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30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. etiz 71)z kuruştur. 

Kati Neticesi Alındı anevranın· 

GALiBiYET KIRMIZI TARAFTA 
Kırmızl Kolordunun 
Yarma . Harekatı 

Cok iYi Neticelendi 
iki Taraf Kumandanlarının Kucaklaşıp Öpüşmeleri 

Herkese Sevinç Yaşları Döktürdü 

Ordumuz 
Milletin 
it• 11lıadına 
l&yıktır 
~tr~u. 20 '1~ <Manevrayı takip eden 
~~dan) - Büyük Millet 
~., ren a nıanevraıan takip eden 
'~eraııer ve diğer askeri er
i\ btt111.n da bulunan B. Cevdet Ke-

ltl beYaıı kau netice alındıktan son 
", l«an atta bulundu: 
~~ evra Balıasmd d··rt ·· \'e rtind. a o gun 
~ '\'ra ilılU fasılasız çalışmalara 
tu.... li1.ııı Bahasına gelinciye kadar 
c:.1iilllletı, erce süren uzun yürüyüşe 
l~l'cliğj 8o~ dakikada her neferin 
~ ta1tclirıe~nd~ik ve çeviklik her tür 

· e layık olacak derecede-
Orıt 4~1t lııltuı \1 
~ Olduhn at~ndaşlarm emniyetine 
te tan 

0 
u ıspat etmiştir. Diğer 

~~~Yel'dunı~~un bugün muhabe
cl~~~:e dı?~:. her türlü harp 
~at'aıı~luşu ~enılıgı, bolluğu ve mo
clQ.. '~an k~ııı~~izin fedakarlığmı 

l:>q elsi hır varlık halinde -

·~rıı ıı lar1as 
du 11>, döv ~~a sabanının başından 
btr(Oca~a en~nın üstünden inerek or 
taıa aç ayda glren Türk çocuklarının 
leti l'ı ntlidte en kanşık motörlU vası
~ı.ı ayrıca :nıeı surette idare etmc
ltuıı:ı. 11Clice.Yi j'?c değer bir noktadır. 
tlz11 a?<la he 

1 ;?~la görürken Türl\ 
t"t Ylikst'· dy _tının ve Türk subayı-
.. lll " cg 'llıd 1k lazı er ve mezıyetini önde 
~Oka, ortna:dır .. J?nğ yarıkları ara· 
fed 01ıuı r:n ~r ıçınde adetleri pek 
tUtı a~rhg10~~or~~ ağır toplar, Türk 
betıı ~ Vasıta] vuc.ude getirdiği bil· 
h,.._: ınsanın at:. ~:rer yüce dağ hey

o~'""geru mat gozune çarpıyordu. 
b~8Unurı ~uattnıızın, büyUk Türk 
ta.,,.~ b,,. deia.U~ek .. k~biliyet ve var-

Cağı tabi" . butun vatandaşlara 
Idi't. Ben bu büyük ve 

<Arkası 9 mcma) 

Çorlu, 20 (Manevrayı takip eden 
arkadaşımızdan) - Bugün manev
ranın eon günü idi. Kati neticeyi ta
yin edecek olan bu büyük muharebe 
safhasına Atatürk yine huımrlarile 

şeref vermişlerdi. Yanlarında Başve
kil, vekiller, profesör Bayan Afet bu
lunduğu halde 194 rakımlı tepede ha 

rekfı.tı tetkik ediyorlard1. Bayan .\fet 
krem rengi bir kostüm ve çizn•e giy
mişlerdi. Saat ona doğru dosı: devlet 
ier Qrdularmın mümessi!lerile ecnebi 
ateşeleri de kendilerine iltihak etti
ler, 

(Arkasİ 9 uncuda) 

r~··· .. ArArüii; ...... 
: VEINöNO 
f Manıevralan büyük bir dikkati le takip ve tetkik buyuran Ata. 

türk dün ıtehrimlze gelınişler, 
Floryadaki denize\.·lne inmişler
dir. Kendilerine Başvekilimiz In
önü de refakat ediyordu. 

Muıevralarda bulunan veldJle

rlmlzle sefirlerimlz de · dömnüş. I 
lerdir. 

•••••••••••••••••••••••••• 

Egenin Baqram Gün ü 

lzmir Fuarı Dün Büyük 
Merasimle Açıldı 
İktısat Vekili Celal Bayar 
Mühim Bir Nutuk Söyledi 

Izn:ıir, 20 (TAN Muhabirinden) -
Bugün Izmir yine fevkalade günlerin
den birini yazıyor. Sabahtan itibaren 
sokaklar çok, pek çok kalabalık .. Li. 
mandaki gemiler bayraklarla süslen
miş, şehir baştanba.şa donanmı3. Bü. 
Yiik Fuann açılmasına yanm !'laat 
var. Ve Fuara giden yollarda mı.!this 
kalabalık göze çarpıyor. -

Fuar clvaruıda sulama makinelerı 
faaliyet gösteriyor. Her yer ve bil. 
hassa ön taraflar tamamiyle Sl~ıan. 
mış. Serin bir hava esiyor ve her do. • 
kika geçtikçe Fuarın Lozan kap1~1m .. 
kadar uzanan kalabalık sabırsızlık 
gösteriyor. 

Belediye, Kültür Parkın Lozan ka 
pısında _çok hoşa giden tertibat aldı
ğından her şey intizam içiıtıde sırala
nıyor. 

Tam saat 18 ... Lozan kapısında Yük 
selen Türk ve diğer devletler bayrak. 
lan dalgalanırken Iktısat Vekilimiz 

(Arkası 10 uncuda) 

Sabiha Gökcenle Görüstük . ' 

ilk Ka dtn Tayyarecimiz 
Muharririmize, Uçuşlarının 

Heyecanh Safhalarını An~attı 
Bütün Dünya Gazeteleri ve 

Kızının Hayatından 

Aiansları Bu Cesur 
Bahsediyor 

Türk 

Lüleburgaz (Kırmızı tayyare k:ı.
rargahı) 20 - (Başmuharririmiz

den) - Sabiha Gökçenin askeri tay
yarecilik sahasındaki faaliyeti dün
yanın her tarafında alaka ile takıp 
edilmektedir. Avrupa ve Amerika a
jans ve gazetelerinin Türkiyedeki mu 
habirlerinden en sıkı surette istenen 
havadis, Bayan Sabihaya aitti. Buna 
sebep, Sabiha Gökçenin hem ilk as
keri kadın tayyareci olmak, hem de 
askeri tayyareci sıfatile üzerine aldı
ğı işte umumi ölçü ile üstünlük ve 
kabiliyet göstermesidir. 

Sabiha Gökçenin rasıt sıfatile çe
tin uçuşlar yaptığını, gece rasatla. 
nnda muvaffakıyet gösterdiğini ha
ber alınca kırmızı ordu tayyare ka
rargahına giderek Bayan Sabihanm 
manevra esnasındaki faaliyetleri hak 
kında esaslı ma!Cımat toplamıya ka
rar verdim. Birçok manialar aşarak 
4,30 da karargaha varabildim. Tam 
o ll&J'liprrlıa ırararg!hm bir taratın • 
daki canavar dUdUğü vanevralarm 
bittiğini ilin etti. Ortalıkt.a gfiya ç~ 
tin bir harpten sonra sulh ilin edil• 
miş gibi bir ımanzara belirdi. Birkaç 
dakika evvel maV:i ve düşman olan 
arkadaşlardan "acaba nasıl görüş.sek 
nasıl buluşsak,. diye çok dostça bah
sediliyordu. 

Sabiha Gökçenin amirlerinden ma
(Arkaeı 9 uncuda) 

Irak Elçisinin 
Yeni Beyanatı 

ElçiBay Naci Şevket, TAN 
Muharrirleri araıında 

(Mülakat aynen onuncu sayfadadır. ) 

Atatürk kızı Bayan Sabiha Gökçen Trakya manevralarında 6lr. 
Ufuıtan ıonra intıbalarını tesbit ediyor 

Bozcaada HCidisesi 

ispanya Elçiliği Rize 
Resmen MüracaatEtti 
Çanakkale dışında iki lspanyol va

purunu torpillemek suretiyle batıran 
meçhul korsan tahtelbahirin bu se
fer de M.armaraya girdiğine dair dün 
şehrimizde bir şayia çıkmış ve bazı 
gazeteler de Hamidiye mektep gemi. 
mizin bu tahtelbahiri takip ettiğini 
yazmışlardır. 

Hatta bu tahtelbahirin, Italyan 
Kapopino vapurunu Çanakkalede 
ınüsademe ile batırarak şehrimizde 

haczedilen Ispanyol Macellan vapu. 
runu torpillemek üzere Istanbul ön
lerine geldiği de söylenmiştir. Sala
hiyettar makamlarda yaptığımız talı.. 
kikata göre, bu haber tamamen asıl
s.ız ve uydurmadır. Böyle bir tahtel
bahir, Marmaraya girmediği gibi 
Montrö Mukavelesi mucibince, gece 
veya gündUz, denizin üstünde11 veya 
altından girmesi de yasaktır. Bunun 

(Arkası 10 uncuda) 
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HAİNLERİN AKIBETİ 

Toplantıya Ali Kemal 
Riyaset Ediyordu 

Sırt Hamalı 

Kalmadı 

Karar, 

da 

Bütün 

Tatbik 

Kazalar.da 

Ediliyor 

Suçlu, Bu işi Niçin 
Yaptığını Anlatıyor: 

kkındakı 

Tahkikat 

isnat Edilen Suç 

ldaniı icap Ettire" "ince Saman 
Kaplamanın Kenarına 

Kağıtlarını Gaze Buladım, 
d. or 

1 Yazan : S. S. 1 

Belediye sırt hamallığını dün sa
bahtan itibaren Adalar, Bakırköy ve 
Sarıyer kazalannda da kaldırmıştır. 
Bu suretle dünden itibaren sırt ha
mallığı yasağı lstanbulun bütün Be
lediye sınırları için tatbik olunmıya 
başlamıştır. Yalnız, kesif ticaret mm 
takalannda Eyllıl bire kadar buna i
zin verilmiştir. 

Usküdar adliye binasını kasten yak 
mak suçu ile tevkif edilen Nurettin 
hakkındaki tahkikat bitirilmek üze. 
redir. Bugüne kadar toplanan delil· 
ler ve suçlunun itirafları, yangının 

kasit eseri olduğunu ve bu işin Nu. 
rettin tarafından yapıldığını katiyet 
le meydana çıkarmış bulunuyor. 

Vazife, hakikaten mühimdi. 
Fevkalade f edakarlıklan is 

tilzam etmekte idi. Fakat, hepei de 
mesleklerinin 8.şıkı olan bu zabıta 
memurları, bu ~in bütün güçlük
lerine, ve hatta tehlikelerine rağ -
men bu vazifeyi bilatereddüt kabul 
etmişler.. derhal işe girişmişlerdi. 
~radan bir saat geçmeden, Be

yoglunda (Bonmarşe) (1) yakı -
nında - Abdülhamit devrinin To
pane müşiri - ·Zeki Paşanın apar
tımam, kuvvetli bir tarassut çem 
beri içine girmişti. 

Bu apartımanda; Zeki P~anın 
daımadı, (Ali Kt ıal) :iHamet etmek 
te idi. Ve onun ikamet ettiği dai
rede de, son Osmanlı Padişahı Vah 
dettinin bütün cinayetlerine iştirak 
eden şu Efendiler, f evaklade bir 
içtima akdetmişlerdi: 

1 - (Damat Ferit hükumeti) 
nin Şeyhislamı .. Hürriyet ve İtilaf 
fırkasının meşhur lideri; Mustafa 
Sabri Hoca. 

2 - Yine Hürriyet ve İtilaf fır
kasının temel direği Konyalı Zey. 
nelabidin Hoca. 

3 - Damat Ferit hükumetinin 
Maarif Nazın, Ayan azasından, Rı
za Tevfik. 

4 - Damat Ferit hükumetinin 
Evkaf Nazırı, Hürriyet ve İtilaf 
fırkasının temel direklerinden: 
meşhur Vasfi Hoca. 

5 - Sabık Merkez Kumandanı 
Emin Paşa. 

6 - (Babı Meşihat) memurin 
müdürü, Hürriyet ve İtilif Fırkası 
kumandanlarından; Sağır Emin Ho 
ca. 

7 - Meşhur Kiraz Hamdi Paşa. 
8 - Milletin feda«ir evlatlarını 

mahkum etmek için kurulan diva
nı harp azalarından, ve (Vahdettin 
sarayı} nm böcek başılanndan Re 
cep Paşa. 

9 - (Türk istiklal aşkı) nm ate
şini söndUnmiye çalışanların en ba 
ı;.ında bulunan, Miralay Kayserili 
Galip. 

10 -Bunların hepsinden daha 
meşhur olan, Hürriyet ve İtilif fır 
kasının banisi Miralay Sadık. 

11 - Miralay Sadığın, sadık çö· 
mezi; meşhur Şaban ağa .... 

Ve .. bunlardan başka, mefhur ve 
gayri meşhur olan otuz kadar, 
(Hürriyet ve İtilaf) 1 (İngiliz Mu -
bipler Cemiyeti), (Kürt Taali Ce
miyeti) mensupları ..... 

B u fevkalade içtimaa, bizzat 
(Ali Kemal) riyaset etmek 

te idi. Mevzu, gayet kısa ve basitti: 
- Vaziyeti hazıraya nazaran, ne 

suretle hareket edeceğiz? .. 
(Vaziyeti hazıra) .. bu hakikaten 

mühiımdi. Üzerinde durulup dUşü
nülecek, çok ciddi bir mahiyeti ha.
izdi .... Anadoluda, dört senedenbe
ri devam eden kanlı istiklal müca
hedesi, bu mücahitlerin emsalsiz 
fedakarlıkları sayesinde, pek şanlı 
bir surette hitama ermişti. 

Bu mücahedenin büyük başku-
mandanının; 

- Askerler!. ... Hedefiniz, Akde· 
nizdir. 

Diye verdiği son emir harikula
de bir sürat ve muvaffakıyetle icra 
edilmiş .. - yine o Başktıımandanın 
Türk milleti huzurunda. verdiği te 
min•t ayni aynine çıkarak - (va
tanın harimi ismetinde) bulunan 
düşman, tamamen boğulduğu gibi, 
artakalanları da, Akdeniz sahilleri 
ne dökülüvermişti. 

On. on iki gün zarfında Tilrk 
milletinin kazandığı bu büyük za
fer, akıllar alacak şey değildL O· 
nun için, bugUne kadar gaflet için 
d~ bulunan (Türk milletinin dUş -
manlan), işin bu kadar çabuk bi
teceğini akıllarından geçirmemiş
ler .. (vaziyeti hb.ıra) nın bu dere
ceye geleceğini tahmin etmemiş -
ler .. ne olacaklarını da düşünmiye 
lüzum görmemişlerdi. 

(1 ) Şimdiki Karıman pua 11. 

Fakat şimdi? .. 
Vaziyet; ıln.İde dolgunluğu iie ge. 

çirilen derin bir uykuda görülen 
kabuslu bir rüya değildi. Güneşe 

karşı tutulan ayna gibi parıl parıl 
parıldıyan bir haicikattı. 

Bir avuç kahraman Türkiln, dört 
senedenberi pençe pençeye uğraştı
ğı dört koca devlet, artık: 

- Pes! ... 
demek mecburiyetini hissetmişler .. 
Türk milletinin bütün şerefli hak 
lannı kabul ederek, Mudanyada 
mütareke akteylemişlerdi. · 

Ya, btiyiilc Türk mücahitleri? .. 
Onlar da; Tiltk dilşmanlarının bil 

tün ümit ve tahminleri hilafına o-
larak İzmite.. Herekeye.. Gebze
ye.. ve nihayet Osküdılra gelımiş
ler .. bir kısmı da; denizden kızku
lesi önüne dayanarak, oradan Sir
keci iskelesine çıkarak, borularını 
öttüre öttüre - vaktile General 
Desprenin gülünç bir zafer alayı -
yaptığı y~den geçmişlerdi 

- E.. Çamlıcadaki tel örgUler
d~n bir tek Tilrk neferi geçemez, 
dıyenler .. onlar da bu sözlerinden 
ricat etmişlerdi. 

- Hükumet?. 
- Hükumet reisi, dün istifa et-

mişti. Dündenberi, hükCımetin mu 
kadderatı, milletin eline geçmi1;1-ti. 

- Ya, Padişah? ... 
- İşte orası, henüz belli değil-

di.. fakat Ankaradan gelen haber
lere nazaran, artık (Osmanlı Hü
kö,meti) ile onun (son hilklimdarı, 
Altıncı Vahdettin) son saatlerini 
y&fa.makta idi .•. Altı yüz seneden 
beri zullim ve eeyy!at temellen u
zerlnde yaşıyan ve kağşıyan Os
manlı sarayının dört köşesinde in
hidam eserleri belirmişti. Belki bir 
gUn .. belki bir saat sonra, bu köh 
ne ve sUflt bina, bütün varlığı ile 
çökecek.. yaldıZlı tavanları, vAre 
geçecekti. 

• I şte .. şu yukarıda isimlerini 
saydığımız adamlar; hara

retli bir müzakereye hazırlanırken 
(vaziyeti hlzıra) dedikleri hal, bu 
merkezde idi • 

(Arkası nr) 

Diğer taraftan Belediye elli kiloyu 

geçmemek şartiyle zati eşyanın küfe

lerle nakline müsaade etmişti. Bu 
şekil tatbikatta birtakım güçlükler 

doğurduğu gibi kontrolü de çok zor ol 
makta, hamallar da daima yolsuzluğa 
sapmaktadır. Bunu gözönünde ' bulun 

duran Belediye bu usulü ve istisnayı 
da kaldırmıya karar vermiştir. Bu hu 
susta hazırlanan proje teşrinievvelde 
veya Eyhil 15 te tatbik edilecektir. 

Caddelerde yükleme ve 
bofaltma işleri 

Ana caddelerde yükleme ve boşalt

ma işlerinin günün her saatinde ya. 
prlması seyrUsefer işlerini kanştır

maktadır. Bunu gözönUnde bulundu

ran Belediye bina, imalathane, mües

sese ve fınnlara gelecek ve buralar. 

dan çıkacak yüklerin ~i.ikeleme ve bo 
şaltma saatlerini tahdit etemiye ka

'rar vermiştir. Bu maksatla tetkikler 

yapılmakadır. Bu işlerin sabahları 

ondan evvel ve akşamları 18 ile 20 

arasında yasak edilmesi muhtemeldir. 

Ön Sahanhklarda 5 

Yolcu Duracak 
Tramvayların ön sahanlıklarında 

vatmandan başka beş ki.Şiden fazla. 
sııııu aurumı:ıı yw;nh. ...ı1lmıştır.-,,.vu" 

manlar, ön sahanlıkta beş kişi olunca 

mesleği ve mevkii ne olursa olsun baş 
ka kimseyi almıyacaklardır. 

---o---

Kilycsta Serseri 

Bir Mayin Görüldü 
Dlln Kilyos civarında serseri bir 

mayinin karaya vurduğu Deniz Tica
ret müdürlüğüne telgrafla bildirilmiş 
tir. Mayinin imhası icin bir müfreze 
gönderilmiştir. 

Dost B~hriyeliler 

Romen Mektep. 
Gemisi Geldi. 

-.. ,,, 
• ,J 

____ .....--- J" 

Dün yaptığımız tahkikata göre, bu 
hadisenin tafsilatı şöyledir: 

ilk fÜpheler 
Usküdar sulh mahkemesi daktilo. 

lanndan !fakat, yangından sonra 
müddeiumumi muavini Orhana mü
racaat ederek şunları söylemiştir: 

"- Yangın akşamı adliyeye yakın 
olan evimin penceresinde oturuyor
dum, sarhoş bir adam, adliye odacı
larından Osm.anla bir şeyler konuş. 
tu.,, 

Bu haber üzerine derhal odacı Os-
manın malıimatına müracaat edilmi~
tir. Osman, adliyenin önünde tram
vay beklerken Nurettin isminde bir 
tanıdığına rastladığını ve onunla ko
nuştuğunu teyit ederek şu ma!Umatı 
vermiştir: 

"- Nurettin, adliyede ötedenberi 
iş takip eder. ~endisini oradan tanı. 
nm. O gece, çok sarhoştu. Bana "bu 
gece nöbetçi sen misin?,, diye sordu. 
Cumartesi gecesi nöbetçi kalacağımı 
öğrenince "Cumartesi gecesi beraber 
rakı içeriz . ., dedi ve ayrıldı.,, 

Tahkikat derinleftirilince 
Odacı Osmanın bütün bildiği bun

dan ibarettir. Usküdar müddeiumumi 
si Tahsin ve müddeiumumi muavini 
Orhan, bu ipuçları üzerinde ehemmi
yetle durmuşlar ve tahkikata giriş

mişlerdir. Bir taraftan da mahkeme 
katiplerinden ikisi hüviyeti malum 
olan Nurettini gizlice takibe memur 
~uuın1.~"'-''. 

Tahkikat derinleştirilince dikkate 
değer şeyler öğrenilmiş, Nurettinin 
4 ay evvel bir gece yansı Usküdar ad 
liyesinc geldiği ve odacı Osmana mu
avin Orharu görmek istediğini söyle
diği anlaştlmıştır. Nurettin, bir gün 
hapse mahkum edildiği için cezasını 
çekmek üzere geldiğini söylemiş, fa
kat, bu iş için ertesi sabah gL 11esi 
l!zım geldiği cevabını almış ve geri 

dönmüştür. 

Şüpheleri kuvvetlendiren en yeni 
hadise şu olmuştur: 

Nurettin, yangının Uçüncü günü ad 
liyeye gelerek evraknıın yanıp yan
madığını büyük bir merakla öğren
mek istemiştir. Kendisine dosyaların 
henüz tasnif edilmediği cevabı veril

miştir. 

Nihayet, evıJelki aabah .• 
Nihayet evvelki sabah, Nurettin e· 

tinde bir istida ile tekrar adliyeye gel 
miş, köpek ısırdığından bahsederek 
kuduz tedavisi yapılmak üzere rapo
runu müddeiumumi Tahsine imzalat
mak istemiştir. Bu sırada kendisi sor 
guya çekilmiş, yangın gecesi adliye 
binası etrafında. niçin dolaştığı so
rul muştur. Suçlu, bunu inkar etme
miş, fakat saat 12 de Beylerbeyinde
ki evine giderek yattığını söylemiştir. 
Yapılan tahkikat, Nurettinin ne o 
gece, ne de ertesi akşam eve uğrama
dığı neticesini verdiği için bu yalanı 
derhal yüzüne vurulmuştur. Suçlu 
bu vaziyet karşısında fena halde şa
şalamış, herşeyi olduğu gibi anlat
mıya başlamıştır. 

Saman kağıtlarını gaze bulayıp 
hazır lamı, 

Nurettin. Üsküdar adliyesini nasıl 
yaktığını şöyle anlatmıştır: 

Romanyanın Dumitrescu mektep 
gemi8i ,dUn saat J da limanımıza gel· 
miş ve Galata nhtıınına yanaşmıştır. 
Geminin kumandanı, Cristescu yanın
da gemi silvarlsl Savulescu olduğu 
halde vali ve lstanbul kumandanını 
ziyaret etmiştir. öğleden sonra bu zi-

katinde ve otomobille Tarabyaya ka
dar bir gezinti yapmışlardır. Gece va
li tarafından dost bahriyeliler şerefi

ne Perapalasta 25 ki§ilik bir ziyafet 
verilmiştir. Ayrıca Tepebaşı bahçe- Tilo vakaları yeniden a
sinde de talebelere akşam yemeği ve- ~ zalmıya baflamıştır. Dün 
rilm~tir. ~ ancak dört vaka kaydedil-

~retleri iade edilmi9tir. . 
Gemide mürettebat ve zabitlerden 

başka 32 talebe de vardır. Zabit ve 
talebeler dün müzeleri ve şehri gez
mişlerdir. Kumandanlar da ak§am ü
zeri kurmay binbaşı Sürurinin refa-

Misafirler bugün saat 10 da abide- t miştir. 1081 kişiye birinC: 
ye çelen~ ~oy.~caklardrı. Gemi, lima- ~ ve 1036 kişiye ikinci afı tat· -
nımızda ıkı gun kalacak ve buradan ' bik olunmuştur. -
sonra Pire, Dübrovnik, I.skenderiye '-~'~""""~'''''~"-ve Berut ve Rodosu ziyaret edecektir . . 

Sokarak Ateıledini.. Maddelere Temas E 1Y 
·-· e'" Dördüncü sorgu hfıkimbgı, ).rf. 

ki günü tevkif edilen (Yarın) ~~ 
Oruç hakkındaki tahkikatı ~: ,-er 
ve dün dosyayı Müddeiumumiııge 
miştir. Müddeiumumilik, ıniital 
mesini hazırlamıya başlamıştırf.ri:' 

Arif Oruca isnat olunan suç 
te neşrettiği ( Yann) adlı !'isal 
bir numarasında rejim aleyhin~ 
riyatta bulunmak ve Teşkilatı bı'li 
ye Kanununu değiştirmiye teşe 
etmektir. ıd" 

Arif Oruç, kendisini ınüdafa• ~ 
ken böyle bir neşriyatta bul~d 

1
., 

nu itiraf etmiş, fakat neşriyat dlb Pl} 
lannda altı aylık mür.JlrU zan19ll ~ ti 
lunduğunu da söylemiştir ... JJJiuııd'° " 
Müddeiumumilik neşriyatın ust ~ 

bil 
6 ay geçmeden dava açmış ve ıııij' 
retle müruru zaman haddi.ni ıces ddt' 
tir. Ceza kanununun 102 inci ~ 

Uaküdar Adliye binaaını kcuten sine göre bu §ekilde dava aç~ 2() fJ 
sonraki müruru zaman baddı CI' 

yakmaktan •uçlu Nurettin nedir. Arif Oruca isnat edilen su~ 
"-Hakkımda bir mahkumiyet ka- za kanununun 148 ve 147 inci ı,J 

rarı vardı. Bundan kurtulamazsaım delerine temas etmektedir: S~ tı 
mahvolacağım muhakkaktı. o gün, maddeye göre de suç, idamı ıcaP 
Cevherin aşçı dükkanına gittim. 4 şi- mektedir. 
şe rakı içtim. Birdenbire adliyeyi yak 1 

----"'---

mak B«lıına geldi. Rakı şişelerinin ü- LJ b l • J 
zerindeki ince saman kağıtlarını ma- ney e ıae 
sanın altında duran filit makinesin-
deki gazla buladLm. Cebime koydum. Bulunan 
Doğru adliyeye gittim. Sol kaplama-

nın yanındaki deliğe soktum. Elimde- vız r"'ese J.ı' 
ki sigarayı da ar.asında. koyduktan l\,. ~ ~~ a~ 
sonra Kadıköyüne indim. Askerlik 
şubesinin bahçesinde geceyi geçir -
dim. Ertesi sabah, adliyenin yandığı
nı gördüm.,, 

Suçlu, bu itiraf üzerine derhal sor
gu hakimliğine verilmiştir. Orada da 
hl\

0
n_q evıte· avni o1WldJnp anlatrr"i'·-"" 'h .. lr 

K:föaa vKıt Karat"X vernm1şur. 

Nurettin, yükaek tahıil görmü' 
Nuretten, Antepte doğmuştur. İstan 

bulda dişçi mekebinde okumuş, ila
hiyat Fakültesinde ikinci sınıfa kadar 
devam etmiştir. Daha sonra Kadastro 
mektebini bitinniş, iki sene önce de 
Aydın Kadastro heyeti azalığında bu 
lunmuştur. Daha sonra lstanbula gel
miş, burada iş takip ederek ve istida 
yazarak hayatını kazanmıya çalışmış 
tır. Arapça ve fransızca dillerini çok 
iyi bilmektedir. 

Suçlu, dün .kendisile görüşen bir 
muharririmize, içki yUzünden bu hale 
geldiğini, halkın kendisini linç edece
ğinden çok korktuğunu, yaptıklarına 
pişman vaziyette bulunduğunu söy
lemiştir. 

--o-

Hüviyeti Anlatıl~ 
Fakat, Öİümü., Ş~ 1 

. Dall: na:.H ~ 
Heybeli sahillerinde bu'IuniP ae-

kız cesedine ait tahkikata dün~~-· 
vam edilmiştir. C.Csedin, Sultanı""re.d• 
romda Haçopulo hanında 5 nurl'l

9
• d"' 

manifaturacılık yapan ve Heybe~, 
da Lozan zaferi sokağında 31 ıı )ıf' 
ralı evde oturan Isak Sananın 23 tJI' 
şmdnki kızı Anastasyaya ait old 
anlaşılmıştır. 1f' 

Anastasya, arasıra sinir buhI'9~ 
rı geçiren hastalıklı bir kızdıt· .... tdf 
ay kadar evvel de, Kapa.llÇSlfi" tıif 
kasketçilik yapan Davit ismiJlde .,,;~ 
gençle nişanlanmıştır. { SöyleııdiSbr 
göre, bu nişan genç kızın arzuS\1 ~ 
lafına yapı1mıştır. Anastasya, ~~ 
bozulması için sıkı bir ısrar ~o etr_ 
miş, fakat bir türlü sözünü ~~ 
memiştir. Bu hal, kızın sinirleri111 

I 
BİRKAÇ S ı bütün germiştir. -# A Ti R LA Nihayet evvelki sabah, ıstatı ~ 

-------- inmek üzere evden çıkmış, bir 
en ısını goren o mamıştır. . .. J. M eciciiyeköyü sokaklarındaki e- k d' · · ·· ı 

lektrik lambalannın çoğalhl- H d renUe'olıv ması için Belediyeye müracaat edil- a isenin düne kadar öğ ~ 
. t' tarafları bundan ibarettir. f ~ 

mı~ ır. • • • genç kızın nasıl öldüğü hali ani~ 
mış değildjr. Uçuruma yuvarlatı ; S u ve gazoz lmalithanelerinio ' ölmüş olması ihtimali bulunduğıl tt' 

kapsill n etiket işlerinin l'. bi cinayet şüphelerini kuvvetlendi tıf 
hernmiyetle kontrolü devaire tanılın ' el d k d -·1d· Tahıdtc11 

edilmiştir. ebum~~ er de ylo e~ ır. l..,ıı1'tJ' 
• • • gun ay ın anacagı umu••· 

B elediye ~u~wı!;ıhha müteh~
sısı, §ehır ıçindekl her ne\.1 i

malathanelerle bazı müesseselerin 
etrafa duman ve koku yaymalannı za 
rarh görmüş, bunun ya.sak edilmesini 
istemiştir. 

• • • 

Tirk Tari~ Cemiyeti ikinci rel
~l Bayan Afet, tayyare ile 

Ankaradan ,,ehrimize gelmiştir. 

Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşilköy Meteoroloji istasyonun
dan alınan malumata göre, bugün ha 
vanın Ege mıntakasmda açık, Kara-
deniz mıntakaslle diğer yerlerde hu-
1 utlu olması, rüzgarların doğu mem
leketlerile Trakya ve Marmarada şi
malden, Cenubi Anadolada cenuptan 
esmesi muhtemeldir. 

OUNK AVA 

Dün hava, müfetlavvil bnlutlu geç
aniş, rüzgar cenuntan hafif esmistir. 

dır . 

HALK HAMAMLARI 
Belediyenin açacağı halk haIXl~ 

rı için lktısat Müdürlüğü ıaraf1Jl ,.ıf' 
esaslı tetkikler yapılacaktır. sıı ıt 
da Hamamcılar Cemiyetinin d~. ~-· 
diye ile iş birliği yaparak bütufl ti 
mamların asri bir şekle sokullllasJ 
min edilecektir. 

1
21 Ağti8t0s"937' 
CUMARTESİ - _,.,,,,, 

8 inci ay G~: 31 Hızır: 10S 
CemaziyUlihır: 13 Ağustos: 8 

Arabi 1356 Rumi ıs5{ 
Güneş: 5,15 - Öğle : ız.ı 

2 
lkindi: 16,05 -Akşam: 20.0 

4 Yatsı: 20,22 - lmsak: 3,2 

t tO 
Barometre 762 mllfmetre, harare ~J 
çok 27.5, en az 17 santie:rat olll 
kavdMilmUıtir 



• .. ,~g,n. 
Aıısm... 

t~lya, Bolşevizme 1 ek 1 Kayıp tayyare ve içindekiler 1 

Başzna 1Vleydan Okuyor 

Armudun, gülün, kayısının, ertgtn 
ve klrazm aşısız olanı bap sayılmaz. 
dı. iyi Yemit vermez, verse de yen
mez, ya ınozalak olur ya tatsız de
ninll. 

Onu için herkes eline fırsat geç
tikçe ağacma bir iyi yemiş aşdarmak 
ister. 

Hatayda Vaziyet 
Gittikçe Fenalasıyor 

liabeşistan Lesinin ı 
eıniyeti Akvamca 

Ankara, 20 (Tan Muhabirinden)-( e s c ·ı ı ·ı L a" 11 m m 1 ş Hataydan gelen haberler gittik~ en- ı dişe verici bir mahiyet kespedlyor. 
1 R,.__ Birkaç koldan yapılan tazylklerle 1 

.~-...., 20 (T' A u Hataydaa kaçarak Türklyeye Dtlca 1 •.a_ ~n) - latalya Batvekili Sinyor Mua10lini bugün 
~ beklenen nu .. •----- 300,000 kitiye hitaben söyledi. eden Türklerin sayısı bini geçmiştir. ev. Ji ULUDU Bunlarm hepsi de münevver kütleye 

ete e . Sic:ilyalılara bitap etti ve daha 10nra beynelmilel mensuptur. Son gtilllerde Antakya. S leçti. Düçe, evveli., SicilyaYJ ali.kadar eden imar ve da çıkan ve Türklük davasmm samı. 
~ llleeelelerinden baheettikten aonra adanın müdafaasına mi bir miidafll olan Yeni Gün gaze. 
~ ~e tu .a-1 • test sahibi Bay Şükrü Balcı oğlu da 

1ııı1... ~ .... _ 9V&len aöylemiflir: 

Moskevayı Amerlkaya l>ağlıyaeü bir ıefer s11'881Dda kaybolan Sol')'et 
N 209 tayyaresinin resmini yakanda görüyorsunuz. Resmin ön tarafında 
soldan sıra Ue, tayyare miirettebatm dan radyocu Golkovsld, ikinci pUot 
Kastanoev, başpUot Levanevöl, makinist Pabejlmov, makinist Godo
vlkov ve kılavuz Hevçenko göriilmektedir. Son haberler, müteaddit tayya 
relerin aramıya çıktıklarmı fakat henüz N 209 dan hiç bir iz elde edlle. 

Fldanlar bile satılırken "aşılı,, diye 
satılır. Kısaca, aşıb olmak ağaç için 
bir meziyettir. 

Evet, aşılı olmak meziyeti ağaçla
ra mahsus idi. Likln mmaıı bizi de 
ağaçlar gibi aşılı olmıya icbar edi
yor. 

Aşılı değllaenk bir taraftan şehir
de ferih fahur su içemez, çiy Yemlt 
yiyemez, lçln1z ne kadar ~kse hara
retinizi bir bardak limonata ya bir 
ka§ık dondonna De söndüremezsi
niz. Diğer taraftan da yenecek mad. 
deleri uta.ma-mız 

Hatta gazeteler, 8§lsadır diye bir
takım esna.fiil takibata uğnyaeağmı 
haber veriyor. Ağamı B§ISIZI, nUıa

yet alınıp satılmaz, y~I yenmez. 
Lakin lnsum BŞISIZI, ne satıcıbk 

eder, ne satılanı yer. Bir taraftan 
zabıta kovalar, diğer tJCraftan da hu
talık tehdit eder. Huliıw dtiaşada 
rahatı kaçar ve88elim, -~ '1la-.. ve dema kuvvetleri-------------- Dörtyol& Utlca etmiştir. Bu zatm an-

,._~~ .......... için mtttemaMU- c• it ispanyada !attığına göre, vaziyet gazetlere ak. ========::ıı:=::=========== L...:""-...ı löale ~ıma settlğlnden daha çok fecidir. Türkler 
~ ...._ rba1a1e gördtbıtb. H c· dd ti • yurt1annı ve yuvalanm terk mecbu. ş h Yı 

med1ğio1 gösteriyor. · 
Onun için rahat rahat atmak, al

mak ve ~mek için aplanmak m .. 
kılhca harekettir. 

---~-=.-.:::-o:..:: arp ~I e enmıı \ rlyetinde kalmaktadırlar. intihabat an n ay an zy o r 
~~~yaya g&ltermlftlr. Bu- Londra, 20 (TAN) - lıpan- yaldaştlkça Fransız zab:!e~ ~ 
.. lılt t..L. uv ~ Mker çdgunu da harp vaziyeti fU merkezde- istihbaratının da el altın -J ... 

