldiği zannolunuyor. 

Atatürkün Millete 

Hediye Ettiği Çiftlikler 
Ankara, 19 (TAN muhabiri yazı

yor) - Ziraat Vekaleti, Büyük Şef 
Atatürkün millete hediye ettiği çift
liklerle Vekalete bağlı çiftlik, hara ve 
pamuk ıslah istasyonlarının idaresi 
şekillerini tetkik ve tesbit etmek ü
zere bir komisyon kurmuştur. Komis 
yon çiftlikleri gezmek üzere şehrimiz 
den hareket etmiştir. 

tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğde, fab
rikanın siparişi kabulüne mani olun
duğu itiraf edilmekte ve buna sebep 
olarak ta; ayni fabrikanın Çekoslo
vak ordusuna bazı silahlar imal et
mek ve muayyen vakitte yetiştirmek 
mecburiyetinde olduğu, ve Portekizin 
istediği tipte mitralyözleri vaktinde 
yetiştiremeyeceğinin anlaşıldığı gös
terilmektedir. 

Çekoslovak hükumeti, Portekize, 
kendi ordusunda kullandığı tipte si
lahlardan sipariş edilmesini tavsiye 
etmieı:ıe ıiP , Portekiz hükümeti ilk si
pari§indeki tiplerde ısrar etmiştir. Us 
telik Pragdaki sefirini de geri çağır
mıştır. Tebliğin sonunda: 

"Çekoslovakya ile Portekiz hükQ
meti arasında diplomatik bir 
guna ihtilaf mevcut olmadığını 

biliyoruz. Bu sebepten dolayı, ticari 
müzakerelerin diplomasi münase1let
lerini bir taraflı olarak resmen ka
tetmiye sevketmesi beynelmilel mü
nasebetler tarihinde yegane bir hadi
sedir." 

Denmektedir. 

Almanyanın likirleri 
Alman mahafilinde bu vaka bUvılk 

bir hey_ecan uyandırmıştır. Alma~ya, 
Portekıze dost olduğundan, bu dev
letin silahlan sadece kendini mil~afa 
maksadile sipariş etmiş olduğuna 

inanmakta Çekoslovakyaya hak ver
memektedir. 

.Japon lf arbi Büyüyor! Cin-, 

"ı ~u:reke .ihtilami fı.ym 13 Un 
l'itıe tlirıu "UJc edebılecekti. Fakat erte 
Çı}[lh~le u huıan muharebeler üze 
h~. buıU:rtık "mahalli,, olmaktan 
' Un ~ U~or. Artık itilaf teşeb. 

Ja tereıc~ tarafından vuku bul 
~ Polllar r. 
dat- lS ~apon deniz müfrezesi. 
fer ~thay 08~an 17 Ağustosa ka.. 
tıltJ~ 11 "el>A:ı_nıUsademelerinde 23 ne-

Ş imali Çinde, ilk önce küçük 
görünen, fakat süratle bü

yüyen bir hadise birkaç hafta 
g~meden, birkaç cephede, bilhas
sa Şanghayda. en kanlı şekli aldı. 

Dünyanın en büyük şehirlerioin 

beşincisi saydan Şanghay kara.
da.o, denizden, havadan, mitraı~·öı:, 

gülle ve bomba sağanağına tutul
muş ve son derece feci günler ra
§&Dllştır. Bu tüyler ürpertici fada
nm tekerrür etmiyeceğini temin 
edecek hiçbir şey yoktur. 
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harbe son \·ereceğini gösteri~·or. 
Avrupada vaziyetin karışıklığı, 

devletler arasındaki gibi büyük 
meselelerden birinin de halledilme
mesi yüzünden hiçbir devletin U-"l'ı • 1.11ıcıe · · lııe~ lıa"a rını, 15 Ağustosta yap 

ta, h· 11t> ıa ta ha.scınında bahriyeye 
~ 1" tafy yYareciyi ve 16 ağustos 

l'orıar. areciyi kaybettiklerini bil. 

J, Şİıtıtd· ç· 
~ t'i. Porııara 1

.• ın~ e vaziyet 
ltt'i.tt ~le de gore Çinliler Şmali Çin 
ı?llıiJ.89 lıtıcu"anı etmektedirler. Çinli 
lltr~e b~la fırkası 18 ağustos günü 

)., %r nuş ve müthiş zayiata 
.,lllılt . 

~I · iııden . · 
ılcıl't tliııu Ja "etilen haberlere göre 
ler tafya Ponıar N ankin üzerinde 
ı "e re u l!l'" &ekiı t çuşu yapmak istemiş 
"ilııtı.~ hunlar ayyarelerini zayi etmiş 
itin ~lerdi llıuhtelif yerlerde düşü. 
~, "e ..... r. )de k • 
~ltı.atr .. ieııtsin•· r ezı Çin kıtaatı Pe 
2'i lıa,. ~?lde 1 hedef ittihaz ederek 
~ eıtata d Yapmakta oldukları ile 

~ba ~torıdaı/"arn etmektedirler .. 
4\l'ltttsı Şehri\ l5() Japon memuru ve 
hava arı 20() erketmişlerdir. Diğer 
~l"i bollıb~~ Çinlinin Japonların 

~"ltetti~ ır~a~rndan korkarak 

J 
ç,,.lil . lerı bildiriliyor. 
aı:ıo erı,. t L 

~aıı il gaıet ı G~viye kıtaah 
~ aıd Çltıde ~ eJine göre Japonlar 

Ult' ar faaliyetine başla. 
Ve nıerk • ç· · b" ezı ının ır. 

Fırsattan istifade ederek Çin -
Japon didişmesinin şbndiye kadar 
an.ettiği safiıalan hulasa edebili-
riz: 
G~n temmuzun yedisinde, Ja

ponların manevralan yüzünrl~ı 
Llukouchiao'da bir hadise vuku 
buldu ve ilk önce hadisenin kolay
lıkla bertaraf edileceği zannedildi. 
Fakat Japonlımn Şbnali Çin eya
letlerinden Hopei'ye büyük kuv
vetler göındererek kendi kontrolleri 
altında bulunan vilayet hükume
tinden bütün dileklerinin kabuliinü 
ve Nankin hükfımetinin bu işe ka
tlyyen karışmamasını istemeleri 
vaziyeti kanştırmağa yardım et
miş, bilhassa Japonyanın kuvvet 
kullanarak dileklerini kabul ettir
mek kara.nnda bulooduğunu gös
termesi üzerine vahamet artmış, 

bu arada Çin merkezi hükumeti de 
Japooyaya mukavemet fikrinde ol
duğunu tebarüz ettirdiği için iki 
taraf arasında mühim hadiselerin 
vukubulacağı anlaşılmıştı. Çin ef
karı umurniyesi, ikinci bir Mançu
ri hô.disesUe karşıla.5ma.ktan kork
tuğu için Nanldn hükUnıetinl mu
kavemete te§vik ediyor, hükftmet 
sllô.hb mukavemetin i~i neticeler 
vermemesinden korkarak mütered
dit davranıyordu. 

B u arada Tungchow'da Çin asker
lerinden bir kısmı, bir sürü 

Japonları öldürdüler ve bu hadise 
vaziyetin veba.metini arttırdığı an
laşıldı. Halbuki bu Çinli askerler, 
Japon kontrolü altında bulunan 
Hopei eyaletine mensuptular ve bu 
bakımdan Nan.kin hükümetinin 
kU\'\'etleri &rasında bulunmuyor
lardı. Fakat bu hadise Japon ef
kanuınumiyesiıni galeyana getir
mek için son derece müsait bir ba- • 
ha.ne sayılmış daha sonra Şang
hayda bir Çin tayyare ka.rargiluna 
girmeğe ~bbüs eden bir Japon 
zabiti ile neferinin öldürülmesi Ja-

ponların hiddet ,.e galeyanını büs
bütün arttırmış, ve Japonlar bir 
ta.raftan Pekin şehrini i~gal ede
rek ~imale doğru ilerliyen Nankin 
kuvvetlerine karşı taarruza geç
miş, Yangtse vadisindeki Japonla

n tahliye etmiş ve Şaoghaya da 

harp gemilerini göndermişlerdir. 
Bu suretle iki ta.raf arasındaki 

boğuşma sahneleri ~ğaldıktan 

başka Şanghayın eteklerinde gün
lerce devam eden muharebe niha
yet şehrin feci bir harp sahnesi 
olmasına saik olmuştur. 

E n son haberlere göre iki ta
raf arasında muharebe 

Şanghaydaal başbyarak Şimali Çi
ne kadar azana.o bir sahayı kap
lamış bulunuyor. Bununla beraber 
iki taraf arasında henüz resmi mu
harebe ba..,ıamı~. hatta bu kanlı 
ihtilafın sulhen tes\·iyesi ihtimalle
ri de büsbütün kaybolmamıştır. 

Hakikatte bütün görünüşler, Çin 
De Japonya arasındaki harbin U• 

zayıp gideceğini ' 'e iki taraftan bi
rinin ihraz edeceği galebenin ancak 

zak Şark gallelerile ciddi surette me§ 
gol olmak için fırsat bulamayışı 
bilhassa l'tpanya harbi yüzünde~ 
ba1'gösteren aynlıklann had, bel
;r..j de i~inden çıkılmaz mahiyet al
ması, Uzak Şark harbinin her mü
dahaleden uzak kalarak devamını 
temin etmekte ve Japonya da bu 
fll'Sattan istifade ederek Çinliler
le kozunu paylaşmağa bakmakta
dır. 

Şimdiye kadar vukubulan hadi
seler Çin mukavemetinin de sert
leştiğini ve eskisine nlspetle kuv
vetlendiğlınl gösteriyor. 

ihtimal ki harbin daha büyük 
bir şiddet peyda etmesine saik o

lacak en mühim i.m.U de budur. 
Çünkü Japonya, Çin mukavemeti
nin bü.<Jbütiin inkişaf edeceği sıra.
~, bekliyerek Uzak Şark topraklann 
da kontrolü altına aldığı yerleri 
kaydetmek tehllkesile karşılaşmak 
istemez. 

O halde Çin - Japon harbinin 
daha ~k büyüyeceğine iııanmak, 

ıtlmdilik da.ha ~k doğru olur. 

3 

flEK 
Ağaç ve Minare 

Nasrettin Hocanm ne güzel fıkra
lan vardır! Hiç minare görmemiş bir 
köylü, bir gün Hocaya minareyi gös
terip sormuş: 

- Bu nedir ki?. 
Hoca ce\'ap vermi§i: 
- Ağaçtır. 

- Güzel ağaç. Tohumu yok mudur 
bunun? 

- Vardır. demiş ,.e köylüye ha\'UÇ 
tohumu venni.5. Köylü de dilmıiş. B~ 
çimi minareye benzese bile ba.5aşağı 
toprağa giden havucu köylü söküp 
~ş ve minare olmadığını gör
müş. 

Hocaya ikinci rastlayışmda serze
aJş ederek tohumdan havu!; ~tığ.ıu 
anlatmış. Hoca derhal şu cevabı \·er
miş: 

- Ha! Oğul .• Sen onu ters dikmi5-
sin de ondan ba.~şağı çılaıuş \'e ge
lişememiş. 

Dünyada da böyle, hocanın dediği 
gibi başaşağı dikildiği için havuç gibi 
toprağa g~miş \'e bir türlü f e) iz bu. 
lamamış kıymetler \·ardır. 

Diyeceksiniz ki, hocanın dediği gi
bi havucu başyukan dikse aca.ba m.İ· 
nare olur muydu? .. 

ikinci bir fıkra a.nlataymı: 
Hoca değirmene övütülmek için bir 

çuval buğday götürmüş \"e orada kim 
senin bulunmadığından istifade ede
rek diğer çuvallarda.ki buğdaylardan 
avuç avuç kendi çuvalına aktar et. 
meye başlamış. Tam o sırada değir
menci içeri girmiş ve hocayı cürmü 
me§hut halinde yakalamış. 

- Bre hoca nedir bu yaptığın 'r _ 
Hoca Jiubalilikle şu cevabı \ 'er

miş: 

- Sen bana bakma! Ben bir ap. 
t.al adanımı, saçma sapan iş yapa.. 
nm. 

- 1)1 amma madem ld saçına sa
pan iş yaparsın. Biraz da kendi !fO• 
valından ötekilere aktar etsene t 

Boca: 
- Aptal dedimse o kadar cİa 00.. 

dala değilim! cevabını \'ermiş. 
Onun dediği gibi ben de sallapati 

bir adamun amma havucu ters dik. 
mese idi minare çıkardı diyecek ka. 
dar budala değilim. 

Bealm iddiam şudur: 

Ağaca ve minareye benzer adam· 
lar \"8J'dır. 

Ağaca berıziyenler, ağ~lar gibi ta
bü kanunlara, tekamül nazariyeleri. 
ne uygun olarak büyürler, gelişir ve 
dal budak salatlar. Bunlar pek ender 
müstesnalarile en bü~'iik fırtınalara 

bile mukavemet eder, yerinde durur. 
lar. 

Minareye benzlyenler ise bir mı. 

mann üstüste koyduğu' ta.5larla otuz 
senede yetişmiş bir ağaçtan daha yük 

sek bir minare yapması gibi ~ 

buk yükselirler. Bunlann da fırtınaya 
tahammülleri çoktur, şu şartla ki mı. 
man usta. olmalı \'e ta§lan mutlaka 
§akulünde istif etmelidir. 

Bu ikJ ada.mm bayattaki kaliteleri 
tamamen başkadır. Ağ~ gibi yetişe
nin, sayesi olur, tohumu yani iyilik. 

lerl olur. Minare gibi inşa edilenin 
ise gölgesi, mbıare gölgesi gibi olur. 
Tohumu da çobanın ters diktiği ha
wç tohumudur. 

8. FELEK 

Kısa Ankara 
Haberleri: 

Ankara, 19 (TAN) -
• Maarif V eki.leti levazım mü. 
dürü Hüsnü arzusu üzerine te
kaüt olmuş, yerine emekli blnba
şılardan Zühtü getirilmiştir. 

! Adliye Vekaleti hikim \'e müd
iumumiler arasında geniş mik

yasta değişiklik yapan yeni bir 
kararname hazırlamıştır. Karar
name ili ta.~dikten çıkmıştır. Bu. 
günlerde alakadarlara tebligat ya
pılacaktır. 

• 21 ağustosta Ankara a\·cılan 
bir ba)Tam yapmıya karar \·enniır 
lerdir. Her sene olduğu gibi bu 
sene de Nenek korusuna gidile
rek kutlanacaktır. 

• Ankara eskrim birincilik mu._ 
bakalan 26 n 28 ağustos tarihle
rinde halkevl saloolarmda yapıla
caktır. 
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A'l.ahke 

Şüpheli 

Ölümün 
Esrarı 

rn.elerde 
f •••••••••••••••••••••••••• 

! Pantalon l 
·.Hırsızı 3 Ayi 
:ceza Yedi· . 
• 

Tarla Sahibi Öldükten : Me,hur ubılıalılanlan 
, N,,.,et, Jlin aabala aaat be,_ • 
' te Umon ialıelaintle tlemir- Kültür Parkta luar aahaaının umumi manmran 

Sonra Düşmüş 

ve Bac.ağı Yanmış • li bulunan Aliyet motörüne • 
dGmlf oe uyuyan makinist • 

Müddeiumumilik, dün bir ölüm tah Celôlettinin ba,ı alhntlan , 
lzmir Fuarı Bugün 

--~~~----~-------
' öLOM ,_. 

Karadeniz Boğazı sabık to~ tr 
mandam Emekli mirliva aeııe I' kikatını neticelendirmiştir. HAdiiıe 

tudur: YGO"KG pantalonunu alarak 
Kemerburgazm Kısrrmandıra naht- ~iten yalıalanm11tır. ·• 

yesinden 70 yaşlarmda Osman oflu Saltanahmet Sulh Vçüncii • 
Ahmet, iki gUn evvel tarlasını saran Ceza hakimi tlün Nuareti 
dikenlere ateş vermiştir. Bir aralık • muhakeme etmiftir. Suçlu: ' 
ateşin ağaçlan da sardığını görl.inee ı y ı 
aöndürmiye çalışmış, sonra da kendi - aJ, ahi Bay hakim 
ei tarlada bir bacağı yandığı hald~ • ben .arhoftum. Ne yaptıfı

Bu seneki fuar, geçenkilerden 
çok üstün ve mükemmeldir 

at, Anadoluhisarındaki evin~. () 
Allahın rahmetine kavuşın ~ 
nazesi bugün kaldırılarak aiJe 
resine defnedilecektir. 

BiR ARABA PARÇ~ 
Sirkeci. Yedikule hat~da ~ 

vatman Hasanın ida.resındeki ' 
vay arabası, Samatyada ııas&Jllli~ 
ze arabasile çarpışmıştır. Bu JJJ ,., 

mede araba parçalanmıg, içi~ 
lunan Tornanın bacağı kı ii" 
Yaralı Cerrahpaşa hastanesiıle 

lSIU bulunmuştur. MUddeiumumtlik, 1 mın farkında tleiilJim, Je- Izmir, 19 (TAN muhabirinden)-
tabibi adil Salih Haşimi göndererek miftir. H&ltim bu mütlalaayı' Enternasyonal Izmir fuan, bu sene 
cesedi muayene ettirmi§tir. Verilen lıabul etmediii için •uçluya daha kuvvetli bir hamle ile tekem-
rapora göre, Ahmedin herhangi bir üç ay hapi• cezan vermi, ve mUle doğru yUrUmüştUr. Fuarda ge-
eebeple evveli ölerek dtlftüğü ve düş J hal çen seneki planın ana hatları muha-
tükten sonra da bacağının yandığı an er tevkil etmiftir. faza edilmekle beraber birçok yerle-
} l tır •••••••••••••••••••• •••••• aşı mış · Tabibi Adli ceeedin gö- • rinde değişiklikler yapılmıştır. Umu-

mWmesine müsaade etmietir. Nezarethanede mı0 methalden sergi gazinosuna kadar 
lan yol, iki taraflı şemsiye §eklinde 

Haliçte kaybolan cuet -l b elektrik lambalan ile süslenmiştir. 
. tJç gUn evvel Haliçte bir motör bir 0 Ü ulundu Buralara güzel parterler yerleştiril-
da
l8.ndala çarparak batırmıştı. Bu ara- Polis evvelki gün gece hırsızlık suç mi_ştir. 
k sandalda bulunanlardan birisi de lulanndan Ziya isminde birisini yaka yeni kurulan paviyonlar 
aybolmuştu. Dün sabah balıkçılar l&mı§ ve Beyazıt merkezine getirmiş Geçen sene ekspozanlara ayrılan son 

Balatta çöp iskelesinde ağ atmıflar ve tir. Ziya, dün sabah karakolun neza- kısımdaki muvakkat paviyonlann ye
ağı çekerken de ağır bir cismin sahi rethanesind ··ıu bul rıne daha guz·· elleri yapılınış, yolun 
le doğru ileriledigı-·ni görmıı .. 1erdir • • e 0 unmu9tur. Ustun 

""?" de hıç bır cebir ve tazyik izine rast- sağ cihetinde daimi sergi sarayı 
Sonra bunun bir insan cesedi olduğu lanmadiğı için eceliyle öldüğü anla9ıl. ayrılan parça üzerinde de yalnız bu 
nu öğrendikleri için hemen Fener po- mıt ve defnine ruhsat verilmiştir. sene için muvakkat paviyonlar yap-
lis merkezini haberdar etmi§lerdir. tırılmıştır. 

ler Lausanne kapısının solunda, ga
zeteciler sağında yer alacaklardır. 

Şehirde kalabalık şimdiden fazlalaş 
mıştır. Bütün oteller kontrol altında
dır. Büyük meraklı kafileleri gün. 
ferdenberi şehir sokaklarında dolaş
maktadır. Bu sene hariçten 150 bin 
ziyaretçinin geleceği tahmin edil 
mektedir. 

ı ı.--·---BIR ŞEHRiN RUHU 
Sadri Ertemin son hikayele-

ri yakında bir cilt halinde 
çıkıyor. 

nlmıştır. _,,/. 

AKIT ~ 
Emekli Albay Bay Hüsnü k~ 

kerimeleri Bayan Nezahat ,, ı\~ 
Inhisarlar Genel DirektörlUğU yat ~ 
pe Tütün Enstitüsü laboratu. iO 1 
kimyager Bay Kadri Gültekill~ 
kahları Beyoğlu Evlenme MeJtl rJ ,.
salonunda akrabaları ve dostl~e1" 
zurile dün icra edilmiştir. Ta 
saadetler temenni ederiz.~ 

Tabibi adli Enver Karan cesedi mua- y Vilayetler, lzmir Ticaret odası, Iz-
yene etmiş ve boğularak öldUğilnil eni Kurulan Asliye mir vilayet ve Mehmet Ruşen pavi- . 
tesbit ettiği için gömülmesine izin yonlan betonarme olarak tamamlan. 

ı:n emın. en rahat. en seri 
Ankara -1 stanbul Y olculuğll vermiştir. Ceııedin evvelce kuyumcu H&kfmliklerl mıştır. Vakıflar paviyonu bilhassa 

luk eden Dimitri oğlu Zaharyadis ol- Adi" v k·1 dikkati çelmektedir. J lzmir Valiai ve Bele~~ye Reı"aı· duğu anlaşılmıştır. MUddeiumumtlik ıye e a eti, Muğla, Edirne, en 
bat t.. h kkmda Marat. Mersin, Elbüstan, Gürün ve Geçen sene pek kullanışlı olmadı- luar •ahuınJa hazırlıkları 
makırantadımr.

