
BAŞ MU H AR R 1R1: AHME T E M 1 ~ Y ALMAN 

ORDULAR "SARAY,,DA TOPLANDI 
Büyük Geçit Resmi 

Bugün öğleden 
Sonra Yapılacak 
Manevraların I<rit.ğine Askeri Heyetler ve 

• 
Ataşemiliterler de iştirak Edecekler 

BAŞVEKlLIN TETKİKLERi 
Başvekil ismet lnönü, dün akşam 

Heybeliadadan şehre inmiş, Park O
telde Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kaya, Maarü Ve
lcili B. Saffet Arıkanla görüşmüştür. 

Görüşmeler esnasında Hariciye Ve 
kilimiz B. Arasla Hariciye Vekaleti 
siyasi müsteşarı B. Numan Rifat Me
nemencioğlu da Başvekilimize mülaki 
olmuşlardır 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
~ c·ıt c·· ~ı ~ Kup~nu Kup~znu I~ 
30 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. 
10 kupona mukabil bir 
cüz 7% kuruştur. 

Manevradan Sonra 

1 Mareşal F. Çakmağın 
Kıymetli ihtisasları 

Edime, 21 (Başmuharririmiz. 

den telefonla) - Bugün E<lirnede 
verilen ziyafet esnasında l\lare§al 
Fevzi Çakmakla bir aralık konuş

mak fırsatmı buldum. l\lanevrala
nn ordu ve mf".mlcket için te~kil et. 
tiği imtihan hakkında umumi ihti
saslanm öğrenmek istedim. Mare
şal çok mahırıine bir çe\irme ma
nevrasiyle sualimin önüne geçti ve 
baııa dedi ki: 
"- Siz gazetecisiniz. Jhtısası

ruz, tenkit edilecek no'ktalan gör. 
mek ve müspet kanaatlere varmak-

' tır. l\lanevralamruz hakkında ne 
gibi kanaatlere nrdrnız? Siz bana 
söyleyiniz.,, 

·I ~· Gazeteci gözüyle edindiğim intt-

balardan bahsettikten sonra Ma
reşal Fevzi Çakmağa 6Öyle bir SU· 

al sordum: 

"-Dün "yüz bin askerhniz var,, 
dediğimiz zaman bunun ifade et. 
ttiği ameli kıymet, bugünkü yüz 
bin askerimizin teşkil ettiği kuv
vetle mukayese kabul eder mi?,, 

"- Şurasına hiç şüphe yok ki, 
ordumuz, talim, terbiye ve teçhL 
zat bakımından büyük bir inki,,.ııf 

ge~irmi~tir. Bugünkü seviyecieki 
yüz bin Türk askerinin teşkil et
tiği kuvvet, dünkü ayni miktarda 
askerden hiç şüphesiz defalarla 
fazla.dır.,, 

'Ahmet Emin YALMAN 

Meçhul Tahtelbahir 
Bir Habere Göre, 

Bogaz Dışında 

Yine Gözükmüş 
Amuro ismindeki lspanyol gilebi

ain Bozcaada açıklarında ve kara su
larımızda meçhul bir tahtelbahir ta
rafından torpillenerek batırılması Ü· 

zt!rine- Ispanyanm Ankara Maslahat· 
güzarı tara:fmdan hükumetimiz nez.. 
dinde teşebbüslerde bulunulduğunu 

yazmıştık. 

İspanya MaslahatgUzarı, dün de 
Hariciye Siyasi Müsteşarımız B. Nu
man Menemencioğlunu ziyaret etmiş 
ve bir müddet görüşmüştür. Masla
hatgüzar, bu mülakatt~.n sonra bir 
muharririmize kısaca şunları söyle
miştir: 

"- Malum hadise mUnasebetile 
Hariciye Siyasi Müsteşarınızla tek -
rar görilştüm. Hadisenin Tilrk kara 
sulan dahilinde cereyan ettiğini bil
dirdim. B. Numan Menemencioğlu, 
hükumetle temas ettikten sonra ce
vap vereceğini bildirdi.,, 

Diğer taraftan, Çanakkaleden al• 
dığnnız bir telgraf haberine göre, ba
tan vapur mürettebatı Kemal vapuru 
ile yola çıkarılmı§lardır. Bugün ü
manmuza gelmeleri muhtemeldir. 

MarmaraJa m~hul bir 
tahtelbahir yok 

Bozcaada faciasından sonra, mco
h ul bir tahtelbahirin Marmaraya gir• 
diği ve Hamidiye mektep gemimiz ta 
rafından görüldüğü hakkında çıka .. 
rılan şayialar, kati tEEziplere rağ .. 
men, dün de ağızlarda dolaşmı§tı:r. 

Bu mesele etrafında yeniden malO. .. 
matlarma müracaat ettiğimiz resmi 
makamlar, tamamile ademi malumat 
beyan etmişlerdir. 