Hele tifodan kurtulmak için yapd. 
dığı gJbl aıbhatlmkl, nhatnnızı, llÖ
kbummu ve maitetlmld tehdit ed• 
maddi ve nmael'I bastalddann hepal 
lçln aerom buhmD da aplMsak ger. 
çl vöcacltbds ~e döner amına 
rahatmm da cl6rtbap mamur olur
du.. Ulda nende o giinler!f. 

... ~ ya • artmakta ve Türk ekseriyetinin azal. 

,~~ ....... -;:m~~ıu := ~~dr::.::be~::: .~~: ması lçln eldeıı gelen yapdmaktadır. Japonların Amı·ral 
~ Jıb1lllı01ini daha sonra İtalya ıibidir. Yalnız i.ailer tehre bir- k• 
~.~ ı>aratorluk devrinin tU- b nJ Çek. Porte ız 
~ .;:1' bunun Itaıya içm en me- kaç obüs atmıtlar ve u ar bil-

~ 7~~~?;.·.~~ut- ~=:.~:...-=~~im mahalle. Münasebetlerinin Kat'ı Gemı·sı· Bombalandı 
....... _ .... _,.,...cuu J>lier taraftan asller Villa nevo Paris, 20 (TAN) -1!11gilnkü ~ 

-.._._ rıtİİnaaebetleri pardDlo'dakl bUıkimet mevsllerine ta. sız gazetelerinden birçogu, Portekızın 

B. FELEK 

ııuara uğratmJt bulunuyor • 
DUn Çinliler beynelmilel mmtaım. 

mn doğusunia~ nehre vardıklnJLJ 

v~ bu suretle Japon n ıtlarmı kestik• 
lerinl resmen iddia etmişlerse de Jaı
ponlıar bu iddiayı temp etmektedir
ler. Japonlar Hongkende örft idare 

'ıet '""lih, tın arrm ederek mevkllerloi sağlamak Prağ sefirini geri çağırmasın.dan, ve 
~ P&r&torluğun coğraft lat.emltlene de muvaffak olamarmş Çekoslovakya ve Portekiz hükfunetle !S;. Manevralarmıızı burada ve Cilmhu.rlyet.çUerlo muvaffakıyetle rinin siyasi münasebetlerinin kat'ı do 
~ ~11 olunca ortalığı vel- rbıl kırarak mevzileri 81'88mda te- layısile neşrettikleri beyannameler-
. ~ Ve mtıball{aıı tevil- mu tealılbae lmkia bulamadan püs. den bahsetmektedir. 

~ki~~ bunl~ ~ep: ~.lilalenlh:· " ·r ... " ·· ... ·ı'lu"· _ O_r~re.ga~tt:8i, ı-:o~~iz,_:~e~~~ ~. au Bly~ sulhe istinat :ı-liViıiL '-JJW ... ~ ... ~ - -

~ delF taaa dairesinde, bilhlLBB& .Asiler Sanknder cephesinde ilerle- mllik telakki etmekte ve Portekizi.n 
... ""lllllaı d' letıerle miinasebetlerimiziıı diklerini haber veriyorlar. Seyyahlar, ate,ıe oynadığını yazmaktadır. 
~ l°b~Yoruz. Marttan başlı- htlldimetçilerin vaziyetinin ümitsiz ol Petit Parisien gazetesi ise, Porteld-

dU .. ~~\'ya ile münasebetleri- doğunu bildirmektedirler. zin açıkça Ispanya asileri tarafını 
L ....... ~ ~unuyor. Avusturya Bask sahilinde oturan 9 genç Is- tuttuğunu, bu itibarla ademi müdaha 
~ ~ üe münaııebetlerimiz paııyol, ftlpheli faaliyetleri yüzünden leye dahil veya taraftar hilkftmetler-

C""'OkonA~ memleket haricine çıkanlmıştır. Da • den hiç birinden silah satın alama-
-.ı.._ ~ aru . -mı& müstenittir ve b'i ld ğu 
llıııı...~ 9lıısir olduklarmı ispat et. ha başkalarının da çıkarılacakları an- masmm gayet ta ı o u nu yazmak 
~Ilı-~ la\riÇre ile mUnasebetlerL !aşılıyor. tadır. Portekiz, Çekoslovakyayı Sov-
·~ Olmaktan daha iyidir. Asilerin bir takım kasabaları ye- yet tesiri altında kalmakla itham e-

'

.....__ F ,,. ___ ile niden işgal ettikleri haber verilmek_ memelidir. Çünkü kendisi de apaçık 

.. '~ile -- tedir. Alman ve ltaıyan tesiri altında kal-S münasebetlerimize ge - tır 
~'te heyeti mecmuasını na- --=--====-======--=-. nıı:op~laire oısı9Atesi diyor ki: 

h ~k daha iyi bir saf. mak mümkün değildir. Berllne de e-

R tanı k Varmak ayni "Bu acıklı ;ain üstünde de Bitlerin lı..'"' l'ib.n...... erinin mUmkün ol. omayı mıyara ~ 
~,;;ruz· Yalnız Fransadaki derecede imkinsızdır. İki merkez a- gölgesi kanat germiştir. Bunu görme-
-....~ et.tar mehaf'ılin Cenevre rasmda kavi tesanUt vardır. Filli te- mek için kör olmalı." 
tı...~ ~ bir sanem haliıne getir- sanilt diyorum, şüphe yok ki bunun 
~ -..: ~llliat rejimin mukaddera- ne demek olduğunu anlarsınız. Biz 

iı...~ -·Ue bakmaktan vazgeçme. Bolşevikliğin, yanıbaşmıızda, yurdu-
-, ...,..Yor. muzdan birkaç mil ötede inkitaf et-

ta... . 11111..:1 meaine tahammül edemeyiı. 

Yugoslavya ile 

Vize Muameleleri 

Çin T ayl}areleri 
Bomba Yağdırıyorlar 

L d zo (TAN) ç· J h rb" b'' .. "dd .1 d ilan etmi§lerdir. 15,000 Japon Şaug· 
on ra: - ın • apon a ı utün tı etı e evam ha dan ıknıışlardır. Şehirde daha 

etmektedır. En ıon haberlere göre, bugün Çinliler, Japonların 10 ~ J~pon varclır. 
Ş~ıhaydaki amiral ıemiaini bombalamıya muvaffak olmUf)ar, ~Gn.tz PLANI REDDEDILDI 
bır bomba semiye i1&bet etmit semi ..... aurette --•anm .. bir . . . .. 

.. .. ' ;rca-.u, Hancıye Nezarecı namına soz ~ 
asker maktul dutmuf, 182 asker de yaralanmıttır. Şangbay tehri Jr.miye salahiyettar bır zat, logiltere 
bombardımanlar yüzünden mühit hasara uframıf, tehrin dörtte tara!mdan hazırtban Şanghayı blta• 
biri tamamile tututmuftur. Buraları tam•mile yanmak tehlikesi- rat:aştırma" plldrmn Japon bUkfune 
ne maruzdur. tince gayri kabili t.atb:k e.ddedildiı;"lni 

Korkunç bir 
Siklon 200 
Kişiyi boğdu 

1 
ÇIN TAYYABEJ.ERJ 

FilUYET.rE 

1 
ÇlnlUer bugtilı sabahtan batlıyarak 

Hargken tberinden Japon karargi-

teyit etmigtir. 
YENt HARP SAHALARI 

Uç Çin fırkası halen Pekin - Han
kov demiryolu boyunca Pekinin35mil 
cemıbu garbisinde bulunan Japon 

lunı 11 tayyare De bombanbman et- mevzilerine doğru ilerilemektedirler. 
mlşler ve Japon bataryslaroun t.op. Burada harp pek yakıiıda b&§lıyacak 
larlyle karşılanllll§lardır. Daha aort tır. Bu fırkalardan ikisi daha şimdi
ra Şangbayın garblndekl .Japon mev- den mevzi almış bulunmaktadırlar. 