0 
or a tahkikat Y.&P Tekirdag~ kasabalarında bı"rer aslı"ye ğı görülen fuar gazinosu da bu yıl e-

hlkimliği ile birer hi.kiın muavinlik- saslı bir tadil geçirıniştir. Gazinonun 
gözJen geçiriyorlar 

Bir ce•et bulunila 
. Polis Uç gUn evvel Saray bumun
da Emrazı Zühreviye hastanesinin ö
nünde bir adamın elbiselerini bulmuş, 
fakat bu elbiselerin kime ait olduğu 
anlaşılamamıştır. Dün akşam geç va
kit sahilden bir ceset görülmüş, müd
deiumumiliğe bildirilmiştir. Tabibi ad 
li Enver Karan sahile gitmiş ve cese
di muayene etmiştir. Vereceği rapora 
göre tahkikata devam edilecektir. Bu 
cesedin, elbiselerin sahibine ait oldu
ğu tahmin edilmektedir. 

öLDORME KASTI iLE 

vahşi hayvan höcresi, kışlık kısımlar, 
.VP.ıtı odaları. men>"'• -' · • · 

leri, Bilecik, Artvin ve Alanyanıı tla. bu sene fazla rağbet göreceği muhak 
sulh hllrimJiği lhdaa etmiye karar kaktır. 
vermi§tir. Hava Kurumu tarafııic!an ,...ptm- J60 bin sıJ'Clr•fgİ IGlamin 

Fırıncıyı Bağlayıp 

Paralarını Alanlar 
Aksarayda fırıncı Nurinin ayakla

nnı bağlamak suretile parasını alan 
marangoz Hulusi ile arkadaşı Cemi
lin muhakemelerine diln ağır ceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. 
Mahkeme, şahitlerin çağınlması için 
talik edilmiştir .. 

-
Muayene Bitiyor 

lan paraşüt kulesi yalnız fuara değil, 
bütün Izmire kıymet kazandırmıştır. 

Mimar Necmettin Emrenin parkın 
nihayet köşesinde yaptığı kargir 
vahşi hayvanlar paviyonunda on iki 

ediliyor 
Fuarın açılış programı hazırlanmış, 

2500 kişiye davetiyeleri gönderilmiş- 1 
tir. Açılma töreninde bulunacak me
buslar, konsoloslar ve diğer davetli-

Ölüm Dün Ceza Görenler ı 
Diln de şehrimizde tramvaydan at- lş Bankası Trabzon şubesi şeflerin-

ladıklan için 17 kişi cezalandırılmış- dan Adnanın ve Osmanlı Bankası Ma-
. . latya şubesi müdürü Rilştünün baba-

tır. 123 kişi muhtelif Beledıye emırle s M""h dl ··ıeahhı"t F h · · ı ve ~ u en s mu a rının 

nne aykın hareketlerden dolayı, 93 kayınpederi mütekait Mülkiye mUfet 
kişi de köprüde geçit yeri dışından tişi Necip dün kalp sektesinden ölmüş 
geçtikleri için ceza vermişlerdir. Bun- tür. 
dan başka 267 ekmek, 270 şişe ga- ' Cenazesi bugün öğleyin Teşfikiye 
zoz, 50 kilo domates, 75 çürük ka- camiinden kaldırılarak makberesine 
vun müsadere edilmiştir. Diln yeniden defnedileeektir. Kederdide 

Nafia Bakanlığına bağlı Hava yollan Devlet Işletme idare~ 
yolcu ve posta tayyarelerinin Ankara - Istanbul - Ankara o'""' 

lük seferleri muntazaman deva rr.dadır. 
Hava yollarmm acentaları: ' e-

A - Ankarada - Bankalar Caddesinde P. T. T . binasında (1' 
lefon No: 3682) 

B - Istanbulda - Karaköyde P. T. T. binasında 
No: 40374) (2339) 

Diln ağır ceza mahkemesinde öldür 
me kasdile kansı Boğaperiyi yaralı
ruı Arakelin muhakemesine devam 
edildi. Arakel, müdafaasını yapacak
tı. Avukatı Cemil gelmediği için mu
hakeme talik edildi 

Motörlü kara nakil vasıtalarmm 
yı\lık f ennt muayeneleri bu akşam so 
na erecek, yarm sabahtan itibaren 
şehirde kontrole başlanacaktır. 61 kedi, 76 köpek toplanmıştır. ·sabrı cemil dileriz. _....,....~ 

eC!!!!!!!!lll!ll!!!'!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!lllllll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l~!!!!!~!!!!~~~~~~~~!!lll!~~~~!!!!!~~~~llllll!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~z9'7' 
Gülbeküm, beyaz yaşmağmm ucunu, asabi asabt 

buruşturarak: 
- Öyle ise buraya ne geldiniz! 
- Haniya belki oradadır dediler de. 
- Burada olsa bile, onu kahpanalı Osmanlıya tes-

lim eder miyim sandılar? 
- Hişi. Etmezsin emme, haniya emir kulu bir de

fa vanp soruştururuz, dedik de. 
- Varın Osmanlı Kadısına diyiverm, Erden Bey 

orada yokmuş. Hem buna siz de inanm. Mademkilim 
olsa da vermem. Demekkilim aözUm doğrudur. 

Jandarmalar GülbeKümiln sözüne kandılar. Yalan 
•öylemiyeceğini, söylemek istese bile elinden gelmiye_ 
ccğini bilirlerdi. Hatta Gülbeküm son aöz olarak de. 
diki: 

- Ben bile bu işe meraklandım bu alqam hafıza 
kendim gideceğim. Siz giındi kasabaya mı varacak
sınız? 

-He! 
- Bari Hafız Hanımgile bir habar edin, yarm ak-

ıam iftan orada edeceğim. Kimbilir hincik o kadın
cağız da ne kadar kederlidir. Jandarmalar gece yarı.. 
111 döndiller. Sahur davulu çıkmıştı. Kadıyı bulup iti 
anlattılar. Artık hiç tereddüde mahal yoktu. Erden 
her ne vasıta ile anlamışsa anlamış sır olup gitmi§ti. 
Kadınm bu fikrini mebus ta tasdik ve takviye etti. 
Ertesi sabah olur olmaz, villyete bu hususta mufas· 
sal bir telgraf çekildi. (Erden yalnız olmayıp başına 
birçok erbabı fesadı dahi topladığı icra edL 
len tahkikatı arnika ve milstahberatı mevaukadan an
laşıldığı) da ilave olundu. Bu telgraf valinin eline 
geldiği vakit, vali okudu, bir daha okudu, mektup. 
çuya okuttu, Jandarma kumandanına okuttu, sağ 
tarafta oturan fırka kltibl meaulUne okuttu. Niha
yet kendinden geçerek karşısında oturan ve hiç bir 
söze kanşmıyan gence mattı. Ona d& okuttu. Bu 
genç Erden idl! .. 

I 
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Erden valinin karşısında, nran hakkında gelen 

telgrafı hafif bir tebessüm.le okurken, kasabada her 
kes onun müthiş bir çete ile dağlarda gezdiğini, hU
kfımete isyan ettiğini i§itmişti. 

Yörük Kadının Aslanca Kuvveti 
Hacı efendi ise, şimdi bUsbiltUn muazzep ve mus. 

tarip oluyordu. Çocuğun başına gelen işlerin içyU
zUnU biliyordu. Lakin kendisinin de biraz alakalı 
olduğunu, belki de biraz bellibaşlı müsebbiplerinden 
bulunduğunu vicdanına karşı itiraf edemiyordu. 
Yalnız kalbini kemirici bir sükut ile düşünüyor, ve 
iki gündenberi evinden çıkmıyordu. 

Güner, yatakta idi. Babası, bunu evvelki hasta.. 
bğın serpintisi zannediyordu. Halbuki son vukuat 
kıza bir §İlllfek gibi çarpmıştı. Hele dün gecedenbe
ri müthiş bir ateş içinde kavruluyor, vakit vakit 
kendinden geçiyordu. Hafız Hanım bir dakika ya
nından a.ynlmıyor, kurşun sirkesi kalkıyor, kolonya 
geliyor, soğuk su bezleri değişiyor, fakat bir türlü 
kendine gelemiyordu. Humma içinde kavrulan VÜ· 

cudu, yeryer çathyan dudakları ve tel tel dikilen 
saçlariyle pek feci, pek acınacak bir hal almıştı. 
Yüzba9ının hanımı, konukomşu yatağın etrafında 

herkes bir ilaç, herkes bir çare düşUnUyordu. 
Günerin gözleri arasıra tavana dikiliyor, dudak. 

lan oynuyor ve iniltiler içinde sayıklıyordu. Gc~ 

vakte doğru komşular çektımıştı. Udada yalnız Ha
fız Hanımla Gülbeküm, bir de yüzbaşının hanımı kal. 
mıştı. Hacı odaya girmek istedi. Yüzbaşının hanımı 
başına gelişi güzel birşey atarak kenara çekildi. Ha_ 
cı mahzun ve perişan kızının yanma oturdu, çayır 
çayır yanan elleri avuçları içine aldı. Birşey söyle
miyor, yaşlı gözlerle kızına bakıyordu. GUlbekUm, 
sedirin üstünden Hacıya dik dik baktı ve dedi ki: 

- Ne susuyorsun Hacı? Kızma bir şey söylesene. 
- Ne söyliyeyim? 
- Ne söyliyeceksin işte! Senin bu hale geLmene 

ben sebep oldum de. Mademki Allahtan korkun yok, 
söyle işte! 

- Bu laflann sırası mı aba? 
- Ya, neyin sırası ağa? Neyin sırası? GUI gibi 

kızı yataklara düşüren! Aslan gibi delikanlıyı dağ. 

lara, divanlara gönderen! Kırk yıllık ha tununa ce
hennem yılgını veren! Sonra geçen karşısına .. Ne 
söyleyin den! Söyle işte hep ben yaptım, hepsinin 
müsebbibi benim diyiver! Gilneri mezarlara gömer. 
sen. DUnbelek sana kamburunun içinden başka GUner 
çıkarıp vermez kuzum! Tanrı sana yürek ver. 
medi ımi Hacı? Gece yastığına başını koyduğun za
man kulağına, yüreğinin tıkırdısı çarpma mı Hacı? 
yiğitliğin yok, acarlığın yok, mehremetin yok, hiç 
olmazsa susman olsa. Hiç yoksa, sussan, karışma

san .. Ne olacak sankilim. Ha,. diyiver bana! Paran 

mı yok, adın mı küçük, itibarın ~ eksik? Karış~ 
soy anu bozuk? Neyin, ne derdin, ne istiyece~ ol
ğin var ha? Dün belek mebus diye mi? Sen :nJY8 ut' f 
madın da onun meydana çıkmasına göz yuınd 0 
Sanki sen isteseydin olmaz mı derdik? Ulemalık r;:İ,... 
da var. Kadı mı olmak isten? Görme miyon ka ıJS 
rı? Bir kasap Deli Osman çıkar, ensesine şaP 
bası basıverir. Bu mu itibar? Osmanlı meınurlaı:; 
dan adama hayır mı olur? Bak şurada in~ ~e)'" 
!nliyen yavruna. Sanın mı artık onu senin elın.e. ıcJ, 
fine bırakıvereceğiz? Hacı Hacı Tann hakki ıc;i.P Ç°" 

Bozkartala andiçtim ki bu kıza bir şey olsu~, 0 ıı.
cuğa bir şey gelsin, öcUnU almazsam! Benıın ~et 
barıını yoktu, bana bir lif çıK iletmediler ki. :e
bilmiş olsaydım! Bilmiş olsaydım! Osmanlı za~ eri 
si değil ya, Moskofun yedi kralı gelse yin~ G ~ 
alıp giderdim. Kalkışan Uç defa boşarım dıye. ti• 
eksik eteğine yalaza vermiye yazık sana Hacı! ~tı 
a~ kafana bu sarığı onun için mi geçirdi? BizİDl .yı;
yasala.rımız sizin sanklı şeriatlerinizden çok ıyt· .., 

Güner yine dişlerini gıcırdatarak inlcmiye, sa~ .. 
lamıya başlamıştı. GUlbekUm, zayıf kınalı parın 
ile GUneri göstererek: 

0
1.., 

- Bak, hele baıkındı, nasıl inleyip yatır: Baba dİ" 
caksın! Gönlüne bir yol danış. Hele kulak ver ııe 
yip durur bak bak ... 

- Baba .. Babacığım ... Etme!. Etm, tnıtyof• 
- işittin mi? Etme etme diye yalvarıp 

Hepsini hepsini eden sensin. 
- Baba! Asacaklar mı onu? dflşlt-
- işittin mi! Olümle pençeleşirken bile ~nu t&t'" 

nüyor. Hacı! Evlatlanmın baş1 için; Erdcnı a~ 
sa kamburla seni yanyana ard;c dalma taknTf 91-

- Sus nine! Nine aman sus! Babam geliyor., 
rak assınlar, babam geliyor. Sonra seni.. I>u.Y 
seni Uç kere boşar ... 

(Arkası nr) 
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Elazizde bayanlar daima faydalı ve fuurlu toplantılar yaparlar 

BU NESLiN KIZLARI 
YURT iCINDE NASIL 

T ürkiyede tam anlamile 
ilk kız enıtitüıü, Anka

radaki "İımetp&fa Kız Enıti
tüıü,,dür. İçi dıtı güzel ve dü
zenli olan bu kurağı çalıtmıya 
hatladığı gün bazıları çoğum
ıaınıf, bazıları da yadırgamıt
tı. Çoğumııyanlar, geçen az 
yıllardan ıonra azımıanuya 

batladılar. Nitekim batkaları 
da kurulmıya batlandı. 

Yadırgayanların şimdi ne dedik
lerini, lUks iş sananların şimdi ne 
sandıklanru bilmiyorum. Sözlerin
de ve sanılannda inat ediyorlarsa, 
bunlara memleketin bu enstitüler
den uzak kalan bucaklanm görme
yi tavsiye ederim. Bilhassa Anka
radaki ismet Paşa Kız Enstitüsü 
canh Uriinlerini vermiye başladık
tan sonrndl!' ki aile, iktısat ve mil
let bakımından ehemmiyetini an
latmıştır. 

Başlangıç zamanlarında (burası 

rn ~aın~tj;IŞi~iferi' 8ustu;)1

.<le~~k 
1 

~: 
cemiliğinde bulunanlar, bugün, bu
rasmm memlekete yaydığı f aydala
rı görseler tezcanlıhklarının hak
sız olduğunu kendileri de tasdik e
derler. Ev işi ve ev sanati, hatta 
meımleketin iç sanati bu kaynaktan 
yayılıyor. 

Merkezden uzak yerlerde bu 
müessesenin yetiştirdiği kız 

larımızı faydalı bir çalışışla temiz 
bir kazanç halinde gördüm. Maraş. 
tan geçiniz, Mardine uğrayınız, Er
zuruında kalınız, Diyarbekiri görü
nüz, Konyada oturunuz, Elazize rni 
safir olunuz. Her yerde ya bir di
kiş yurdu, ya bir nakış evi, ya bir 
şapka atölyesi görürsünüz. Bunla
rın hemen hepsini yetiştiren, işte o 
elektrikli fırınla cicili pasta pişir
mesini de öğreten yerdir. Bunların 
pek çoğu sadece kazanç için açılını 
yor. Geniş düşünceli bir vatansever 
likle bulundukları çevreye de öğret 
mek, oradaki kızlarımızı da yetiştir 
mek civanmcrtliğinde bulunuyor
lar. 

Rejimin yarattığı ve partinin ko

ruduğu bu gibi işler hakkında ne 
yazık ki halkın pek az malumatı o

luyor. Biz yazarlar, gördilğümüz bu 
gibi faydalı inkişafları arada bir ve 
birer ikişer not ediversek ne olur? 
Mutlaka Japon ordusunun peşinde 

Kanberliık, Çin dibeği başında hınk

cılık mıdır işimiz? 

$ u iki aylık gezintimde nere
ye ayak bassam ya bir bıçki 

yurdunun yıldönümüne çağırıldım, 
ya bir orta mektep sergisini gez. 
dim. Bir aralık Urfa Halkevi de böy 
le bir dikiş yurdu açmı§. Fakat bu 
gibi teşebbüslerin şahsi atılışlarla 

daha faydalı olacağım anlamış. Şim 
di bilvasıta himaye ediyor ki en 
doğru bir iştir. Şahsi atılışlarla 

meydana gelenlerin onda dokuzunu 
muvaffak olmuş buldum. Bayanla
rımızın hakkiyle muvaffak oldukla 
rı bu örnek müesseselerden bir ta
nesini yazmaktan kendimi alama
dım. Eli.zizde rastladığım bu "şük
ran yurdu'' bana gurur ve heye
can verdi. Karşıma geçip: 

- Birader! Senin de heyecanlan 
madığın birşcy yok ki! 

CALISIYOR? 
1 

....................................................... 1 
Yazan: Aka Gündüz 

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

Daha çok gençken kenctı teıe:..~usıle bılgıli ışler başaran 
kızlarımızdan: Bayan $ükran Barbaros 

dikiş, biçki zevk ve tekniğini Urfa. 
da bir sergi açmıya muvaffak olan 
çocuklarımı~an Şükranı; Türk u
lusunun yüksek kabiliyetine nişane ,-

olan güzel eserleri üzerinde bugün 
selamlamakla kıvanç ve bahtiyar
lık duyduk. Tekniğin siz aziz yapı
cısına ve çığınnız üzerinden yürü
yen yavrulara sevgi ve şükranla 
dolu takdir ve teşekkürler.) 

Enstitü direktörü Lfıtfi Say
gının cevabı da şu : (Anka

ra ortasında doğan güneşin bir kı

vılcımı olan ŞUkranın, Urfamızda 

açtığı bir sergi münasebetile dol
gun hislerinizi aksettiren ve mües
sesemize her kelimesi ayrı bir şe
ref getiren mektubunuzu derin bir 
saygı ile okudum. Müessesemizin 
yetiştirdiği pırlantalardan biri olan 
Şükranın Urfada yapmakta oldu
ğu güzel sanati aldığı müessese ken 
disile her zaman ıftihar ediyor. 
Şükran Urfadan ayrıldıktan sonra 
bıraktığı ve bundan sonra da bıra
kacağı tesirlerin Urfada kıvılcım
lar halinde devamını, Şükrana kar

şı gösterdiğiniz maddi ve manevi 

müzaherettcn bekler ve derin say
gılarımı ... ) 

Cümhuriyet kızlan, Cümhuriyet 
devrinin bu iki samimi mektubunıı 
okusunlar da nasıl bir devirde do

ğup yaşamak bahtiyarlığına erdik
lerini anlasınlar. 

Yalnız bu mu? Şükran Barbaros 

gibi daha birçok Cümhuriyet kızı 
vardır ki ana vatana yayılmışlar, 
birer bucakta çalışıyorlar. Oturdu
ğu yerden kımıldamıyan bunlan gö 
remez. Göremeyince de htikmünil 
yapıştırır: Bizde bir şey yok! 

Hay yok olmaynsıca kuru kafa 
hay! 

Demeyiniz. Bizim gibi arkada üç 
kötU devir bırakan ak başlılar, bu 
günleri ve bu şeyleri görünce • talı 
tadan adam bile olsalar • mutlaka 
heyecanlanıyorlar. Ben de adını 

"Şükran yurdu" na çevirdiğim bu 
müessesenin karşısında neler duy
madım, neler düşilnmedim, neler ha 
tırlamadım. Bir kundura atölyesi, 
bir müstahzarat laboratuarı, bir di 
kiş evi, bir lehimci dükkanı, hatt.fı 

bir teknik çalışan nalbant bizi de
rin-derin sevindirmiye yetiyor. 

Sorunuz, Cevap Verelim 

Bura da görüp tanıyacağınız 
Bayan Şlikran Barbaros, 

dördüncü umumi müfettişlik sıh
hat müşaviri Dr. Halit Barbarosun 
kızıdır. Ankaradaki lsmet Paşa Kız 
Enstitüsünün 935 mezunudur. Par
lak bir derece ile enstitüden çıkın
ca ilk işi, o zaman Urfada sıhhat 
müdürü olan babasının yanına gi
dip bir biçki ve dikiş yurdu açmak 
oluyor. Değer anlayan ve kadir bi
len cümhuriyete onu Urfa orta 
mektebi biçki, dikiş, çocuk bakımı, 
ev idaresi dersleri öğretmen vekale 
tine tayin ediyor. Sene sonunda ye 
tiştirdiği talebesinin de yardımlyle 
mükemmel bir sergi ac;ıyor. Babası· 

• ki öbür evlatlarını da böyle yetiş
tiren mesut bir Türk babadır - Ela
zize gelince terzi başı Şükran da ka 
tıhyor. Ve burada da işine devam
dadır. Buraya iki vesika geçiriyo
rum, bu iki kısa vesika benim yaza
cağım sütunların hepsinden beliğ
dir. Birisini o zamanki Urfa valisi 
Atıf Uluoğlu, enstitü direktörlüğü
ne yazıyor ki nasıl bir samimi he
yecanla yazıldıgı görülüyor. Valinin 
ki şu : (Yaymakta olduğunu Türk 

-------· A vukatmuz, okuyucularımızın 

sorduklan muhtelif suallere, ad
reslerine hitaben ı:;u ce,·apları veri
yor: 

1 - Samsunda M. A. Ycşer'e: 
Yalana yemin davası ikame ede

bilirsiniz. }'akat bu davada muhak. 
kak surette muvaffak olacağınız 

kestirilemez. Her halde, mektubu
nuzda ,·ennl~ olduğoouz malumata 
nazaran sulh olmanız bence daha 
doğrudur. 

2 - Bay Suphi Rıza. Doğukan. 