Atinadan verilen bir haberde ise, 
Llmnos ismindeki Yunan vapuru kap 
tanı, Liınni adasına 12 mil mesafede 
meçhul bir tahtelbahir görmüş ve 

(Arkası 10 uncuda) 

Yüzıne'erde Üç 
Rekoru 

Yeni Türkiye 
Yapıldı 

Türk - Macar güreşfileri biraracla 

Dün, şehrimizde festival münasebe 
tile canlı spor hareketleri oldu. Türk 
- Macar güreşçileri gece Taksim 
stadında karşılaşblar. Pehlivanları

mız müsabakaların bir çoğunda ga
lip geldiler. 

Dün öğleden sonra atletizm ve yU.z 
me müsabakaları da yapıldı. Yüzme
lerde üç yeni Tilrkiye rekoru yapıl
dı. Güreş tafsilatını onuncu sayfada, 
diğer spor hareketlerini de altıncı 
snvfamızda bulacaksınız. 
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Bu iptila, Nihayet 

Hayatına Mal Oldu Dubrovnik Yoguslav Zırhlısı 
Salı Günü Geliyor 

Noter KCitibinin Suçlll 

Olduğu Meydana 

Çıkıyor Şey, Ne Y apacağımızdır11 Hırsızlık suçlusu olarak yakalanan 
Ziya adlı 28 yaşında bir gencin Be
yazıt karakolu nezarethanesinde ölü 
olarak bulunduğunu yazmıştık. Ha-

Müddeiumumilik Birinci Tetlt~ 
Bürosu Şefi Sabri ile naip su1taıı3 • 

1 Yazan : S. S. . 1 diseye elkoyan müddeiumumi mua
vinlerinden Hikmet Sonelin yaptığı 
tahkikata göre, bu gencin lstanbulun 

• ~ •et' 

met birinci ceza hakimi Reşit, la~al'· 
dilen İstanbul İkinci Noterliği b .• 
kmda tetkikata dün de devaırn etJlll~ 
!erdir. Netice iki güne kadar e.nıa;ı· 
lacak ve tahıkikat safhasına inti1'al e
decektir. . t· 

·~ .. '.A-~i Kemal, altın çerçeveli gözlü 
gunun arkasından (hazirun) u süz-
dükten sonra, ortaya şu suali at
mıştı: 

- Vaziyet, ımalfım. Bunu, uzun · 
uzadıya teşrihe hacet yok. Şu an
da, düşünüleeek mesele, şu: ne ya
pacağız? .. 

Bu sual karş;sında, herkes biri
birine bakmıştı. Herkesin rengi 
birdenbire ağarmıştı .. Sanki şu a.~ 
ıı.a k~da.r, bu adamlann hepsi de
rın bır uyıkuda imişler de. ş~mdi 
ortada bir bomba patlam;§I; onlari 
uyandırmıştı. 

Bu suale, bir müddet hiç kimse 
cevap bulamamıştı. Biribirine bel 
bel bakışan nazarlar, yavaş yava 
alçalmış .. Bütün gözler, bu büyüZ 
salondaki çiçekli halının üzerine 
saplanmıştı .. , 
· Kiraz Hamdi Paşa, cesaret gös
termiş ... İlk defa olarak sükutü ih 
18.1 etmişti. Boğazında kuruyan tit-
rek bir sesle: · 

- Evvela .. Efendi' Hazretleri 
fikirlerini beyan buyursunlar de~ 
ımişti. ' 

E~endi Hazretleri mi?. Hangi E
fendı Hazretleri... orada birkac e
f endi vardı ki; bunlar, kendilerlne 
bu Unvanı verdirmişlerdi. 

Halının üzerine saplanan nazar
lar; yavaş yavaş, titriye titriye 
kalkmıştı. Konyalı Zeynelabidin 
Hocadan, Balıkesirli Vasfi Hoeaya, 
ondan da sabık Şeyhislam Mustafa 
Sabri Hocanın suratına kaymıştı. 

Acaba şu anda; bu (Efendi Hô.z
retleri) Unvanını, hangisi üstüne a-
larak sorulan suale cevap bula
caktı. 

Ç ok gariptir ki, bu üç hoca
nın gözleri de yukan kalk

mış .. Nazarları biribirine dolaşmış 
tı . 

- Siz, buyurun Efendi Hazret-
leri. 

- Buyurun, Efendi Hazretleri. 
- Efendi Hazretleri buyursun-

lar ... 
Şu üç mmltı: tıpkı, uyku mah

murluğu ile sayıklıyan adamların 
söylenmeleri gibi, insiyaki bir şu
ursuzlukla biribirinin arkasından 
sıralanmıstı. 

Fakat ikisi de. bu sözlerden baş
ka cevap bultı.mamışlardı. 

Yayvan. fakat pürüzsüz bir ses 
yükselmişti. 

- Müsaade buyrulursa, bende
niz birıkaç söz söyliyeyim. 