Londra, 20 (T:AN) - Birmanya. zllerlni bombardıman etmlye batla- Japon fD"kaları ise Nankov geçidine 
nm Rangon şehrinden bildirjldiğuıe mşlardır. Japonlar ÇlnlDerln eenoba varmış ve Uç Çin fırkası tarafından: 
göre korkunç bir siklon Birmanya kı doğru Uerledllderlnl lnkir etmemekle müdafaa edilmekte olan bu geçide 
yılarmda dalgaların ve deniz sulan. beraber kendllerlnln Brooclway'a hL taarruza başlamışlardır. 
nm kilometrelerce sahile hücumunu kim oldaklanm da söylemektecllrler. BlNT ASKERi GİDİYOR 
mucip oln!uş, birçok kôyler ve tarla- Di.t·.ı gece iki J!l1ND kruvazörü Ja-'~ .... tere ile Söztlmü, Uç kıta medeni~ #,erinin 

~.~~ul&nııuzdan sonra teliki noktası olan Akdeniz devletle
~ -·~ ~ · rinin hepsine buna imkin vermemek 
illa..~ ~._ 11aret etmek isterim için mUracaatla ve bu mUracaatm 

Ank 20 (T'" ... T) y 1 lar au altında kaldıktan başka, Ran- pon kcı.soloshanesi civarına takviye ara, A.4"1 - ugoa avya . 
ile hükfunetimiz arasında mWld ve as '?n -Man~y §imendıfer hattı ~e kıtaıan çıkarmıştır. Bu sabah Japon 

Hindlstandan haber verildiğine 
göre hUkOımet Şanghaydaki İngilis 

menfaatlerini korumak için, Sinp 
purdan Hintli kıtalar göndermıye 
karar venniftir. Ayni şehirde bulu
nan Milletler Cemiyeti Şark bilroe11 
cbrektöril de bugün Hang • Konga 
müteveccihen yola çık1DJŞtır. 

r.~ --ltıya gelmek ile çar_ kabulünü beklemekle bitiriyorum. 
-~ &raanıda büyük bir 
~beta~.·. t .. -=ıtere ile mtl· Bu mllracaat kabul olunursa ne i.18., 
·~ )..~ M&5' kabul olunmazsa biz yine rahatız. 
Gtıt :::t bunun tzaı~aşa=-=~ ÇUnkil Fafist İtalyanın maddi ve mi 
~~-~ içtıı İtalya hakkındaki nevi kuvvetleri o kadar çoktur ki 

.~'"f'l!leeı berşeyi k&rfllıyabilir." 

keri memurlar talebe ve muhtaçlar bır çok yerlennden bozulmuş, kesil. tayy&.releri Çin der.11':' yollarile deniz 
için karşılıklı vize verilmesi karar. miş ve ae~er iınkıtaa uğramış°:'. tezgilılamu bombardıman etmişler 
laşbnlmıştır, MWld ve askeri me. Bu &DBIZ sıklon ve fırtına 200 kişinm ve Çin hava bataryala:mdsn muk:.be
mur ile talebelere pasaportları gös • boğulmasını mucip olmuştur. Frtma le ı;r;nntışler dat.a sonra Çin t:ıyya. 
terilince hiçbir formaliteye lüzum oJ- ve siklonun yapbğı zarar ve ziyauın r~hri Japon mevzilerıni bombnrJı
makaızm konsoloslar tarafından tıc- 25() bin lngiliz lirasmı geçtiği tahmin m;ıı; etmiştir .• Tapt>nların Hankerıyi 
retsiz vize verilecektir. edilmektedir. h· r.=.bardıman1 bir ~ııbrikayı muhıoı 

t~ ltaı eri bırakmak llzımdır. 
~~ ll Ya. genç ve azimki.r bir 
-.:."' ~ e bu nokta henüz anl&fll
"-~ .... '1Uftı1or. Ki.nuıfoaanl anıa, 
"&~ (~~~!Uzeımı.tir. Llkin d:ı 
~) '-cruıde durmak isteme
~~ ~ ler VUku buldu. Fakat 

""'qq "' 1bıe berrakıqmı,ur. De 

Irakta Vaziyet 
ltt c._~ anlqma mümkündür" 