Ankarada Orman Çiftliği Tarım 

Kolu Asl!.1anına: 
1 - Karının mecburi hizmeti af· 

fedilmez. 
2 - Kontratın iki nüsha tanzimi 

lazımdır. Noterden tasdik edilme
si icap eder. l'lukaveleıtlo hususi 
kısmında konan kayıtlar muteber. 
dir. Bu kayıtlan sarUı olarak yaz. 
mak lizımdır. 

3 - 1'1ahmutpaşada H. O. Y: 
Rızanız olmadığı halde yapıla.o 

muamelenin feshi için mahkemeye 
müracaat etmek lazımdır. Tabii id
dianızı da ispat edebilmeniz !j&rttır. 

4 - Allkarada Emine Şadana: 
Mademki noterde bir mukanle 

yapılmıştır, bu mukanle mu<"ibin
ce tarafların mutabık kaldıkları 

şartların ifasmı istiyebillrsiniz. Bu, 
hakkınızı mahkemede ispat edebi
lirsiniz. Şahitler lazım lbdsıhk pq_ 

• r-------• 
nasmda vuku bulan ferağ muame-
lesi kanunidir. Ancak, hastamn §u
uru ~·erinde olmak ı:;artiyle. Aksini 
ispat ise hasım tarafa düşer. Fa.
kat, ölenin mira.11çılan sizi e\'den 
~ıkarabillrler. Sizin orada oturmak 
ta ısrar etmeniz için kanuni hi~. 
bir sıfatmız yoktur. 

5 - Bay l.ftmiye: 
Kansı olmıyan biri ile yaşamak 

batıka, kanuni muameleler ifa edil
dikten sonra erkek ile kadının ayni 
!,'atı altında yaşamaları başka. Ni

kahsız olarak yaşamak kanuni de
ğildir. llizmct~i başka, bu nevi ka. 
dmlar da başkadır. Hizmetçi sıfati
le yanmızda bulwıan kadın, hizme
ti mukabili para istiyebilir. ~lak. 
buz almak daha makuldür. 

6 - l\lardinde Hüselin Glinde
mire: 

Mektubunuzu okudum. Vaziyetl
ntze acıdım. En iyi !:.&re karınızla 
boşuımanrzdır. Karınızın hısımları 

onu istedikleri kadar tutsunla.r. Siz 
de şahitlerinizle aksini ispat ede
bilirsiniz. Hakim, hakikati sizin 
söylediğinize kani olursa, boşanma 
karan verir. Herhalde, tarif ettiği. 
niz hayat de\'am ettirilemez. Ka
nuna müracaat etmenizi tavsiye e
deriz. 

lsmail Kemal Elbir 
(lstanbul Barosunda Avukat) 
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Y assıviranhların Dileği 
Yasıviran köyünden B. Musa ya

zıyor: 

"- Çatalcaya bağlı Yassniran kö. 
yü camii merhum Ali Paşa tarafaı .. 
dan yaptırılmış ve evkafa denedi! .. 
miştir. Belki yüz elli senedenberı bu 
binaya evkafın hiç bir eli sürülme.. 
miş ve bina olduğu gibi bırakılmıştır. 
Bugün yalnız Yassıviranlılarm değil 

civar köyler halkının ve asker !erin de 
ibadet ettikleri ou mabet günden gii
ne yıkılmak tehlikesi göstermektedir. 
Istanbul vakıflar müdürlüğünün bu 
cami ile yakından alakadar olacağımı. 
ve tamirine himmet göstereceğine e4 
miniz.,, 

• 
lki Aydır Bitirilemiyen 

Nüfuı l,i 
Kızılcahamamdan K. Yazar yazı

yor: 
"Kızılcahamam evlenme me-o 

murluğundan alınnn bir beyanname 
ile 9 Haziran 1937 tarih ve 205 nu
maralı nakdi ihraç kağıdı, lstanbul 
Eyüp ntifus memurluğuna gönderil
di. Şimdiye kadar birkaç tekit yapıl
dığı ve telgraflar çekildiği halde E .. 
yüp memurluğundan hiç bir cevap 
ahnamadı. Evlenecek çift, hala nü
fus ihraç kağıdını bekliyor. Yapılacak 
tahkikat ve muamele, bu kadar U• 

zun mu sürecektir? lstanbul nüfus 
müdürlüğünün, Eyüp kaymakamlığı· 
nın nazan dikkatini celbederim." 

• 
Şifa Kaynağı Yalovada 

Beşiktaşta Emekli Yarbay BaY, 
Hamdi Karabina yazıyor : 

"Yalova kaplıcalarına gittim. 
Bu yemyeşil kasabanın emsalsiz 
zenginliğini, değerli bir sıhhat yu• 
vası olduğunu bilenler çok az ... Kap
lıca sularının kimyevi terkibinin 
ondan fazla hastalık üzerinde mil• 
essir olduğu söylenmektedir. Bilhas
sa kaplıca direktörü ve dahiliye mil• 
tehassısı Bay Nihat Reşatla arkadaş• 
lanrun tla tedavide tuttukları yol4 
hasta olanlara en yakın şif ayı t~ 

min etmektedir. Eminim ki, Yalova. 
yeni yapılacak tesisat ta bitirildikten 
sonra dünyanın en güzel, en şiriD bir 
bahar şehri olacaktır." 

• 
Çöpçü Niçin U ğramıyormuf ! 
Çarşıkapıda Divanıfili sokağında 

Safinaz ve Ahmet Saim yazıyorlar: 

"Çarşıkapıda tramvay durak 
arkasında Mimar Hayrettin mahalle· 
sinin Divanıali so~ağı ile Sucu 
Baki sokağında ışık yoktur. Kaldı· 
rım tamiratı yapılamamıştır. Bozuk 
tur. Divanırui camiinin karşısındaki 
mahallesi çeşmesinin suyu kesilmiş· 
tir. Terkos musluğu da konmamıştır. 
Hiç bir sebep yokken bu sıcak gtin· 
lerde mahallemizin çöpçUsil haftada 
üç dört gün uğrayıp çöplerimizi al• 
maktadır. Neden her gUn gelmiyor· 
sun? diye sorduğumuz zaman : "Ma· 
halle büyük, başka işe de gidiyoruz. 
Onun için hergUn çöp almıya gelemi· 
yorum. Tenekedeki çöpUnüz kokarsa 
kapızın önüne bırakın. Geçen başka 
bir çöpçU alır." diyor. Belediyenin 
nazarı dikkatini celbederim." 

• 
Bir Okuyucumuza 

Beyoğlunda Mektep sokağında 12 .. 
14 numaralı evde B. Ziyayn: 

"-'-Ordunun büyük resim geçidini 
siz de görUr, fotoğrafla bunları tes
pit edebilirsiniz. 

Geçit sahasına otobüsle gitmek 1~
zımdır. Çorluya kadar giderseniz ora 
da bir çok vesait bulmanız kabildir.,. 

Polis Memurları 

Arasında Yeni 

Nakil ve Tayinler 
Polis mektebinden baş komiser Ne 

cati Konyaya, ikinci komiser Sadet
tin Antalyaya, Uçüncü komiser Harn 
di Çankırıya, üçüncü komiser Vehbi 
Fatih merkezine nakledllmişlerdır. 

Mektep dahiliye baş komiserliğine 
Konya başkomiseri Rifat, ikinci ı<Qoo 

miserliğine Antalyadan Naim, üçUn
cU komiserliklere de Çankırıdan Ha· 
mit ve Fatihten Hamdi tayin olun
muşlardır. 

Kumkapıdan başkomiser Hamdi & 
yuba, ikinci Komiser Raşit Çatalca
ya, EminönUnden başkomiser Şerif 
Kumkaprya nakledilmişlerdir. Pan
galtı merkezi başk()miseri Halit, ts
tanbul merkezleri teftiş başkomiscr
Jiğine terfi ettirilmiştir. 
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Büyük Şelimiz 'Atatürkün manevranın Jünkü harekatında bulunuılarınJan iki canlı ve çok kıymetli intıba daha 

Ecnebi _ Ataşeler 
Ordumuz için 

Diyorlar ki : 
Çorlu, 19 (Hususi surette giden ar 

kadaşımızdan) - Bugün, sabah saat 
ondan sonra 17,5 ğa kadar, 
manevra saha.sınm her köşesine gide
rek harekatı büyük bir dikkatle ve 
yakından takip eden, kendilerine ve. 
rilen izahatı alaka ile dinliyen ve su. 
aller soran, manevralara davetli dev 
Jetler heyet reisleıile ataşemiliterleri 
ne intiba ve ihtisaslarını sordum. 1. 
talyan ata§esi Tekirdağında hastalan 
dığmdan geri dönmüş ve Japon a.ta
~esi de hasta olduğundan gelememiş. 
ti. 

Diğer devlet heyet reisleri ataşe. 
militerlerinden aldığım cevaplar; or. 
dumuzun büyük değer.inin, dost ya. 
bancı gözlerde bizi memnun ve müte. 
hassis eden tezahürlerinin ifadeleri 
olarak bir kıymet t&Jımaktadır 

• Müttefiklerimiz 

Yunan askeri heyeti reisi General 
Papagos diyor ıki: 

"- Seyrettiğim manevralar, üze. 
rimde büyük ve çok müspet intiba. 
lar bırakmıştır. Türk ordusnunun ta
lim ve terbiye birliklerini yetiştir. 
mek hususunda gösterdiği muvaffakı 
yeti takdirle müşahede ettik. Motör. 
1ü birlikler sahasındaki terakkiyi bil 
hassa kaydetmek isterim. Manevra. 
nın ihata şekli fevkaladedir. Bilhassa 
bunun hareket muharebesi oluşu, 
dikkate değer,, 

Yugoslavya Genel Kurmay Başka 
nı General Nediç'in intibaı şudur: 

"Bu manevralar, Türk ordusunun 
kıymet ve kudreti hakkında şimdiye 
kadar bildiğimiz malfımatı teyit et. 
miştir. Krtaatm harekatta gösterdi
ği intizam bilhassa şayanı takdirdir. 
Bu mükemmeliyeti ile beraber tama 
men modernle§en ordunun manevra. 
da gösterdiği yüksek kabiliyetten bi 
rinci derecede memnun olanlar ara. 
emda Yugoslavları sayarım,, 

• 
İngiliz Atafeleri . 

!ngiltere hava ateşesi şunları söy. 
}emiştir: 

Dün Türk ha va kuvvetlerinin hare. 
ketlerini çok mükemmel buldum. 
Türk pilotu modem tayyareyi ıruv. 
vet ve salahiyetle kullanan bir aske
ri kuvvettir. Havanın ordu ile çalış. 
masını, radyo ve fotoğraf faaliyetle. 
rini çok ahenkli buldw:n. Havacılıkta 
başktı. memleketlerden öğreneceğiniz 
şey kalmamış sayılabilir. Bütün teş. 
kilatta tenkit edilecek taraf yok gibi 
dir. Bizim seyahatimiz için alınan 

tertibat bile kusursuz ve noksansız. 
dı.,, 

!ngiliz kara ateşesi binbaşı Rosse 
kanaatlerini, şu kelimelerle ifade eL 
ınektedir: 

"- Ben bilhassa teferrüattaki inti 
z ma dikkat ettim. Her şeyi mükcm 
mel bu!du.".'Il. TPrk neferinin harp ka. 
biliyctleri zaten mali\mdur. Fakat bu 
askerin kendi kendini şuurlu surette 
vazife görecek surette yetiştirildiği. 
ni müşah!lde ettim. Üç dört yerde bi. 
ze harp vaz'yetleri hakkında verilen 
izahat. S"'ı'< ve idare işlerinde hiçbir 
scyin ihmal edilmediğini ve bUytik 
b·,. o1gunluk bulunduğunu göstcrmi~ 

tir. GördUğUm teşkilat lllÜkemmeli. 
yeti o derecededir ki, hiçbir suretle · 
daha fazlası beklenemez.,, 

• 
Amerika Atateıi 

Aimerika ataşesi, gördüklerinden 
çok memnun olduğuna işaret ederek 
dedi ki: 

" Türk sUbaylarile temaslarım, 
bana hayret verici bir şey öğretm4J. 
tir ki, o da, Türk ve Amerikan seci. 
yeleri arasındaki yakınlıktır. Ud mem 
leketin biribirini daha yakından tanı 
mamasına esef ediyorum. Benim en 
büyük vazifem, Türkiyeyi Amerika. 
da olduğu gibi tanıtmak olacaktır. 

Hariçte, tatbikat görecek zabitlerin 
bilhaua. gençlerini bize gönderynenl. 
zi çok isterim. Bunlar Amerlkada 
kendilerini kucaklamak için açılmış 

kollarıımızı bulacaklardır. Türkiye or 
dusu yalnız sulha hizmet eder. Bir 
ordu olduğu için bu bakımdan da bil 
yük yakınlık duyuyorum. 

Teşkilatın bütün teferrüatını mü. 
kemmel buldum. Hele bizi kabule ait 
teşkilat kusursuzdur. Acaba bir şey 
eksik yapılmış anı diye bir şey arıyo. 
rum, bulamıyorum. Halkın askerle a. 
lakası çok dikkatimizi celbetti. Bu de 
recesini hiçbir yerde görmedim. BU. 
tün halk askerce selam veriyor. Kız 
çocukları bile .. 

Kendimi bu muhitte hiç yabancı 
bulmuyorum.,, 

• 
Çek Atateıi 

Çekoslovak ateşesi §unları söyle. 
an.iştir: 

"- Müsaade edin de intibalarımı 
yarın akşam söyliyeyim. O kadar 
kuvvetli intibalar altındayım ki, şim. 

di söylesem her gördüğilmü methet. 
mekte çok ileri gideceğimden korku 
yorum.,, 

• 
Fransız, Bulgar 

Fransız ateşesi diyor ki: 
"- Nizamlarıımız bir mütalea söy. 

lememize müsaade etmez. Yalnız bi. 
zim kabulUmilz hakkında şunu söyli 
yebilirim ki, şimdiye kadar hiçbir ma 
nevrada ecnebi askeri ateşeleri bu 
kadar muntazam ve kusursuz teşki. 
latla kabul edi1memişlerdir.,, 

Bulgar ateşesi şunları söylemiştir: 
"- Tiirk ordusunun manevraları. 

na iştirakten memnunum. Teşkilat, 

teçhizat ve silahlan modern buldum. 
Türk ordusu, kendi vatanını her 

türlü tehlikeye karşı müdafaa edecek 
bir hale gelmiştir. Ve Balkanlarda, 
diğer Balkan orduları gibi bir sulh 
8.milidir.,, 

o 
Sovyet 

Sovyet ateşenavalı Radyanof şun. 
lan söyledi: 
"- Seyrettiğimiz manevralardan 

çok memnun oldum. Teşkilat, gayri 
kabili tenkit bir mükemmeliyettedir. 
Türk milletinin ve Türk ordusunun 
efsanevi misafirperverliğini gördük. 
SeyreWğimiz hava hücumu fevkata. 
de encrP<ti. Kumanda heyeti kat'I 
ve mükemmel kararlar veriyordu. 

• 

\· Kırmızı tarafın bir tayyare Jalii topu mevzie 

Yarma Yapacaklot 
, (Başı 1 incide) Bayan Gökçenin faaliyeti lı~ 
Sabahleyin her iki taraf keşif tayya- izahat almı§ ve bu muvaffa ~-' 
releri kendi av tayyarelerinin den memnun kalan Ulu Ondetı 

. 
. .1ŞARETLER : 

c:c==::!o';>:;, Mavinin u.lci. 
\&ft iltPİ "'•Y• 
Z.il&l"i 

~ Mavi"İ" •••' m~vı..İlt.r"ı 

k ,,. ""''"'• t. 2 a.-... u-ı.u 

k'"""'',_' '•"k\ar\ 

1.: 200;000 

Manevrada 19 Ağuıtoı 1937 harekat vaziyeti 

Manevra Sahasının 
Coğrafi Vaziyeti 

Çorlu, 19 (Tan muh~birinden) -ı tarafm pek zayıf bulunması icap et
Manev~~ .. sahasının cografi ~~'kım- mektedir. Bu sahada motörlü kıtala
dan etudu faydalıdır. sa_ha, uç kı- rmı ve büyücek süvari birliklerinin 
sımdır: 1 - Istranca daglan. 2 - hareketi de hemen hemen imkansız. 
Bu dağlarla Çorlu - Ergene suyu dır. 
arasındaki kısım. 3 - Çorlu - Er !kinci kısımda arazi umumiyetle 

düz ve pek az dalgalıdır. Müdafaa el
verişlidir. Dereler arasındaki genış 

sırt ve sağrılarda. müdafi, derinliğine 
tertiplenmek imkanlarına maliktir. 
Iluna mukabil taarruz eden taraf. a-

gene suyu arasındaki parça. 
Istıranca dağları, Karadeniz kıyı

sına müvazi olarak lstanbul Boğazı
na kadar uzanmakta ve tedricen al
çalmaktadır. Silsilenin yüksekliği faz 
la değildir, fakat arazi sarptır, yol 
azdır. Silsilenin Karadenize bakan 
kısımlan sık ormanlarla örtülüdür. 

Bu itibarla bu mıntakada askeri 
harekat yapılamaz. Küçük mıntaka· 
!arda müşkülatla hareket edebilirler. 
Irtibat ve ikmal işleri, açılma. ya. 
yılına, himaye hareketleri, müşkUl 
r:ıartlar altında yapılabilir. 

Silsilenin şark yamaçları dik ol
duğu için sahil, karaya asker çıkar
mıya gayrimüsaittir. 

Büyükçe bir dilşman kıtasınm bu 
kıyılarda tutunmıya, asker çıkarmı
ya muvaffak olabilmesi için müdafi 

çık ve örtüsüz olan bu arazide ken
di teşli silahlarının hizmetinden isti 
fade edemeksizin ilerlemek 7.9.rtırctin
dedir: çok zayiat verebilir. Bu parça· 
da motörlü birlikler ve süvari biı lik-
leri, yazın yollar haricinde de sül'Utl~ 
hareket edebilirler. Bu itibarla ha· 
rekatın merkezi sikleti daha ziyode 
bu parça.dadır. 

Kışın ise, toprak killi olduğundan 
yollar harekata müsait deği!clir. Bu 
itibarla Çerkesköy, Kırklareli. Çorlu, 
Edirne şoseleri, kışın daha ziyade e
hemmiyet kazanır. 

Çorlu suyu cenubundaki kısım, dnl 

himayesinde keşifler yapmışlar dm tayyarecimiz için : __ ,rl)J~ 
dır. Bu uçuşlar sırasında iki taraf "- Tam asker oldu ... " bUY"" 
av tayyareleri arasında Saray üzerin- lardır. gU'/"_.,O~ 
de uzun süren bir hava muharebesi Bayan Gökçen yarınki • (bU;;tlf' 
cereyan etmiştir. hava harplerine de iştirak ed 

Yarın (bugün)• Kırmızının şafakla Misafir heyetlerin dünlı'1 
beraber bütün cephe boyunda Mavi 
hatlarına taarruz yapması dolayısıle tetkikleri ~ 
harekatın en heyecanlı günü olacak- Tekirdağ, 19 (TAN ınu~:eo 1' 
tı den) - Misafir heyetleri getı .. -;1 
~ ~~.~ 

mir vapuru, dün ge<:e saat fO I" 
Atatürk geceyi Çerkesköyde raya geldi. Orgeneral Fahret 'tJıı-' 

geçirdiler tay. misafirlere manevra varJ~e ~ 

Çorlu, 19 (TAN muhabirinden) -
Dün gece Trakyaya geçerek bugün 
manevra sahasında tetkiklerde !:>ulu 
nan Reisicümhur Atatürk, vekıJleri
mizle birlikte akşam üzeri Çerkesk<i
ye gittiler. Geceyi orada geçirecek 
lerdir. 

Büyük Erkanı Harbiye Reisi • lnre-
şal Fevzi Çakmak Çorluda kaldı. Mi· 
safir ecnebi heyetler ve ataşamllitcr
ler, Izmir vapuruna döndüler. 

Sab:ha Gökçen'in uçu~ları 
Çorlu, 19 (TAN muhabirinden ı -

Kırmızı filolara mensup bir tayyprC' 
ile Lüleburgazdan havalanarak K.<ır· 
!ık. Uzunhacı mıntakasında M..,vi tay 
yarelere kar§ı muvaffakıyetli 1lir iıu 
va harbi yapan Atatürk kızı Bayan 
Sabiha Gökçen. bugün de Kırmızı 
tayyarelerin sabah yaptıkları k~şu u. 
çuşlarına iştirak etmiş ve karşı taraf 
mevzileri hakkında karargaha çok 
değerli malumat getirmiştir. 

Cümhurreisi Atatürk, manevra sa 
hasını teşriflerinde Kırmızı kolordu· 
nun bava kuvvetleri komutanından 

galı arazi şeklinde görünmektedir. Bu 
sahada askeri harekat, hem Uııırruz. 
hem müdafaa eden taraflar ıcm mü 
savi şartlar altında cereyan edebilir 

Şimdi iki taraf ta arazinin bu te
şekkül hususiyetlerinden istifade ede 
rek temas halindedir. 

kında izahat verdi. SabahleY111
' , !Jel 

diye Reisi, heyetlere şehir na.ınııı 
geldiniz. dedi. .. d• ' 

jieyetler. valinin ziyaretin• 1:ıı~ 
tikten sonra otomobillerle .rrı ~ 
sahasına gittiler. Çaylaktepedil ~ 
nevrayı · takibe başladılar. su~ 
Cümhurreisimiz Atatürk, . r~ ~ 
rinde Başvekil lnönü, Mıl~ ~~ 
faa. Hariciye, Dahiliye, Naf13·,.t'~ 
ye, Inhisarlar vekili ve eJçiJ!'r etıl ~ 
olduğu halde teşrif ettiler. Ecrı, ıl> 
yetler, Atatürkümüze takdirn 11 J.ıf 
Askeri ecnebi erkana iltifat cdeııtıl~~ 
türk, Saray istikametin~7 ~y~nl'~ 
Misafirler de öğle yemcgını eller' 
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'--P•a•z.ar, 22. 8. 1•9•3•1 _ _.I 
HAFiF KONSERLER: 

7,10 _Berlin kısa dalgası: Pazar 
lmnsen. {8.15 Devamı). 9,30 Paris 
kısa dalgası: Plap. 10,15 Paris kısa 
dalgası; Plak. 11.30: Keza. 13 Ber
lin kısa dalgası: Eğlenceli konser 
( 14.15: Devamı). 13 Paris kısa dal
gası: Konser. 13,10 Bükreş: Plak. 
14,15 Paris kısa dalgası: Konser. 
l5,15 Bükreş: Batitza Çigan or
kestrası. 15,35 Roma kısa dalgası: 
Halk musikisi konseri. 16,15 Berlin 
kısa dalgası: Halk musikisi. 16,45 
lDğlenceli neşriyat. 18,20 Peşte: 
Orkestra. 18,35 Roma kısa dalga
sı: Karışık program. 18,45 Berlin 
kısa dalgası: Bando muzika. 19,03 
Büreş: Karışık Romen musikisi. 
19,30 Varşova: Debussy'nin eser
lcriınden (şarkılı). 20 Peşte: Radyo 
orkestrası. 20 Berlin kısa dalgası: 
Pazar konseri. 21 Liı.ypzig: &.c:i<i 
\ e yeni operetlerden parçalar. 21 
Kolonya: Vals ve marşlar. 21.10 
Bükreş: Romen musikisi. 21,40 Mi
lıino, Florans: Karışık musiki. 22,25 
Prag kısa dalgası: Hafif musiki. 
23,05 Prag kısa dalgası: Askeri 
bando. 23,30 Peşte: Çigan orkes. 
trası. 

OPERALAR, OPERETLER: 
10,30 Berlin kısa dalgası: "Spiel 

und grnst,, isimli stüdyo operası. 
20,30 Viyana: Süppe'nin eserlerin. 
den "Boccacis,, operetinden sahne
ler. 21 Varşova: Operet havalan 
(plak) radyo opereti. 21,15 Berlin 
kısa dalgası. "Ekin sonu, neşeli za
m an,, isimli radyo opereti. 22 Mi
lfı.no: Ferrari'nin ''Le Don.ne Cu
riose,, isimli operası. 

ODA l\IUSIKISI: 

15.30 Berlin kısa dalgası: Oda 
musikisi triyosu (Beethoven). 

J:ESITALLER: 
9,45 Berlin kısadalgası: Güzel 

havalar. 11,45 Berlin kısa dalgası: 
Eski sabah şarkıları. 20,40 Bükreş: 
S:ıssu tarafından şarkılar. 22 Ber -
lin kısa dalgası: Güzel şarkılar. 
22,05 Prag kısa dalgası: Hafif şar
kılar. 22,35 Roma: Şarkı, resitali. 
23 Varşova: Şarkı resitali (Schu
bcrt, hopin, Schumann). 23 Peşte: 
Pıyano konseri. 23,30 Viyana: Pi
yano - keman sonatları. 23,40 Ko 
lonya: Org fantazileri. 

I>ANS l\IUSIKISI: 
21,40: Prag kısa dalgası. 22: Ko 

lonya. 23,30: Laypzig. 24,15 Peşte: 
Homa vesaire. 24,15: Viyana. 

lHUHT:El.JF: 
23,40 Viyana, Graz: Salzburg 

festivalini ziyaret edenlerle konu§
malar {plak zaptı). 

SI;N.FONJL:ER: 
15,35 Roma kısa dalgası: Senfo

nik konser. (Bizet Dvorak, Weber) 
16,10: Keza. 22,05 Varşova: Sen
fonik konser (Salzburg'dan nakil 
ve Bernhard Paumgartmer'in ida-
resinde). • 

i Pazartesi, 23. 8. 1931 1 
HAFn~ KONSERLER: 

7,10 Berlin kısa dalgas: Karışık 
musiki. (8.15: Devamı). 9,30 Pa
rıs kısa dalgası: Plak. 12 Berlin 
kısa dalgası: Bando muziki. 10,45 
l'arıs kısa dalgası: Plak. 11.50 
Keza. 10,45 Bcrlin kısa dalgası: 
Oı kestra konseri. 13 Paris kısa 
dalgası: Plak. Berlin kısa dalgası: 
Eğlenceli musiki. 13,10 Bükreş: 
Eğlenceli plak musikisi. 14,15 Ber
li.n kısa dalgası, Eğlenceli m~iki. 
l 1,15 Paris kısa dalgası: Nısten 
konser nakli. 15 Paris kısa dalgası: 
Grenoble'den konser nakli. 16,30 
l'aris kısa dalgası: Hafif musiki 
(şnrkılı). 18,35 Roma kısa dalgası: 
Orkestra, sopran. 19,03 Bükreş: 
Kanşık orkestra musikisi. 20 Ko
lonya: Büyük orkestra. 20 Berlin 
kısa dalgası: Yeni eğlenceli musi
ki. 20 Kolonya: Mandolin, gitar, 
Lauta konseri (şarkılı). 21,40 Na
poli, Bari karışık musiki. 21,15 
l'r te: Orkestra. 21,40 Prag kısa 
d lgası: Hafif musiki. 22 Milano, 
Florans: Petralia'nın idaresinde 
konser. 22,05 Prag kısa dalgası: 
DC'bussy'nin eserlerinden. 22,05 Vi
yana, Graz: Salzburg festivalinden 
nakil suretile: Paumgartner'iın ida
resınde büyük orkestra ile serenad 
havaları. 22.45 Bükreş: Lokanta
dan musiki nakli. 23 Roma: Koro 
konseri. 23.05 Prag kısa dalgası: 
Hafif musiki. 

OPERALAR, OPERETLER: 
21,10 Laypzig: Cornelius'un 

"Bağdat Berberi,, isimli operası. 

22 Kolonya: Opera musiki (Wag
ner, Verdi. Rossini, Lortzing, Flo
tow, D'albert). 

ODA MUSiKiSi: 
19,30 Berlin kısa dalgası: Yaylı 

aletler kuarteti (Schubert). 21,10 
Bükreş: Oda septeti (Beethoven). 
22 Roma: Oda musikisi konseri. 
22.25 Prag kısa dalgası: Triyo 
(Schabert). 
RESiTALLER: 

15,15 Berlin kısa Qalgası: Sabah 
şarkıları. 17 Berlin kısa dalgası: 
Secme sarkılar. 19 Berlirr kısa dal-

lHJ&l?lr &lLDC« ~&lWW@ 
~ [§ [Q) \YI [§ lL o 

gası: Georg Hölger şarkı söylüyor. 
19,15 Varşova: Meksika şarkıları. 
(Plak). 20,35 Bükre§: Şarkılar ve 
hafif havalar. 21,30 Berlin kısa 
dalgası: Piyano solo. 22,10 Bükreş 
Romen şarkıları. 

DANS MUSiKiSi: 
21: Varşova. 23 Peşte: 23,30: 

LAypzig. 24,15: Roma, Millno ve
saire. 

MUHTELiF: 
19.30 Roma kısa dalgası: Arap. 

ça, Rumca "sözlü,, ve musikili prog· 
ram. 

SENFONll..ER: 
18 Varşova: Leh filharmonisi 

(Lehli bestekarlann eserlerinden) 
20,15 Varşova: Plakla Beethoven. 
den senfonik musiki. 21,30 Bükreş: 
Rus eserlerinden plakla senfonik 
musiki. 22 Kolonya: Senfonik kon
ser (Mozart, Weber). 

ı __ s.a.lı, 24. 8. 19_3_1 __ .. I 
HAFlF KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dalgası: Kanşık 
musiki (8,15: Devamı). 9,30 Paris 
kısa dalgası: Plak. 10,15 Paris kı
sa dalgası: Plak. 11,30: Keza. 13 
Paris kısa dalgası: Konser nakli. 
13 Berlin kısa dalgası: Eğlenceli 
konser 13.10 Bükreş: Gaina orkes
trası. 14,15 Berlin kısa dalgası: 
Eğ~nceli konserin devamı. 14,15 
Paris kısa dal~ası: Limoj'dan kon
ser nakli. 16,45 Berlin kısa dalga. 
sı: Orkestra konseri. 18,30 Peşte: 
Çigan orkestrası. 19,45 Berlin kı
sa dalgası: Orkestra konseri. 20 
Paris kısa dalgası: Konser nakli. 
20.30 Bükreş "radyo orkestrası. 
20,10 livpzi~: Halk musikisi. 
21,30 Berlin kısa dab~ası: Asker 
şarkıları ve asker şiirleri. 21.40 
Prag kısa dalgası: Şrammel musi
kisi. 21,40 Napoli, Bari, Karışık 
musiki. 22,15 Berlin kısa dal~ası: 
Musikili artistik süit. 22,25 Prag 
kısa dalg-ası: Orkestra ( Fibich). 
22.45 Bükreş, lokantadan hafif mu. 
siki nakli. 23.05 Prag kısa dalgası: 
Hafif musiki. 23.20 Miline, Flo
rans: Karışık konser. 

OPERALAR, OPERETLER: 
19,15 Varşova: Plakla operet, 

musikisi (Millöker ve Asker Stra
uss). 20 Milano, Florans: Strauss' 
un "RosenkavalieT,, operası. 20 
Peşte: "Rosenkavalier,, operasını 
Miliı.noeı n nakil. 20,05 Viyana ve
saire (Salzburg'dan) "Rosenkava
lier, operası. 22 Roma: Ferrari'
nin 

1

"Le donne Curiose,, isimli oo
perası. 

ODA MUSiKiSi: 
11 Berlin kısa dalgası: Yaylı l

letler kuarteti (Schubert). 16,15 
Roma kısa dalgası: Triyo konseri. 
20.35 Bükreş: Triyo (Si - be?'lol 
Sch. 22,05 Varşova: Salon trıyo
su tarafından sesli film parçaları. 
23.20 Laypzig: Borulu kuartet kon. 
seri. 

RESiTALLER: 
9,30 Berlin kısa dalgası: Piya

no resitali. 12 Berlin kısa dalgası: 
Şarkılar. 18.35 Roma kısa dalgası: 
Napoli şarkıları (Sopran). 18,35 
Bertin kısa dalgası: Beethov~n 80• 
natlan (Piyano). 21,10 Bukreş: 
Bayan Joanin (şarkı). 22,05 Prag 
kısa dalgası: Küc:Uk kızlar tara
fından, şarkılar. 22,45 Prag kısa 
dalgası: Küçük kızlar tarafından 
şarkılar. 22,45 Prag kısa dalgası: 
Oboe ve piyano ile .so~atlar. 2~ 
Varşova: Piyano resıtalı (Sa~mı
ni, Liszt, Chopin vs.). 23,30 Var
§OVa: Leh şarkıları 

DANS MUSiKiSi: 
21,10 Uypzi~. 23.50 Kolonya, 

Hamburg. 23,50: Petşe. 

MUHTELiF: 
19,30 Roma kısa dalgası: :Aran

ça musikili, Türkçe sözlU, Rumca 
musikili neşriyat. 
SENFONiK KONSERLER: 

22,10 Uypzig: Senfonik orkes
tra. 22,30 Roma: Senfonik konser 
(Pietro Mascagori'nin idaresinde). 

1 Çar,amba, 25. 8. 1931 1 
HAFiF KONSERLER: 

7,10 Berliın kısa dalgası: Hafif 
musiki. (8.15: Dev~mı). 9,30 P~
ris kısa dalgası: Plak. 10,30 Berlın 
kısa dalgası: Musikili artistik s~it. 
10 45 Paris kısa dalgası: Plak. 
11:30: Keza. 13: Keza. 13 Berlin 
kısa dalgası: Eğlenceli konser 13,10 
BUkreş: Karışık Plaklar .. 14,15 
Berlin kısa dalgası: Eğlencelı kon-
ser. 14,15 Paris kısa dalgası: ~r
do'dan konser nakli. 15 Ma~ilya
dan konser nakli. 15,15. Berlın kı-
sa dalgası: Asker şarkı ve şiirleri. 
16,30 Paris kısa dalgası: Orkestra, 
şarkı. 16,30 Berlin kısa dalgası: 
Halk koınseri. 17 ,35 Roma kısa dal
gası: Orkestra, f:arkı. 19,50 Ko
lonya: Orkestra (Operet ve Vals
ler). 20 Peşte: Orkestra. 20 Ber
lin kısa dalgası: Karışık ne~riyat. 

22,45 Bükreş: Romen musikisi. 21 
Varşova: Mandolin orkestrası. 21,45 
Berlin kısa dalgası: Eğlenceli bü
yük konser. 22 Roma: Fantastik 
dans musikisi. 22,05 Bükreş: Ro
men romansları. 22,10 Kolonya: 
Bando muzika. 23,20 Viyana: Ko
ro musikisi (Eski ve yeni eserler. 
den). 23 Peşte: Opera orkestrası. 
23,05 Prag kısa dalgası: Askeri 
bando. 24,25 Peşte: Çigan musi
kisi. 
OPERALAR, OPERETLER: 
22 Milano, Florans: Pietri'nin 

Quartetto Vagabondo,, opereti. 

ODA MUSiKiSi: 
15,35 Roma kısa dalgası: Triyo 

konseri (Pizetti). 20,55 Bükreş: 
Balalayka kuarteti. 

RESiTALLER: 
10,15 Berli nkısa dalgası: Piya. 

rıo konseri (Beethoven). 12 Ber
lin kısa dalgası: Maks Reger'in ~
tı piyano sil ileti. 18 Varşova: Pı. 
yano - şarkı. 19 Peşte: Şarkı re
sitali. 19 Berlin kısa dalgası: Maks 
H.eger'in altı piyano silüeti. . 20,~5 
Bükreş: Mendelssohn ve Kreısler -
den keman konseri (Plakla). 20,30 
Peşte: Çift piyano musikisi. 21,30 
Bükreş: Grieg'in eserlerinden . ~?
list konseri. 22 Var§ova: Chopın ın 
eserlerinden solist konseri. 22,05 
Prag kısa dalgası: Şarkı resitali. 
22,25 Prag kısa dalgası: Keman 
resitali (Dvorak). 

DANS MUSiKiSi: 
19,03: Bükreş. 21,40: Prag kısa 

dalgası. 23: Varşova. 23,30: L~yp
zig. 23,55: Kolonya. 24,05: Vıya
na. 24,15: Roma. 

MUHTELiF: 
19,30 Roma kısa dalgası: Arapça 

ve Rumca sözlü ve musikili prog
ram. 

StJNJ<'ONILER; 
21,30 Bükreş: Senfonik konser 

{Corelli, Krieger, Bach, Mozart). 
22,20 Viyana, Graz: Clau.de Debus
sy'rıin eserlerinden senfonik kon
ser. (Kabasta'nın idaresinde). 

1 Perfembe, 26. 8. 1931 1 
HAFiF KONSERLER: 
7 .10 ]3erlin kısa dalgası: Şen nağ 

meler. UU5: nevaMfJ. ~ana 
kısa dalgası: Pllk. 10,15 Parla kı
sa dalgası: Plak. 11.30: Keza. 13: 
Keza. 10,30 Berlin kısa dalgası: 
Büyük eğlenceli orkestra. 13: Ne
şeli musiki. 13,10 Bükreş: Konser. 
1415 Paris kısa dalgası: Lille'den 
ko~ser nakli. 14,15 Berlin kısa dal
gası : Eğlenceli musiki konseri. 15 
Paris kısa dalgası: Beınnes'den kon
ser. 18 Varşova: Rachon orkestr~
sı. 18,35 Roma kısa dalgası: Eg
lenceli orkestra musikisi. ~9_.0_3 
Bükreş: Karışık plak musıkısı. 
19,15 Peşte: Koro musikisi. 19,45 
Berlin kısa dalgası: Askeri konser. 
20,35 Bükreş: Eğlenceli plak m~
sikisi. 21 Varşova: Şarkılı hafı~ 
musiki konseri. 21,10 Kolonya. 
Opera ve serenadlar. 21,40 ItalY!lll 
Şimal istasyonları: Karışık musı
ki. 21,45 Berlin kısa dalga~n: H~l~ 
musikisi .22 Kolonya: Yenı musıkı 
plakları. 22,25 Prag kısa dalgası: 
Yaylı sazlarla serenadlar. 22 •4~ 
Bükreş: Lokantadan konser. naklı. 
23 05 Prag kısa dalgası: Hafif mu
siki. 23,05 Varşova: Radyo orkes-
trası. 

OPERALAR OPERETLER: 
22 Milino, Fiorans: Donaudy'nin 

"Sperduti nel buio,, o~rası. 22,15 
Bertin kısa dalgası: Stüdyo opere. 
ti. 22,50 Prag kısa dalgası, Çek 
operalarından parçalar. 

ODA MUSiKiSi: 
16 30 Paris kısa dalgası: Şarla. 

ıı od~ musikisi konseri. 20 Viyana, 
Graz: Gitar oda triyosu. 22,05 Prag 
kısa dalgası: Yaylı sazlar oda kon
seri. 

RESiTALLER: 
15 35 Roma kısa dalgası: ltalyan 

halk' şarkıları. 15.~5 ~rlin kısa 
dalgası: Beethovenın pıyano so
natlarından. 16,30 Berlin kısa dal. 
gası: Maks Reg-er'den piyano mu
sikisi. 19 Berlin kısa dalga ıs : 
yano sonattan (Haydn). 20,30 Peş
te: Tanınmış adamların en sevdik. 
leri şarkılardan. 21,05 ~ükreş: Şar 
kı resitali (Liszt, Delıbes, Proch, 
Strauss) . 21,30 Berlin kısa dalga
sı: Georg Krieç'in şarkıların.dan. 
21 40 Prag kısa dalgası: Halk şar
kıl'an. 23 Varşova: aŞrkı resitali 

DANS MUSiKiSi: 
23,20: Viyana. 

MUHTELiF: 
1145 Berlin kısa dalgası: Arap

ça, Türkçe ve Rumca ~zlil ve mu
sikili neşriyat. 

SE?ııı'TONILER: 
12 Bükreş: Salzburg şehrinde 

verilerek Furtwaengler'in idare e
deceği Senfoni kkonseri Viyana 
vasıtasile nakil. 

HAFiF KONSERLER: 
7,10 Berlin kısa dalgası: Eğlen. 

celi musiki (8,15: Devamı). 9,30 
Paris kısa dalgası: Plak. 9,45 Ber
lin kısa dalgası: Halk musikisi. 
10,15 Paris kısa dalgası: ır,30 ke
za. 13 Keza. 13 Berlin kısa dalga. 
sı: Eğlenceli musiki. (14,15: De
vamı). 14,15 Paris kısa dalgası: 
Konser. 15: Keza. 16,15 Roma kısa 
dalgası: Eğlenceli karışık musiki, 
sopran. 16,45 Berlin kısa dalgası: 
Askeri bando. 17,15 Varşova: Ye
ni Ispanyol musikisi. 18,35 Roma 
kısa dalgası: Tenor şarkıları, son. 
ra orkestra. 19,03: Orkestra kon
seri. 19,30 Peşte: Şehir bandosu. 
19,45 Berlin kısa dalgası: Karı

şık opera musikisi. 21,10 Laypzi~: 
Güzel serenadlar. 21,35 Peşte, Çı
gan orkestrası. 21,40 ltalyan şim~ 
postalan. Karışık musikisi. 22 Mı
li.no, Florans: Bando muzika. 22 
Kolonya: Asker marşları. 22,25 
Prag kısa dalgası: Orkestra (Be~t
hoven, Sostakoviç). 22,30 Be~lı~ 
kısa dalgası: Eğlenceli musıkı. 
23,05 Prag kısa dalgası: Şram. 
mel orkestrası). 23 Var§ova: Or
kestra (Mozart, Schubert, Grieg) · 
23,10 Milano, Florans: Ork~s~ra, 
org, 23,15 Peşte: Plak musikısı. 

OPERALAR, OPERETLER: 
16,30 Paris kısa dalgası: Ope

ret piyesi. 21 Varşova: Operet~er
den mürekkep konser. 21,20 Bilk
reş: Puccini'nin "Tosca,, operası 
(Plakla). 

RESiTALLER: 
10,15 Berlin kısa dalgası: Şarkı

lar. 12 Berlin kısa dalgası: Haydn
in piyano sonatları. 15,35 Roma kı
sa dalgası: Piyano - Şarkı. 20!50 
BUkreş: Bach'ın eserlerinden plak
la. 22,05 Prag kısa dalgası: Halk 
şarkıları. 23,20 Viyana, Graz: Meş 
bur seslilerin plakları. 

DANS MUSiKiSi: 
21,40: Prag kısa dalgası. 23,50 

Roma. 

MUllTELll': 
19,30 Roma kısa dalgnsı: Arap_ 

ça ve Rumca musikili neşriyat. 20 
Laypzig: Kabare pLIJgramı. 

SENFONiLER: 
22,30 Milano, Florans: Senfonik 

konser ( Pietro Mascagori'nin ida
resinde). 