'~Z' 1eac:ili lcbunmlf 
"- ~\rruP&nm siyasi hayab-S h .. ~t~ ifterde tetriki 
tı....' ~. Fakat realltcle 
._...... lı.1-llaaan dildtate almak il 
~~~-imparatorluğu bunla
~ ~· Bizim Cenewe
,.,. ifa beklediğimizi aöyltl-
liı. ~buna mtıhtaç deği
~ ltlı bu doğumu teeçU 
~. 'Ydaıı Uı1n YC>k. Fakat Cenev 
bı ~ 61'1 beri Ortada yatan bir 
~ ~Untı, hiç olmazsa u-

' lötın t Danuııa teaçile lil· !::1Selld!r. Biz Cenevredeld 
~ d~,. ehemmiyet ve-

,~ • llertin ınno • 
,.~ 8er•'-• 111 era 

111111 t&mmınrak var 

G azetemlz bugün Irak Sefiri 
Bay Naci Şevketin çok kıy

metll beyanatım neşretmektedlr. 
Bu beyanata göft komşumuz Irak
ta tam bir sökinet hüküm sürü
yor ve her it tabii mecrasmı ta
kip ediyor. 

Blrb§ gtbı evvel vuku bulan ve 
Dk büıtta mtilllm aksülimeller 
yapmuı, belki bir talam 8&1'8111tıla
ra, cJellllkHJrlere sebep olmalı mah· 
temel olan bAdlaelerin t.esb1 ıQ.rat. 
le ppnlf, memleket kendini stlrat
le clerleylp t.oplaau§ ve tabU baya. 
tına kavaşmuttur. 

Doetmnmı ve aziz komtumm çok 
mtlhlm bir devir y&llYBD bir mem
Jrettlr. lraıkta genç bir mlllet tekev
vUD ediyor ve ba paç mDlet, yeni 
bir dojaşun bötttn acdarou, sancı
larmı pçlrdlktlın llOlll'a hayatmm 
ea teblikeU devrelerini atlabmt ve 

r····~~~·=··~·~~; .. ~;;.· .. ~~~;~~········ı 
! ....................................................... . 
olgunlaıma, erginleşme yolODU tut. 
muttur. Bu bidlseler miDetlerln 
hayat.mda sükfin lçlade geçmez, 
belki birçok buhranlar ve imtihan
lara l8lk olur. Genç miDetlll ba 
buhranlar ve imtihanlar karpamda 
göaterecett metanet, liyakat ve 
muvaffakıyet onun yapma balda
m en Bağlam esaslara latiaat etti. 
rlr. 

Irakta da vuku bulan dahili Jıi.. 
dl8eler bu kabOdeadlr ve bu hidl
seler onan btbıyesbıi sağlamlamı. 
ya yardım edecektir. 

Irak dahilde bu lmtlhanlan ge. 
çlrdlğl 8lrada harice kup vuly~ 
tinde hiçbir değlşlkllk yapmıya m. 

zum görmemektedir. Çönldl lralml 
harici ılywti, ElreelAne Nad Şev
ket tarafından da beyan olunduğu 
veçhlle değlplez eseeJara istinat 
ediyor. Bu esa-•an, Irak devletinin 
mileulsl sayılan merhum Kral 
Fayeal te&plt etmlt ve flmdllrl 
Kral Blrlncl Gul de ba esaılan 

t.eyit etmlttlr. O zamantt. bu za. 
mana kadar Iralan batma geçen 
böttin kabineler hu eaHlar daire
sinde lıal'ekıet etmq ve bu eaHla. 
nn f;aaımmun ettiği alywtl takip 
ve tatbik etmlt bulunuyorlar. 

B a eaulanu IDd lrakm mtlt
teflld olan lnglltere ile doet 

y•ıanttkaa OllUll derecesinde IDÖ• 

hlm olan ikinci esas Türkiye, 1ru 
ve Suudi Arabistan De dost yap.. 

mak ve aradaki bağlan dalma 981. 
lamıla.mak, dalma Uerletmek ve da
lma beslemektir. 

Bttttln Irak hüldimetlerlnln bu 
esaslardan zerre kadar inhiraf et
mecllkleri kati bir hakikattir. 

Binaenaleyh lrakm daha enel 
de b~ defa it b8§ma geçen yenl 

BaşveldHnla de ba siyasetten •Y· 
nlmıyaeağı llerl'e kadar töplıe gö
ttlrme&. 

Bir milletin harici 8lyMetlnl de
ğişmez umdelere istinat ettirmesi 
ve ba omdelere riayet göstermesi 
onmı rUşttlne en kati delDdlr. ıra. 
km ha rüttö göstıermeai, lftlhar ve 
aevinç De karşılıyacağımız bir Jıa.. 
rekettlr. 

SOVYETLER1N BlR 
PROTESTOSU 

Moskova, 20 (A.A.) - Tas Ajan
sı bildiriyor: Kabarovskdan bildiril
difine göre, Sovyet hUkflmetinin tali 
matı üzerine, Sovyetler birliğinin 

Harbin baş konsolosu, Mançuko ~ 
riciye nezaretnin Harbindeki mllinea 
sili nezdinde, Japon - Mangllko ma
kamlarının Mançuryadaki Sovyet 
konsoloslukları üzerinde tatbik ettik 
leri isyan ettirici rejimi protesto et 
miş ve Sovyet hüldimetinin progro
nitanaya ve Sakhallng'deki koosolom 
luklarmı kapatmaya karar vermif ol 
doğunu bildirmiştir. 

Almanyadaki 
Ecnebi Gazeteciler 
Bertin, 20 (A.A.) - lngilterenin 

13 cart tarihli protestonameaine ceva 
ben propaganda nezareti yüksek Al
man '8hsiyetlerinden birinin yakın
da aleni beyanatta bulunarak Berlin· 
deki ecnebi gazete muhabirlerine kar 
fi yapılan ithamları takbih edeceğini 
bildirmiftir 
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-~ ~.olRCEZADA 

.~ütecaviz 3 Y da 
MahkUm Oldu 

~ğırceza mahkemesi, dün, bir ırza geçmiye tetebbüı davasını 
neticelendirmittir. Davacı Şilenin Çukurta.rlaıından Fatmadır. 

! e DAVETLER e 
TOPLANTILAR 

KONGRE 

Anadolu klübünden: 21 Ağustos 
Cumartesi günü saat 15 te fevkala
de kongre yapılacağından azanın 
Şemsipaşadaki klüp merkezine gel
meleri tebliğ olunur. 

• 
Talebe Resim ve Yazı 

Sergisi 

Eminönü Halkevinden: 
lddiaıma göre, Fatma, kucağında bir yatındaki çocuğu olduğu Karadeniz şehirlerinde orta tahsil 
halde tarladan gelirken Rıza önüne çrkmıt ve ağzını tutmak ıu· çağındaki çocuklarımızın resim ve ya 
retile tecavüz etmek İstemİflİr. zı sahasındaki kabiliyetlerini lstan-

Fatmanın bağırması üzerine Is-ı= bul gençliğine tanıtmak ve talebesini 
mail ve Mehmet adlı iki köylü ye-11•11111111111111111111111111111111111111! teşvik etmek gayesile Samsun Lisesi 
tişmişler ve Fatmayı kurtarmışlardır . ., : ve kız orta mektebi resim öğretmeni 
Dün, mahkemede bu iki şahit te din ~ ~ J • 5 Şahin ÖzgUr tarafından Evimizde biı 
lenmiştir. Müddeiumumi Sadun, suç-. = veseuın E (Talebe resim ve yazı sergisi) açd 
luya ceza verilmesini istem~ mahke- E LJ •• • E mıştır. Herkes görebilir. · 
me •. suçu sabit g~ro.ilğü için 3 sene = n uvıyef i = • 
hapıs cezası vermışlli. Fakat tam te- E E Avcılar Bayramı 
şebbüs fialinde kaldığı için ceza birse E A } } J E 
neye indirilmiştir. ---- ntQŞllUl =--- lstanbul Avcılar Kurumundan: 

22.8.1937 Pazar günU Anbarlı Ço-

Bozulan 

Çörekler 
) 

Be§ Memur 

Vazifelerini ihmal 

Etmişler 

E Evvelki gUn geç vakit Ahırka- : bançeşmede avcılar bayramı kutlana
!: pı önlerinde bulunan cesedin : caktır. Bütün avcıların bu törene ge
E hüviyeti anlaşılmıştır. Bu, mü- E !erek onur vermelerini saygı ile rica 
E rettip Yakuba aittir. Tabibi a- : ederim. 
E dil Enver Karan, cesedi mu - : 
: ayene etmiş, üzerinde hiçbir : [ 
E cebir ve tazyik eseri görülme- : 
: diği ıçın boğularak öldüğü : 

Askerlik ~işie~i 
Askerlik Davetleri E neticesine varmış ve gömül- E = mestne müsaade etmiştir. = 

E Yapılan tahkikat, üç gün ev-

Beşiktaş askerlik : / .besinden: 

: vel sahilde bu1unan elbisele - = 
5 rin de mürettip Yakuba ait ol-
E duğu neticesini vermiştir. Esa- _ 

] 

Dün asliye ikinci ceza mahkeme- E sen, ceset, denizden yalnız bir E E donla çıkarılmıştır. : 

936 ve 937 yılında mektep tahsili
rıi bitirerek mezun olan ve yahut yük 
sek mektebi terkederek muayenele
ri yapılmış olan 332 doğumlu ve bu 
doğumlularla muamele gören ve tam 
ehliyetnamesi olan kısa hizmetli erat 
1 EylUI 937 gününde yedek subay 
mektebinde bulunacak veçhile 27 A
ğustos 937 gUnUnde sevkleri yapıla
caktır. Tayin edilen bu günde şube
ye gelmeleri ve gelmiyenler hakkın
da kanuni ceza tatbik edileceği ilan 

slnde bir vazifeyi ihmal davasına 

bakıldı. Suçlular maliye ve icra me-

murlanndan Irfa.n, Ismail, Orhan 
Ahmet ve Davuttu. Dava, hukuku im 

me namına açıldığı için davacı yok
tu. lddia şu idi: 

Maliye icra memurları bir gün mü 
hinı miktarda çörek haciz etmişler

s = ftl 11111111111111111111111111111111111111 r: 

SUÇLU 
NOTER 

olunur. 

dir. Çabuk bozulan maddelerden ol- Ot d .. 
duğu için 24 saat içinde satılması la- ur ugu Evin Kirasını 

Masrafları 

Sokmuş 

T opkapı Sarayı Müzesi 

Müdür Muavinliği 

ıı:ımgelirken memurlar satışı gecik· 
tirmişler ve bu yUzden de çörekler 

kısmen bozulmuş değerinden az fiya

ta satılmıştır. 
Dün, mahkemede UskUdar tahsil 

mUdürü Bay Ali Rıza şahit olarak 
dinlendi ve memurlann bu işte hiçbir 
sunutaksirleri olmadığını söyledi. Şa 
bitlerden birisi gelmemişti. Bunun 
sağrılması çin muhakeme talik edildi. 

Dostunu Öldüren 

Kadının Muhakemesi 
Valide hanında dostu Irfanı öldüren 

aşçı Nedimenin muhakemesine ağır 
ceza mahkemesinde devam edilmiş
tir. Muhakeme, gelmiyen iki şahi

din çağrılması için başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Noterliğin 

Arasına 

Asliye ikinci ceza mahkemesi, dün 
bir noter kanununa muhalefet dava
sına başladı. Suçlu, ihtilastan ve ver 
gi gizlemekten dolayı ağır ceza mah
kemesinde muhakemesi devam etmek 
te bulunan Beyoğlu birinci noteri Bay 
Salahaddindi. Dünkü muhakemede 
kendisine isnat edilen suç. oturduğu 
apartımanm kirasını da noterlik u
mumi masrafları arasına sokmasıdır. 
Bay Salahaddin noterlik dairesinin 
aylık kirasını 170 lira olarak göster
miştir.Halbuki,iddiaya göre, ayda 29 
lirası kendi oturduğu apartımana ait
tir. Suçlu ve avukatı ağır cezada bir 
kaç davalan bulunduğu için bu dava
nın da onlarla birleştirilmesini iste
diler. Müddeiumumi bu isteği tasvip 

Açık bulunan Topkapı sarayı mü-
zesi müdür muavinliğine mü-

:Mustafa Lutfi tayin edilmiştir. 
Mustafa Lfttfi tarihi vukufi
le ve tetkiklerile tanınmış bir genç
tir. Mustafa Lutfinin yerine başka
tipliğe Bay Şefik terfi ettirilmiştir .. 

-

Bir ihtilas Davası 

Ağır ceza mahkemesi dün 1112 lira 
ihtilas ettiği için tevkif edilen Bakır
köy av vergileri memuru Fevzi Tekin 
hakkındaki kararını verecekti. Fevzi 
Tekin, müdafaasını hazırlamadığı için 
muhakeme başka bir güne bırakıldı. 

ettiği için mahkeme bu dosyanın da 
müddeiumumilik vasıtasile ağır ceza 
mahkemesine gönderilmesine karar 
\•erdi. 

21 - 8. 937 ~ 
ES Ki FEVZiYE ---------~ 

Kız ve 
Erkek IŞIK LiSESi Geceli 

Gündüılii 
lST AN BUL - NlŞANT AŞI 

Mem1eketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, ilk, orta ve lise kısımları, fen ve edebiyat koll~ '~ 
İ~tanbulun .~ havad~r ve sakin bir ~uhitinde Teşvikiye karakolu karşısında ve Tcşvikiye camii it~a:de
dır. Kayit ıçın her gun ondan on yedıye kadar müracaat edilebilir. 1stiyenlere mektep tarifnameSl g 

rilir. Telefon: 44039 

Saraçhanebatında Horhor caddesinde •••llıİı•••••,..,.l 
Erkekler Kısmı: Münir Paşa Konağında - Kızlar Kısmı lle İlk Kısmı: Yeni Yapılan Binada 

' 

~:.k HAYRİYE LİSELERİ ~:d•• 
An ·ık l' k · 1 h 'd' ebi il· a • ı - orta · ıse ısım annı avı ır. Fen ve edebiyat kollan vardır. İlk sınıflardan itibaren ecn bil 

sam mecburidir. ~çı~an şubeler ~o~ayısile MU~r paşa konağı ancak erkekler kısmına kafi geldi~a.eıı b•· 
sı:me kızlar kısmı ıle ılk kısma Munırpa.şa konagı karşısında leyli bir liseye lazım olan bUtün müşteınil8tJ • 
vı büyük bahçeli yeni yapılan bina. tahsis olunmuştur. Kızlar kısmında tedrisat ayn bir talim heyeti ts~. 
fından yapılacaktır. Münir paşa konağının kafi gelmemesi yüzünden geçen sene Çarşambadaki şubeye 11~ 
lolunan ilk kısı?1 yeni ~inam~~a .. ~lmmıştır. Çarşambada da aynca ilk kısım vardır. Nihari talebeden ~ 10 
edenıer mektehın hususı otobusu ıle naklolunurlar. Kayıt muamelesine başlanımıştrr. HergUn sabah 888 

dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. . 

• 11 faci ve 8 i~ci sınıfların bütünleme ve engel sınavları 1 ey1ülde başlayacak ve s eylülde bitecektir· JJl· 
ger sınıfların sınavları 8 eyliilden 1 7 eylüle kadar sürecektir. 

lstanbul Yüksek iktısat 
Ticaret Mektebi 

ve 

Ticaret Lisesı 
Direktörlüğünden: 

ve Orta Ticaret Mektebi 

Mliessesemiz yüksek, lise ve orta olmak üzere üç kısımdır. Ve her kı
sım d:r~ce de:ece devlete bağlı bili'.ı mum iktısadi ve ticari faaliyetlerle 
hususı ış ve tıcaret hayatına; bankacılık, sigortacılık ve maliyecilik gibi 
kuvvetli muhasebe bilgisi ve iktısadi kUitilr istiyen işlere hazırlar. 

Yüksek kısımda ayrıca dış ticaret ve konsolosluk gibi anemleket harici 
iktısadi faaliyetlere hazırhyan bir şube de vardır. 

I - Yüksek kısım üç senedir. Kaydolunmak için: 

Olgunluk imtihanında muvaffak olmuş lise meZ'Unu olmak ve yahut 
herhangi bir ticaret lisesinden mezun olmak. 

1I - Ticaret lisesi biri ihzari olmak üzere dört senedir. Kabul şartları: 

A - Ortamektep ımezunu yahut orta ticaret mekteplerinden mezun 
olmak. 

B - 18 yaşını geçkin olmamak. 
Dört senelik orta tıcaret mekteplerinden mezun olanlar ihzari sınıfı 

atlıyarai< birinci sınıfa kaydohınurlar. 
1II - Orta ticaret mektebi dört senedir. Kabul şartları: 

A - tlkmektep mezunu olmak. 
B - 15 yaşını geçkin olmamak. 
Mektebin heı· üç kısmına 15 eylülden, 5 birinciteşıine kadar talebe kay

dolunur. Kayit için müracaat bir istida ile olur. Ka.\it_ istitla.sun.ıı.. - ~ 
\,.l""Cl"'l\.l. Vt.""~11\.d.tU.l lH Uc.\.t;IO.filUQ.t)l 1GL.lU1UlL • "'l:J.&}J.iUIUU., \ı'eya: t:a:ı!UlKnllJilJlliMl-
ları, nüfus cüzdanı, sıhhat raporu, aşı kağıdı, iyi hal varakası ve dört 
fotoğraf,, Başka mekteplerden iki sene ayni sınıfta kaldığı için ıkaydi si
linenler mektebin lise ve orta ticaret kısmına kabul olunmazlar. (5392) 

Devlet Demiryolları ve 
işletme Müdürlüğünden; 

LimanJarı 9. 

22 Ağustos 1937 tarih pazar günü, Çcrkesköy civarında yapılacak geçit 
resmini görmek istiyen sayın halka bir kolaylık olmak üzere Sirkeciden 
yüzde 80 tenzilli ücretle hususi bir tenezzUh katarı tahrik olunacaktır. 

Hususi tenezzüh katarı Sirkeciden 8 de hareketle saat 11,56 da Çerkes
köye ve saat l 7,45 de Çerkesköyden harketle saat 21,32 de Istanbula mu
vasalat edecektir. 

Sirkeci - Çerkesköy gidiş geliş bilet ücreti bütün resimler dahil I. sınıf 
235, 11. sınıf 171, lll. 110 kuruştur. 

5 yaşına kadar ebeveynleri beraberinde gidecek çocuklar meccanen ta
şınır. 5 yaşından yukarı olan1ar tam ücrete tabidir. 

Fazla malumat için Sirkeci garile banliyö istasyonlarına mUracaat edil
melidir. (5389) 

---~;;;-...-11 
ÇiLLER ve Lekele~ 

·rı Balsamin EkS1 

ile tamamP,, .,ıı..n oıur· 1 
BALSAMIN LIKI 

ae
Yüzdeki çil ve lekeleri iza~e eter> 
rek cilde mat ve cazip bıt 

temin eder. ~1 
lNGtl.JZ KANZVK F,,c'k\N 

8EYoGLU - ISTANB(Jı 

' ·ııde#: 
İstanbul uçuncu ıcra daifeSl t tJ 

ı.8rre Mahcuz ve satılması mu": . ci ,r 
çift muhtelif ayakkabının bır:11 ;' 
trrması 2·1, 8, 937 salı gUnii e~ 
12.30 da ve muhammen kıY~ iP' 
yüzde yetmiş beşini bulmad1~1 ~· 
dirde ikinci artırması 28, 8, 9 tıııl' 
martesi gUnü saat 13,30 da tstlJfl 1'' 

"T dJ ;at da İsken der Boğazında 26 J. ~ 0• e'lr, 
pılacağından talip olanların Jll 

9
r,JJ 

gUn ve saatte mahallinde b~ı.UJl ~,. 
memuruna müracaatleri ılflll 
nur. (34517) ~ 

~~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~ C!!!!2! 
Artık Hacı kendinde değildi. Yüzünü kızının ya

tağına dayamış ağlıyordu. Bu yaşlr ve ta kalbinden 
yaralanml§ adamın için için hıçkrnnası odadakilere 
sirayet etti. Hafız Hanım, hemşiresi, yüzbaşının hu. 
remi hep birlikte, derin derin, hıçHıra hıçkıra, gö
ğüslerini bastırarak ağlıyorlardı. Yalnız GUlbeki.lı~ 
yalnız o, kupkuru gözlerle Hacıya bakıyor; dizleri
nin Uzerinde takallüs eden pençeleri, yaşmağı ara· 
smdan sarkan çenesi ve parhyan çukur gözlerllc 
parçaladığı avına haşmetle bakan bir aslan gibiydi .. 
Burnunun oynıyan kanatlarmda, göğsUnü kabartan 
nefeslerinde aslanların edası vardı. 

. •. i!~S~iM~D~i~L~i~KSJ!!f!a~~~~~~ geçirmekte olan milletlerin hayatını pek güzel b~i· 
di. Onun kızdığı, bunun gibi hanım hanımcık er1' ut 
harplerin, mühim fırka reisliklerinde ellerini uğuşt 
malarıydı. Ayni vaziyet ve ayni ciddiyetle: 

Miralay Garibe Hanı metendi 
• 

Erdenle Refik öğle vakti, vilayet merkezine gel. 
diler. Atları Bekirle iyi bir hana yerleştirdikten son
ra istasyondaki Bağdat otelinde yıkanıp biraz din
lendiler. lkindi üzeri işe başlıyacaidardı. llk karar 
şu idi: lkisl birlikte fırka kalemine gidecekler. Re. 
fik girecek, beş on dakika sonra da arkasından E!'· 
den gelecekti. Alt tarafı malumdu. Tramvaya atla
yınca kalem dairesine gittiler. Erden sofada bekle
di, Refik kumandanın yanma girdi. Kumandan genç 
denilecek yaşta ve bUyUk rütbeli bir erkanıharpti. 
;yüzbaşıyı görünce sordu: , 

- Ne istiyorsunuz? 
' - Bendeniz yUzba.şı Refik Tekinim, emriniz üze
rine geldim. Şifahi tebligatta bulunacağınızı yazmış 
sınız. 

Refik soğuk ve ciddi idi. Kumandan kağıt tomar
larını masanın bir tarafına silrerek sınttı. Ve elle. 
rini oğıuşturmıya başladı: 

- Ya, siz misiniz? Memnun oldum. Oturunuz. O· 
turunuz efendim. Şuraya buyurun rica ederim. 

Refik Kumandanın gösterdiği sağ taraftaki koltu
ğa oturdu. Kumandan koynundan bir cUzdan çıkar-

... 
1 

-il-
dı açtı, ıçınaen nır kırmızı mumıu mcKt'llp aıaı: 

- Efendim dedi, başkumandanlık seryaveri bir 
mektup göndermişler. Içinde zatıalinize ait fıkralar 
var. lşarı ali veçhile, onları bizzat göstcrmiye me. 
murum . 

Refik uzatılan mektubu aldı. Kendi icendine de 
ilk defa gördüğü kumandanın halini düşünmiye baş. 
ladı: 

lçinden: 
- Ne kadar nanemolla şey bu ... 

Diye söyleniyor ve koca bir fırka reısının böyle 
kırılıp dökUlmesine mana veremiyordu. Sonra yine 
zihnen: 

- Zahir, dedi. Böyle Emine Hanım kılıklı oldu
ğunu bilmişler de böyle kenara atıvermişler. 

Mektubu açtı. Gerçek se:ryaverdendi. Başkuman
danlığın şüahi ve hususi sözlerinin, kendisine tebliğ 
edilmesi bildiriliyordu. O tebligatın başlıcası da şu 
fıkralardı: 

(Bi~t Başk111mandan Paşa Hazretleri buyur. 
dular ki bir miiddetten beti alınan malumatı resmi
yeye göre Refik BC'y bazı harekatı siynsive ile mcş. 
gul imiş. Kumandan Pasa kendilerini Manastırdan 

beri tanıyorlar. Refik Bey takibatta senelerce paşa
nın maivetinde bulunmuşlar. Hissiyatı vataniye ve 
hamiyeti ciddivelerfndcm ı:avet emindirler. Son mu-

harebelerdeki yararbklarını göğsUndeki yara yerle
riyle ispat eden Refik Beye karşı kalblerinde sar
sılmaz bir cnuhabbet ve teveccüh besliyorlar. Bu iş. 
arata nazaran olsa olsa mesele bir dahili siyaset de
dikodusundan ibaret olacaktır. Böyle olduğu da 
şliphesizdir. Binaenaleyh kalem riyasetine tarafım
dan yazınız. Refik Beyi çağırıp tarafımdan görüş. 

sün. Şayet böyle birşey varsa bir takım küçük fır-

ka mese1elerile meşgul olmamalarını sureti mahsu. 
sa da tavsiye ettiğimi söylesinler. Eğer orada fazla 
kalmak istemiyorsa arzu ettiği münasip bir mahal
de neknhat müddetlerini geçirebi1ir.) 

Refik bunları okuyunca memnun olmaktan kendi
ni alamadı. Domek o kadar eski bir dostluk unutul· 
mamıştı. Halbu'ki o, ahvali gördükçe inkisari hayale 
uğramaktan korkuyordu. Bir anda mazi gözlerinin 
önlinde canlandı. Mülazimi sanilik ve evvelliğini hep 
o başkumandanın maiyetinde geçirmiştir. O zaman, 
o binbaşı idi. Siyasi komiteler takibatında, sair hiz
metlerde daima yanyana bulunmuşlar. Ve hiçbir gün 
kumandanı ona karşı gözünün üstünde kll'}ın var de
memişti. Hatta ihtilal zamanında da tştip vakasmda 
Refiği daima sa!;'lnda görmüştü. Fakat seneler ve 
kısmetler geçip değişti. Bugün biri dört yerinden ya
ralı bir yUzbaşı, öteki bir başkıumandan. Fakat buna 
Refik hiç gücenmiyordu. Hayatını, bahusus inkılap 

- Okudum efendim, dedi ba.şkı,ı bir emriniz? 1111 
- Estağfurullah beyciğim. Malfımu aliniz zB:~ ti 

gayet nazik. Başkıuıbandan Paşa Hazretlerini~ ış ~· 
alileri bihakkin mahalline masruf bir büyUklUk· 61• 
husus Paşa Hazretlerinin tavsiyei seniyeleri ~~ ~ 
mi.mi ve ciddi. Bendeniz şimdi Ya ver Beyef endiYe 
zedeceğim. Bir emriniz varsa onu da bildireyiın· U• 

- Estağfurullah. Meselenin sırf şayiadan ve f1l fll' 
ıtevirlikten ibaret olduğunu l\ıtfen bildirirseniz ille 
nun olurum. . e!l' 

- Hay hay! Hiç şüphesiz ki, öyledir efendıın· ~(1r0 
deniz de bunu aynen böyle tahmin etmişim. Ma 
ya, ımemleket acayip.. rıı· 

- Bir de şunu rica edeceğim kumandan bey, 0 et
nın havasile imtizaç ettim. Tebdil edilmemi arzUbgş• 
miyorum. Şayet cepheye göndermek isterlerse 0 ti· 
ka giderim. Fakat geri hidematta kalarak ne1<.al1;cıı 
mi geçirene kadar yerinı iyidir. Ve hulusu knlb•?ll 
emin olabilirler. 13ıtı 

O sırada Erden girdi. Salonun ortasında se 
verdi. ve askerce durarak kendini takdim etti=~, ıce

- Askeri tıbbiye son sınıfından Erden. Me~ı.,e el• 
timde tebdilhavalı bulunurken vilayet lsternış, g 
dim. Bir emriniz var mı diye rahatsız ettim. , 

- Hayır maliıımatım yok. Neye çağırmısl:ır 
- Divanı harbi örfiye verilmek Uzert> 
- Divanı harbi örfiye ml? 
-Evet. 
- O halde buraya niçin müracaat ettiniz? ?10t 
- Asker olduğum için, Vilayetin böy~e hod~~h'e 

bir askeri yakahyarak divanı harbe vcrmıye sal et· 
ti var mı yok mu? Bunu öğrenmek için rahatsız l 
tim. (Arka""' ,'1lr 

k 
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LübnanJa "Nehrülkelp,, e uzaktan bir bakıf 

Buna göre 4,800 ev, kiralıktır. 
Fiyatları da yanıbaşlarında yazılı-
dır. Bir mevsimlik kira, bizim pa-
ramızla 20 lira ile 350 lira arasın 

dadır. 

E vlerin değilse bile köylerin 
hepsinde telefon vardır. Lüb 

nanın suları yahut arkeolojik servet 
leri bakımından gezilecek ne gibi yer 

leri varsa, prospektte yazılıdır. 

Dün, kendi haline bıraktığJıtnız bir 
müstakil sancak ile birkaç kaza. 

mızda, türizm işi bu kadar esaslı 
bir surette halleclilmiştir . 

Büyük ve orta oteller bu 4,800 

evlik prosr I ten hariçtir. Beyrut, 
Trablus, Şam, Zahle gibi şehirler, 
kaza. 

Lübnanm her tarafında asfalt 

Avrupai konfor dahil olmak şarti-
le mevcuttur. 

L Ubnanlı, güzel bir insandır. Bü
yük annemin dediği gibi "Kara. 

donlu ve kara suratlı,, değildir. 

Çocuk iken ondan korkutulmruş

tum. Fakat bu sefer onun yol tize-
rindeki en fukara evinde oturdum. 
Ve bir kahve içtim. Evin sahibi ka 
dırun üç tane çocuğu bize hizmet 
ettiler. Aşağıda bir inek ve bir bo
zağı vardı. Taraçanın bir kenarma 
uf ak bir peyke iliştirilmişti. Bira, 
gazoz ve ımeyva satmak için. Gaz 
tenekelerinin içinde sardunyalar, 
ortancalar, karanfiller yetiştiril-

mişti. O evden daha f ukarasmı yol 

üzerinde göremedim. Onu dahi 
turizm, sulayıp yeşertmiye muvaf-
fak olmuştur. 

Fakat Lübananda bir de kilise 

vardır. Bunun serveti, nüfusu ve 
politikası vardır. !şte, ninemin "Ka 
ra donlu ve kara suratlı., dediği in

sanlar, asıl bunlardır. Bunlardan, 

Lübnan Cümhuriyeti ile birlikte bir 
diğer yazımda bahsedeceğim. 

5 

Karabiga 
Yolu Hala 

Bitmedi 
Tamamlanan Kısımlar 

Halka Açılma( ı 
Biga, (TAN) - Yıllardanberi her 

sene kısım kısım tamir edildiği halde 
bir türlü bitirilemiyen Biga - Karabi
ga yolu yine tamir bahanesile birkaç 
aydır bütün bütün kapanmıştır. Gerçi 
yolun büyük bir kısmı tamir edilip 
bitmiştir. Fakat, daha tamir edilecek 
dört beş kilometrelik bir yer kaldı

ğı için bitmiş olan yerler de halka 
açılamamakta, araba ve kamyonlar 
tarlalık içinden toza toprağa karış~ 

rak gelip gitmekte, otuz kilometre
lik bir yol saatlerce yürünmektedir. 
Bu halin devamı, kasabamıza uğra
mak ıztırarmda kalanları fevkalade 
usandırmaktadır. Bu sıcak günlerde 
bir iki saatlik bir mesafeyi saatlerce 
dolaşmak mecburiyeti, tahammülün 
fevkinde bir ıstırap veriyor. Yolun 
bitirilen kısımlarını halka açık bulun 
durduğu takdirde Çanakkale Nafia 
dairesi çok isabetli hareket etmiş er 
lacaktır. 

Silindirajı yapılmış, tahta gibi 
dümdüz bir hale getirilmiş, munta
zam bir yol dururken önü seddedile
rek herkesin alarga dolaştırılması 
hiç te doğru değildir. 

Bu Sene Gemliğe 
Rağbet Fazla 

Gemlik, (TAN) - Bugünlerde 
Gemlik misafirlerle dolup boşalmak· 
tadır. Bu yüzden ev kiralannda ve 
hemen bütün maddelerde hissedilir 
bir pahalılık vardır. 

Gemliğin on dakika ilerisindeki r .. 
lıca. ile Armutlu kaplıcaları çok rağ .. 
bet görmektedir. Pazar tarifelerinin 
ucuzluğu Gemliklilerin de f.stanbulla. 
temaslarını artırmıştır 

Safranbolu • Karabük 

Arasında Otobüs 
Safranbolu (TAN) - Belediyemiz, 

Safranbolu ile Karabük arasında 
muntazam bir otobüs servisi ihdasına. 
karar vermiş, bu maksatla iki oto
büs ısmarlamıştır. 

istanbulda Sebze Neden Pahahdır? 
misli alırım., dedi. Bu vaziyet karşı
sında tekrar bilet a.lmıya mecbur ol
dum. 

Tarifede aktarma gösterdiği hal
de biletçinin bu şekilde hareketine bir 
mana veremedim. Hangi vapurların, 
nerelerde aktarmaları olduğunu bu 
bihaber memura iyice öğretilmesini 
rica ederim.,, 

• Çok Haklı Bir Dilek 
.Ktiçükpazarda Hızırbey camii soka
ğında B. Nazmi yazıyor: 

"- Küçükpazar Hacıkadın mahal
lesi Hızırbey camii sokağında oturu
yorum. Sokağımızda iki büyük arsa 
vardır. Birisi taş ardiyesidir. Büyük 
taşlar yığılıdır. Diğeri de imalathane 
diye kullanılıyor. İmalathaneden ge
len gürültülere alıştık. Fakat o taş 
ardiyesinden çok şikayetç iyiz. Çünkü 
orası bir mezbele haline gelmıştir. i
çinde kedi öltisünden kavun, karpuz 
kabuğuna kadar her şey bulunur. 
Gündüzleri pislik kokusundan Rrsaya 
karşı olan evlerimizin caımlarmı a
çıp ta penceremizin önünde oturama
yız. Arsanın etrafına iki metre ytik
sekliğinde bir tahta.perde çektirilse 
de kurtulsak .. ,, 

Poıta Müvezzii Ücretsiz 
Seyahat Eder 

Bakırköy postanesinde müvezzi 
Şemsi dün matbaamıza geldi, bize 
şunları anlattı: 

Geçenlerde Yenimahalleden Bakır· 
köyüne gitmek için trene bindim. Üc
retsiz seyahat ediyor diye hakkımda 
zabıt varakası tutarak beni ma.'tke· 
meye verdiler. 9 kuruş para cezasına 
mahkum oldum. Ancak, bu muame
le haksızlıktır. Çünkü Posta, Telgraf 
Kanununun 150 inci maddesine göre, 
telgraf müvezzilerile hat bekçileri, 
şehir nakil vasıtalarile parasız seya
hat ederler.,, 

• 
Araba Tarifesi Çabuk 

Hazırlanmalıdır 

Okuyucularımızdan M. Fa. yazı:

zıyor: 

"- 17, 8, 937 tarihli gazetenizin i
kinci sayfasında sırt hamallığının 

kalkmasından sonra halkın bir ara· 
ba ihtiki.n karşısmda kalmaması için 
belediyece bir tarife tecrübe edildiği 
ve bunun faydası görüldüğünden tat 
bik mevküne konduğu, ve arabacıla
ra verilecek paranın da ha.mallara 

verilen paranın yüzde 25 ve 30 u ol
duğu yazılıyor. Fakat bu tarif enin 
nerede olduğunu halk bilmiyor. Göç 
zamam geldi. Şu sırada bu tarifenin 
meydana çıkarılması lazımdır, yoksa 
arabacılarla müşteriler arasında he
men her vakit meydana gelen müna
kaşa ve münazaanın önüne geçmek 
mümkün o1maz.,. 

• 



-- 6 =======================================================r AN 21 - 8 - 937 

Manevra Harekatından En Son intıbaıar 

lııönUoUn muzafferi kahraman IDönU, harekatı tetkik ediyor 

, 

Motosikletli piyadeler Uerl hat larda süratle öne atılıyorlar Bir topçu eri bataryadürbiıılle ı:;özetllyor Ataşernlllterler Manevrada 

Orgeneral Falırettln Altaym ver<llğl lzahati Atatürk ve Profesör Bayan Afet dikkatle dinliyorlar 
' \ -. 
En büyük Başkumandanımız kahraman bir onbaşının fzahatlıııi dinUyorlar 

Mavt Ye Kırmızı taraf piyadeleri Deri hatlarda sttngft sttngfiye On bo~ukluk biP ....._ dhli1'U mevzi değiştirip yeni bir mevzle giriyor 
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Ankarada Hacı Bayram caddesin
de Teğmen sokağında 4 numarada 
Huriye Ezer, OSktidar kız sanat mek 
tebinde 125 Saime Ozkök ile Salihli is 
tasyon büfesinde Şükrü. Hediye ka
zanamamış olmakla beraber "resim 
boyama,, müsabakasında muvaffakı
yet göstermiş oldukları için resimle
rini koyuyoruz. 

Garip Bir 
Motör 

Köpek Balığı 

Bu balık ekseriya zıpkınla avlanır. 
Bu sefer nasılsa olta ile yaka lanmış. 
Resme bakınız. Boyu .ferah ferah bir 
iruıan kadar var, değil mi? Köpek ba 
lığının küçük bir cinsi vardır ki uzun
luğu ancak bir metre kadardır. Fakat 
ağlara, oltaya rastladı mı parçalar. 

Şimal taraflarında bulunanlardan 
bazılar.ımn büyüklüğü 6 - 8 metreyi 
bulur. Hatta bazıları 14 metre uzun
lukta 8 ton ağırlıkta olur. Bunlar ha
line balıklarının leşleri ile, diğer ya
ralı deniz hayvanlarını yiyerek ya
şarlar. 

En biiyük köpek balığının 18 metre 
o.lduğu görkülmüştür. 

45 Numaralı Bilmecem izden Hediye 
Birer mürekkepli kalem · 

kazananlar 
İstanbul Aksaray Ordu caddesi Çar 

.:;ancak apartımanı Hüseyin Nazoğlu, 
Fatih 15 inci ilkokulda 702 Zeki, Fa· 
tih Gelenbevi orta okulunda 402 Nu
ri, Vefa erkek lisesi 667 Selami Şe· 
fik, 48 inci ilkokulda 430 Yasin Kaç
maz. 

Birer tarak kazananlar 
Eyüp orta okul 225 Şemseddin 

Özgel, Kurnkapı orta okulunda 59 Na 
bide, lstaanbul Göztepe Yeşilbahar so 
kak 16 numarada Mahmut, lstaanbul 
Llı.leli Kumkapı orta okulundan Nezi 
he, Üsküdar Kısıklı Emel Özkök. 

Birer albüm kazananlar 
Osküdar Kaptanpaşa Aziz Mahmut 

sokak 94 numarada Ferit Tanaçan, 
Konya jandarma talim taburunda jan 

darma çavuşu Tefennili Ali oğlu Mch 
met, Adana belediye meydanında Fo
to B .. Ekremden Gülyüz, Ankara Ce
beci Demirli bahçe l numarada Kiı· 
zım Kalafatoğlu, Bursa P. T. T. me· 
muru Eşref User eşi Münevver User, 
Balıkesir Börekçiler mahallesi Özalp 
caddesi 6 numarada Turhan, Siirt 
Cü.mhuriyet okulu 318 Selçuk öncel, 
Tokat Çiçek sokağı 3 numarada Tur· 
gut Önder. 

Birer büyük oyuncak 
kazananlar 

lzmir D. D. yolları 8. inci işletme 

hareket müfettişi Tevfik kızı Mevhiz, 
Ankara Orman çiftliği onuncu yıl ya
tı okulu talebesinden 116 Sabahat 
Uygun, Siirt jandarma kumand:ı.nı 
oğlu Cemal Turgut Özdemir, Manisa 
tapu sicil muhafızlığı katibi Nuri.Es
manm oğlu Erkut Esin, Bursa Mu-

radiye Kayabaşı Kaplıca caddesinde 
bakkal Vasıf Onur oğlu Turhan O
.nur. 

Birer küçük oyuncak 
kazananlar 

İzmit Kozan mahallesi Kışla cad
desi 26 numarada Nihal, Gebze Os
man Yılmaz mahallesi Romanya mü
hacirlerinden Aziz Şemseddin elile Tu 
Hn Altan, Konya erkek lisesi muhase 
be memuru Nedim oğlu Nureddin, 
Edremit Gazi İlyas mahallesi Şafak 
sokağı 3 numarada Huriye Ünal, İz
mir Karataş Tirekapı yokuşu Semer 
cizade sokak 10 numarada Hüseyin 
Çetiner. 

Birer kart kazananlar 
Edirne Garp hudut Tuğay karargfı 

hında muhabere gedikli başçavu3u 

Adilin oğlu Erdoğan. Derincede Ma
kasçı oğlu Nizamettin, 4 üncü sokak 

TANıil Çoe.,r, ''""••/ 

Resim Boyama 
Müsabakası 

Yukandaki resimde Tekinle u~urt. 
masını ve köpeğini görüyorsunuz. Bo 
resmi güzelce ve dilediğiniz .renklerle 
hoyayunız. Güzel boyıyanJ~rdan üç 
kiı;itlen birinciye bir suJu boya takı

mı, ikinciye ve üçüncüye birer kuru 
boya takımı verecek ve resimleriıü 

de gazetemizde basacağız. 

45 inci sayımızdaki bulmacanın 
çözüsü 

Afrikalı Kral BA - NA - NE, 8 
kulübe ve 16 ağaçtan ibaret ülkesini: 
8 oğlu arasında, aşağıdaki resimde 
gördüğünüz gibi taksim etmişti. 

Kazananlar 
ta 70 .numarada, İstanbul Maltepcdc 
Berber Faruk Şen, Vize tüm ikinci 
şube direktörü Yarbay A. Turhan kı 
zı Şadan Karaca, Ankara Yenice so
·~cak Leblebici mahallesi 79 numara
da Dündar Arcayürk, Ankara Gün
doğdu mahallesi Demirtaş sokak 46 
numarada Ayhan, Orhangazi beledi
ye salonunda kahveci Hü~yi.n oğlu 

Mehmet Gülmcr, Ankara iç Cebeci 
Oğuz sokak 1 numaralı miralay Naz 
minin evinde Nükhet Belccbel, Tun
çeli evrak nıeı"l'luru Salim kızı Sabiha 
Mardin gümrüğü muayene memur~ 
Nazmi Koçanoğlu Nevzat Koçak, 
Devrek malmüd;.irü Hilmi Erdoğan 

kızı Cümhure Erdoğan, Sivas lsmet 
Battal işevinde Hikmet, Ergani Os
maniye Ziya Yücedağ, lz.mir Karşıya 
ka i~tasyon caddesi 33 numarada Ce
mal 
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Sürekli Hikaye 3 
Mi ki Fare Sevgili okuy.ucula rına : • 

BUBUL iLE BiBi 
O günkü çalışmaları ikisinin de 

kulaklarına küpe oldu. Bir daha kim
seden birşey istemediler. Emek verip, 
alın teri dökerek karınlarını· doyur
maya karar verdiler. Ve bu sözlerinde 
durdular. 

Artık ikisi de sabah olur olmaz er 
kenden kalkıyorlar, sokağa çıkıp o 

nin serüvenini sunar 
çırpınıp durduğunu ,gördü. Hemen aldırmadan içeriye daldı .. Birçok mer 
hiç vakit geçirmeden suya atıldı. Yü ~iven~rden çıktılar. (Tık, tık!) bir 
ze yüze batana doğru koştu. Bu, bir kapıyı vurdular. Içeriden kalın bir er 
genç kızdı. (Tabü kendi gibi bir bö- kek sesi (tabii onun da bir böcek ol
cek genç kız). Bibi onu yakaladı. duğunu anladınız.) 

Yüze yüze kıyıya gelirdi ; elinden tu- - Gel, dedi. Kız önde Bibi arka-
tup karaya çıkardı. da girdiler . Bibi karşıdaki koltukta 

Kızcağız kendi?.i ölümde~. k~rt.ar~- oturan nur yüzlü, ihtiyar ilbayı gö
na nasıl teşekkür edecegını bılmı- rünce şaşkınlıktan ve utançından ter 
yordu. d""k . b 1 . . . .. .. . o mıye aş amıştı. Fakat ilbay hoş 

Bıbı onu evıne !radar goturmek ıs- bir adamdı n. emen B"b· l" · · B" . · ı ıyc e ını uzat-
tedı. ırlıkte kırlardan geçtiler, şeh tı: 
re vardılar. Genç kız orada bir silindir .. .. . 
şapkadan yapılmış büyük bir apartı- - G:ı bakalım, kuçuk dedı. Kı-
manın önünde durdu Bu k zımı bogulmaktan kurtardığın için 

. ocaman t kk"" bo l 
siyah şapkanın üstündeki küc>ücük i- sana eşe u~e rç .u~m. Yalnız sa-
kinci bir şapkayı gösterip ·~ '~ işte n~ şun~ da soylemeliyım. Onu büyük 
şu katta oturuyoruz!" dedi. Bibi bır tehlıkeden kurtardın diye onunla 

0 
zaman bu k .. k .k . arkadaş olmıya hak kazandın amma 

· ızın yu se ve zengın b" "lb k . 

!ursun! Istersen bankacı, itfaiyeci o
labilirsin. Bana kalırsa en iyisi de
mircilik. '' 

- Ben bu işten hiç anlamam Bu
bul. 

- Benimle gel.. Ben sana öğreti
rim. Güzel bir demirci dükkanı açar· 
sın. 

bir aileden olduğunu anladı. Öyle ya ır 1 :?" ızı bır serseri ile dolaşa-

E'
. d b" bö" k · · b" . . . maz. Eger kızımla arkadaşlık etm~k ~ 
ın en tutup kıyıya çıkardı ır ce ıçın ır sılındır şapkanın i ti · k d" h . . 

.. .. . . . içinde yaşayabilmek az şey midir? . ~ yorsan, ~en ıne .. emen bır ış ara. 
gunku yıyeceklerını kazandıracak u- Çın Çın cıehrinde k b.. ;;.· bö" 1 Karın tokluguna, gunlük bir iş değil. , _ =rnn;t 
f k b

. . 
1 

. . . ... aç ocebın ye Ad k 11 .. ki. . . " A 
a . ır ış anyor ardı. Bulunca bır- bir evi vardı? ama ı ı, sure ı hır ış. Korkma . 

likte çalı~ıp, emeklerine karşılık veri- Bibi kızdan aynlı S"' , •• d sen açıkgöz bir gençsin. Meram eder- Sen de bir gün m efhur olacaksın 
l 

. . k . . nca ...,\ ınç .ıçın e ll k b. Bö" 1 k . em yıyere geç.ınıyorlardı. Böylece sen mu a a ır iş sahibi olursun. Y e onuştuklan gıinün akşamı 
hem yavaş yavaş çall§mıya alışıyor- Bibi başını eğdi. Ne desin. ilbayın Bubul ile Bibi birlikte şehri altüst et 
lar, hem de kimseye rnühtaç olmuyor hakkı vardı. O her gün bir yerde ka tiler. Oteber.iye atılmış kırık dökük 
!ardı. Karınları doydukça neşeleri nr rın doyuran bir sersen böcekti. şeyler arasında demirci dükkanına 
tıyordu. Kendilerini dünyanın en mut : J - Efendim, bana biraz müsaade lazım olan şeyleri ara§tırdılar. Bun-
lu iki böceği sayıyorlardı. Artık Çın- . 

1 
edin. Bir daha sefer beni gördüğünüz lar bir körükle bir de içinde ateş ya-

Çın şehrini de seviyorlardı. Burada · i zaman mutlaka bir işe başlamış bulu kılacak bir ocaktı. ihtiyar Bubul ikisi 
eskisi gibi kendilerini yabancı sayan l nacağım. ni de bul~u . . K.örü~ü kend~ sırtladı. 
yoktu. r Cevabını verdi. Sonra Hbaya da kı Ocak vazıfesını gorecek pıpoyu da 

. ~~r .gün :u~~f birşey oldu. Ve bu; ' zına da "Allaha ı.:marladık,, deyip ay- Bibiye yükledi.. Böcek demircinin pi-
Bıbı nın talıhını baştanbaşa değiştir- ı rıldı. Eve dönerken: "Şimdi bunları potlan ocak nesıne yetmez. 
di : 

1 
Bubul duyarsa acaba bana ne der. B!r böcek için pek ağır olan bu eş-

0 gün sabahleyin erkenden evden llba d l . l d" libaya söz verdim amma ben nerede yayı e. ve. kadar taş.ımak oldukça zor _ yın o a5ına ge m ls er ı . . . ' b. · · · çıktılar. Oglene kadar bir yerde ça- • nasıl hır ış bulayım?" diye düşünüp ır 1ştı amma kan tere batıp bu ışi de 
hştılar. Karınlarını doyurup eve dö- eve döndü. Bubule olup biteni anlat- duruyordu. O; gün bulup, gün yemi- becerdiler. Bubul, körüğü piponun 
nerlerken bir gölün kenarından geçi- tı : . ye alışmıştı. Şimdi sürekli işi nasıl ~cu.n~ yerleştirdi. Çok kocaman oldu 
yorlardı. Etrafta kimsel~r yoktu. Ses - ömrümde hiç bir gün bu kadar bulacak, durmadan nasıl çalışacaktı? gu ıçın onun ellerile açıp kapıyamıya 
siz bir yaz günüydü. Yapraklar bile sevinmemiştim Bubul. Meğer dünya- Ihtiyar Bubul, Dbayrn sözlerine ne caklardı. Bunun için Bibi~ıe körüğün 
kımıldamıyordu. Bibi göle bakarken da birine yardım etmek ne tatlı §ey- şaştı, ne de kızdı: üstüne çıkıp zıplamasını söyledi. O, 
ilk yola çıktığı günü düşünüyor, gö-miş!_ zıpladıkça körük açılıp kapandı. Pipo 
zünün önüne, annesi, babası, kardeş- _ihtiyar Bubul tatlı tatlı gülümse· ' 1 ~ıı d~ güze~ bir ateş yandı. işte demirci· 
leri geli~ord~ .. !kisi ?e konuşmuyor- dı: .. 1 · nın oca~ı! .. Şimdi ge_riy: ?ir ö:s kal-
lardı. Kım bilır belkı de bu göl, ser- - Ona şuphe yok. Fakat nedense ı mışt. Buyuk başlı hır çıvı bu ışi pek 
seri Bubulün de yüreğinde geçmiş şey bize bir yardım eden tulunmuyor. de- flla görebiliı ı · . Bu da bulununca diik-
leri uyandırmıştı. Çüılkü onun da göz di. kan büiüaı biltün hazırlanmış oldu. 
leri dalgın ve bir.az yaşlıydı. Yeni Demirci Dükkanı lhtiyar Bubul ocağın başına geç-

Bu sırada uzaktan acı bir feryat Bibi ile kurtardığı genç kız iyi ar- ti. Bir yandan çividen örsü ateşte ıRt-
duydul.ar. Bir kadın bu sessizlikte: kadaş oldular. Her gün boş zaman- .· tırken, bir yandan da şöyle neşeli bir 

- Imdat! lmdat!. diye bağırıyor- larında birlikte kırlarda, göl kenarın- gemici şarkısı tutturdu: 
du. da. şehrin parkında dolaşmıya başla- Çalış, arkadaş çalış, 

Bibi bir şimşek gibi yerinden fırla- dılar. lhtiyar Bu.bul de Yı>:!"gun ol- . Çalışmaya sen alış! 
dı. Sesin gefdigi tarafa koştu. Gölün · ma~ ~raber gelıyordu. ilbay - Gel bakalım küçük,dedi Çalışırsan ömrün yuva 1 
tam ortasında birinin batmamak için Bır gun o, yorgun Plduğu için evde ~ . . .•. . . '·-· n şen ° ur, 

- kalmıştı. Bibi jJ~ kız yalnızca gezin- - Dogru ~ıbıcıgım dedı. Sen da- Çalışmazsan gezdıgın ~r çöl olur. 

apartımanın 

ti urdular 

diler. Biraz ~folruııp şehre döndükleri ha pe~ gençsın. Yazık, böyle serseri Bu hali ilbay görse kimbilir ne ka
zaman genç kız Bibiye dedi ki: sersen şurada burada karm tokluğu- dar şaşacaktı. Dünyada, bir gün içın

- Babam beni boğulmaktan kur- ~a dolaşıp durma. ~n. nasıl olsa ih - de mükemmel bir demirci dükkanı 
tardığın için ,.seni pek merak ediyor. tıyarladım. Artık hır .ışe yaramam. açabilecek kaç babayiğit vardı? Ya 
Gel, kendisi şurada. Seni göstereyim. Çalışmıya çalışmıya zaten ~~belliğe (Zizi) Bibinin yeni arkadaşı genç kız 

Çın Çın şehrinin en büyük binası- de pek .alıştım. Fakat sen hır ış bulun kim bilir ne kadar sevinecekti. (Ha! 
nın önünde durdular. Bibi şaşırmıştı. caya kadar sana ~~imden geldiği ka- az kalsın söylemeyi unutuyordum: Bi 
Genç kız : dar yardım edecegım. lnan ki d ünya- binin kurtardığı kızın adı Zi?.idfr. l 

- Benim babam bu şehrin ilbayı- d~ meşhur olanlann çoğu böyle fa- Bubu!Un şarkısını dinliyen Bibi kendi 
dır. lşte ilbay konağı, dedi. Şimdi içe kırler aras~ndan yetişmiştir. kendine işte bunlan düşünüyordu? 
ride bizi bekliyor, gel seni tanıtayım. . - P:kı amma Bubul, ben ne iş Orsü döven ihtiyar Bubulün ise şar 

Bibi yutkundu, şaşaladı, kı1.ardı. bulayım · . kısı çok şen fakat gözleri yaşlı idi. 
fçinden: - Ne mı? O! .. Çın - Çın gibi bü- Dumandan mı, yoksa geçmişi hatırla-

- Benim gibi bir serseri, koca bir yük bir şehirde iş mi yok! Kapıcı o- maktan mı kimbilir neden? 
il~ay~~ öniine nasıl çıkar? diye dü- labilirsin, berber veya terzi olabilir- Bunun sebebini size gelecek sefer 
sundu . Faakat kız onun bu hnline hiç sin, ekmekçi, gemici yahut doktor o- aıılahrmı. 

\J:TE. 8 UNU '\ 
E·a -B:LMi~ORDUM ! ,I 

B\lMECE • BUlMACA 

•En Çok 

~ Çay içenler 

Fransızların kahve içme rekorun
da birinci geldiğini herkes bilir. 

Oburlar 

Krah 

Çayda da hiç şüphesiz Ingilizler 
en ileride gider. lngilterede ne kadar 
çay içildiğini merak eden bir İngiliz 
bunu uzun yollu hesap etmiş ve yap
tığı incelemelerden anlaşılmış ki ço
cuklar ve yaşlılar da dahil olduğu 
halde her Ingiliz bir senede 5 kilo çay 
sarfediyor. lşte çay sarfetmekte çok 
büyük bir rekor, dünyanın çay ye
tiştiren memletekleri bir senede 500 
milyon kilo çay yetiştiriyorlar. De
mek bunun yarısından fazlasını yal
nız İngilizler harcıyorlar. Bütün İn
giliz müstemlekeleri de düşünülecek 
olursa· dünya çay rekoltesinin yüzde 
seksenini Ingilizler harcamaktalar 
demektir. 

Rus 

'~azinesi 

Yeryüzünün en çok yemek yıyen 
adamı ve midesinin sağlamlığı ile ta
nınmış zenci (Jon Horton) 1929 da 
Amerikada öldü. Bu adam, memleket 
memleket dolaştı. Kendisinden daha 
çok yemek yiyebileceklerini iddia e
denlerle bahse girişti. Bu yüzden de 
kendine yetecek kadar da bir servet 
kazandı. Nihayet memleketi olan Ar 
kansasa çekilip orada öldü. Fakat bu 
adamın ölümünü ınide hazimsizliğiıı
den zannetmeyiniz. ömrünün son da