1 Cumgrf4t•i. 2R 11. 19.17 1 
HAFiF KONSERLER: 
7,10 Berlin kısa dalgası: Şen 

hafta sonu konseri. ( 8.15: Deva
mı). 9,30 Paris kısa dalgası: Plak. 
9,30 Berlin kısa dalgası: Askeri ban
do. 10: Eğlenceli konser. 10,15 Pa
ris kısa dalgası: Plak. 11,30: Ke
za. 13: Plak. 10,30 Berlin kısa dal
gaaı: Eski ve yeni dans musikisi. 
13 Berlin kısa dalgası: Eğlenceli 
musiki. (14,15: Devamı). 13,10 
Bükreş: Radyo orkestrası (Strauss, 
Çaykovski, Albi) . 14,15 Paris kısa 
dalgası: Konser. 15 Keza. 15,45 
Berlin kısa dalgası : Son doldurulan 
seçme plaklardan. 16.15 Roma kı
sa dalgası: Orkestra, Sopran. 16,30 
Paris kısa dalgası: Fantaziler ve 
varyete programı.) 18,55 Peşte: 
Radyo orkestrası. 19,03 Bükreş: 
Askeri bando. 20 Milino, Florans: 
Karışık musiki. 20 Peşte: Çigan 
musikisi. 21,40 Prag kısa dalgası: 
Hafif musiki. 22,05 Prag kısa dal
gası: Çaykovski'nkı Italyan Kap
riçyosu. 22,25 Prag kısa dalgası: 
Karışık program. 22,45 Bükreş: 
Lokantadan konser nakli. 

OPERALAR, OPERETLER: 
18,40 Roma kısa dalgası: Ferra

ri'nin "Le Donne curiose,, operası. 
21 Peşte: Uç ufak musikili radyo 
piyesi. 22 Roma : Donaudi'nin 
"Sperduti nel buio,, operası. 22,05 
Varşova: Opera havalan (Tho
mas Puccini, Rach, Maninov, Bi
z.et, Çaykovski vs.). 22,30 Paris 
P. T. T.: Donizetti'nin "Don Pas
quale,, operası. 

RESiTALLER: 
15,35 Roma kısa dalgası: Keman 

resitali. 16,30 Berlin kısa dalgası: 
Piyano sonatları (Haydn). 18,45 
Berlin kısa dalgası: Eski Avustur
ya şarkılan. 20,35 Bilkre§: Romen 
şarkıları. 22,40 Viyana: Şarkı re
sitali. 

DANS MUSiKiSi: 
16,45: Berlin kısa dalgası. 20,30 

Berlin kısa dalgası Parfüm isimli 
danslı program). 23,05: Prag kısa 
dalgası. 23,25: Peşte. 23,30: Ko
lonya, Liypzig. 

MU-•"TELIF: 
19,30 Roma kısa dalgası: Arap

ça musikili, Türkçe sözlü ve Rum
ca musikili program. 22 Liypzig: 
"Goethe, den Deutsehe,, isimli 
Göthe zamanına ait musiki ve şiir
li program. 
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( SPOR 

Ağır siklette Finlandiyalı Nistrom ile tutuıacak olan 
Çoban Mehmet 

Avrupalı Güreşçiler 
Yarın Aksam Bizim 

1 

Çocuklarla Karşılaşıyor 
Istanbul belediyesi tarafından bu 

sene tertip edilen festival, programı 
ve varyeteler noktasından geçen iki 
seneye nazaran çok zengindir. Bil
hassa bu sene spor numaraları çok 
dolgundur. Bu arada Avrupanın ma
ruf amatör güreşçilerinin biz.iımki

lerle karşılaştırılması da vardır. 
Bu güreşçiler, bizde ötedenberi mu 

tat olduğu gibi takım halinde çağın! 
mış değildirler. üç dört sikletin ma
ruf üçer güreşçisi çağınlarak sade 
bizimkilerle Avrupalılar arasında de
ğil bir de Avrupalıların kendi arala
rındaki güreşlerini görerek hakiki 
kıymetimizi ölçmiye vesile verilmiş
tir. 

Festival komitesini bu güzel fikrin 
den dolayı takdir ve güreşçilerimize 
muvaffakıyetler dileriz. 
Güreş federasyonundan bu müsa

bakalar hakkında gelen tebliği aşağı 
ya dercediyoruz: 

GUreş federasyonu başkanlığın- olan Estonyalı 
aan: 

21 Ağustos akşam 21,30 da başlı-1 
yacak olan festival güreş turnuvası Macar 
esnasında Balkan müsabakalarının 
56, 66 ve 72 kilolarının seçme mUsa- s 1 
bakaları da yapılacağından aşağıda porcuıarı 
isimleri yazılı güreşçilerin spor leva- G ı • l 
zımlarile birlikte tartılmak üzer~ Cu e l g 0 T Q r 
martesi günü saat 19 da Novotni ote . .. ~ 
linde bulunmaları tebliğ olunur. Milli ~zme takımımı~a _nı 01,.ıı '/> 

56 k"l d _ Küçük Hüseyin, Ah- yapmak uzere davet edi~§ tl ~ 1 0 an car yüzücülerile yine millı 3 e-... ..-
mct Çakır, Hasan Tahsin, Kenan, tıetleP'~ mizle çarpışacak Macar a. . ,,,, 
Haımdi, Ahmet Mehmet. bugünkü konvansiyonel trenile 

, 66 kilodan - Yrusuf Aslan, Kadri, vasalatleri beklenmektedir. ~ 
Yahya, Rasim, Hikmet, Nezir, Faik. Bizimkilerle çarpışmak u.zere 1-

72 K.ilocta:ı -- Saim, Bo.:rat. Anka- cek olan Macar atletleri içinde ~efı 
ralı Hüseyin, Mehmet Ali, Kandemir. metreyi 10 4/10 da koşan Ge ett'~ 

400 metreyi ~8 2/5 te ve 800 JJl ıre~ 
21 Ağustos Cumartesi akşamı yapı 1,55 te yapan Vadas, 1500 J'.Xle~ 

lacak müsabakalar programı. 3,56 dakikada koşan Ratanyi• r-'Y".. 
61 kilo: Kerkkeinin {Finlandiya) metreyi 15 küsur dakikada d> f 

ile Yaşar veya Ali. Nemet ve 110 metreyi 15 2/10 
79 kilo: Nortling (Finlandiya) ile karan Zabo vardır. · __/ 

Rızık, Adna11 :Je lsmail. ı::===========--
87 kilo - Kadya (lsveç) ile Mer

&lıı.li Ahme:, Nco (Esto'lY.~Hl~ Büyük 

Mustafa. 
Ağır siklet: Nistrom (Finlandiya) 

ile Çoban Mehmet, Nyman (İsveç) 
ile Samsunlu Ahmet. 

Pire Muhtelit 

Takımı Geliyor 
Festival dolayısile festival komi

tesi tarafından şehrimizde maç yap 
mıya davet edilen Pire muhtelit ta
kımı ile t .t!ı.ı l.Ji.r anlaşın~ } :ı::!!Jı~ın· 
dan Yunanlı futbolcüler gelecek haf
ta içinde şehrimize gelmi§ olacaklar
dır. 

Pire anuhteliti şehrimizde Istanbul 
muhte!ı ~ le uc; müsa "'l;-ı.ı:·, v:.l ... 
caktır. J,ucılaşmal.ı.rın ilit i
kisi festival komitesi hesabına ve son 
karşılaşma İstanbul mıntakası hesa
bına olacaktır. 

Maçların tarihi 28, 29 Ağustos ve 
5 Eyliil olarak tespit edilmiştir. 

Hilalin Kongresi 
Hilal Spor Klübilnden: 
Klübümüzün senelik alelade kon· 

gresi 29, 8, 1937 tarihine rastlıyan 
pazar günü saat tam 10 da yapılacak
tır. Uyelerimizin o gün klüp binasını 
teşrifleri rica olunur. -

Ortamektep ve 

Kadr~ Lise 
Istanbul ortamektep ve ıjSel ııeDO' 

muallim ve memur kadroları. er." 
Maarif Vekaletince tetkik ediIJJl ,oı-~ 
dir Bu tetkiklerin ancak bu aY >". 
da bitirilebileceği ümit ediliY0~; 
halde Eylfılün haftasında tanı U~ 
cakbr. Bu yıl görülen lUzUJXl eriıl i# 
bilhassa orta mekteplerle usel -·şiİıli' 
re kısımlarında geniş bir değl 
yapılacaktır. -------

Memnu Telsiz Mınt~k.~l:: ti 
Marmara denizinin kUÇU~.-' 

kısmı ile Orta Anadolunu~l .,e .~ 
müstesna olmak üzere sa~ ,.,, 

·t boyundaki yerler, tels~ tit· ..... ; 
mmtaka olarak kabul ed_ilnı~siı . ' 
ralardaki yabancılara aıt t •t ol~ 
tesisatının evsafı ayrıca tesbı 
caktır. 

f . Edili~;. 
lıtihıal Yerleri Te tıt .. ndeıı 1 

Belediye Teftiş Heyeti. dU il )" 

baren yağhane, balık t~~larn11rtıı ıl' 
memba sulan depolan gıbı şet1<i1' 

· · te t mu mi ~istihsal merkezlerını. ıer .,e tı 
teftişe başlamıştır. Bu tefti~ıf ısS1 

cesinde mevcut belediye ve yer1 

ha talimatnamesine U)'Jl'lıyaıı 
kapatılacaktır. 
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Yazan : Ziya Şakir 

kervan Habersiz Giderken 
Fzndzk 
Geldi 

içine Pusunun Düştü ---O-

ilk Parti 5040 Kilo 

K ltılkaya . 
ti • geçılmez bir seL 

tan ile Ve.zi 
0?~0 için Ahmet Sul

~a, bllrad ti azam Radım Ali Pa. 
t?ııi~del a Şahkuıu ile çetin bir eye .. 
Ceç·dın hITlrişmişlerdi. 

ku.n değiıd· curn ile zaptı , müın
dan, asile .

1
• bBunun için iki kuman 

llıuhasararı u kaynlıklar arasında 
llıecbur e eder~k (aman dilemiye) 
~esiz ki· ~ek ıstemişlerd.i ... Ve şüp 
ldi. ' n uygun tedbir de bu , 
Şahkuıu b"'t"' 

l'n<la ınah ' u un kuvvetlerile bu-
tıkçe, bu sur kalmıştı. Günler geç
açlık \·e çıplak kayalar üzerinde 

sus 1 ' Asiler uz uk başlamışlı. 
alınışıar· artık her fedakarlığı göze 
taya hu·.' zayıf gördükleri bir nok-
"- cum d 
"lllt ~ e erek muhasara hat-
~i p~ çıknuşlardı, 

b11.zat • . a; bunu haber alır almaz lia ası1 · • tı) den~ti takibe girişmişti. (Gök 
l'etı tııhıt'ı en Yerde, arkalarından a ., ı. 

d Urada b ~ 
le b ' ogaz bog~o .... b' ·· la ..-. ır muca-

l'erı bu ...... rnıştı, Bir saat kadar sü-
k ~u~a~ k . 

alını tr e, pe kanlı bır şe 
rıasırıa • Bu cehennemi velvele 

d se ~ha, harikulftde garip bir ha-
~edai, Yaura gelınişti, Asilerden bir 

l'lirı Vaş Yava.IJ Veziri azam Ali 

~tile ~:nın~ ~okularak yıldırım 
hırıe nçerını çekmiş .. paşanın 
andaYerleştirmişti. Ali Paşa, 
de ,..., Yere devrilmiş; kanlar 

-nve · l r ki rmışti ... Ne kadar ga-
et:ı; ~' 0 

burada böyle canverir-
'a b· sur bir Y . . l 

ır k 1 enıçerı de, nası -
lafları111 ° ayını bularak düşman 
~ Yarıı geçnı~. sine sine Şahkulu
~ Çaldı: ~adar ilerlemiş .. Arka-
Ulu.nıuı ı. hır kılıç darbcsile, Şah

.ıı.eıı .. 
esını ucuruvermisti. 

r~llls • • 
alssz Bir Ceza) 

Şahkulunun ölU ·· (T k ı·) ba. lerj mu, e e ı 
'ebebiy ~darmadağın oLmaları. 

~Uduna ~ ~ermişti. Artık, lran 
l'gôsterrn· 

0~. sel gibi bir akış 
t;. eıte !Şti, 
";{\ ~ıle · 
ti ettniy rı, Yalnız kaçmakla ik-
liıı ltaıtıilen orıa:dı. Geçtikleri yerle
lt e gelenı Y.a~a ediyorlar .. önle-
~lere \' e;; OldUrüyorlar .. köyleri 

tıı. lloyıe~ e Yorlardı. 
le,. l~; lr Osrnanıı hudutlarını geç 
ltaı dı. ~ak an topraklanna girmiş
l'h,~rı bu :! başsız ve kumandasız 
~n bih anılar; artık yaptıkla-

•tıe geı ~her, bir sürü çapulcu 
~lh ls llıt§lerdi, 

)ah<~ tnau b 
ııı f'~tgı llı • u sırada (Irak) ta 
t~af fere u"aff akıyetli harplerden 
~ u~un n avdet ediyordu ... Bu
ıia tuı Oltnzarnandanberi harplerle 
\ı ~re.Ya akıa beraber, Anadolu

! e bU!ı n eden kanlı hadiseleri; 
t't\,. Unnu 
te .. 11,.ltıtıenı e .cesi olarak ta Teke. 

çtıltırı.., . erın Iran hududunu 
tı ~•tıı k• . 
~ erlıaı anıuen duymuştu. 
ti Uere g··adıunıarıından birini Te
~ 11 'l'ebtiıon~ermiş .. bütUn firarile-

llı bı.. cıvarmda içtima ederek to ..... -l'ei · . ' 
~delile 8 ıntıhap etmelerini; ve 

erirıi Cek talimata intizar eyle
.a 'l'etteıuenıretmişti. 
-.er.,.. er b 
~ ""ll hırı' u. emre itaat ederek; 
(S 1 seçllıi (lllışler.. reislerden iki 
\> Ultaıı) ş ~:.. bunlardan birine 
aıı.ı ' dıge..ı- d V . ) .. 

"etıı:ı. • .... e e ( ezır un-
'l'etteı !Jjlerdi. 

~es iler 
~ ıtıı; v ' artık Şah Ismailin gel-
ttı ltı. ı~ ke?dilerini havası latif, 
~'ili hekr hır Yaylaya yerleştir. 
d.a atılat'd 1Yorlardı. Fakat; son 
~ llışı.ı.1a, Osmanlı topraklarm-

a.It "" arı i · " terek çın, etraflarında da 
a~eıan· Çapulculuk yapmaktan 
QÜllil-l.Yor1ardı 

~n~ '4111 hi · · 
aı bir lte l1nde, o taraflardan bü-
~ ltı1tlardı ~an geçeceğini haber 
d~ ktır~ erhaı her tarafa pu-

~• tak Yollan bağlamışlar. 
ke .... i . van. 

~eıt çbir Şe' Yoluna devam eder-
~da. bu l>UsYden ~aberdar olmıyan 
te • trıO.lhi un';tn ıçine girmişti. O 
~1Şti, ' bır nıücadele başgös. 

h.ı-ı.:.rvan ha11q 
--.raıt itetıdiı d~~al silahlarına 

~ nıüdafaa eL 

mek istemişlerdi. Fakat onlarm bu 
hareketi, biisbütün felaketle neti
celenmişti. Hemen hemen, bütün 
kervan halkı, kılıç ve hançerden 
geçirilmişti. 

Kervanda (Şeyh ,İbrahim Şcbus. 
teri) isminde bir znt ta bulunu-
yordu. Bu zat, (~mbiy~aıme) i.s •. 
minde manzum bır eserın sahıbı 

idi. Ilmi ve edebi kudretile, bütün 
lnranlılnnn takdir \'e hürmetlerini 
celbetmişti. Bir oğlu ile Hacca gL 
den bu zat ta, Tekelilerin ellerine 
geçmişti. 

Teiteliler, şeyhin genç ve dilber 
oğlunu yakalamışlar: kesmek için 
yere yatırmışlardı. Şeyh lbrahim, 
derhal ileri atılmış; 

- Ben sağ iken evladıma dokun
mayın .. Evvela, beni öldürün .. Son
ra, ona ne isterseniz yapın .. 

Diye; yalvannıya başlamıştr. 

Tekelller, Şeyh lbrahimin yal 
varmasına ve gözya§lanna 

zerre kadar ehemmiyet vermemiş
lerdi. Onun o kıymetli evladını, göz 
leri önünde, bir koyun boğazlar gi 
bi, bir kulaktan öbür kulağına ka
dar kesmişlerdi. 

ihtiyar Şeyh, bu facia karşısın
da dayanamamıştı: 

- Allah! .. 

- Bundan sonra; Şahımız, efen
dimiz, sensin. Kulluğumuzu, kabul 
eyle .. 

Diye bağırmışlardı. 
Şah Ismail, bunlara karşı son de

recede mültefitane hareket etmiş .. 

Oturmak! için hepsine yer göster. 
miş .. Şeı betler ve tatlılar getirilme
si için adamlarına emir vermişti. Ve 
sonra bunlara dönerek: 

- Ho~ geldiniz, safa geldiniz. 
Anlatınız, bakalım. Neler oldu, ne
ler bitti?.. Buralara gelinceye ka
dar, başınızdan ne vakalar geçti. 

Demişti. 

Tekelilerin, (Sultan) Unvanını 
verdikleri Bey derhal söze 

girişmişti. Şahkulu ile evvela Kara 
göz Paşanın ve sonra veziri azam 
Hadım Ali P~anm arasında geçen 
hıırplcri nsı klottikten sonra: 

- Osmanlılarda, ahımızı koma
dık. Bunca yıldır çektiğimiz eza ve 
cefanın intikamını aldık. Geçtiğimiz 

yerleri, yaktık, yıktık, taş taş üs. 
tünde bırakmadık .. Çok şükür, mu 
radımıza kavuştuk. Senin kulluğu
na nail olduk. 

Diye cevap vermişti. 
(Arkası var) 

Satlldı 
Yeni fındık mahsulümüzün Istan-

1 

bul.da da piyasası açılmıştır. Levan 
denilen Giresun fındıklarından sıra 

. malı iç tombul ne\·inin kilosu 42 ku
l ruştan satışı yapılmıştır. Ilk parti 
l satılan mal 5040 kilodur. Ayni cins 
: tombul iç fındıklardan ağustos tes
; limi şartile Trabzon Fob kilosu 42 
; kuruştan 15 bin kiloluk bir parti ile 
l ayni şartlarla fob Ordu, Ordu malı 
l fındıklarından 50·10 kilo, kilosu 42,20 
ı 

! kuruştan satılmıştır. Tircboludan 720 
1 ve Giresundan 2860 kilo sıra malı 

da ayrıca müşterisine verilmiştir. 

Tütün Satışlarında 

Fazlahk Var 
Tütün satışları, her yıl biraz daha 

inkişaf göstermektedir. Bilhassa, 
halk sigaralarının satışındaki fazla
lık göze çarpmaktadır. 935 yılında 
778 893 kilo halk sigarası satılmış. 
ken

1 

bu miktar geçen sene 872,010 ki
loya yükselmiştir. Serkildoryan, 935 
te 41,472, 936 da 42,121 kilo satıl

mıştır . 

Üzüm Abmı için Bir 
lngiliz Heyeti Geliyor 

Ingiliz üzüm kooperatifleri müdü
rü ile muhtelif şirket müdürleri, ü
züm almak üzere memleketimize bir 
heyet göndermeyi kararlaştırmışlar
dır. Heyet yakında Izmire gelecek, 
kuru üzüm mübayaa işlerini doğru

dan doğruya tanzim edecektir. Bu zi
yarete ehemmiyet verilmektedir. 

Londradan Şeftali 

isteniyor 
Londradan bir tüccarımıza gelen 

mektupta, Londrada şeftalinin ancak 
70 kuruşa yenilebildiği bildirilmekte
dir. Şehrimizde ve bilhassa Bursada 
yetiştirilen muhtelif şeftali nevileri· 
nin iyi ambalaj edilerek Londraya 
gönderilebilece• i yazılmaktadır. 

~:;~~~~r:~~!~~t;~~ 1 L o k M A Ni~ii!iilift~ımııı@&i]I 
~:;."~.~i~~"v!"~!~::~~hiv:~~-- ~t@M%Jfüi1$M@ M E K İM 1 N 
:~:~:~.;~·~:~;,~:; !:n~~: ~~''l!!j''''T'~L E R i mmwm:mmrnmmw 
vererek, gözlerini ebediyen hayata 
kapamıştı. 

Şah lsmail, gelmişti. 
Tekeliler; atlarına binerek yeni 

metbularını parlak merasimle istik 
bal etmiı,lcrd~ Şah, muhte~~ ça
dırlannı kurdurmuş. Kendısı sey
yar tahtı üzerine kurulmuştu. 

Her tarafta öbek öbek ateşler ya 
nıyor .. Sazlar çalmıyor. Şarkılar 
sdylenip oyunlar oynanıyordu. M~y 
danın ortasında; içleri yalnız su ile 
dolu, iki büyük kazan kaynıyordu. 

Tekelilerdcn birçokları merak e
derek. Şah lsmailin adamlarına so-
ruyorlardı: . . 

_Ahbap!.. Bu kazanlar, nıçın 
kaynar, durur. 
Şah lsmailin adamları, ~udakla

nnda müstehzi bir tebessumle ce-
vap veriyorlardı: • 

_Bilmez misiniz?. Şahın zıyafe 
ti var. Bunlarda, çatal boynuzlu 
birer ala geyik kaynayacak .. Sizle-

re ikram olunacak. 
_ E, ala geyikler nerede? 
_Biraz sabrrh olun. Şimdi mey 

dana çıkarılır. . .. 
Tekcliler, ala geyiklerı gormek 

için sabırsızlanırken; aşiretin Sul
tan ve veziri ile bütün beyleri, Şah 
lsmailin çadırına davet olunmuştu. 