kikalarında bile midesinde zayifliği 

andırır bir rahatsızlık görmemişti. 
Yalnız bir defa bir bardak su ile ka
rıştırılmış iki kaşık çimentoyu yut
tuğu zaman biraz rahatsızlık duymuş 
tu. Bu rahatsızlığı da bir müshil ile 
geçiştirmiş, iyi olmuştu. 

Bu oburlar kralı; şöyle hemen bir 
iştiha açmak için temizlemeden bir 
düzüne liomn yerdi. Bundan sonra se 
kiz kilo etle, 120 yumurta, bir sandık 
elma, birer kiloluk 6 kavun yermiş. 
Yemek arasında 96 bardak su içer
miş. Hiç bu kadar obur bir adam i~it 
tiniz mi? .• 

Deniz meudmindeyiz. Bir~larınız denize ginnesenız bile denizde \"e 
deniz kmarmda sık sık rastlanan şeyleri hep•iz bilirsiniz. Mese.la: Va
pur, çakıl taşı ve saire. Bu resme bakımz. Once kanşık birtakım ~izgi gö· 
receksiniz. Jo'akat evirip çevirip dikkatle bakarsanız orada • yukarıda 
saydığım şeylere bf'llzemiyen ve deniz kenarında, denizde bulunan on 
şey göreceksiniz. Bunlardan en az seldzini bulup bize yazanlardan elli ki· 
şiye kıymetli hediyeler vereceğiz. 

Port - Arthur'ün nerede olduğunu 
hep bilirsiniz amma ben bunu sjze 
bir daha hatırlatayım. Port - Arthur 
1905 senesinde Ruslarla - Japonlar 
arasında çıkan muharebede Japon de 
nizi kenarında Rusların müstahkem 
bir limanı ve şehri idi. Sonra Japon
lara geçti. 

Kuşları 
Kahkaha Köşesi: 

Korumak 
Yeni Zeland hükumeti kuşları ko

Ruslar bu şehirde son muharebele- rumak için mühim bir tedbir almış. 
rini yaparlarken Japonların artık ga- Bu memleketin binlerle hektar or
lip geleceklerini ve şehri kendilerin- manlıklarından ağaç kesmeyi bir ka
den alacaklarını anlayınca ellerinde- nunla yasak etmiş. Bunun sebebi de 
lti yüzlerce milyon değerindeki altuı. yeşil yapraklar arasından başka sığı
gümüş, ve kıymetli eşyayi yere göm- nacak yerleri olmıyan kuşları yer
müşler. Japonlar, şimdi Rusların o- siz, yuvasız bırakmamak imiş. 
za man yere gömdükleri bu hazineyi 
aurup dinlenmeden arıyorlarmış. A anın En 

Bu araştırma heyetine eski bir Rus sy 
zabiti rehberlik ediyormuş. Bu zab:t Büyük Su 
o zaman Port· - Arthur'da bulunmuş~! ·~ 

·.~,~~ 

Cömert 

Kardeş 

··· ı ......... u 
.:;;-=-

- Akın. ben sana elmandan küçük 
kardeşine de ver demedim mi? Niye 
vermedin de ağlatıyorsun? 

- Nasıl \'ermedim anneciğim, bü
tün çekirdeklerini ona verdim. Onlan 
bahçeye_ diksin. Çıkan elma ağaçları
nın elmalarına bir def acık bile dokını
mam. 

Ressam 
Bakalım bu büyük hazine ne .zaman 

1 
Hazinest 

bulunacak? ... . . , Pantalonu 
Japonyanın payıtahtı olan Tokyo-

Z elzeleyi Haber Veren 

Balıklar 

nun suyu bitmek üzeredir. Bu şehre - Okyay yine mi yeni pantalonu-
su biriktirmek için şehrin 50 kilornet na resim yaptık? 
re (kuzeyinde) (şimalinde) çok bil- _Hayır anneciğim, ben resim yap 
yük .bir su hazinesi yaptırılıyor. Bu ad ·n üzerine oturdum. Pan . . .. d be .1 I m ım, resmı 

• • • . ı su hazınesı şehre gun e ş mı yon . • •. . . . 
Japon aliml. erı bırçok araştırmalar- 1. b·ı k b .... klükted· Gö talonum resmı kendı kendıne almış. . ıtre su vere ı ece . uyu ır. . w• 

dan sonra çok faydalı ve ınsanı şa- . rünüşe göre bu su hazinesi Asyanın Kabahat benım degıl. 
şırtan bir yenilik b. ulmuşlar. Bu illin. 1 en büyük sahrın~ı olacak. :i 
lerin balıklar üzerinde yaptıkları in-

1 ileri '. 
oeıeme1er de b ir cins balık, zelzeleyi .. Tahtadan 
haber veren sismograf iletinden daha S f • · 
cıoğru olarak ze1ze1enin yakın1aştığmı aa Gıden Saat '°~ 
haber veriyormuş, Balıklar zelzele Bilmem işittiniz mi? Bir zaman as Salonun saati kınlmıştı.. Annesi 
başlamadan birkaç saat evvel uzun ma saatler tahtadan yapılırdı. Bunla- Erol'u sıkıştırdı. Çocuk önce epeyce 
müddet zelzeleyi duyuyorlar. o .za- / nn çarkları ve bütün parçala_:ı, tah-. ~zuldu. Son~a kınlmanın sebebini 
man hiç kımıldamadan olduklar.ı yer, tadandı. S~at, al~ma asılan .. agır şey- şoyle anlattı. 

rd .k 1 Zel 1 . 1 1 JerJe işlerdı. Bugün artık böyle saat- _ Anneciğim, şaşılacak ne var? 
ıe e a ıyorlarmış. . ze enın o aca . 1 . · · 
- 1 ki . 1 , le.r ortadan tamamıylc kalkmış bulu- Hanı sen bu saat her zaman ileri gı-
gı da ba ı arın bu h~ın~en an aşılı nuyor. Yalnız Jsviçrenin küçük bir kö diyor demiyor muydun? 
yormuş. Zelzele olup bıttikten sonra yünde böyle tahta bir saat bulunmuş- - Eee .•. 
balıklar tekrar diri diri gezinmiye tur. Bu saatin yüz yil evvele ait oldu- - Tieri gide, gide masadan aşağı 
başlıyor. ğu tahmin ediliyor yuvarlanmış olacak. 

Baş 

Belası 

- Oğlum her gece; evimizde gürül 
.t.ü oluyor, ihtimal hırsız gelmiştir di
ye beni uyandınyor. 

- Fakat hırsızlar eve g irince gü· 
rültü yapmazlar. 

- Evet öyle. Bunu ben de kendi 
sine söyledim. Amam, şimdi de ben 
evde hiç gürültü olmuyor, diye uyn 
dırı yor. 

Venedikte 

Ev sahibi - Eğer bu ay da ayhl 
vermezseniz sizi .sokağa atarım. 

Kiracı - Insaf edin, yüzme biJmj 
yorum. 

Yine 

Veneclikte: 
- ltalyayı nasıl buluyorsunuz.? 
- Hele Venedik ne kadar güzı 

değil mi? 
- Bu şehir çok tuhaf! 
- Hakikaten öyle. Ben odam 

penceresinden balık avlıyabiliyoru 

Rüya mı? 
- Bir sabah uyandım, baktım 

meşhur bir adam oluveı uı ışim. 

- Yanlışın var. Meşhur bir ada: 
dm, sonra birdenbire uvanıp bakt 
ki sabah olmuş değil mi? 
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Dünkü son harekat ile kati netice alan kırmızı tara/ piyadeleri ön siperlerde hakiki bir harp manzarası yaratıyorlar 

Bayan Sabiha 
,, .,, >>.).) 

kadıl<.iJy ..,.,.,.,, 
.,, )~'.))>> ~.,. .... "'I., .... ---~ ,, '.:: 

-~-- ______ , 
(8ıNDtl(JL1fİSALAy) Gökçenle Görüştük 

~t iatecu <&aı ı incide) 

Manevranın Kat'i 
Neticesi Ahndı 

(Başı 1 incide) idi. Bazan atılan bombalardan çalı
lıkların ateş aldığı görültiyordu. Top
çu ateşi altında piyadeler düşman 
mevzilerine doğru sıçrıyarak, sürü
nerek ilerliyorlardı. Cephede taarruz 
böyle devam ederken kırmızının mer
kez ve sol cenahtaki piyade ve sü • 
varileri de Mavinin merkez ve sağ ce 
nahına doğru dü~anı asıl mevzile
rinde tesbit edecek derecede kuvvetli 
taarruzlarda bulunuyorlardı. 

r.ı~biba Gö~ Şöylece anlattılar: 
~""l'i \'etilıniş ~ene normal rasıt vazi 
ı......~ rasıdı~: .Yaptığı işler bir 

~: .. ~. a.... ıçı.n üstün derecede IŞ0 
-

'""U •. 
~ ..... · Söylerken Sab'h Gö"k 

lll~o)d- .. ıa -
~l'lıınıy ugu ıçı.n bir müsamaha 
'e · BlfatiJ:ııu._ liükmümüzü tay_ 
~' verıyoruz. Bilhassa ge
~~ ord:a.lıuz Gökçen yapmış ve 
~ ı:::. raporuna göre ha-
'-.~k .. etmiştir. 
flk_~bı gtiç bir iştir. İyi bir rasıt 

Olan ~ d_ersler kati değildir. 
ııı.. kdırdir. Hadiseleri kıy-..., e b. le't tol>rak k • ır Pırıltı, bir kazıl-

~\'e 1· ~- 8.rşısmda rasıdın bütün "l"ak· · 
boıuk ını kullanması 18.zımdır. 
~ ile rı;ıu.' alay mı; cephe ne 
~" · S gtbı emniyet tertibatı al
tı Ur. S hunları görmiye memur. 
~ go,erde tertiplenmiş bir kıta-

\\ ' bunu kıymetlendirmesi 
iır S toprak 

lıa.. ""•top kazmtrı:u var. Maki.nalı 
~i İlıti Yu\ıası mı, kuvvetlerden 
...._, ~at? Sonra bütün bu gör. 
~ ~k evvelki ile mukayese e
~' .. etlerdeki inkişafları ve 
S }ı~iye mecburdur. Ma
'-~aa detn~ktir. Ordu taarruz 
~ ttl'y Vazifelerinde herşeyden 
~ day lre l"a&ıdının verdiği neti-

0 '~ ıuur. 
~ Qı GakÇenin verdiği raporlar 
'dıı .... ?'laıt eınnlllıiyet uyandınuıştır ki 
~~ \re ~lıifesi kendisine emniyet 
Sa~~aksat için başka tay

ha\ Uıa Cö Iştır. 
' \ı kçenin gUndüz rasadı 

j erd· ~. 
~j' ......_ Saa ıgı rapar şudu.-: 
tı..~tre kat 14 •. 15, de Sarayın iki 
~ itada dar §llnali şarktsinde bir 
~ S r dli§ınan topçutıu mev
lııt ~~ \ı \ıe Ayvacık yolu üzerinde 

"'taı, e AYVacığa doğru gide.n 
C!....... a topçu. 

~•- ~"'- en- ı· k". · d k" ~:- de~ <u ~ .... a ı şar ıısın e ı 

~~il'!\ ~ Çayır1Jğında üç büyük 
haıi~ll ohn!:n 8 otomobil !.elı:jiz is
litı~ ti.ııe ~ubtemel ve gruplar 

b · 11.tnig bir tabur duruş ha-

~·, Ô\ı 
lrılJllllat ~cık tnıntakasında küçük 
t ~en de durR!l ve bir ~ay tah 
)~ ' ~1.~ ve ~ton:ı~billi kıtal37 
~ı~ 0 Yü ıçerısmde altı ila 
0tı ~ iki Çadır ve yille Edriköyü 

ı- ' hlahruti çadır ve on, 
~ ' to atlı. 
tu ~~ Itınu, pınardan201 tepesi
l::ı ... ;~ a.ıtı ~ilomet"e şarkına doğ 
b-..qt-,.dl.. &ekız •.. 
.ı ttı ,, i~d . ı .a on atlı, Saray 

tı oı11• 'ilebi ~ ~ır ~k bınek otomo
Coı.. lltıl g.. htınıaı komutan heye-

"'Çeıı. 01'lilınii§tür. Rasıt Sabiha 

aQ)Q 
" Sabiha G ·· 1.- , • lae oıq;en ın 

de l.uıe~ l'f!CGnlı ufaflan 

~' ~ 20 <Başmuharririmiz
Qôlt.' ort.:unun tayyare ka-
"lltt ç~ ile ~kert tayYareci Sabiha 
hp titt ladeıt~Uftuın. Halinde her 
/'aıı tıtı "~ ~ Vardı. Tabii olarak 
tıtt~~aaıııa elert alaka ve .merak u
•t 1 .. t'du. ~ .... haYret eder gibi göri\
b_ ...,.tıbs, ı_ -· veıa 80 ~ ~~1 n manevralara a-
'tıli.ttıı "e 11.ib' sonra Dersim hatıra-

.. i.rnıı 11o ayet istikbal hakkında 
lb~' '-aıı.e~uın. Şunıan anlattı: 
le ~etı har~arp değil, fakat he

~Yor. v:~kın bir mücade-

yapmak arzusu, her şeye hakim olu- Manevra vaziyeti şu idi: Krrnıızı-
yor. !ar Mavilerın ileri kıtalarmı atmış, a-

Bana keşif vazifeleri verdiler. Ra- sıl mevzie yaklafiIIıış bulunuyorlardı. 
sat güç ve mesuliyetli bir iştir. Faz- Kırmızı taraf iki tümeni, bir süvari 
la dikkat lazımdır, ordu, hareketlerini _ ~ tuğay (lıva) ve bir bindirı lnnş a 1a-
rasada göre tanziım edecektir. Hat.alı Uzu,,ff•cıTop~ yı ile Mavının bir}caç gündenberi ha· 
bir rapor, hatalı bir harekete yol a- zırlar.ıış olduğu mevzilere taarruz e-
çabilir ki, büyük mesuliyeti vardır. l dı!cekti. Kırmızının gayesı, Saray -lf. 

Dün gündüz iki keşif yaptım. Kuv "' Kti~tik Manika arasında bir ;arm& 
vetlerin bulunduğu yerleı:i tetkik et- İ$AR ETLER..: harek~ti yapmaktı. 
tim. Birka" saat içinde durumu çok ~ Bunun için Kırmızı kolordu 'llerke 

~ ""r-T-T' 1'111 .,; H« t l • r 
değişmesi icap eden noktaları tah- zi sıkletini, Saray-Manika arasmaa > ce .. ;c~lr;/t"l"ftl.11( min ettiğim gibi buldum, tenvir bom ......__ _ __.. bulunan ve ihrac yapan düşmanı 
balan attım, tahminle isabet ettiğini 1 lfo•rnızı ... . Nılty•s 1: 200.000 ' 1 C. 1 ikıye~ynmıyamüsaitolanBağlarsır-
gördüm. Gündüzden zaten görülen ,;g. .....,,,., tı istikametinde geceden toplanmıştı. 
yerlerde, Saray ve etrafında bir iki OD kır,,,,z, Ta,,lrla~ Mavi kolordu dahi yarma hn.rcxeti-
(nirengi) noktası alarak .mesafeleri nin bu istikamette inkişaf edeceğini 
tahmin ettim. Gece uçuşu bana hu- Manevranın 20 Ağustos 1931 harekatının krokisi tahmın etmiş olacaktı ki o da int:yat 
susi bir heyecan vermedi. Buna alış- I ğerli tayyarecimiz Bayan Sabiha Gök H k t larını merkezi bir vaziyet~ getırnıış 
mışım. çen bilhassa Kırmızı tarafm son yar- ar e a l bulunuyordu. 

Dersimdeki uçuşlarım daha heye- ma taarruzu deva°m ettiği sırada yap Topçu atefile •• 
canlı olmuştur. Bir iki defa pilot, fa- tığı isabetli keşiflerle kolordusuna za. T k • Ed Saat dokuza dogı u kırmızı kolordu 
kat ekseriyetle rasıt olarak ıuçtum. manında çok fayadlı hizmetler yap- a ) p en ıkı fırkasilc Bağlarsrrtı istikamE:tinje 
Böyle vaziyetlerde insan harp heye- mıştır. Ilk akdın tayyarecimiz dün bir top1,;u ateşi açtı. 
canını rasıt mevkiinden daha iyi du- akşam yaptığı gece uçuşları esnasın- E b • Mükemmel bir hazırlık atcşıni mü-
yuyor. İnsan evvela bombalarını atı- da KırmIZI karargaha şöyle bir rapor ene ı teakıp piyadeler her taraftan •le::ile-
yor, bunlar bittikten sonra canlı he- atmştır: miye ba~adılar. Bu esnada Mavi top-
defler görürse, makineli tüfeğe ımü- "Saat 21 de Lüleburgaz - Uzunha.- H 1 çıılan da bo§ durmuyordu. Kendi pi-
racaat ediyor. Dersimde ilk bombar- cı - Büyük Manika - Saray yolu ile eyet er yade a~Ji hatlan önüne Mavi ateş aç-
dımanımın heyecanını unutmam. keşif mıntakalarına uçtum. Kolordu- tı, tayyarelerile Kırmızı tarafın taaı:-

Ceki7.eken civarında asilerin top • dan emredilmiş olan yollar üzerinde • . . . ruz kıtaları üzerine de çok yakından 
Iuluğunu haber alıp, grup halinde ha- gördüklerimi ve düşman durumlarını Saray, 20 (Hususı uhabırımız- ateş açarak bu taarruzu zfı.fa uğ-
reket ettik. Ben elli kiloluk bombala- aşağıda yazıyorum: den~-Balkan .ve Sadabat paktların~ ratmıya çalışıyordu. Karşılıklı topÇ'U 
nmı grup halinde kaçanlar üzerine Saray - Güngörmez yolunda düş- dahil devletlerın manevralara davetlı I ateşini müteakıp kın."IllZmın ileri hare 
attLm, isabeti gözümle gördüm ve man hareketleri görünmüştür. Sara- olan askeri heyetlerle ecnebi ataşemi keti kuvvetlendi.Müteakıben sırtların 

nl k 'k !iterler heyeti bu sabah_ sa~t 6,45 te gr· rı·.~ınden bir anda peyda olan Kır-vazif eden avdetle heyeca 1 da ı a- yın 4 kilometre §8.rkmdaki sırtlarda k d - ~ 
.. __ ç • bul t Izmir vapurundan Te ır .agına çı~- ır.ızının tankları şiddetli bir ılcrile"iı;:.. 

lar geçirdik. Her uı.nul 818 ve u durup durup lambalan yanan ordu- l d t obıllerl d g .r ~ 
bastı. Bir müddet gittik, baktık ki, mış ar ve ora an ° om e 0 

- Je mavı mevzilerini çiğnemiye ve hat 
sokulacak gibi değil, arazi sarp, dön- giihlar, farları yanan 4-5 otomobil ruca bugünkü harekatın tar.~ssut hırı yararak ilerilemiye başlad1lar. 
miye mecbur olduk. Mazgirt üzerin- görülmüş ve bu kıtaya tenvir bomb:ı. merkezi olan Bağlar sırtı me~kıın~e- Kırmızının taarruzu çok mahirane i
de açıklık gördük. Etrafta biraz Jo- lan atılmakla düşman durumu tesbit ki 194 rakımlı tepeye gelmışl~r~ır. dart: ed.lıyordu. Bununla beraber Ma
laştık, fırtına orayı da bastı. Hava- edilmiştir. Sarayın iki kilometre şi- Tepede sabah 7,30 da Çerkesko~~- vınin ırıüdahalesi de muannıctane de-

m 1. k" · d Galata der · k den hareket edip gelmiş olan Reısı- vanı ::. , rd da pilotla rasıt daima muhabe:e e- a ı şar ısın e esı ena- . I .. ü b"" c.ıı~ o u. 
derek müşterek kararlar verırler. rında gündüz keşfedilen ve lambaları cümhur Atatürk, Başvekıl non u. Aııı.;ak Kırmızının faik kuvvetlerle 
Biz de bulutu yarmıya karar verdik. yanan büyük ordugah çadırları görül tün vekillerle Çorludan gelen Mare- ve iyi bil sevki idare ile yaptığı bu 
Talihimiz iyı" çıktı. Tabiatin kuvvet- müş ve buraya atılan tenvir bomba- şal Çakmak ve Orgeneral Altay,_ m~- t:ıarruz onünde Maviler ilk mevzileri-

d ·ı -+nff çad 1 d .. buslar, bir çok büyu"'k elçi ve elçılerı- b k d h ·1 . d !erile yarım saatlik _müc_ad.~le. e~. son sı e ayrıca Po~ ..... ı ır ar an mu- nı ıra.kara a a gerı erın ekı g"; 
ra yerimize indik. Bız hı? uzti~t~ g~- rekkep küçük bir ordugah tesbit edil miz, profesör Afet, matbuat erkanı, ceden hazırlanan ikinci mevzııerıne 
Çirmedikı. Yalnız yerdekiler bızı.m ı- mitşir. daha bir çok zevat bulunmakta idi. !lCkıldi!eı. Maviler bu ikinci mevz\lcr 

21 45 •1 ler. Harekat çok heyecanlı olmuş ve ... J "dd tli b' k ·· i · çin biraz üzülmüşler. Bu keşif saat , ı e 22,5 ara- ... e e §1 e ır mu avemet gos~erı 
Dersimde uçuş çok heyecanlı idi. sındaki zaman içinde yapılmıştır.,, takip edenlerin büyük alakasını uyan yor1:ırdı. r 

. "dil rduk B: dırmıştır. Ayni tepede başhakem ve Og"'leye dog""ru 
Dar bofaz gibı va er aşıya · i.I' Sabiha Gökçen bu raporile vazifesı- Korgeneral Salih Omurtak ve hakem 
tarafı yüksek, bir tarafı uçurum bo- ni gayet iyi kavradığını göstermiş, heyeti erkanı da bulunmakta idiler. H~~€katı taKıp eden ncyet mütema 
ğazlar içinde uçmak insana derin bir ve yüksek kumanda heyetinin takdir Atatu"rk berabederinde vekillerle ha- rfıyen c~pheleri dolaşarak vazıyetin 
h an veriyordu Muhasama mey- inkaşafını yakından tetkik ediyordu. 

eyec · lerini kazanmıstır. reka" tı muhtelı'f ıııoktalarda takip bu-danmda canlı hedef üzerine bom ha Saat l ~ye kadar taarruz ve ını.idafa:ı. 
atmak insana hiçbir acımak hissi ver yurdular. Genelkurmay ve birinci or: bu snt'haya girdi. 

miyor. İnsan yalnız vazife~i .. g~~mek o rd u m uz du karargahı ile hakemler ve ecn~?ı Atatürk, harekat inkişaf ettikten 
için aramayı, vurmayı . d~şunuy~:-. misafirler hazan ayrı ayn, bazan bır sonra Genelkurmay B~kanmııza ve 
Bu hafta imtihanlarım bıttı. 30 Ağus arada takip ettiler. 12·45 te Atatürk misafirlere veda ederek lstanbula ha 
tosta diploma alacağım. Diplomadan avdet etmek üzere Mareşala, Orgene- reket ettiler. Atatürk manevralarda 
sonra on beş gün kadar kör uçuşa Mi 11 etin rale, Genelkurmaya ve ecnebi heyetle Türk ordusunun gösterdiği yüksek 
çalışacağım. Sonra memleket içinde re veda ettiler ve Başvekil ve vekiller kabiliyeti takdir ederek orduya se-
meydan olan yerlerde dolaşmak ta- ve refakatlerindeki zevatla Çerkeskö lamlarıru, Mareşal vasıta.sile iblağ et-
sa vvurundayım. İlkbaharda da kom- ı•t•ı m ad I na yüne döndüler. Genelkurmay ve ecne- tiler. 
şu memleketlerde dolaşmayı istiyo- bi heyetler Saraya gelerek belediye Harp sahnai 
rum. bahçesinde yemek yediler. Manevra gitgide hakiki bir harp 

Tayyarecilik, dünyanın en ~eWtli L A kt Doıt Devletler Mümeııillerinin sahnesi halini alıyordu. Her iki taraf 
ve heyecanlı mesleğidir. Askerı tay- ayı 1 r Refikalarına Ziyafet ta nefer ve subay canla başla verilen 
yarecilik tayyareciliğin en heyecan- Manevra dolayısile memleketimize emirleri yerine getirmiye çalışıyor-
lısıdır. Türk kızlarmm tayyareciliğe (Arkası var) gelmiş olan dost devletlerin Genel - !ardı. Fedakar Mehmetçikler bazı 
ali.kasma çok seviniyorum. İnönü asil ordunun eski bir mensubu sıfa- kurmay Başkanlarının refikaları şe- , noktalarda kendilerini tutamıyarak 
kampında 27 kız vardır. Tü~kku~l~- tile .manevralara iştirakten büyük refine General Asımın refikası tara. Mavilerin tanklarına karşı ha
nnda muallimlik etmek bemm ıçın bir zevk duydum. Gördüğüm tekem- fından bu akşam saat 17 de Moda kiki hücuma benziyen hareket
en büyük zevk olacaktır. Türk kız: mülden dolayı da bir Türk vatandaşı Yatklübünde bir çay ziyafeti verile- ler yapıyorlardı. Bu muhare-
tanndan mektup alıyorum. Tayyarecı cektir. bede iki taraf arasındaki tay-

H sıfatile gurur ve emniyet içinde bu-
olmanm yollarını soruyorlar. er yare hareketleri de çok heyecanlı ve radan dönüyorum.,, 
mektuba büyük bir sevgi ve alaka i- T ARIH KONGRESi RADYO mükemmeldi. Tayyareler taarruz ve 
le cevap veriyonım... Manevralara iştirak eden komutan müdafaa hatlarında cereyan eden pi-

Alamet Emin YALMAN lara, diğer askeri erkana, davetlilere iLE VERiLECEK yade muharebelerine yakından işti-
ve gazetecilere Atatürkün imzalarını Ankara, 20 ('11AN Muhabirin- rak ediyorlardı. 

Atatürk lıızuıın mükemmel 
bir gece raporu 

Çorlu, 20 (Manevrayı takip eden 
) - Atatürk kızı de-

taşıyan birer madalya verildi. Ordu den) - 20 Eylülde açılacak olan ta- Avcı tayyareleri biribirlerini dü -
komutanı Orgeneral Fahrettin Altay, rih kongresi müzakereleri, yurduıı şürmek için muharebede imiş gibi hıı 
ilk madalyayı Mare'8l Fevzi Çakma- her tarafında radyo ile neşredilecek- reket ediyorlar, bütün meharetlerinı 
ia sundu. tir. kullanıyorlardı. Sahne çok heyecanlı 

Taarruz fiddetle devam ediyor 
Kırmızının yarma hareketi henüz 

muvaffaık olmuş sayılamazdı. Bunun 
la beraber taarruz bütün şiddetile de
vam ediyordu. 

Eğer bu yarma muvaffak oluraa 
Manika deresi boyunca sahile doğru 
cephede bulunan Mavi kolordu ıle Ma 
nika köyünden garbe uzanan ve taf
silatını verdiğimiz muharebe safha
sında bulunan ikinci Mavi kolordu 
yarı1mış, biribirinden ayrılmış ve biri 
deniz, öteki de Meriç boyunda muha· 
rebede bulunan Kırmızı ordu istika
metinde geri aWmış olacak ve Mavi 
ordunun ihraç ve menzil istikameti o
lan Midye, Kırmızının tesiri altna 
girecekti. Bu akıbeti önlemek istiyeıı 
Mavi kolordu, öğleye kadar hen Uz 
muvaffak olamıyan bu yanma hare
ketini durdurmak için bütün ihtiyat• 
larile Saray - Bağlarsırtı - Mani· 
ka istikametinde bir mukabil taarru· 
za geçti. 

Kati neticeye doğru 
Vaziyet çok nazil\'. olmakla beraber 

kati netice de gittikçe yaklaşıyord\14 
İki taraf ta bütün vasıtalarile 
yekdiğerinin hareketlerini takip edi. 
yor ve maksatlarını gayet iyi kesti. 
riyordu. Mavinin kendi yarma hare. 
ketini muattal bırakacak olap bu 
mukabil taarruzunu inkişaf ettirme. 
mek istiyen Kırmızı taraf, sol cenah
ta faaliyette bulunan süvari grupu
nun taarruzunu şıddetlendirdiği gıbi 

motörlü kıtalannı ve bindirilmiş alay 
larını da süratle merkezine alarak 
Ergene boyunca Saray istikametinde 
ve bu mukabil taarruz kuvvetlermin 
yan ve gerilerine doğru bir diğer mu 
kabil taarruza kalkt:. Bu hareket ta. 
biatiyle mavinın mukabil taarruz kuv 
vetlerini üstüne çekerek tuttuğu gibi 
Kırmızının da sabahtanberi devam 
eden ve henüz neticelenmiyen yarma 
hareketinin inkişafına yol açtı . 

Saat 15 te Mavinin son mukavemet 
leri de kırılmış bulunuyordu. Cephe
si kırmızılar tarafından tamamiyle 
yarılmış olan Mavi kolordu ikiye ayı. 
rılmış ve böylelikle istihdaf edilen 
gaye de elde edilmişti. 

Manevra bitince 
B~yük Türk ordusunun yüksek me 

ziyetlerini bu vesile ile de tebarüz et. 
tirınek maksadiyle büyük fedakarlık
lar ihtiyar edilerek yapılan bu ma
nevradan çok kuvvetli neticeler elde 
edilmiştir. 

Manevra biter bitmez bu saate ka
dar hakiki birer hasım gibi çarpışan 
kolorduların kumrundanlan bir ara
ya geldiler. Bir müddet için ayrı dilıt 
müş iki kardeş gibi kumandanların 

kucaklaşmaları. el sıkışmalan bir. 

çoklarımıza, ihtiyarlara göz yaşlan 
döktürdü. Bu dakikadan itibaren ar
tık Kırmızı ve Mavi yoktu. vatan va
zifesıni iyi yapmanın verdiği çok hak
lı gururla övünen Türk kahramrurılan 
vardı. iki taraf ta bUyUk heyecan da.. 
kikaları yaşıyorlardı. 

Salahattin GünRör 
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·festival için 
Tertip Edilen 

Güreşler BaşhyOr 

Bozcaada 
Hadisesi 

(Başı 1 incide) 
hilafına hareket eden ve izınsız ola
rak Boğazdan geçen denizaltı gemi. 
leri derhal korsan telakki olunarak 
takip ve imha olunur. 

Bu vaziyet karşısında korsan tah
telbahirin böyle bir sergüzeşte atıl-

mıyacağı şüphesiz sayılmaktadır. • Festival §eıtlikleri dolayısile ter
tip edilen spor temaslarının en mü
himmi bu akşam saat 21,30 da Tak
sim stadında yapılacak güre§ mü
sabakalarıdır. Avrupanm en namdar 
pehlivanları arasında seçilerek şehri
miı.e getirilen ~mpiyonlar milli gil
reşçilerimizle bu akşam ilk temasla
rını yapacaklardır. 

"'i ""' BUGÜNKÜ " ''\ / &panyol tayfaları R usyaya 
~ gittiler 

SPOR < Bozcaada civarında torpillenen ilk 
~ lspanyol Ciudad dö Kadiks vapuru-

HAREKETLERi ~ 1 nun şehrimizde bulunan tayfaları ken 
~ - dilerini kurtaran Sovyet Varlam gaz 
~ 1 - Saat 14 te Moda yüzme t gemisiyle Rusyaya hareket etmişler. 
~banyolannda Türk - Macar - dir. Batan geminin kaptanı Françcs
~ yüzücüleri arasında yüzme s u t koda bunlar arasındadır. Bunlar baş 
~ topu \ 'e atlama müsabakalan. ~ ka bir gemi ile memleketlerine döne
' 2 - Saat 16 da Kadıköy Sta- t ceklerdir. 

Cumartesi, pazar ve salı akşamlan 
olmak üzere Uç gün devam edecek o
lan bu güreşler turnuva usulile ya
pılacağı için bu §ampiyonların peh
liyanlarımızla yapacakları maçlardan 
başka kendi aralarındaki karşılaşma
larına da şahit olacağız. 

'dında Türk \ 'e Macar atletleri a- ~ iki m emurumuz tehlike 
~ rasın<la at let izm müsabakaları . t atlattı 

Yapılan proğrama göre bu akşam
ki müsabakaların içinde Mersinli Ah 
metle Kadyanın ve Büyük Mustafa 
ile Neonun, Çoban Mehmetle Nistro
mun karşılaşmalarına bilhassa çok 
ehemmiyet verilmektedir. 

Hepsi şampiyo nolan ve memle
ketlerinin sporda en sevilmiş birer 
şahsiyeti olan ecnebi güreşçilerle 

Balkan müsabakalarından evvel kar 

~ 8 - 21,30 da Taksim Stadında ~ 
ecnebi güreşçilerle Türk güreş- -

~ çlleri arasında güreş müsabaka- ~ 
,, lan. ~ 

~ -
~ ,,,.,. ,,.,. "" "" """ "' "" "",,,,. " "' 1 

şılacak olan pehlivanlarımızın bu 
maçları ayni zamanda güreş sporun
daki hakiki kuvvetimizi de meyda
na çıkaracağından çok enteresan bir 
mahiyet arzetmektedir. 

lzmir Fuarı Dün Büyük 
Merasimle Açıldı 

• (Başı 1 incide) dirildi. Bay Vekil, Turan yağ fabri-
Celal Bayar ve diğer davetli zevatın kasında fazla durarak izahat istedi 
otomobilleri durdu. ve Cenubi Amerika ile şimal ımeın-

Şimdi her şey yerli yerinde ... Ka- leketlcrine nebati yağ ihracatına e
pının önUndeki yerde vekil, mebus- hemmiyet verilmesini işaret etti ve 
lar, vali, kumandan ve diğer general. müdüre bazı tavsiyelerde bulundu. 
ler yer almış bulunuyorlar. Bundan başka Iranda, Suriyedc bi-

Hoparlörde bir ses: zim sabunlarımızı satmak imkanlan-
- Pavyon sahipleri!.. Şimdi mera- nın araştırılmasını da tavsiye etti. 

sim başlıyacak. Herkes pavyonlann- Fakat müdür, bunun için gümrük pa. 
da bulunsun. halılığına karşı çare bulunmasını rica 

Filhakika bir iki dakika sonra as etti. 
keti bandonun çaldığı istiklal Mar- Inhisarlar paviyonunda Vekili 
şiyle törene başlanıyor. istiklal Mar- aBşmüdür karşıladı. B. Bay:ır, Tü
§lnı Loz:an meydanını ve civar cadde. tün istihlaki artıyor mu? dedi ve "E
leri dolduran binlerce vatandaş din- vet,, cevabını aldı. Pavyon çok mil. 
lediler. Müteakıben fuar komitesi re- kemmcldi. B. VekH şarap ve tütün
isi Behçet, çok alkışlanan bir nutuk leri takdir etti. Rekolte işinde Ege 
söyliyerek Ege Fuarının beynelmilel istihsalii.tının 32 • 34 milyo11 arasın
kıymet ve ehemmiyetini ,Türk mUs. da olduğu da Başmüdürün izahatile 
tahsil ve sanayi erbabının vücude ge- öğrenildi. \ 
tirdiği değerli eserleri tebarüz ettir- Iktısat Vekilimiz, Trakya pavyo
di. AtatUrk devrinde başarılan büyük nunda da çokça durdu ve Selimiye ca
eserleri~ eşsi~ . değerlerini sa~dı... mii çinilerine benzer ren ki erde çini-

Beledıye reısınden sonra kursuye ı Jeri çok takdir etti sonra: 
gelen değerli Iktısat Vekilimiz Celiı.l - Kazım Dirik: dedi, artistik şey. 
~ayar, pek ~o~ def.alar. alkışlarla ke. leri hiç ihmal etmiyor Generale se
silen çok muhım bır hıtabede bulun- lamlanmın bildirilmesini rica ederim. 
dular._ Bundan sonra Izmir vilayeti pavi-

Celal Bayar, çok alkışlanan bu nut yonunu ziyaret eden Vekil bunu da 
kundan sonra Fuar kapısındaki kur- çok güzel buldu ve bilhassa üzüm 
deleyi keserek içeriye girdiler, arka. Kurumu paviyonile çok alakadar a
sından bütün d~vetliler de içeri girdi- larak bir ay kadar önce Londraya 
ler, Fuarı gezdıler. gönderilen yaş üzümler hakkında ıza-

Iktısat Vekilimiz Fuarda bütün pav hat istedi ve sonra şunu sordu: 
yonl~rı sıra ile. ve ?irer birer gezdi. "- Uzüm mahsulünün yarısını yaş 
hepsınden teşhır edı~en mallar hak- olarak harice sevkcdebilecek misiniz? 
kında uzun uzadıya ızahat aldı. lhra. Müdür şu cevabı verdi: 
cat maddelerimizin mühim bir kıs. - Beş sene mühlet veriniz. Bütün 
mmı teşkil eden palamut pavyonun- üzüm rekoltesini yaş olarak sevkede 
da daha fazla durarak izahat istedi. · rız. 

ler. Palamut şirketi memuru izahat Ticaret Odası pavyc:munu, geçen se 
verdi, bu seneki rekoltenin yüzde 25 neye nisbetle çok daha zengin bu
noksan olduğunu söyledi.Vekil: "-Ih lan iktisat Vekilimiz Izmirde sanayi 
racat maddelerimizin teşhiri çok esas amelesinin sayısını sordu ve şu ceva
h bir şeydir. Memnun oldum. Güzel bı aldı: 
teşhir ediyorsunuz, dedi. -52 bin . 

lş Bankası Pavyonunu da tetkik e- i ktisat Vekilimiz, Fuarın küşat res 
den B. Vekil dedi ki: mi milnasebetile Cümhurreisimiz Ata 
"- Dekor çok güzel. Doğı'usu in· türke bir tazim telgrafı çekti. Ayrıca 

sanı çekiyor.,, Başvekilimize de çektiği bir telgrafta 
tpekiş'in tablo halindeki ipekten Egenin hürmetlerini bildirdi. 

kıyafet modellerini tetekik ederek de 
di ki: lktııat Vekilimizin 
"- Yağlı boya zannettim. O ka- söylediği nutuk 

dar güzel yapılmış. lzmir, 20 (TAN muhabirinden)-
Halbuki bunlar ipekten yapılmış- lktısat Vekili Bay Celru Bayar fua

tı. Sonra şişe fabrikası mamulatı hak rm açılması mUnasebetile söylediği 
kında da beraberindeki zevata kt!ll· nutka şöyle başladı: 
dileri izahat verdiler. "Hükumet reisi büyük İsmet 1n-

Reasürans pavyonunda grafikle- önü İzmir fuarına hususi bir ehem
rin hedefinin izahını istedi ve iliı.ve miyet atfetmektedirler. Bizzat ara
etti: nızda bulunmadıklarından fuarın açıl 

- Türkiyede sigorta artmış mıdır, masmı bu şerefli ve kıymetli vazifc
cksilmiş midir, dedi. Fakat memur yi bendenize t evdi ettiler. Kendileri
oevap veremediği için, bitirdiğiniz za. nin namlarına fuan açmakla hususi 
man konuşuruz, dyerek ayrıldı. bir zevk ve şeref duymaktayım. lz-

Pamuk mensucat ve Şark halı pa- mir enternasyonal fuarı sadece tzmi 
viyonlarını da gezen Bay Celal Ba- re hiis iktısadi bir eser değildir. BU
yar, bilhassa Şark halı paviyonunu tUn memleketin her şubesini faaliye 
çok beğendi. te sevkeden büyük bir amil olarak 

Halıları tetkik etti, lsparta haltla- tanınmıştır. 
nnm çok sürüldüğü cevabını aldı. lktısadi elemanlarımız arasında 
Fn'kat Ameriknya ihracat yapılama- fuarımızı bizi daima terakkiye götil
d\~1 \o;:.\n \st\fade edilemedi~ de bil- ren bir kuvvet olarak kabul cdivo-

• 

Bozcaada önünde torpil yiyerek ba 
tan Armura vapurunun bir kısmının 
su üzerinde kaldığını yazmıştık. Dün 
alakadarlardan şehrimize gelen ma
lfımata göre. kaza mahalline tetkikat 
için giden bir gümrük memurumuzla 
bir jandarma büyük bir tehlike atlat. 
mışlardır. 

Memurlarımız geminin suyun üs
tünde kalan orta güvertesine çıktık
ları sırada gemi yavaş yavaş oynamı 
ya başlamış ve tam alabora olacağı 
sırada gümrük motöründen yapılan 
yardımla kendileri güç kurtarılmış. 

tır. 

Son facianın yeni tafsil atı 
Bozcaada, 20 (Tan muhabirin

den) - Kara sularımız dahilinde tor
pillenerek batmış olan Armura İs· 
panyol gemisinin adamıza getirilen 
kaptanı Toyo ile görüştüw. Bana fa· 
cıayı şöyle anlattı: 

11- Bozcaadanın Porenti burnu
nun bir buçuk r'nil açıgında C. 3 tah
le1bahirini gördüm. Derhal A'lnya 
doğru dümen kırdım ve tsın y0lla 
kaçmıya başladım. AfütYfı haylice 
yaklaşmıştık ki. tahtelbahiı bir tor
pil attı. Ben ada önündck: banl:larl:I 
bindirmek ve sığlık noktayıı yetişrnek 
icin çabaladım ve gördiiğünüz gibi 
bunn da kısmen muvaffak oldUım.,, 

TPcavüze uğmyan g,emi şimdi her 
•fo.kiıkn biraz da:.M be.tn aktadır. ~a 
sabah baş ambarlan da su Alarnl~ 
kaptan köşküne kadar suy~ gömtil
müştür. Gemi Kurtarma şirketin in 
motörleri gemiye giderek kaptan \'e 
"llÜrettebatm zati cşyaı.u ının bir kıs
mını kurtarmışlardır. l<azaze•lclerm 
istirahatleri mahalli hükumetçe tama 
men tem·n edilmiştir. Bunlar Çruıak
kalcye scvkedileceklerdir. 

Gemi Kurtarma şirk..,tinın ı:.;enıdar 
vapuru vaka mahallin<lc uıun uz:tdı
ya tetıkikat yaptıktan sonra ge-~ini_n 
kurtarılamıyacağına kanaat getirmış 
•ıe Çanakkaleye dönmüştiir. 

Me,ru İspanya Bize 
Müracaat Etti 

Ankara, 20 (Tan muhabirinden)
Bozcaada önlerinde ve kara sularımız 
içinde meçhul bir denizaltı gemisı ta· 
rafından batırılan İspanyol bandıra
lı Armuro vapuru hakkınd.nl"i lspan
yanın Ankara maslahatgüzan Bay 
Rikardo, lstanbulda Dış Bakanlığı 
erkanı nezdinde teşebbüslerde bulun-
muştur. 

Ankarada yaptığımız tahkikata gö 
re, henüz hükumetimiz bu hususta 
bir teşebbüste bulunmuş değildir. 

Hariciye Vdtilimiz B. Rüştü Aras. 
yann 1stanbulda Hariciye Siyasi müs 
teşarı Bay Numan Menemencioğlun· 
dan hadisenin tafsilatı hakkında iza
hat aldıktan sonra girişilecek teşeb
büsü tesbit edecektir. 

ruz. Fuarların milli hayatta~i rol ve 
vazifelerini izaha hacet yoktur. Fa· 
kat, biz biricik beynelmilel fuarımı
zı gözden geçirdiğimiz zaman görü
yoruz ki, her yıl bize yeni terakki 
nümuneleri vermektedir. Her sene 
hayat ve milli iktısadiyatımıza karı
şan bu nümuneler göğsümüzü kabar 
tacak, bize şeref verecek şekildedir. 
İzmir fuarının iktısadi cephede temin 
ettiği bu muvaffakıyeti ayni zaman 
da sosyal cephede~ de ehemmiyetli
dir." 

Bay Vekil nutkunu bitirirken dedi 
ki : 

"- 1smet lnönü hükumeti JJlemle 
ketin en küçük bir ferdi ile en yakın 
dan atakadar olarak en büyük işleri 
brı.şannıya alışmış olduğunu bilirsi
niz. Bl\yük Şefimiz AtatUrke gelin
ce, bu mümtaz şahsiyeti sadece Tür
kiycde cleğil. blitUn cihanda takdir 
etmiyen bir fert yoktur. O, bize hu
rafelerden kurtarılmış hUr ve 

Irak Elçisinin Beaynatı Daktilo aranıY 
lyi tlirkçe ve Fransızca 

bir daktilo bayan aranı:ıı 
Galatada Yolcu salonu k Elçi B. Naci Şevket 

Dost Memleketin Umumi 
Siyasetini izah Etti 

da Tahir hanında 5 inci 
Gilkrist Voker şirketine h~ 
9 dan 12 ye kadar murac 

FENNi 
SONNETÇl 

M. Fehmi Pelin 

Sirkeci, Nemli za
de Han No. 1 

Telefon: 23119 

NEDEN? 
U ykuıuzluğa, aıabl . 

pıntılara, bat dönınel 
göğüs germeli? KAR 
bunların ,ifasıdır. 

Musulda suikaste kurban giden Irak Erkiinıharbiye Reisi General 
Bek ir Sıtkının cenaze merasimine baflanırken KAYIP - 731 No. lu şof~r 

yetnaımcmi zayi ettim. Y_~n~ 
racağımdan eskisinin buıtııı 

Son hafta içinde dostumuz ve kom- harici siyaseti hakkında ma!Umat ri 
şumuz lrak mühim hadiselere sahne ca Ettik. Bay Sefir ricamızı kabul e-

tur. - Şoför Yani oldu. derek şu beyanatta bulundular: 
Evvela Irak Erkanıharbiye reisi Ge. 

neral Bekir Sıtkı Musulda öldürüldü, 
daha sonra lrak hükumeti değişti ve 
bu arada Irakta kanlı hadiseler vuku 
bulduğuna dair şayialar iııtişar etti. 
!rakın huzurunu kaçıran her hadise, 
vefakar dost ve samimi komşu olan 
Tünkiyede ancak üzüntü ile karşıla
nır. Son hadiseler de Türk efkarı umu 
miyesi üzerinde tesirini göstermiş ve 
frak haberleri en derin alaka ile ta
kip olunmuştu. Bütün arzu ,.e temen
nimiz !rakın bir buhrana benziycn 
hadiselerden zararsız kurtulması ve 
orada normal hayatın süratle teessüs 
ederek işlerin dakika geçmeksizin 
yoluna ve tabii mecrasına girmesi i
di. 

Irak siyasetinin anahatları 
"-!rakın haricı siyaseti merhum kral 
Faysalın Irak için tesbit ve Kral Ga
ziııin tcyıt ettiği, müteakıben ış onşı

rıa geçen bütün kabinelerin takip ve 
tatbik ettiği siyasettir. Bu siyaseti 
şöylece anlatabilirim : 

1 -Yeni kabinede !rakın mütte
fiki olan Ingiltere hükumeti ile dos
tane münasebetlerini, iki taraf a!'a. 
sında münakit ittifaka istinaden nıu. 
hafaza edecektir. 

2 - Ayni zamanda yeni k:ıbıne 
kardeş ve komşu Türkiye, Iran. Suudi 
Arabistan ve diğer şark memleketıe
rile olan dostane münasebctlor_nı m.ı 
hafaza edecek ve işbu münaseoet ve 
alakaların takviye, idame ve tenmi. 
yesine elinden geldiği kadar çalışa. 

caktır. 
3 - Yeni kabine Irak ile ırt1' 

sında ahiren Tahranda iı:ıı1:' .'tf 
muahedeleri ve Sadabad ~...ı 
rak Parlamentosuna azaıni ıit 
berayı tasdik, takdim ede~~ 

4 - Irak hUkfımeti aynı J. 
fakı misakını Irak ile suudf 
tan arasındaki ittifak ınu 
muhafaza ve idame edecektit·0 

5 - Ayni zamanda Irak bol" 
tinin diğer bUtün devletler~ 
nasebatı dostluk ve barış e 
tenit olacaktır.,, rib \i 

Bay Naci Şevketin bp SB tt 
ti beyanatı son hiidis~lerin 1~1 
dahili mahiyette kaldığını;. 
hiçbir tahavvülün vuku b 
göstermektedir. 

Devlet Demlryollarr ve limanları l$1ıtma U, idaresi il 

İki üç gün evvel lrak sefirinin ı~a
zeteınize vuku bulan ve Irakta sükfı
netin htikÜı!n sürdüğünü, Türk - 1-
rak dostlul< ve kareeşliğinin sarsıl -
maz ve değişmez bir rabıta olduğunu 
anlatan beyanatı Türk efkarı umu -
miyesini teskin ve tatmin etmişti. Aşağıda is;ımleri, muhammen bedelleri ve muvakkat teminatl-"ııe ( 
Bu sükunet ve itminanı azami dere- lı Uç grup muhtelif elektrik tel ve kablolan 16-9-1937 PerŞ~ 
(:ed., asağhuııhuuak i~..,.;lüu L•mn en-rou -.aa1:'!"'.LO.&O ,..., tUbaren ayn ayn sıra e---~a-...ı:c u~ 
salahiyetli ve güzide mümessil ve se- -karada idare binasında satın alınacaktır. ••il 
f~ri Bay N~ci Şevk:ti. bir ke:.e ~aha Ru işe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminatıar!le7 ~ zıyaret ettık, son hadıseler uzerınde nun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün 329 
konuşmıya başladık. 1-7-1937 g. 3645 No. lu nüshalarında intişar etmiş olan ta.Iiıtl:.r 

Anlattılar: d?ir~sinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 e. Jtll 
"- Irak ordusu sabık erkanı har- mittyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

biye reisi General Bekir Sıtkının Mu- Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, ~ 
suldaki k::ıtli hadisesi ve dört gün son p~ada Tesellüm ve Sevk şefliğinden dğıtılmaktadır. ( 
ra bunu takip eden Hikmet Süleyman Malzemenin ismi Muhammen bedeli .Muvakl<,.t µit' 
kabinesinin istifası , öyle görUyorum Lira natl 
ki bazı yanlış haberlerin yayılması- 1 - Muhtelif izole elektrik ve te-) ffi.~ 
na ve bu yanlış haberleri esas tuta- lefon tel ve kabloları ile bobin) 18758 14' 
rak bazı yanlış mütaleaların ileri sü- ve resiztans telleri. ) ,.aJ~ 
rülmesine yol açmıştır Mesela Musul 2 - Bakır izole tel ve kabloları ) 11791 1"'' 
hadisesinin Irakın hatta Şarkın mu- 3 - Çıplak elektrik tel ve kablo-) _,.J 
kadderotını değiştirmesi ihtimalin - lan ile yumuşak ve sert bakır) 90S5 ~ 
den ve !rakın harici siyasetinde bazı teller. ) 

değişikliklere saik olacağından b:ıhse 
dildiği görülüyor. Evvela şunu beyan 

etmek isterım ki yeni kabineyi teşkıl 
eden Başvekil Esseyit Cemil Elmid
fai ıne merhum Yasin Paşanın parti· 

sinden, ne de Esseyit Hikmet Süley
man partisindendir. Kendileri gayet 
bitaraf ve Iraklılarca sevilmiş, üç de
fa Başvekalette bulunmuş bır zattır. 
Ayan azasmdandı. Ayni zamanda 
hiç bir vakit te harice tebit olunmuş 
bır zat değildir. Son alınan malCıma
ta nazaran elan Irakta vaziyet tama. 
mile sükünet kesbetmiştir. Asayiş 

~erindedir. Hükumet vaziyete hakim
dir. Her iş tabii mecrasını takıp et· 
mektedir.,. 

Harici siyaset 
Bay Naci Şevket bu sarih ve kati 

beynıı.at ile Irakta huzur ve süktilll!tıll 

hüküm sürdüğünü söyledikten sonra 
hurıci siyasete geçtik. Kendıleıi za
ten iki gün evvel bizi bu yolda :la ten 
vir etmişlerdi. ~~akat bu defa daha sa 
rih malumat vermek imkanı hasıl ol
duğunu tahmin ettiğimizden !rakın 

müstakil, münevver bir vatan hedi
ye etti. Biz, Atatürkün §ahsi kıyme
tini ancak vatanımızla ölçebiliriz. A
tatürk bizim nazarımızda vatan ka. 
dar kıymetlidir. 

Sergiyi hep beraber gezmiye, milli 
ve beynelmilel eserleri zevkle tema
şaya hepinizi davet ederim. Bu ka
bil eserlerin muvaffakıyetleri hakiki 
refahın memlekette doğmasına vesi
IE: olacaktır. Bu eserin doğmasına ça 
hşanlnn ve fuara iştirak edenieri bü 
tün knlblmin l!lnmhniyellle tebrik ve 
lukdir ederim."" 

ıstanbul L iman iş'etme idares ndert: 
Galatada Rıhtım üzerınden eski Mumhane antreposunun buJund~ 

halde yemden inşası mukarrer antrepo binası açık pazarlığa konulOI 
1 - Pazarlık 25, 8, 1937 çar§amba günü saat 10 da şefler encUJtl 

icra edilecektir. ıe 
2 - Pazarlığa girmek için (17.000) liralık teminatın encUı:neııe 

meşruttur. 

3 - Taliplerin (150.000) liralık bir işe ait inşaat yaptıklarını 
etmeleri lazımdır. • _ 11 

4 - Her türlü izahatla ber aber şartname ve projeler (10l lira rt1 
linde fen servisi şefliı:Hnden almacaktrr (5000) 

Gümrük muh ataza genel komutafl1~ 
f stanbul saunalma komisyonunda~ • 

1 - 367 tane eğer takımmın kapalı zarfla eksiltmesıne isteklı '1 
dığından 10, 9, 0:37 cuma ~ÜHÜ saat 15 te pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı (20919) liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. ul 
·1 - lsteklilerin ilk temınat olarak (1569) liralık vezne makb İ 

banka ımektupları ve kanu.1i vesikalar ile birlikte o gün GalatadB ş f 
İthalat Gümrüğü binasındaki Komutanhk Satmalma komisyonurı 
meleri. {5288) ~ 

lstanbul Liman Sahil Sihhiye Meri< 
satınalma komisyonundan: 11~ 

1 - Mustahdemin için 166 takım kışlık elbise ve 166 takım Y~tıı'' 
bise maa k asket ve 166 adet kışlık kaput kapalı zarf usulü ekS 
yaptırılacaktır. . ~ 

2 - Tahmin bedeli kışlık elbiselerin maa kasket takımı 15 ıırıı 
rıuş, kaput 14 lira 75 kuruş ve yazlik elbiseler 7 lira 25 kuruşturd 

3 - İstekliler elbiselerin numunelerini merkezimiz levazımın 8 

şartnamelerini parasız alabilirler. rı 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 7 eylül 1937 salı günU saa~ 0 sı~ 

Galatada Karıt Mustafapaşa sokağında lstanbul Limanı Sahil 
merkezi satınalma komisyonunda yapılacaktır. . rııel< 

5 - Eksiltmi_ve gireceklerin eksiltmeden bir saat evvel tekhf şs.(. 
larını komsiyona venmelcri ve muvakkat teminatlarını yatırmalııJ'f 

6 - Muvakkat teminat parası 464 liradır. od 
7 - Eksiltınıye gireceklerin terzi olduklarına dair ticaret 