Bunlar; çardırın kapısında, 51~~ 
malı elbiseler, altın işlemeli kızıl ku 
lahlar giymiş olan teşrifatçılar ve 
çavuşlar tarafından karşılanmış ... 
lzzet ve ikramla Şahın huzuruna çı
karılmışlardı. 

Gördükleri iltifatlardan hayretler 
içinde kalan bu adamlar, Şah Is
mailin ayaklarına kapanmışlar .. diz 
lerini öperek: 

Değirmenderenin Fındık! 
lstanbulda taze fındık satıcıla

rı, bize en iyi fmıdık olarak Dcğir
mendereden gelenleri gösterirler
se de, fındığın Uk \'atanı bizim Ka
radeniz sahilidir. Zaten bütün dün
yada da en iyi fındık olarak Trab
zondan giden, iri emperiyal cinsi 
tanmmı~tır. Ondan dolayı ol&C'ak ki 
Trabzonlular "mal, funduk,. diye 
onu -ticaret bakımından- ham. 
si balığından bile üstün tutarlar. 

Sağlık bakımında.o da fındık ger
çekten değerli bir maldır. iç.indeki 
azotlu ,.e yağlı maddeleri cevizde
kilerden \"e bademdekllerden daha 
ziyade olduğundan insanı besleme 
kudreti de onlardan daha fazladır. 
Bundan başka fındıktaki yağın a
cımıya istidadı daha az olduğun
dan, fındık kuruduğu \ 'akit bile, 
daha kolay hazmedilir. 

Fakat fındığın hekimlikte yeri 
yabuz irısanlan iyi beslemesinden 
ibaret değildir. E ki mman hekim. 
leri fındığın meyvasmdan başka 
ağacına, daha doğnısu fındık dalı
na, büyük ehemmiyet atfederlerdi. 
Bir hastalığın büyüden yahut na
zardan geldiğini anlamak için, taze 
fındık dair yakıldıktan sonra külü 
ince bir elekten g~irilir ve ha."lta 
bu kül üzerine idrar ettirilirdi. Da-
ha sonra idrarlı :kül, suyu büsbü
tün kayboluncıya kadar ka~·nah. 
lırdı. Çanakta kalan kısımda bir 
kıl görülürse hastalı~ büyüden 
veya nazardan geldiği ~üphesiz !'l&

yıhrdı. 

Büyücü hekimlerin muvaffakıye-

tini kıskanan kınkçılar da f mdık 
dalını kınklan iyi etmek i~in kulla
nırlardı. Güne · Hamel burc~a gir-

diği vakit fındık dalından erçe par -
mak uzunluğunda kesilerek iki ucu
na balmumu yapı tırılır \'e 'kınk 
yahut çıkık üzerine dokwıdurulun· 
ca hemen i.} i edilirdi ... 

Büyücü olrnıyan hekimler bile 
fındığı taktir ederek çıkardıktan 
suyu sar'a hastalığına karşı baş 
iliç sayarlar ve zayıflamak isti. 
yen şişmanlara da bunu l!,ıirirlerdi. 
Fındık suyunun zayıflamak iç.in te
siri 'bugün de sabit obaydı semizli
ği sevmiyen bayaolaruı ne kadar 
işine yarardı ! 

Findığın içini de eski mmanın 

meşhur hekimleri mesane taşlarım, 
kumlanm eritmek için hastalanna 
her yemekte yedirirlerdi .. 
Fındık i<;.inin böyle ha.<tsalan ar. 

tık unutulmuş olduğundan ş1mdi o
nu lezzetli bir yemiş \"e km'\·etli 
bir gıda diye çocuklarmım yedire
bilirsiniz. Fındık dabı11m nazardan 
gelme hastalıkların t~hlsi yahut 
kınkların iyi edilmesi için hükmü 
kalrnamı5sa da, yer altındaki su ta. 
ba.kaJannın keşfi için hala kullanıl
makta olduğunu unutmamalı) ız. En 
kunetli mühendislerin keşfe<leme
dikleri, yer altındaki sulan, elinde 
bir fmclık dahndan başka bil~lsi 

bulunmJJ·aıı bir cahil ada.mm haber 
vermesin~ ve bu haberin doğru c:ık
masma karşı -şimdiki halde- in
san ancak hayret edebilir. 
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= = 
~ Haftanın Piyasası ~ 
- -- -- ... 

Bazı Maddelerin -------
---·-= c c -- -- --Toptan Fiyatları ; 

- -
-------
E Son hafta i~inde piyasada tanelik sandığı 1250 kuruştur. E 
: muhlif maddelerin toptan fiyat- Ham derilerden koyun, keçi, E 
E lannda değişiklik olmamı~tır. kuzu, manda, oğlak ve sıwr de- E 
E Yalnız birkaç nevi mal üzerin- rileri üzerine alıı>veriJer canlan- E 
: de kilo başına 20 - - 30 para mağa ba lamı tır. Tuzlu ıkuru E 
E kadar yükselme göriilmü~tür. keçi derileriınin çifti 185 - 200, E 
: Kızılca 6,15, keçi kılı 52,10, Ana- tnla tiftik 125 - 130, tuzJu ku- E 
E dolu yapağısı 57,20, Trakya ya- ru koyun kilosu 50, hava kunı- : 
E ı>ağısı 68, susam 17,10, ince af- su 60 - 62, kuru kuzu derileri E 
E yon 570 kuruştur. çifti 160 - 180, tuzlu manda 5 
E Meynlar çok ucuzlamıştır. derisinin kilosu 70 - 75, oğlak 5 
E Sebzelerin hemen hepsi ucuzdur. derisinin ~iftl 1'50 - 165, sığır : 
E Limonların 50 l tanelik sandığı derilerinin de kilosu tuzlu kum : 
E 800, Trablus malı, 504 Iük limon olarak 67 - 72 kurus arasında : 
: sandıklan 900 - 1100 \'e 420 fiyat bulmaktadır. § - -;:;1111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllltlltllllllllllllllllllllllllllll 111111 

Belçikadan 
Yumurta 
• • 
lstenıyor 

ihracat Yapmak Fakat 

Müşkül Olacak 
Belçikadan bir firma küllliyetli 

miktarda Türk yumurtası satın al
mak istediğini Ticaret Odasına bil
dirmiştir. Oda, yumurta tüccarlarını 
vaziyetten haberdar etmiştir. Fakat, 
teklif edilen fiyatlar ihraç fiyatları
na ınazaran azdır. Bu itibarla Belçi
kaya yumurta ihracının güç olaca
ğı tahmin ediliyor. 

Esasen yumurtalannuzın ihraç va
ziyeti gün geçtikçe kötüleşmektedir . 
Hadiselerin ve fena tesadüflerin te
sirile son zamanlarda yumurta ihraç 
edilemez olmuştur. Uç dört sene ev
vel ihraç maddelerimiz üzerinde Ü· 

çüncü dereceyi bulan yumurtaları

mız bu sene harice çok az gönderile
bilmiştir. 

CEViZ STOKU AZALDI 
Piyasalarda yapılan tetkiklere na

zaran Istanbul ceviz piyasasında ka
buklu ceviz stoku otuz tona inmiş
tir. Yeni mahsul gelinciye kadar bu 
miktardan büyük bir kısmı sarfedil
miş O\ılunacaktır. 

BORSA 
19 Ağustos PERŞEMBE 

PARALAR 

Sterlin 626,- 632,-
127,-
100,-
115,-

Dolar 123,-
Fransız Fr. 90,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 

84,-
23,-

İsviçre Fr. 570,- 580,-
23,-
70,-
84,-
23,-
31,-
23,-
25,-
15,-
52,-
32,-

Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya21,-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Lcy 12,-
Dinar 48,-
Kron tsveç 30,-
Altın 1054,- 1055,-
Banknot 257,- 258,-

Ç EKLE U 
Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd8ılll 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Bclgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

630,75 631,-
0,7913 0,79 

21,0775 21,0675 
15,0375 15,0316 

4,6950 4,6930 
86,6425 86,6085 

3,4450 3,4440 
63,4165 63,3914 
1,4342 1,4337 

22,6714 22,6625 
4,1854 4,1838 

12,0492 12,0444 
1,9670 1,9660 
4,1810 4,1790 
3,9825 3,9810 

106,54 106,4975 
34,4034 34,39 
2,7236 2,7225 
20,425 20,435 
3,0750 3,0738 

'---=--------------

Rusyanın · 
Amerikaya 
İhracatı 

Yeni Anlaşmada 

Mühim Esaslar Var 
Sovyet Rusya ile Birleşik Ameri

ka arasında yeni bir ticaret mukave
lesi imza edilmiştir. Yeni mukavele 
1935 senesinde yapılan ticaret an
laşmasından biraz farklıdır. Çünkü 
Sovyetler Amerikadan gelecek bazı 
eşyanın gümrük tarifelerini değiştir
mişlerdir. Mukavelenin Amerika mal 

larına karşı gösterdiği kolaylıklar 

dolayısile Rusyaya yapılacak ithalA.4 

tın artacağı ve Rus - A ı •rika mU
nasebetlerinin de kuvvetleneceği te
min olunuyor. 1934 temmuzundan 

1935 temmuzuna kadar Amerikadan 
Rusyaya 16 milyon sekiz yüz bin do

lar kıymetinde mal ithal edilmiş ve 

bu miktar 1936 senesin.de 20 milyon 
beş yüz bin dolara çıkmıştır. Sov

yetlerin Amerikadan alacakları muh 
telif maddelere mukabil Sovyet kö
mürlerine Amerika piyasasında ge
niş bir saha bırakılmıştır. Verilen 
malumata göre, bu sene Rusyanm 
Amerikadan ithalatı kırk milyon do
lan geçecektir. 

ZAHİRE 
BORSASI 

19/ 8/ 1937 
Fli'Al'LAR 

Cinsi Aşağı 

K. P. 

Buğday yumuşak 6,10 
,, sert 5,30 
,, Kızılca 6,15 

Arpa 4, 6 
Bakla 4,-

Yukan 
K.. P. 
6,15 
6,-
-,-
-,-
-,-

Çavdar 4,32ı,2 4,35 
Keten tohumu 9,- - ,-
Kuşyemi 8,25 
tç fındık 42,20 

8,30~~ 
43,-

Keçi kılı 51,- 52,10 
Yapak Anadol 57,20 

,, Trakya 67,20 

Buğday 
Arpa 
Nohut 
KepeJt 
Tiftik 
Yapak 
Un 
Çavdar 

GELEN 

Keten tohumu 
G 1 DEN 

-,-
68,-

423 Ton 
175 Ton 

24 Ton 
15 Ton 
231 Ton 
8 Ton 

61 Ton 
281.? Ton 
23 Ton 

Razmol 
Yapak 

961.? Ton 
147'2 Ton 

DIŞ Fll'ATLAR 
Buğday Liverpul 

,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
Fındık L. Hamburg 

5,87 
5.ll5 
5,89 
5.03 
3.84 
815 

94 Cı5 
94 65 

• 



lO======================================================T AN 
(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

Trakya Yolunda " 

~akın Tarihin 
" erı 

aka sası •• u , 
(Başı 1 incide) 

Izzet Paşanın hazırladığı planlarda 
makul görüşler ve esaslar var. Fakat 
harbin arifesinde hazırlık ve tatbik 
vazifesile erkiı.nıharbiyede bulunan
lar arasında köhne kafalar hakinı .. 
Gençlere hiç bir faaliyet fırsatı ver· 
miyorlar. Herşeyi onlardan sır tutu
yc ·Iar. Göriilen manzara o kadar fe
ci ve mücadele o kadar imkansız ki 
birçok gençler bunu görmemek için 
Yemene gönüllü diye gitmiye talip o
luyorlar. 

Harbin arifesinde sevk ve idareyr 
hakim olan Halil Bey isminde bir tek 
Jtdamın hazırladığı seferberlik plarıı. 
:·~zimet üzerine en büyük tesiri ya9ı
yor. 

Bu plan hazırlanırken, her tarafa 
soruluyor. Filan frrka ne kadar za 
manda hazır olur?, 

Cevap geliyor: 
- Bir ayda ... 
Halil Bey, tezcanlı, hUsnüniyet 

sahibi ve zafere çabuk kavuşmakta 
aceleci bir zat ... Fakat hayali çok kuv 
vetli. 

Eline bir harita, bir pergel alıyor, 
öl1s'liyor, hesap ediyor. Şu karara va
rıyor: 

- Yanlış .. Mübalağa .. Otuz gün
de değil, dört günde bu iş olur. 

M erhum izzet Paşanın planı, 

hatta Von der Goltz'un fikri 
hilafına olarak düşmanın geleceği is
tikameti pek iyi kestirdiği ancak do
kuz kolordunun harbe hazır buluna.
cağı bir hat Uzerinde muharebenin 
kabulüne lUzum gösterdiği halde, yu 
Jış bir seferberlik planına göre mu
Ryyen bir dakikada ancak faraziy~ 
şeklinde mevcut bir kuvvet ileri bir 
batta taarruza geçmiye kalkışıyor ! 

Bu hareket tarzının çok garip bir 
sebebi var ki o da erkanr harbiye hlr 
tarafta bırakılarak Hariciye Naz.ın 
Gabriyel Noradonkiyan Efendinin 
askeri diljUnUş tarzının hareketlere 
B.mll olmasıdrr Noradonkiyan Efendi 
cepheye geliyor. Kumandanlarla ko· 
r.uşuyor. 'l'elkin ettiği fikir şu : 

- A vnıpa devletleri, harbin neti
cesi ne olursa olsun, Balkanlarda ata 
tükonun muhafaza edileceğini söylii
tyorlar. O halde biz seyyar bir kuvvet
le olsun baskın şeklinde Bulgar top
rağına sarkalını. Büyük devletler te
laşa düşsünler. Derhal harbe nihayet 
\"ersinler. Bu manevra sayesinde u
zun ve zahmetli bir harbin çarçabul< 
önüne geçelim. 

Noradonkiyan Efendi Nazım Paşa
~a fikirlerini kabul ettirmiye muvaf
fak oluyor. Hayali seferberlik planı 
böyle bir kafa ile tatbika kalkışılın
ca Afyonlu Mehmet Çavuşun "it ölü
mü" diye tavsif ettiği kör dövüşü baş 
gösteriyor. 

T rendeki askerler, Balkan har
binin her safhasını ayn ayrı 

münakaşalardan geçiriyorlar. Mesela 
Komanova harbi kazanılsaydı, netice 
ne olurdu? düşüncesi etrafında mü
nakaşalar devam ediyor. 

Sonra bir aralık cihan harbine ge
çiliyor. Istiklal mücadelesinin ilk gün 
lerinde Moskovada Enver Paşa ile 
karşılaşan bir devlet adamımız §1.1 ha. 
tırasını anlatıyor : 

- Enver Paşayı görünce Sarıka
mış bahsini ~trm. Bu taarruzun ne 
fikirle yapıldığını sordum. Şu ceva
bı \'erdi: "Asker ve halle i~in yiye
cek yoktu. Olüm nasıl olsa muhak· 
kaktı. Sün;..-ülernıin ucunda hayat 
imkiinmı ara.-.ınlar, fikrile bu taarru
za karar verdi'll.,, 

O zaman bu taarruza Leyman Von 
Sanders ve herkes muarızdı. Yalnız 
o sırada eski Petersburg ataşeımilite. 
rinden gelen bir raporda Çarlık Rus. 
yasının askeri kuvvetinin tefessüh 
halinde bulunduğu bildiriliyordu. İş.. 
te bu rapor ve bir de oralarda bir 
Rus kuvvetinin bir taburumuz tara. 
fından esir edilmesi, Sarıkamış taar. 
ruzu gibi delice bir kararın verilme.. 
sine sebep olmuştur ki, erkaniharbi. 
yemizce tespit edilen zayiat 57,000 ki 
şidir! Kayıplarla beraber bu miktar 
doksan bini bulur. 

İşte cihan harbinde hakim olan ruh 
ta böyle hayali görü9lerden doğuyor. 
du. 

Cihan harbinin ilk günlerindeki 
teskilatsızlık ve karı?asahk a. 

Yeni kararlardan 
Sonra 

Bozcaada Faciası 
- ·cBaşı 1 incide) 

Bir taraftan sporun memleket 
gençliğinin fizik terbiyesindeki 
ehemmiyetli mevkii bakımından 

yurt içinde gelişimi, yayılması ve de
ğeri ile mütenasip bir surette nizam
lanması, disiplinlenmesi ve spor faa
liyetlerinin tertip, tanzim ve müraka
besi, diğer taraftan bölge ve klüple
rin varidat, masraf ve hesap ışlori
nin tetkik ve teftişi yönünden vazi
feli bulunan Türk spor kurumu bu 
genel merkezi Yilayetlere direktifler 
dairesinde bölge ve klüpltdn hesap 
işlerini tetkik ve teftişe başlattırmış
tır. Devir ve teslime kadar olan za
mana ait bölgelerin bütçe ve hesap
larını vali ve parti başkanları klüp
lerın hesap ve bütçelerini de bölge 
başkanları tetkik ve teftiş edecek, 
bunların vereceği raporlar g~nel mer 
kezinde toplanıp incelt!ndikten sonra 
neşrolunacaktrr. 

(Başı 1 incide), 
ya başlamıştır. 

Torpilleniyor 

te ait olduğu hakkında hiçbir fik
rim yoktur. 

Ikinci hadise hakkıında henUz oi
zin gazetenin verdiği maltı.mattan 

daha fazla bir şey bilmiyorum. Bu 
feci tecavüzü yine ayni meçhul de
nizaltı gemisi mi, yoksa bir başkası 
mı yapmış olduğu hakkında henüz 
kati malumat almadım. Bu cihetin, 
yeni batan geminin tayfaları lstan
bula geldikten sonra anlaşılabilece-

ğini umarım. 

Hükiimetimize müracaat 
!kinci hadise Türk karasuları da

hilinde olmuştur. Bu itibarla Türk 
hükupıetinin de bununla meşgul ola
cağı tabiidir. Ben bugüın (dün) Türk 
hükumetile hadise hakkmda temas 
etmek üzere teşebbüslerde bulundum. 
Fakat hükumet erkanı Trakyadaki 
büyük manevralarda bulunuyorlar. 
Ilk fırsatta kendilerile hükumetim 
namına, bu müessif hadise hakkın
da resmen temaslarda bulunacağım. 
Bu hususta hükumet merkezime de 

Bütçe ve hesap meflıurr.!arı bölge
lere ve kplUlere anlatıl;p bu iş niz.anı
landrktan sonra müteakıp zamanlar
da ve senenin muayye:ı aylarında bü
tün spor merkezlerinde planlı teftiş
ler yaptırmak ta karar arasındadır. 

Feci akıbetini sezen Ispanyol gemı
si kara sularrmıza kaçmak ve Bozca
adaya sığınmak suretile meçhul tah
telbahirin taarruzundan kaçmak iste 
miş, bu sırada tahtelbahirle gemi ara 
srnda korkunç bir kovalamaca oyunu 
başlamıştır. Fakat denizaltı gemisi 
fazla sürati sayesinde bir müddet 
sonra !spanyol gemisine yaklaşmış 

ve geminin Bozcaadanın iki mil açığı
na, yani kara sularımız dahiline gir
diğine bakmıyarak bir torpil Sa\'Ur
muş ve bir iki saniye sonra 2600 ton 
luk kocaman geminin sancak tarafın 
da korkunç bir tarrake işiti1miş ve 
buğday yüklü şilep bordasından çok 
derin bir yara almıştır. Bu yara üze. 
rine vapurun ambarlarında açılan de -
tiklerden içeriye sular dolmıya başla
mış ve gemi biraz sonra sağa yat
mıştır. Vaziyetin vahametini anhyan 
gemi süvarisi Bozcaadaya iltica için 
makinelere tam yol vermiş, fakat su 
lar bu sefer de makine dairelerini is telgrafla malumat verdim. Maamafih 

Türk hükumetinin kendi karasula
tila etmiştir. 

Gemiriin karaya oturmadan bataca rı dahili.nde·cereyaq eden hadise mü-
ğmı anlıyan tayfalardan bir kısmı bu nasebetile icap eden her şeyi yapmı
vaziyet karşısında kendilerini denize ya kudretli olduğundan ve yapaca-Tarihi ve milli oyunl :ı.rın,ız arasın

da bulunan atlı cirit o~unlarınm esas 
lı \'e teknik bir S!Jretk yapı!"l'laAı ve 
yayılmasının teminini Ttlrk spor ku
r umu faaliyetlerinin arasna nln~ıştır. 
Bu hususta icap eden te:rfoırleri almak 
tadır. 

atmıya başlamışlardr. ğından eminim. 

Gemi batıyor lıpanyol gemilerinin Akdeniz 
Nihayet tayfaların korktuğu başla seferleri 

rına gelmiş ve gemi karaya oturma- !kinci hadisenin vukuu Akde.nizde 

~por bölgeleri mevcut o!mıyan ba-
zı vilavet merkezlerinde ver.iden böl
ge teşkil edilecektir. B•ın.u:ı için1spor 
gnel meı kui vilayetlere direktifle!' 
vermiştir. 

d~n 5 kulaç suya gelince müvazenesi- Ispanyol gemilerine hakkı hayat kal
nı kay~~e:,ek yuvarlanmış ve Bozca 1 madığını anlatıyor. Yapılan tecavüz. 
a?aya ıkı!.'1z metre mesafede Pann. ler pek feci oluyor. Batırılan gemi
gıa .mev~ıı~de bat::ıışt~~· Bu sırada !erin ikisi de Ispanyaya ve milyon
tehlıkeyı goren gumruk muhafaza larca zavallıya yiyecek götürüyor
motörleri batan geminin imdadına ye du. 
tişerek 37 k~cıiden ibaret odan müret 

Sovyef Rusyada 
Havacılık 
Ba.lJramı 

tebatıru kurtarmışlardır. 