1937 11onoBI vcıdkulnrını g<SatcrmclcrJ §arttır. (5427) 
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Nitantatında tramvay ve Şekayık caddelerinile: s u M E R B A N K 
'•48 huJunau ŞiŞLi TERAKKİ LiSESi ~ ı, 

saaı ha\'alandırıinıış ANA • İLK • ORTA • LİSE KISIMLARI 

\'El\t()S "<ıUY 
lngiliz k' PUDRASI Alman ve 
en son k~nıya~erleri tarafından 
8erdir. Bu§fedı~en Yeni bir şahe· 
Plldr Yenı Ve ·· ala.nan b' . nus pudrasile 
taraveu· .. ır cıld dünyanın en 
fliçbir ~urzelliğini ifade eder. 
~~dar Cİldra rn VENOs pudrası 
•0sterern at tutup cazibeli 
h ez. Sarı er tene uy şın, kumral, esme 
İsnıine dik~un renkleri vardır. 
!lakııuıuz at ve taklitlerinden 

·-~ 
~ ıı. ııtanbuı -::1\:-u-------
Utnaracıa ruyerniş çarşısında 9 

tul iken h kuru yemiş ticaretile meş-
k alen ik . 
"111 l!ay }tf arnetg8..hı meçhul o-
~ ehrnet Nuriye: 

d ... atlbu1 U U ... 
~:'rurki ç ncu ıcra memurluğun-
lta.. Ye C" h . ""' ta uın urıyeti Ziraat Ban 
aı.~ tafınd h 
"'illet u .. an akkıruzda Sultan-
'iııd çuncü Sulh h 
" en istih Ukuk .mahkeme-
e 35, 

1751 
saı olunan 20, 2, 37 tarih 

~ 174 l' numaralı ilam mucibin
Oltıı 20 ıra 46 kuruşun dava tarihi 
)lı_. ı 10, 936 t 'h• :'11.(!e b arı ınden itibaren 

. eş faiz ve .. A 

etı Ve 
8 

yuzde 10 vekalet 
tafue b. . 13 kuruş mahkeme mas-
~ ırlıkte t h .. illUr a sıli talebile dairemi-
ııu acaat ed·1 

ltıaraı 1 rnesi üzerine 37 - 938 
törıde,.;ı 1 

dosya açılarak adresinize 
1 . "en . 

() lltı"" ıcra eımn bilA t bl. - · d h .. ,a.1 .. a e ıg ıa e 
'lllle" ~A· uzenne 30 .. ..dd tl . lir ... "\:bli- . gun mu e e ı-

. ~at ifasına karar verilmiş· 
Işbu iJ· 
~ anın n . 

~ıt eşrınden itibaren 30 
'. tncta bor .. d kik ~hlcıinden ç o cnr• ezse, tet 
l'ıı "'llakellıe ve~a temJ-iz veya iadei 

eqen i Yolııe ait olduğu mahke-
t b· cranın 
1\ ~r kara g~~ bırakılmasına da-
Uıı ~al>tlaca: getırılmedikçe cebri ic
~ cu ınadd gı ve bu müddet içinde 74 
~ ?ıııunuı~ mucibince mal beyanm
t Pıa ile t ası ve bulunmazsanız 
ııı~ az ·k ı ate "" h Yı olunacağmız ve haQap· ·•ıu ali 
e~' ile f beyanda bulunursanız 
lan lnaka Cezalandırılacağınızı icra 

Olunur lllrna kaim olmak üzere i-
. (34516) 

la•~-
ıı.. "<lllbı.ı .. ------
~· ... uç 
"e~ ~ahcu uncu icra memurluğun-
lıat~n 650 ~olup satılmasına karar 
17 2i, 8 9 

lovathk bir adet Kelvi-
!le ~kadar' 'l' 37 ~alı gUnü saat 16 dan 
'addes· aksım Talimhane Ayde
%r illa s~r18. ~o. Iı,dükkan önünde 

· (24518~tile satılaca2'ı: ilan olu-

?~ 
~ tıhuı .. ~ .. -------
ll : ıtuk Uçuncu icra memurluğun-
,_,~a tıtah aldderna An karada Fevzi-
. "ld a lesini 
ta i a l<all'ıile . n Soğukkuyu civa -
" ken ik nın hanesinde oturmak-
ı.-aı~ aınet , h 
~ dair . ga ı meçhul bulunan 
811.~ltllltl{ .;-•.sıtma mücadele sabık 
~ ~arda :cıp .ta.de Necmettinin 1-
~ atıbuı A..~t Vekili Leon Amaracıya 
eıqe .. · !!liye b. . . . 1 

~~. ~ltıin 2 ırıncı tıcaret mah-
ti}ı iıattı.iı ' 4, 937 tarih ve 37 • 76 

<le ~~eıı. i~i:42 liranın 27, 3, 930 ta
~·Ucteu v:r:n yUzde 5 faiz, yüz
birlj l lllllh k kaıet ve 1355 kurıış ma 
~~ kte ted~ eme ile icra masrafının 
"'g" ıye. 

liğ 0nııeti1 sıne dair ikametgiihını-
b. iaıı" en icra · · . • 
ır " ed.iL emruun bıla teb-

ay ınesi ·· l'a.r llllidd uzerine keyfiyetin 
ı. Veril etıe il. 
'"Cltin· . l'tıi§t' anen tebliğine ka-
ili~ hı 118.tıd ır. Bahsi geçen parayı 

· ~ an 30 ·· Ve 1et , l'tıüdde . .gun içinde ödeme-
h.}ı kı)c ""' t ıçınde borcu ödemek 
..ı llt · .. ,ercu d 
"lt~ 1<ldei n en veya temyiz ve 
kıılttu llıahk:Uhakerne yoluyla ait ol-
tı · a.a: lneden · 
~~ ceb~a. dair bir ~cranm g~ri bıra-

Udd ıcra arar getirmezse-
l'ıtan et içind Yapılacağı ve yine bu 
taıy:~ Ve hu~:al beyanında bulun
ha.ur h 0 Iunaca ~ rnazsanız hapis ile 
teıa.1 eyanaa ~nız ve haıkikate mu
tıltr. ar~dırııacar;... ulunursanız hapisle 

<)4- .,,.nız · ı· ul8) ı ancn tebliğ olu-

, 

Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı YATI teşkilab var· 
dır. Franuzca, Almanca, İngilizce kurlarına dokuz yatından batlıyarak bütün öğreniciler İflİ· 

rak edebilirler. Okul hergün saat 10 - 17 arasında aç ktır. Kayıd işlerine: 

CUMA, PAZARTESi, Ç~tRŞAMBA günleri bakdır. 

lll\YRETrl~ 
t;İZIR 

biri 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi 

2191 Erenköy Bakkal Sağırkö
yün tin çeşme civarı mev
kiinde 

4288 Beyoğlunda Kamerhatun 

4298 Üsküdar !cadiye 

4395 Y eşilköy Köyiçi 

Sokağı 

Bakkalköy 

. 
Şebek 

E. Kahya Serkis 
Y. Sübyeci 
E. Ermeni kilisesi 
Y. İnci çiçeği 

Emlak No. 

E. 15 Y. 21 

E.4Mü. 

E. 34 Y. 42 

E. 32 Y. 
17/ 1, 11/ 2 

Cinsi ve hissesi ll'ısseye göre 
muhammen K. 

İçinde bir miktar 
eşcarı müsmiresi 200 Açık 
olan tarlanın 1/ 2 his. artırma 
Arsa 1470 Kapalı 

zarf 
160 Açık 

artırma 

" 4692 Kumkapı Tavaşi ::>uley- Ördekli Bakkal 2·1 

Harap ahşap hane 
ve bahçenin 1/ 2 his. 
Harap ahşap iki ha
ne ve kulübe ve 
bahçenin 66-72 his. 
Arsanın 4/ 5 his 

220 
180 " 

manağa 
4766 Beyoğlu Yenişehir 

4930 Erenköy Körkuyu 
7926 Kadıköy Caferağa 

5094 Arnavutkö. 
7980 Büyükada Nizam 
8081 Koca Mustafapaşa Arabacı 

Bayazıt 

8122 ArnavutköY. 

• 
8193 Bilyükada Maden 

8210 Üsküdar Yeniınahalle 

E. Taşçılar Y. Ak
ağalar 

Körkuyu 
E. Moda cad Y. M:oiz 
mahallen: Halisef. 
Aımbarlıdere 
Nizam 

E. 21 Y. 35 

E. ve Y, 9 
E. 63 Mü. 

Y. 4 
E. 42 Y. 7 

24.Mü. 

Arsa 

Tarla 
Dükkan ankazı ve 
arsa 
Tarlanın 1/ 6 his. 
Arsa 

Seyfullah efendi E. 1-6 Y. 1-1/ 1 -
ve16-16/ 1 

İçinde kagir ahır 
ve odaları olan bos 
tanın 3/30 his. 

Rüvükavazma 

E. Acemicö_şkü 

Ei'ıçıcı 

E. 15 Teneke bir kulü· 
besi ve bir havu
zu olan bahçenin 

E. 27 Ada: 
197 Parsel: 3 
E. 60-60 Mü. 

Y. 42-44 

1/4 his. 
Tarla ve incirliğin 

1/ 2 his. 
Ahşap iki hane ve 
bahçenin 6/ 12 his 

430 

400 

400 
390 
500 

450 

450 

610 

500 

" 

" 

" ,, 

" 

" 

" 
,, 

" 
Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarı1mı ştır. !haleleri 1, 9, 937 tarihine di.l

f'len çarşamba günil saat 14 tedir. Satış munhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Um unü Neşriyatı idare Eden: S. SAL.hl 
Gazetecilik ve Ncşrivat 'l'Urk Ltmitet Sirketi. Baı:ırldı~ .ver '.l'AN matbaası 

Umumi Müdürlüğünden : 

Memur namzedi alınacak 
Bankamıza lüzumu kadar liıe mezunu memur namzedi alı

nacaktır. Mektepten (PEK IY1) derece ile mezun olan nam
zetler imtihansız, iYi ve ORTA derece ile mezun olanlar mü
sabaka imtihanı ile seçileceklerdir. 

Seçilenlerden bir ecnebi lisanını iyi bilenlere (80), diğer
lerine (70) lira maq verilecek ve Ankara'da vazife alanlara 
ayrıca mesken zammı da tahakkuk ettirilecektir. 

imtihan 1 O Eylul 937 tarihinde Ankara' da ve lstanbulda 
ayni zamanda yapılacaktır. Taliplerin isimlerini kayıt ettir
mek ve izahnameyi almak üzere 1 Eylul 937 tarihine kadar 
Ankaar'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğü Personel servisine 
ve İstanbuJda Sümer Bank İstanbul Şubesi Müdürlüğüne mü
racaatları Han olunur. 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baştabipliğinden : 

Hastanenin 193':' malt yılı ihtiyacı olan cins, mikdar, ıınuhammen fiat 
ve eksiltme şekilleıi ve muvakkat teminat mikdarları yazılı yedi kalem 
ilaç ve malzemei tıbbiye 15-8-937 tarihinden 2-9-937 tarihine ka. 
dar eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler Ankarada Nümune Hastane
sinde Baştabiplikte ve tstanbulda Sıhhat Müdürlüğünde görülebilir. Ek· 
siltme 2-9-937 Perşembe günü saat 11 de Ankara Nümune Hasta
nesin~e yapılacaktır. 

Dikkat: Muvakkat teminat olarak para ve para ımahlyetindeki evrak ko 
m.isyonca alınmıyacağmdan bunları v ermek isteyenler ihale gününden ev. 
vel hastaneye müracaat ederek tem.inatlarını Maliye V eltiileti veznesi
ne yatıracaklardır. Kapalı zarflar ihale gününden ve saatinden bir saat 
evveline kadar teslim edilmiş buluncaktır. Muayyen saat sonra verile
cek veya gönderilecek zarflar kabul edilemez. Kapalı zarflann kanunun 
tarif ettiği şekilde hazırlanmış ve behemehal mühür an.umu ile mühUr .. 
lenmiı} ve. mumlanmrş olması şarttır. 

Bütün tarifata uymıyan zarflar keza kabul edilemez. (2772) (5255) 
Tahmin edilen Miktarı Muvakkat Cinsi Eksiltmenin 

rıat te.nrlnat şekli 

Lira K. Lira iL 
9550 00 293 kalem 716 25 Diç Kapalı zarf usuUie 
1950 00 14 ,, 146 25Lastik 'malzeme Açık eksiltme 

540 00 39 " 40 50Bakteriyoloji labora-
tuvar eczası ,. 

260 00 40 19 50 Kimya laboratuvar ec .. 
zası 

315 00 8 " 23 65 Teşrü marazi 18.boratu-
var eczası • 

2325 00 1500 kilo 174: 40 Hidrofil pamuk Uç i\: 
marka veya güneş mar-
ka ,, 

4500 00 14 kalem 337 !>O Rontgen film ve eczaSI 
Kodak, ilfort, veşolister " 

Kayseri villyeti Daimi Encümeni 
başkanlığından : 

Vilayet merkezindeki arsada yaptırılacak 99557 lira 42 kuruş keı;ıif 

bedelli memleket hastane!i işaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıka .. 

nlmıştır. Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, hususi şartname, metraj defte

ri, keşif hulasası, temel, bodrum, remin kat, planları, ön ve arka ve yan 

poliklinik cepheleri ve şakuli makta ve bayındırlık işleri genel şartname
si ve şose ve kargir inşaata ait fenni şartname. 

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

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

Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 6228 liralık muvakkat teminat 
belgesi, ilandan sonra alınmış ticaret odası vesikası, Nafia Vekaletinden 
alınmış müteahhitlik vesikası, Vilayet nafia müdürlilğünden alınmış eh

liyetname, inşaatın başlangıcından sonuna kadar diplomalı bir mühendis 
veya bir mimar istihdam edeceğine dair noterlikten tasdikli belgeyi ver
meleri şarttır. 

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

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

Işbu keşifnamede Nafia Vekaletince icra edilecek tadilatın bili kayıt 
ve şart müteahhit tarafından kabul edileceğinin teklif mektuplarına derci 
lazımdır. 

Konya f Ibaylığından : 
Huh..ısi muhasebe BUtçesiyle Idare edilmekte olan Daire ve müess~ 

sclerin bir yıllık ihtiyacı olarak tesbit edilen 8613 lira muhammen bedeli 
261 ton Sömikok maden kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
nmştur. 

1 - !hale 3-9-937 günü saat on beşte Vilayet Daimi Encümeni Oda
sında yapılacaktır . 

2 - Muvakkat teminat 640 liradır. 
3 - Teklif mektupları 3-·9-937 günü saat on dörde kadar Vilayet 

Daimi Encümenine veriLmiş bulunacaktır. 
4 - Talip olanlar şartnameyi bedelsiz olarak Hususi mlhasebe da

iresinden alabileceklerdir. 
5 - Talip olanların kanuni ikametgahı bulunması ve hi.iviyet varar 

ka~iyle Ticaret odasında kayıtlı bulunduklarına dair vesikayı hamil 
bulunmaları şarttır. 

6 - 2490 sayılı kanun hükümlerine ve bilhassa 32 nci maddesine uy
gun olmayan mektupların sahipleri eksiltmeye iştirak ettirilemjvecektfr. 

(5297) 
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Yağh 
v 

ve yagsız acı ve gündüz 
• 

Çilleri ve ~ivilceleri ve 
gençleştirir, 

Lekeleri Kat'iyyen izale Eder. 
ihtiyarlan gençleri güzelleştirir~ 

Cilde tatlı bir esmerlik ve sıhhat veren DENiZ KREMLER/ çıktı 
HASAN ismine ve markasına dikkat ~ 

f" · · · I~ 

KUV'V~T· SUR,UBU 
Çocuklann bi lhassa kemikleri n ı n te
şekkülatını kolayl aşt ınp kuvvet1tn 

mesini temin eder. 

ONU: 
PERTEV ŞURUBU 

ile büyümüş yüz binlerce çocu
ğun ebeveyninden sorunuz. 

Betonarme Köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 {'" Eksiltmeye konulan iş: Sivas vilayetinde Sivas - Koyulhisar 

yolu ı..ızerinde Yukarı Kale ve Koyulhisar - R~şadiye yolu üzeıinde aşağı 
Kaie köprülerinin beton arnıe olarak inşaatıdır. 

Her ilci köprünün ke§if bedeli (68 000) liradır. 

2 - Eksiltme l-9-H-137 tarihıne müsadif Çarşamba günü saat 16 da 
Nafia Vckcllctind~ şose ve !{öprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf us1 ılile yapıiacaktır. 

3 - Eksiltme ~artnaınesi ve buna müteferri diğer eıtrak (340) kuruş 
bedel mukabilinde şose ve köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmey~ girebilmek için taliplerin ( 4650) liralık muvakkat te· 
minat vermeleri ve bu gibi işleri yapabilecekler ine dair Vekaletimizden 
olmmış müteahhitlik ehı;yet fenniye vesikasiyle Ticaret odaı..ı sicil vara
kası ibraz etmeleri lazımdır. 

Isteklilerin tel\"lif mektuplarım ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muk
tezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2622) (5091) 

~- SUADiYE PLAJI-·-.. 
Bu Akşam 

FEVKALADE MEHTAP EGLENCELERİ 
Duhuliye Yoktur. -------• 

ANKARA PALAS __ , 
Bir çok senelerdenberi san'atindeki maharetile 

Muhterem Bayanlarımızın memnuniyetini kazanmış olan 

Kadın Berberi HASAN 
Eylülün birinci gününden itibaren 

Ankara Palas berber sa lonunda çalışmıya başlıyacaktır. _. 

istanbul Emniyet Direktörl üğünd en: 
Direktörlüğümüz için kapalı zarf usulü ile eksiltımiye konulan azı 

82500 <;oğu 90000 kilo yulaf, azı 90000 çoğu 99000 kilo yemıı~-c ot, azı 
60000 çoğu 66000 kilo yataklık ot için teklif olunan fiyatlar haddi layık 
görülemediğinden i~ın pazarlıkla intacına karar verilmiştir. 

Istel~'ilerin 674 lira 40 kuru~ muvakkat teminat akçesile 25, 8, 937 
çarşamba günü saat 16 dn vilayet muhasebecilik dairesinde kurulu ko
misyona ve şeraiti görmek üzere Direktörlih.1< Hesap Memurluğuna ımü
racaatleri. (5417) 

~ğaJ~d.!h.~ v~bn~ ~enet D~ö~ü~rş~a ; Ebeveynin en ~üyük vazi~ııi 
Kızılay Eski Merkezi Umumi Binası Satılıktır. Çocuklarını küçük yaştan itibaren dişler ini tem ıı 

_L:~acaat ~ah~i; Kızılay Hanında Satış Deposu Direktörlüğü futmağa , Onları hargün fı rçafamağa afışfırmaktlr 

SERGi Kadıköy Altıyolağzı BAYANLAR BİÇKİ VE DİKİŞ 
yurdunun sen~lik SERGiSi büyük bir itina ile açılmrş
tır Herkes için ziyaret serbesttir. 
Talebe kaydi başlaımıştır. Taşradan müracaatlarda aza-

• mi kolaylık gösterilecektir. 
Serginin son günü 25 Ağustof! çarşambadır. 

Devlet Demiryolları ve · Limanları 9 
işletme d irektörlüğünden: 

Muhaı-:nmen bedeli, vagon üzerinde teslimi halinde beher metre mikabı 
125 ve yerde teslimı hrJinde 110 kuruş olmak üzere 6000 metre mikap 

balast Lüleburgazdan, ( .1. 
Kela ıaıüı.unmen bedeli \'agon üzerinde teslimi şartile beher metre mi

kabı 153 kurus olmak üzere 8000 metre ımikabı balast kilometre 27 den, 
6, 9, 937 pa~artesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Sirkecide 9. 

işletme eksiltme komisyonunda ayrı ayrı veya ikisi birden satın alı
nacaktır. 

Bu işe tamamen veya kısmen girmek istiyenlerin yüzde 7,5 nisbetinde 
m'ıvakkat temınaıla kanunun tayin ettiği vesikaları, Nafıa işlerine ait 
eksiltmelere girımck istiyenlerden aranaca3t müteahhitlik vesikası hak
kındaki talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün 
saat 14,30 a kadar işletme binasındaki komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. Şartnameler parası~; olarak Ankara Malzeme dairesinden ve Sir
kecide ~letme komisyonundan dağıtıknaktadır. (5388) 

Türk Maarif Cem~yeti 
tdaresinde 

Bursa Kız Lisesi 
Orta ve Lise kısımlarına 20-Ağustos-937 den itibaren talebe 

lrn.bulüne başlanacaktır. Gündüz ücreti 35, yatı ücreti 185 liradır. 
fatbu izahname mektep idaresinden istenebilir. Her husus için 
1ıır~ad'l kı7 füıe!'li Direktörliic!üne miirac:>at ı>dilmeı:ıi. (4997l ... ' ~ ... ,.~, .: ·- , · ·- . . ,.r .. .. " •'"' iı. :-·· . '1:--'" .. _.. . • , 

, ·----------~---------------' SÜMER BANK 
Umum MüdürJüğünden: 

Malatya' da açılacak jakarlı bez ve iplik fabrikası için usta 
ve usta muavini yetiştirilmek üzere 48 kişi alınacaktır. 

Bunlar evvela Kayseri Bez fabrikamızda nazari ve ameli 
ders görerek yetiştirilecektir. Takriben altı ay kadar devam 
edecek olan hu ders müddeti zarfında iaşe ve ibateleri kendi
lerine a it olmak üzere 80 kuruş yevmiye ver:Iecektir. Staj 
müddetinin ikmalinden sonra gösterecekleri liyakate göre 
yevmiyeleri tayin edilecektir. 

Taliplerin aşağıdaki şeraiti haiz olmaları lazımdır: 
1 - Türk olmak 
2 - Asgari ilkmektep mezunu bulunmak (Sanayi mektebi 

mezunları ile fabrikalarda bir müddet çalışmış olanlar 
tercih edilir ) 

3 - Ackerliğini yapmış bulunmak 
Taliplerin 7 Eylw 1937 tarihine kadar Umumi Müdürlüğü

müzeM. E. rumuzu altında tahriren müracaat etmeleri ve d i
lekçelerine aşağıda yazılı vesa~ki iliştirmeleri ilan olunur. 

A - Nüfus tezkeresi müsaddak sureti 
B - Askerlik terhis tezkeresi 
C - Mektep şehadetnamesinin müsaddak sureti 
D - Sıhhat .raporu ile hüsnühal vesikası 
E - Oç adet vesika fotoğrafı. 

Adana Belediye Reis l iğind en: 
ı - Belediye itfaiyesi için kapalı zarf usulile bir arazöz satın alına-

caktır. 
2 - Muhammen bedeli altı bin liradrr. 
3 - Muvakkat teminatı dört yüz elli liradır. 
4 - thalesi Eylülün 6, cı Pazartesi günü saat on beşte Belediye daimi 

encümeninde yapılacaktrr. 
5- Şartnamesi Belediye Yazı işlerindedir. İstiyenler oradan parasız 

alabilirler. 
6 - Taliplerin tekliflerini teminatlariyle birlikte ihale günü saat on 

ikıyı- kadar belediye reisliğine vermiş bulunmaları lazımdır. ( 4597) 

lstanbul sanat oku!u direktörlüğünden; 
Beş yıllık ilkokul mezunJan ile orta okuldan t asdiknameli ol&.nlar 

Sanat okulu yatısız kısmrna doğrudan doğruya kaydedilirler. I mtihan 
yoktıur. Vakit geçmeden kaydediliniz. (5522) 

Küçüklerdeki diş arızaları 3 - 4 ya
şından sonra başlar. Bu devreden 
itibaren her üç ayda bir dişlerini 
doktora göstermek ve yavrulara her 
yemekten sonra ve her sabah, ak· 

··dl'~ 
şam dişlerini fırçalamağı Oe·.şıı ~ 
lazımdır. Küçük yaşta başlı) u~e~ 
itiyad onların her itibarla .. ın otıılııF 
mel neşvünema.sıru ve gürbtiı 
nı temin eder. 

Kullanm~ğ:ı. alışan ç.ocı.ıld!>.r y!lf1~ 
en sıhhatli gencleri olmağa namz~ 
ıstanbu l Limanı sahil s ihhiye mer"e~ı 
sat ınalma komisyonundan: ...! 

e~ltll' 
1 - Müstahdemin için nümunesi ü zerine 166 çift fotin açık 

ile yaptırılacaktır. 
2 - Fotinlerin muhammen fiyatı beher çift için beş liradır garr 
3 - Buna ait nümuneleri istekliler ımezkiır Merkez levazımından 

bilirler ve şartnameleri <le r:ırasız alabilirle. o:;I" 
4 - Eksiltme açık olarak 7 eylül 937 sah günü saat on altıda r# 

tada !fara Mustaiapaşa sokağında İstanbul Liman Sahil Sıhhiye :rvıer 
satınalmn komisyonunda yRpılacaktn-. 

5 - Muvakkat teminat paras1 62 lira 25 kuruştur. od~ 
6 - Isteklilerin kundurııc! olduklarına dair 937 senesi ticaret fi!~ 

vesikalarının ibnı.zı mecburidir. Aksi takdirde eksiltmiye giremezler· 
• 

r Afi 

Basur memelerinin ANTIVİRÜS ile tedavisi 
! ~ 

" rliJ 
İç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her tıı 

ilf haplarında, cerahatlenmi' fistüllerde, kanayan basur ııte' 

melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle şifayı temin ede'' 

ŞARK iSPENÇiYARi LABO~TUVARI, ISTAN~ 

Nafıa Vekaletinden; ~ 
Sıvas - Erzurum hattının Erzincan ile Erzurum arasında yapı~ıtlş# 

na lüzum görülen muhtelif açıklıklarda 7 adet demir köprünün 
1~1şt9' 

.montajı "ve icabında ripajı., kapalı zarf usulile münakasaya çıkarrl;3ıe' 
1 - Münakasa ·1, 10, 937· t arıhinde saat on beıjte Ankarada Ve sıl'G' 

miz Dcmiryollar Inşaat Dair~ı:;ındeki münakasa komisyonu odıt 
yapılacaktır. 

2 - Bu yedi köprünün muhammen bedeli 480051 liradır 
3 - Muvakkat teminat cemnn 22952 lira beş kuruştur. di~I 
4 - Eksiltme şartnall"l€si, mukavele projesi, genel şartname ."csillda' 

münakasa evrakı 24 lira mukabilinde Demiryolları lnşaat daıte 
verilmektedir. . ce ı'rJ 

5 - Bu münakasaya girmek istiycnler 2490 No. lı kanun muci~ıJl ıetf 
razına mecbur oldukları evra1< ve vesikaları ve 937 senesi için Jl'lllıtli~ 
olarak Vekaletimizden verilmiı;; müteahhitlik ves'ıkasını ve fiat te 0 p3· 
havi zarflarını ımezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 4, 1 ~4 
tarihinde saat on dörde kadar Demiryollar lnşaat dairesindeki kofil 
na makbuz mukabilinde vermeleri laz1mdır. . J<6r' 

6 - Bu münakasaya gireceklerden laakal 50 metrelik bir deJl'lil' 
rU montajını yapmış olmak ~fırtı aranacaktır. (2824) (5338' 