Geminin teknesi ve kamaraları ta
mamen su altında kalmıştır. Şu daki
kada yalnız direkleri su üstünde gö
rünmektedir. 

G: :3 işaretini ve Franko bayrağını 
taşıdığı anlaşılan tahtelbahir vakayı 
müteakıp denize dalmak suretile göz
den kaybolmuştur. 

Felaketzede geminin kaptanı kara
ya çıktıktan sonra telgrafla Istanbul 
Gemi Kurtarma Şirketine müracaat 
ederek geminin kurtarılması için şir

Fakat insanlık hislcrile kabili te
lif olmıyan bir tecavüze uğradılar. 
!kinci hadise bu feci tecavüzün de-
vam edeceğini ihsas ediyor. Bu iti. 
barla buradan lspanyaya gitmek ü
zere bulunan gemilerimizi vaziyet 
düzelinceye kadar Akdenize çıkmak
tan menedeceğim. Maamafih şu an
da Kradenizde pek fazla gemimiz 
bulunmuyor. 

Bütün bu işler hakkında hükume
time telgrafla malumat verdim. Bu
günlerde cevap ve talimat bekliyo. 

Moskova, 19 (TAN)' - Dün bütün 
Rusyada Sovyet havacılık gilnU kut
lanmıştır. Bu bayram, Moskova, Le
ningrad, Kiev, Taşkend ve diğer bazı 
şehirlerde bilhassa büyük törenlerle 
tesit edilmiştir. Moskovadaki mera
sim Tuşino havacılık meydanında 
yapılmış, Sovyet Rusya rüesasından 
başka bayramda 200 bin seyirci bu. 
Iunmuştur. Gazeteler bu bayram hak 
kında makaleler neşretmekte ve Sov
yet Rusyada havacılık yalnız Sovyet 
materyel ve adamlarile, tamamile mil 
li olarak tekemmill ettiğini belirtmek 
tedirler. 

keti konuşmıya ~ağ}rmı~ ve Istanbul rum.,, 
dan çekilen bir telgrafla Aletndnr tah 
lisiye gemisi doğruca vakn mahalline 

Me~l.ul lahcd~QJ.:r 

Mussolini Bir 
Nutuk Daha 

Söyledi 
Roma, 19 (A.A.) - Stefani ajan

sı bildiriyor: 

yetişmiştir. 

Alemdar tahlisiyesi 
Dün geç vakit aldığımız maltımata 

göre, Alemdar gemisi Bozcaada li
man dairesine giderek oradan lazım 
gelen zabıta ve muhafaza memurları 
ru almış, sonra geminin önüne gitmiş 
ve tetkikatta bulunmuştur. Geminin 
yaralan çok ağır olduğundan yüzdü
rülmesi için bir hayli çalışmak lazım 
geleceği neticesine varılmıştır. Ve şim 
dilik faaliyete geçilememiştir. Canla
rını güç kurtaran kaptan ve tayfalar 
Bozcaadada barındırılmıştır. 

"Kemal,, vapuru 
İstanbul - Ayvalık seferini yapmak 

ta olan Kemal vapuru vakadan biraz 

Ankara, 19 (Tan muhabirinden)
Bowaada açıklarında yine bir lspan
yol vapurunu batıran tahtelbahirin 
hangi devlete mensup olduğu hakkın 
da bugiln geç vakite kadar Hariciye 
ve Dahiliye Vekaletlerine resmi ma. 
lfımat gelmemiştir. Hususi surette 
öğrendiğime göre, tktısat Vekaletine 
şu yolda resmi bir haber gelmiştir. 

(Bir !spanyol vapuru, Salı günü sa 
at 17,30 da bir tahtelbahir tarafından 
torpillenerek batırıldı.) 1ktısat Veka 
leti deniz müsteşarı, bu hususta sor. 
duğumuz suale: 
"- Mütemmim malumat bekliyo. 

ruz,, .demiştir. 

Şimdjye Kadar 
Sicilyada Trapani'de vaktiyle Gari. 

baldi'nin Bourbon'ların hakimiyetine 
son ve kati darbeyi vurduğu Calatafi 
mi tepesi civarında, B. Moussolini, ma 
nevralann raporunu dinlemiş ve bi
lahare bir nutuk söyliyerek Habe
şistanı fetheden askerlerin sitayW
ni yapmış ve askeri kuvvetler ile I
talyan milletinin teşkil ettiği birli
ğin, bütün düşmanlık teşebbüslerinin 
önünde kırılacağı muazzam bir kaya 
olduğunu tebarüz ettirmiştir. 

sonra hadise mahallinden geçmiş ve T ·ıı V 1 
batmakta olan !spanyol gemisinin ya orpı enen apur ar 
n.ına koşmuştur. Dün Kemal vapuru 
kaptanından şehriınize gelen bir ~cl
grafta, Kemal vapurunun hadiseyi 
müteakıp batan vapurun imdadına 
koştuğu, mürettebatın tamamen kur 
tarıldığı ve kendisinin de Ayva.lığa 
doğru yoluna devam ettiği bildiril
miştir. 

rasında Erzincanlı bir Türk annesi, I spanyanın Ankara 
o harbin realist görüşlü bir Anadolu 
çocuğuna telkin ettiği düşünceyi ~öy Mculahatgüzarı diyor ki 
lece ifade etmiştir: Biz, gerek pazar günkü, gerek evel 

O sırada Erzincanda, gelen ge- ki günkü deniz hadiseleri hakkında, 
len askeri doyuracak teşkilat yok- meşru Jspanya hükumetinin Anka. 
muş. Asker, evlere başvurur, yiyecek ra maslahatgüzarı B. Ricardo Bego. 
istermiş. Bu kadıncağızın evine de na'ya müracaat ederek maliimat is
bir asker başvurmuş. Kadın kendisi. tedik. B. Begona bize şunları söyle. 
ne yiyecek verdikten sonra harbe gi. di: 
den askerin böyle yiyeceği düşi\nül. "- Birinci hadiseyi öğrendiğimiz 
memesi nasıl mümkün olduğunu me. zaman bunu müessif ve feci bir ma
merakla sormuş. Asker de vaziyetin cera gibi telakki etmek istemiştik. 
böyle acınacak halde olduğunu anla- Fakat, aradan iki giln geçer geçmez 
tınca kadın Erzincan ağzile demiş ki: ikinci bir Ispanyol gemisinin de yine 

- O ki deni (danesi) yoh, bulgu- Akdenizde kahpece bir tecavüze 
ru yoh, elin ka\.'uruna ne diye bula- uğraması, bizi bu işle daha yakından 
şıyorsun, ha gözünü se,·diğim padl- ve daha büyük bir ehemmiyetle meş-
şahi! gul olmıya icbar etti. 
Münakaşaya Türk halkının uzun Ilk hadiseye kurban giden geminıi-

tecrübeler neticesinde yaratt1ğı şu zin ı;üvarisile görüştük. Süvari B. 
vecize ile son verildi: Françesko kendisine 300 metre ka

- Bin işçi, bir ba.~ ... Ule ba.~, llle dar soıkulan katil denizoltı gemisini 
baş... iyice görmüştü. Beraberce bütün !s. 

lşte Türk milleti günün birinde bu panyol donan 'ısını gösteren katoloğ 
başı buldu. Balkan harplerine, cihan lara baktık. Süvari kendi gemisini 
harplerinin felaketlerine amil olan "batıraQ meçhul tahtelbahirin benze
gözü bağlı gidiş ancak ondan sonra rini bulamadı. Bu münasebetle size 
durdu ve Türk milleti bu sayede şe. gayet sarih olarak söyliyebilirim ki 
refli varlığına kavuştu. ilk hıldiseyi yapan denizaltı gemisi 

Ahmet Emin YALMAN ne asi Franco'ya ve ne de meşru Is-

İspanya hadiselerinin son günlerde 
en çok göze çarpan safhası, meçhul 
bir takım tahtelbahirlerin muhtelif 
·memleketlere ait vapurları torpillc
meleridir. Yalnız Ağustos ayı içinde 
bu hadise birkaç defa tekerrür etmiş 
ve Fransa, İngiltere, Danimarka, Yu 
nanistan, İspanya ve !talyaya ait bir 
takım vapurlar birbiri ardınca torpil. 
lenmiş ve bu hadiseler derin bir me. 
rak uyandırmıştı. Ağustosun ilk haf. 
tasmda Tunus açıklarmda bir İngiliz, 
bir İtalyan, bir Yunan vapuru bu meç 
hul tahtelbahirin taarruzuna uğra. 
dı. 6 Ağustosta Britich Corporal adı. 
nı taşıyan İngiliz vapuru ayni tarzda 
torpillendi. 10 Ağustosta ayni hj.dise 
Mareşal Liyotcy adını taşryan 

Fransız vapurunun başından gec;ti 
ve ayni meçhul tahtelbahir bu Fran. 
sız vapurunu da torpilledi. Hadise 12 
Ağustosta tekerrür etmiş ve Dani. 
markanın Edich adı verilen vapur da 
asilere ait olduğu açıkça haber verilen 
zırhlılar tarafından bombardıman e
dilmişti. 

Daha sonra Ispanyollara ait iki va
pur, birbiri ardınca meçhul tahtelha 
hirin taarruzuna uğradı ve İspanya 
hükftmeti bu taarruzların İtalyanla. 
ra ait bir tahtelbahir tarafından ya. 
pıldığını iddia ve bu iddia üzerinde ıs 
rar etti. Daha sonra Bozcaada açık. 
lanndaki hadise vuku bul • 

du ve meçhul tahtelbahirin veya tah 
telbahirlerin hüviyeti hala anlaşıla. 

madı. 
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Usküdar Yangını Facia~ 
Binayı Kasten Yakan Y akatandı 

f 

Vıküdar Adliye binası yandıktan sonra... . t)s~U~ 
(Başı 1 ıncıde) l üzerine yakalanan Nured~ı? ·ş, 

bir işe cüret edilmediği anlaşılmıştır. müddeiumumiliğine getıriJı!lJstU 
Yangının, hariçtan ve adliyedeki sorgusu yapıldıktan sonr~ tştif• 

dosyalarla alakası bulunan kimseler. sulh ecza hakimliğine verıl~ured 
den .biri tarafından yapılması şüphesi Orada sorgusu yapılan .~ f etıt 
u.~rin~. ara.ştırmalar yapıln:ış ve b.u suçunu etraflıca ikrar. ~e itır~ fi gr 
şuphe uzcrıne yapılan tahkıkat netı. toplanan deliller tevkıfıne kil ·e f 
cesinde dolandırıcılıktan ve emniyeti lereı..l{ dün geç vakit tevkifa.neY 
suüstimalden suçlu bir mahkfım üze derilmiştir. • .. bı; 
rinde durulmuştur. Bu ada.m Beyler. Yine verilen mallı mata. gore. 0 
beyinde Çamlıca caddesinde 23 numa damın, hadise esnasında. sarb0!,~ 
rada oturan 324 doğumlu Reşit oğlu ğu ve hakkındaki ilamı ırnbll ıo--ıı 
~ureddindir. Bu SU<~lu bir buçuk ay dile Üsküdar açiliye binasını Y~ııt• 
hapse mahkum olmuş ve bu mahkfı. yeltendiği anlaşılmıştır. Ta!ıltd·r. 
miyet kat°iyyet kesbetmiştir. Bunun hemmiyetle devam edilmekte 

1 

küçük itilaf 
Koni er ansına 
Hazırlıklar 
Bükreş, 19 (TAN) -Ayın 30 unda 

Sinayada toplanacak olan küçük iti
laf konferansı için, Rumen hariciye
sinde hazırlıklara başlanmıştır. Kon
grenin toplanacağı Hariciye Nezareti 
binası, tamir edilmektedir. Kongre 
dört gün sürecektir. Son celseye Kral 
Karol riyaset edecektir. Konferansın 
ikinci gününde küçük itilafın müessi
si olan Rumen devlet adamı Take 
Yaneskonun mezan ziyaret edilecek
tir. 

---o,---
Tabiat Bilgisi kitabı 

Müsabakasında 

Kazananlar 
Ankara, 19 (Tan muhabirinden) 

- llkmekteplerin dördüncü ve be
şinci sınıflarında okutulmak üzere 
Kültür Bakanlığının açtığı tabiat bil
gisi kitabı müsabakasına gönderilen 
eserler tetkik edilmiş, zira 1 t mühen· 
disi Tarık Eminle Suphi Rızamın be
raberce yazdıkları kitap çok beğeni!. 
miş ve birincilik mükafatı bu iki gen. 
cimize verilmiştir. 

Uçü.ncü U. Müfettişlik kültür mü
şaviri Reşit Tarakçının kitabı ikin. 
ciliği. Antakya kültür direktörü Ke
mal Kayanın kitabı da üçüncülUğü 

kazanmıştır. 

Pamuk Tohumları 

Muayene Ediliyor 
• 

Aınkara, 19 (TAN) - Pamukları 

hastalıklı bulunan bir iki kazamız· 

dan diğer vilayetlerimize ve bilhas. 
sa Ege mıntakasına sevkolunacak pa 

muk tohumlarının muayenesi ve di. 
ğer vilayetlerimiz pamuklarına sira. 
yetini önlemek için bu vilayetimizde 
sıkı tedbirler alınması kararlaşmış. 

tır. ı 

incir ve Üzüm 

Piyasası Açı~dı 
Izmir, 19 (Tan muhabirinden 1-

Izmir, Egenin iktısadi hayatınm en 
hararetli günlerinden birini yaşamış. 
tır. Uzüm ve incir piyasalarınıın açıl· 
ması dolayısile borsa salonu, bayrak
larla donanmıştı. Saat 11 de vali, 
Türkofis mtidürü, Ticaret ve borsa 
reislerinin iştirakile üzüm piyasası 

açıldı. Vali uğur diledi. Üzüm piyasa 
sı 12,75 • 23 kuruşa kadar açılmış, 

akşama kadar 922 çuval üzüm satıl
mıştır. Saat 12 de de valinin riya
setinde piyasa tacirleri toplanmış, 

incir piyasası haki<ında görüşmüş. 
!erdir. Fiyatlar 9 - 10 kuruştan a
çılmıştır. Incir ve iizüm hanlarında 

çalışma başlamıştır 

Polon yada 
Parti kavga/atı 

rasYor>' 
Varşova, 19 (TAN) - !il ,rıf. 

Demokrat Partisi mensupları:. ı\ilı 
vada Yahudiler aleyhinde bU) f,ı 
mayişler yapmışlardır. BirJ<tı.Ç cP' 
di mağazası tahrip edilmiş ve 
ları kırılmıştır. t f>' 

Krakow Nasyonal - nemok~~ 
tisi mensupları ile Amele • so 6 Jıli 
!er arasında çıkan bir döviişte 
nğır surette yaralanmıştır. 

--0-

Fransada 
Mnvn Mtınll!' r_r11ft1fJ 

o 
~ ıtıı."ıı. 

Bordeaux, 19, (A.A.) - fllld 
dusu erkanı harbiye reisi t~rll rıd 
idare edilmekte olan şimali ş~~ş; 
şimali garbi büyük hava mnııe 
saat 17,30 da başlamıştır. s)llr 

Mavi taraf Montpellier • S ııııY 
Etienne hattmrn şarkında, kJrıı1 
raf ta ayni hattın garbindedir· tı1 

Silahsız müdafaa talimleri b~ ti' 
nevralarda mühim bir mevki iŞ U):J 
mektedir. Ilk defa olarak 5'J..~(lı' 
şehir, ayni zamanda geceli gu ı;tıf• 
tayakkuz halinde bulunduruıcıc& 

o k 
Filistin ve /rtlr, 
Bağdat, 19 (TAN) - Feı.ı.telrf 

jansının bildirdiğine göre, yeıı~i 1 
hariciye nazın, Filistinin ta1<5 pıl 
leyhinde bulunan Filistin ft.t

8 
tt11 

ınrn noktai nazarım müdafn~ cıcııf'i 
müstakil bir Arap hükumet~. lJS.c( 
masını ileri sürmek için cyliil. }'B 

da Cenevreye gidecektir. yeıı~ ıc' 
nenin Filistin mesele.sinde c:~~ 
nenin siyasetini takip edecegı 

lunuyor. 

Atlas Denizinde 

Gemi Çarpıştı 
s( 

·koes 
Lizbon, 19 (A.A.) - Leı ·ill ıı 

larmdaki sis dolayısile Eud0
" ıllst 

dnki Yunan yük gemisile Wil!.e ade 
· · ırıUS >\o 

adındaki Felemenk gemısı tıU> 

etmişlerdir. Her iki geıni de isi• r 
hasara uğramıştır. Yunan gcft'I 5ıf 
römorkör tarafından ç~kiln~eıil~ııı 
le Leixoes' e getirilmiştır · ı.ıtıı:ll"'
gemisi de süratini azaltarak gnıı ~ 
doğru yola koyulmuştur. BU 
ya varacaktır. 

---~ 

BaqrakJıda. /el 
Çıkan kem_ı~••', 

Izmir, 19 (Tan muhabırııı 0ıdl 
Bayraklı infilak faciasının ,rtet 

a·ıırıe.r
yerde hafriyata devam e 1 ıtı!I 
Bugün bir duvar yıkıntısı 0 ı: 
insan kemiklerile bir kafatıı~ı sd'' 
rılmıştır. Bunlar yarın, tıb 1 

gönderilecektir. 
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Gu.ııUtı Pro 
ÖQtE graou - lstanbuJ 

Saat NEşnty .ATI: 
l 50 12,30 Pi" k .. 
n 1iaı;adııı a la Turk musikisi. 

ttyetı. 14 00· . l3,Q5 Muhtelif plak 
41tQ~- • Son. ·-ms 
S ~rilatı: 

19 OOaat 18,30 Pı· 
n Radyo akla dans musikisi. 
ö:rliru. 20,0o ~nık komedi: Yorgi 
2 4 r Rıza taratsıl saz heyeti. 20,80 
2l 1~ F'asıı saz ~ndan arapça söylev. 
erte AJans \re bYetl. (Saat ayarı). 
soı 1 gUnUn orsa haberleri ve 
23 ~ar. OPeraProgramı. 22,30 Plakla 
~· ve operet parçal:ırı. 

Gaf 
•antep li"'k" 

Gaz1 u unıet Doktorluğu 
h' k antep (T.A 
bu lırnet dokto N) - Yeni merkez 
1lşlarnıştır ru Eşref vazifesine 

ilan Dr T · ~Yonkarahisara ata-
l'iy •:- · evfık b h 

ewue ha k u afta yeni memu-
re et etmi§tir. 

d lstanbuı Ik-:-.-.-.-----
an: ıncı lflas Memurluğun-

! ldiifıis Neını· 
atına ait k 1 Zade Şirketi ile şahıs 
lr Olan d onkurdatonun reddine da

keıneden ~sYadan zabıt defteri mah
l"utıUn ı~· ade edilmiştir. Masa memu-
. ~I taki 1 l!ı lehli~ P ve tasfiyeye devamı 
d vaııı gat Yapıldığı halde tasfiyeye 
l etnıenı· 

KANZUK 
Saç Boyaları 

JUVANTıN 
KUMRAL - SİYAH 

. Ter ye yıkanmakla kat'i~ 

yen ~ıkmaz, tabii renk veren ta... 
nmmı~ yegane sıhhi saç 

boyalarıdır .. 

INGILIZ KANZUK ECZA1'~ 

BEYOGLU - 181.'AN'BUL 

. 

1 

... 

d l(anu ış olduğundan Icra ve 
aki nızaınnun sureti tatbikı hakkın

iUctbince namenin 56 ıncı maddesi 
avetııı alacaklıların toplanmaya 

>ııa e mecb · • 

ı• • 
,., 

caklııa urıyet hasıl olmuştur. 
•Daktilo Aranıyor• 

ııu Saat ıt1n 26-8-937 Perşembe gü
ları ilan de dairede hazır bulunma
~ur. (34507) 

r 
.c 

Hesap ve fatura işlerini bili 
bir Daktiloya ihtiya<; vardır. E 
nebi lisan bilenler tercih edilece 
• tir. Bahçekapı Hasan deposu 

k 

•• 

0.l>e-vıet Demiryollorı işletme IX 
ırektörlüğünden: 

imiş ı:tı~1937 Tarihinde kapalı zarf usulile satın alınacağı ilan edi 
lrave r\ile~ lüzum üzerine bir ımüddet tehir edilmiş bulunan 8000 ~ 
Cide ;se aıt ihalenin 28-8---1937 Cumartesi günü saat 10,30 da Sı 

n Qi lşletnıe satınalma komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapıla 
h 1.ltıur QU • 

eşe 

rke· 
cağı 

lal'in ~e girmek isteyenlerin 1560 liralık muvakkat teminatla kanu 
d ettii'Pi · k · t 

ntın 

ler-
inde 

al'ıltı c.• Vesikaları, Nafia işlerine ait eksiltmele~e gırme ıs ~yen 
ı., aca.k mUteahhitlik vesikası hakkındaki talımatname daıres 
Jti k: ~oilıa. '>"c toclıli.Elcrini a.;>ul bUu .,a.a.t. 0,30 hıa.da.• l::ıolChllt: lılua DJU• 

Sir-
ltı4kl~ısyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

de 9
1 

er bu işe ait şartnameyi, Ankara Malzeme Dairesinden ve 
· lşletnıe satınnlma Komisyonundan bila bedel alabilirler. (5 334) 

ra 

937 
iileti 

~Uhanı 
~tııa gU llıen bedeli 46400 lira olan 800 ton katran yağı 1:-10-1 
:ııasınd nu sa.at 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada Nafıa Vek 

tı ~u İ.şea t.atın ahnacktır. . . 
anu-1 lltı ta~ gıl'tnek isteyenlerin <3480) liralık muvakkat temınat ile k 

detilli a~1 ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitl'k vesikasını ve .te klif-
sin-eki >-!eı- gUn saat 14 de kadar Devlet Demiryollan Malzeme daıre 

atıl-

tJı Sa.ıtna kez komisyon:ı Reisliğine vermeleri lazımdır. 
a~İad llıeler (232) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 8 

ll'. (5257) 

>.tuharn • • • 
olan 
iha-

~gıda ci~en bedellerile muvakkat teminatları hizalarında yazılı 
b ~llnıeıt 8 "e. nıikdarlan yazılı beş grup malzeme her grup ayrı ayrı 
l t\aaı d h.i§artile 6-9-1937 pazartesi gu"nü saat 10 da Haydarpaşada 
ın a ı· · ·1 lll?ıa Utdeki satmalma komisyonu tarafından açık eksıltme 1 e 
~ caktı 

Gar 
sa-

~ u l§e . r. . . 
mda ~~ı ınu~t'lnek istiyenlerin ka~~un tay.in ettiğ.~ ~~saık ~e hızalar 

ısyOh~ akkat teminatlarile bırlıkte eksıltıne gunu saatıne kadar ko-
~ "&(l in" 

U ~ ~racaatıan lazımdır. 
lS l ....._ 10 aıt §artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktad 7 lıra SoOoo Kğ. göztaşı muhammen bedeli 2100 lira, muvakkat tem 
~ ....._ lOoo kuruştur. . 
lsS &.di l<ğ. toz sabun 2000 Kğ. s utkostik, 5000Kğ. potas kostık, 

lita8oda muhammen bedeli 2482 lira 50 kuruş, muvakkat tem 

ır. 

inatı 

3000 
inatı 

lira 
a '2~9 kuruştur. 
~\ıa.kkat ~ l<~. tutkal, 300 Kğ. san balmumu muhammen bedeli 1209 

lt? ' 5oo emınatı 90 lira 68 kuruştur. 
S lira adet 500 m m genişliğinde çimento künk muhammen be 

~05 '- \ıaınu\rakkat teminatı 110 lira 63 kuruştur. 
deli 

~aaı, mu~' kanca, rozas gibi muhtelif soba levazımı ile kömür ve .b 
ı-u ~ bıe nı telıf fener, yağdan, bidon ve saire gibi 14 kalem muhtelıf 

ahçe 
cins 
ku-

9. 

§tur. (Sa Uhanınıcn bedeli 1841 lira muvakkat teminatı 138 lira 8 

~ 
i~ı:e11ı_e_t _D_e_m_i-ry_o_l_l_a_rı_v_e_L-im_a_n_Ja_r_ı 

<2 /\~t"1e Müdürlüğünden: 
geçit 

~ &'lısto 
~u llltııi " 

8 
1937 tarih pazar günü, Çerkesköy civarında yapılacak 

~de c.Otrnek ' • .. S" k ciden ll 8() le . . ı~tıyen sayın halka bir kolaylık olmak .uzere ır e 
lto u Usi t nzıuı Ucretıe hususi bir tenezzüh katan tahrık olunacak 
v y ve 8 enezıUh katarı Sirkeciden 8 de hareketle saat 11.56 da Çe 

t>&.lat ea at l7 45 de Çerkesköyden harketle saat 21,32 de Istanbula 

tır. 

rkes-
mu-

sın ıf 

n t a· 

t ed il-

QlrJt ecektır <as ecı. Çe · 

5 İl, sın f l'kesköy gidiş geliş bilet ücreti bütün resimler dahil 1. 1 171 ın Q 4ı ına. k • . 110 kuruştur. 
li t 5 ~a ına.dar ebeveynleri beraberinde gidecek çocuklar meccane 

!tıeı a.~a ınaıU::n ~karı olanlar tam ücrete tabidir. 1
dir. (5389) at ıçın Sirkeci garile banliyö istasyonlarına mUracaa 

i ş Bankası asgari 25 lira mevduatı bulunan bütün Rumbara sahiplerine 
s enede kura ile 20,000 lira mükafat dağıtmaktadır. . . . 
1 937 sonuna kadar keşide tarihleri: Eylül, Birınci Teşrin ve Bırıncı Kan_un 
ylannın ilk günleri. a 

Bina işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden: 

ya 
1. - Eksiltmeye konulan iş Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü yanında 
pılacak Müzik Oğretmen okuJu pavyon inşaatıdır. 
Keşif bedeli: 81600 lira 35 kuruştur. . _ . 
2. - Eksiltme !:!4-8 -1!13"' ~alı günü saat 15 de Nafıa Vekaletı Ya

pı Işleri mum M°udüriugü Eksiltme Komısyonu odasında kapalı zarf 
ulile yapılacaktır. us 

m 
3. - Eksiltme snrtnnmcsi ve buna müteferri evrak 158 kuruş bedeJ 
ukabilinde Yapı lşleri Umum Müdürlilğünden alınabilir. 

m 
4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2370 lira 03 kuru~luk 
uvakkat temınat vermesi ve Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteah
tliği vesikası ıbraz etmesi lazımdır. hl 

s 
5. - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 

aat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
uktezıdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2586) (4994) m 

Akay işletmesinden : 
1) lşletımemizin Yalova Kaplıcaları methaline iki kilometre mesafede 

tesis edeceği elektrik santralının bina kısmila, yaptmlacak olan trans
formatör kulübesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2) Bu işe ait evrak şunlardır-
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Fenni şartname 
c) Keşifler 
ç) Projeler 
d) Mahal listesi 
e) Mukavele projesi 
f) Fenni şartname lahikası 
3) Eksiltme 7-Eylül-1937 Salt günli saat 16 da idare merkezinde 

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

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

vakkat teminat getireceklerdir. 
6) Tealif sahipleri getirecekleri zarfları yukarıda yazılı günde niha

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

7) Şaratname ve keşifler idare veznesinden üç lira mukabilinde satın 
alınabilir. (5332) 

lstanbul Liman işletme idaresinden : 
Galatada Rıhtım üzerinden eski Mumhane antreposunun bulunduğuma 

halde yeniden inşası mukarrer antrepo binası açık pazarlığa konulmuştur. 
1 - Pazarhk 25, 8, 1937 çarşamba günü saat 10 da şefler encümeninde 

icra edilecektir. 

2 - Pazarlığa girmek için (17.000) liralık teminatın encümene tevdii 
meşruttur. 

3 - Taliplerin (150.000) liralık bir i§e ait inşaat yaptıklarını tevsik 
etmeleri lazımdır. 

4 - Her tUrlU izahatla beraber şartname ve projeler (10) lira mukabi
linde fen servisi şefliğinden alınacaktır. (5000) 

Tabip Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden; 

jMaliye Müfettiş Muavinliği imtihanı: 
Maliye teftiş hey'etinden: 

35 lira maaşlı maliye müfettiş muavinliği için 27 Eylül 937 tarihinde 
imtihan yapılacaktır. . 

Aranılan şartlar şunlardır: A - Memurin kanununun dördüncü mad· 
desinde yazılı evsafı haiz olmak, B - 1Kanunusani1937 tarihinde yaşı 
otuzdan fazla olmamak. C - Siyasal bilgiler okulundan, Hukuk FakUl· 

tesinden, Yüksek Ticaret ve lktısat mektebinden veya bunlara muadil de 
recedeki ecnebi mekteplerden mezun olmak, D - yapılacak tahkikat ne
tfcesinde ahlak ve seciyesi müsait bulunmak, imtihana talip olanlar 12 
Eylül 937 tarihine kadar Ankarada Maliye Vekaleti Teftiş hey'eti Reisli· 
ğine arzuhalle müracaat edeceklerdir. Arzuhale şu evrakın raptı lazımdır. 

A - Niifus cüzdanı ve adresi, B - Kendi el yazısiyle tercümeihal hill8.
sası "Memuriyette bulunanlar müddet ve sureti hizmetle:-ine dair resmt 

vesika raptedeceklerdir." C. - Askerliğini yaptığına dair resmi ve

sika, "Askerlikle alakası kesilmemiş olanlar tecil edilmişlerse imtihana 

girebilirler, kazandıkları takdirde ancak namzet olarak kabul olunabilir
ler.,, D - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi, E - Sağlam ve yol· 
culuğa mütehammil olduklarına dair hükumet doktorunun raporu. 

Talipler tahriri ve şifahi olmak üzere iki imtihana tabi tutulacaklardır. 
Tahrıri imtihan Ankarada ve lstanbulda ve muvaffak olanların şifahi mı. 
tihanı Ankarada yapılacaktır. 

lmtihan Programı: 

ı - Maliye A - Bütçe "ihzari, tatbiki, tasdik ve kontrolü," muhasebe! 
umumiye kanunu hlikümleri, B - Yergi nazariyeleri ve usulleri vasıtasız 

ve vasıtalı vergiler,, Sedüllü vergiler, veraset ve intikal vergileri, istihlak 
üzerinden alınan vergiler, Gümrük; inhisarlar, harçlar.,, Türkiyedeki va· 
STtah ve vasıtasız vergiler, C - Maliye Vekaletinin merkez ve Vilayetler 
teşkilatı, D - istikraz nazariyeleri, tahvil, amortisman, Türkiye Düyunu 
Umumiyesi, 

2 - iktisat: A - istihsal, tedavül, nakit ve itibar, inkisam ve istihlall 
bahisleri. 

3 - Mali ve ticari hesap, faiz, iskonto, faizli hesabı cariler. 
4 - Hendese "Satıh ve hacim mesahaları." 

5 - Ticari usulü defteri "Esaslı ve pratik malümat" 

6 - Hukuku idare, memurin- muhakemat kanunu ceza muhakemele. 
ri usulü kanununun tatbikat usullerine müteallik hükümler, ceza kanu

ı:ı.unun memur suçlarına ait kısmı, kanunu medent ve borçlar kanunu ile 

Ticaret kanunlarının maliyeyi alakadar eden hükümleri 

7 - Türkiyenin tabü ve iktısadi coğrafyası ve tarıhi hakkında malfı· 
mat. 

8 - Ecnebi lisanı "fransızca, almanca veya ingilizceden biri" 

lmtihan neticesinde müfettiş muavinliğine alınanlar Uç sene sonra ya
pılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa Maliye Müfettişliğine ta
yın edilecekler ve bir sene staj için Avrupaya gönderilecektir. (3549) 

Nafıa Vekaletinden: 
-1 Birinciteşrin 937 cuma günü saat 15 te Ankarada Nafıa Vekaleti mal
zeme eksiltme komisyonunda 232000 lira muhammen bedelli 4000 ton kre
ozotun kapalı zarf usulU ile eksiltme si yapılacaktır. 

Eksiltme ~artnaımesi ve teferruatı 1160 kuruş mukabilinde Vekalet mal 
zeme: müdürlüğlinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 12 50 liradır. 
lsteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre Vekaletten alın

mış malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte l/Birinci teşrin 937 cuma 
günü saat 14 de kadar Vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri Jazım. 
dır. (2724) (5197) 

Ankara civanndaki tpüesseseler için iki tabip alınacaktır. isteklilerin Sahibı: Ahmet Emin \' AUIA~. Umumi Neşnyatı Idare Eden: s. A .ı ı 
şartları anlamak üzere umum müdürlük sıhhat subesine müracaatları. 4124 r!ıı7ı>tı>f'ilik vı> NPqrivııt 1'ilrk LimitPt Sirketı !=?"'""" :Yt "'" "' .. ' 
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~=-------------------------... ,, 
Kendıne beyhude 

yere eziyet ediyor 

V OZi 
varken ıstırab çekilir mi', 

BAŞ, DiŞ 

ağrıları 
ve üşütmekten mütevellid bütün 

ağrı sızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya karşı : 

İcabında günde 3 ka,e alınabilir. 

•• .. m11111m111 .... ım1 .. mg--aımll'.i~muwm•i&ii,,011111mm•meg~m-IOilll• ....... 11111 .. mıpe .. 

f C!I 'Zkzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için• 

l'ııl 

I> ullanımz. Binlerce hastayı kurtarın ıştır. Eczanelerden isteyini? 
4111 

1 

lngiliz ve Avrupa ıneyva tuzları~a 
müth·ş ve ezici b:r rakip o up dort 

beş misli daha ucuz 'ur. 

HASAN AZOZ özO 
Şekerli ve meyvalı olup en leziz bir gazoz ve en nefis bir şaınpall: 

hulasası gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa Ingiltere ve ıuıya oi
şerbet ve içki yerine kullanılan en sıhhi bir annyidir. Hasan gnz~~u ~Y 
devi ve hfı::ımdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba kaşığı içilebıltr· çoı 
zın sıcakta dondurma ve şerbet yerine Hasan gazoz özü alını~· p:ıi"" 
ucuzour: Kavanoz içinde küçük 25, iki misli 35, dört misli 5Q., sekiz 
ti 90 kuruştur. 

•• 
Hasan Ozü Meyva 

fi 
Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dol~ ıııi-

Dev et dem·ryoHarı ve rman!arı 9 uncu 
iş etme müdür üğünden: 

Bu Akşam _______ , gazli midelere yemekten sonra, küçüklere 1, büyüklere 2 tatlı kaşığl ol' 
devi ve-. hazımdır. İnkıbaz ve barsaklarda atalet halinde sabah aç it~ 
na 1 - 2 tatlı kaşığı müleyyin ve çorba kaşığı ile müshildir. Me):v~l 

1
oa 

özilnrlen yapılm~tır. Şekersizdir. Şişesi 40, büyük 60, dört anislı 
kuruştur. 

lşl.,tmemizin Hasılat Şubesi için fransızca bilir bir erkek daktilograf 
ar. nılmaktadır. Isteklilerin vesikalar ile birlikte Işletmemize müracaat
ları Uan olunur. (53E{)) 

Belediye 
Bahçesinde TAKSiM 

Bestekar 
~- .... u Akşam Boğazçinde . 

1 Tü ~ Hava Kurumır Sa'ahaddin Pınar'ın F e~tival Mehtap Alemı 

. ·vuK PIY ANGOSU 
San' ata gir· ş· n:n 24üncü yıldönümü 

ku lulanacakhr. 
71 numaralı vapurda saz heyeti 

Bayan SAFiYE ve Arkadaşları 
27 numaralı vapurda. 

-. ........................... TL.43703 ... ._~ 
Ball<an festfval HeJ1elleri 

5. ci keşide 11 Eylul 937 dEd1r. 

Bü(k ikramiye: 50.000 Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 halık ikramiyeler· 

le (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• 
DlKI\A1': 

Bilet alan herkes 7 / Eylul /937 günü akfamma kadar bi
letini deği,tirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten •onra bilet üzerind~1<; hakkı sJtlot olnr ..• 

Yü!(sek Mühendls 

Kom·syonundan: 

t-1 ek ebi Sahnalma 

Mektı-b'n J937 mali senesi sonuna kadar ihtiyaet olnn (41700) kilo ek· 
mek açık ekE?iJtmcye konulmuştur. Ilk teminatı (344,05) lira ve muham
men bedeli nı ı kuru~·ıır F.k" ltmr- · 23-8--1937 tarihine rasUıyan Pa
zartesi gilnU saat (11) de yapılncaktcr. •IQf ı 

Ş:ırtnamesinı görmek ıstE>yenlerm her gün ve cksiltmeve gireceklerin 
belli gün ve S!lnlte Giımüşsuvunda mektep binası dahilindeki komısyona 
müracaatları ilnn olunur. (4H05> 

·11&: ..... ··.~ . . ...... . ,• ..- ~~ lNKAkAOf 

Türk Maarif Cemiyeii Lisesi 
1937- 38 Ders yılı tedrisata yeni yaptırılan Kolej binasrnde 

başlann<'uktır. ilk, Orb: ve Lise kısımları vardır. Yıllık ücret 
ilk 60, Orta 80, I...ise 100 liradır. Kayıt ve fazla tafsilat için 
"Ankarada Türk Maarif Cemiyeti Lisesi,, Müdürlüğüne mü
racaat edilmesi. ( '1!Jfl6) 

.... DİKKAT-
vavruıarmı yaz has'allkla. 
rından korumak istiyen 

ar. nelerin nazarı dikkatine: 
Çocuklar içln en iyi gıda ana 

sütüdür, fakat her hangi bir se
beple bu sütten mahrum kalan 
çocuklara verilecek en iyi ve ınü
kemmel gıda Amerikada mü
tehassıs doktorlar nezdinde hazır 

lanan ve memleke
timiz doktorların

ca takdir edilen: 

S. M. A. 
Marka fi 

Vitaminli SUttür, 
Fazla tafsilat isteyenlere mec
canen literatür gönderilir. Gala

ta posta kutusu 1255 
- Her eczanede arayınız - # 

Kolaylık-Şıklı.k 
H•• ••rd•" evvel kolırhlı .... 

JU ıpor me .. khlf B•J'"lar, Clll•r 
191,. rıpılm•f olan bu HntGl'-kQ. 
letl•" ,,, ... k flkltll• d• , ...... •t· 
nlif olurlar Hulutu lncılt!r VQ. 
cuda" ,,,.11111ıanO dOıoltl• •• 111 
t•dld 1ıa .. kıtıır4• 11111 k1t•ı11a11 
k•r•u. 

Fırıtı , 7 ı, ı ıırad•n lllbareıt1 
..... ,.,, , ...... 1 •• 

,- .RKETi HA YRiYENiN 
Yarın~ orkestralı ve cazlı gezinti seferi me~ta~a rastlıyor 

71 No.lu vapur mutad gezinti seferini yapmak üzere 14,15 de Köprüden kalkacaktır. 

Vapurda Sarıyere kadar mem~eketımize yeni gelen 8 artıstten mürekkep 

LiLL Y SZKEL Y idaresrnde" POGANY ,, 
Macar orkestra takımı en latif ve klasik parçaları çalacak ve Sarıyerden itibaren mükemmel 
bir caz takımı Köprüye avdet edinciye kadar dans havaları çalacaktır. 
Mehtabın en canlı ve parlak safasından istifade edilebilmesi için vapur 22,15 de Köprüye 

avdet edecektir. 

Büfe, lokantacı methur JJ'andeh taratından deruhte edıtmektedır. 

Beyan Ediyorum! 
"BU BiOCEL 

Sabit olmuştur 

ki cild yiyebi
lir. 

)oktorum de 
rniştir ki; bu 
hususi cild 
unsurunda bulunan 
Biocel, kemali itin:ı 

ile seçilmiş genç hay
vanlardan istihsal edilmiştir. Cildin 

derinliklerine nüfuz eder. Ve genç 

ve taze görünmesi için muktezi gıda

Köprüden kalkacak vapurlar 
71 numara saat 21 de 65 ntbmara saat 21 de 

Beykozdan kalkacak vapur: 
74 numara saat 10,20 de 

Yenimahalleden kalkacak vapur 
66 numara saat 19,45 de 

1 
Fiyatlar: 71 numaralı vapurla 100 kuruş, diğer vapurlarla 

50 kuruş. Vapurlar Beykoz açıklarında ve Sarıyerde Canlı· 
1 balık lokantası önünde duracaklardır. L_ Saat ikide köprüye avdet. Tramvay temin edilmiştir. 

------------------~-------------~ 
·---- Bel'iktaş: Yıldız - Eski Şe~siilmekiitip 

OKULLAR GÜNEŞi Direktörlü~deJI: 
ı - Yuva - Ilk - Orta kısımları gündüzlü - geceli kız, erkek taıel:Je 

kaydına başlanmıştır. Hergün kayıt ışi yapılır. 
2 - Eskiden kayıtlı talebenin kayıtlarını yenilemeleri. 
3 - Bütünleme sınavları Eylülün biıinden itibaren yapılacağı. 

·--------• Telefon : 42282 

" 

PROFiLAKSiN 
Belsoğuk~uğu ve korur· 

~ .. ADEMi iKTiDAR 41-

ve BELGEVŞEKLiOinE t<A 51 

• r. 1 

yı vererek besler. Büyük bir Viya
na Universitesi Profesörü tarafın

dan keşfedilen bu cevher, şimdi (be

yaz rengindeki) Tokalon kremi ter

kibine höccyreleri beslemek için tam 
matlup nisbet dairesinde karıştırıl

mıştır. Bu kremi gece yatmazdan' ev

vel sabahları. beyaz rengindeki To

kalon kremini kullanınız. Uç gün zar 

fında teninizi gayri saf maddelerin
den ve zayıflamış yüz adalelerinden 
kurtarmağa başlar. Doktor Stejskal ı 1 
tarafından bir Viyana hastanesinde • Her eczanede arayınız (Posta =----=-'-
55-72 yaşlarındaki kadınlar üzerin- ~~~~!!ii.-. 1255 Hormobin Galata istanbul ~ 
de yaptığı tecrübelerde buruşukluk- d 
ıann altı hafta zarfında zail olduk- Beynelmı·'tel ~zMı·R Sergisin e 
!arı görülmüştür. t 

f .............. .. 
Zührevi ve cılt hastalıklan 

or Hayri Omer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
ka~tsmda No. 133 Telefon :43585 

FOfO 

Hamza Rü 
• 

· d. -~nı ı · · ·· ·· üz oc.ı•· Paviyonunu zıyaret e ıp guze eser erını gorun · d. 11,ı-
en ıon model fotoğraf malzeme ve makinelerini seyre 

1 

Mağazalar: IZMIR Emirlerzade çarşısı 4, 5, 6, 7, 8, 9 