Herkesin gözleri, Rıza Tevfik Be 
ye çevrilmişti. Bu meşhur fi
lozof, gür kaşlarının altında panl
dıyan gözlerini etrafa çevirerek, 
sözlerine devam etmişti: 

- Bendenize kalırsa, artık bu iş 
}?itmiştir. Artık ne Babıalinin, ne 
de şevketmaap Efendimizin bu 
darbe karşısında bellerini doğrult
maları imkan ve ihtimal haricinda
dır. Burada. hiçbirimiz!n yapacak 

eski ve tanınmış ailelerinden birisine 
--ı mensup bulunduğu ve adının da Ke

mal olduğu anlaşılmıştır. 
Kemal son zamanlar.da eroin kul

lanmıya başlamış ve bunu bir itiyat 
haline getirmiştir. Kazancı ve aile-

1 sinin verdiği para eroin tedarikine 
kafi gelmediği için kendi evlerinden 

• ve akrabasından eşya çalmıya başla-

I 
LL 

Ög~rendigı~"mize göre sahte vasıye 
' tet"' 

name ve sahte senetten baŞka N° 1• 
lik Kanununa muhalif bir ç~lt Y~ 
suzluklar daha tesbit edilmiştir· B 
larm sayısı yirmiyi aşmaktadır· it 

Müddeiumumi Sabri ve naip JteŞ 
mıştır. Hatta elbiselerini bile satarak 
eroin tedarik etmiştir. Bir aralık çı
rılçıplak kaldığını gören akrabası, 
kendisine yeni elbise ve ayakkabı al
mışlar, fakat, Kemal bunlan da ero
inle değişmiştir. Bu vaziyet karşısın
da ailesi Kemali evden kovmuştur. 
Zavallı genç, birkaç gün evvel kovul 

Miıalir bahriyeliler dün abideye çelenk koyarken 

bunlar üzerinde de tahkikat yıı.~· 
c~klardır. Şimdiye kadar Yl~ıııı.n !~.: 
kıkler sonunda bu işlerin bır ço 
rmı katip Ruşen Eşrefin yaptığı~ 
!aşılmıştır. Noter Bay Hasan da. ~ 
malden dolayı itham edilmek_te~~
Sahte senet yapma su.çile tevkif edil' 
len şekerci Yaninin itirazı redd 
miştir. ...,...__ _ d~ğu evi kollayarak içeri girmiş ve 

• bır seccade daha çalarak satmıştır. 

O devrin poliı müdürlerinden 
Eıat Bey (Paşa) 

- Rıza Tevfik Bey arkadasımız 
biraz mübalaga ediyorlar. Be~, va 
zi.!eti .. ve akibeti o. kadar korkunç 
gormuyorum, demişti. 

Rıza Tevfik Bey; sözünü bir per 
de yükseltmişti: 

- Azizim! .. Palavra yapmayı 

ben de bilirim. Lakin, şaka götür

miyecek zamanı da takdirden aciz 
değilim ... İstersen, şu anda kendini 
müzayedeye koy. Eğer derine beş 
para veren olursa, ben artırmıya 

hazırım .. 

Demişti. 

Vaziyetin fecaatine rağmen, Rı
za Tevfik Beyin söylediği bu bü
yük hakikat karşısında birkaçı gü-
lümsemişti. 

İhtimal ki, birdenbire bir müna 
kaşa kapısı açılıverecekti. Fakat, 
sabrık Şeyhislam Sabri Hocanın, 
bir iki öksürükten sonra söze baş
laması, derhal iki tarafı da sükfıta 
mecbur etmişti: 

- Meselenin ehemmiyeti der
kar .. ve avakibi ahval ise, aşikar
dır .. Amma ve lakin, bu gibi umuru 
mtihimmede tevekkül babından ay 
rılmamakla ~eraber, gayet teenni 
ve ihtiyat ile hareket lazımdır ... 
Fi zamanına, ahvali hazırada biz
ler iken bir tehlike mevcut .mudur, 
değil midir? .. Evvelemirde buna 

Bunun üzerine hemşiresi, hakkında 

dava açmış, polis, kendini aramıya 
başlamıştır. 

Kemal, en son olarak ayın 18 ind 
gecesi sa.at 23 te Şehzadebaşmda ber 
ber lhsanın yeni yaptırmakta olduğu 
evin penceresinden içeri girmiş ve 
tahta çalmıya teşebbüs ederken bek
çi Mehmet ve Mehmet Ali tarafından 
yakalanımıştır. 

Kemal bunlara: 
- Bekçiler Allah aşkına beni af

fediniz. Evden bir seccade çalmış

tım. Ablam dava etmiş. Şimdiye ka
dar hiç polise ve mahkemeye düşme
dim. Buradan alacağım bir tahtayı 
10 kuruşa satıp vapur parası yapa
rak Haydarpaşaya geçecek ve abla
sına yalvaracaktım, demiştir. 

Bekçiler, bu hırsız suçlusunu ka

rakola götürmüşlerdir. Kemal, kara
kolda hüviyetini Ahmet oğlu Ziya 
diye vermiştir. Polis, üstündeki kib

ritini ve çorap bağlarını bile aldıktan 
sonra kendisini nezarethaneye koy
muştur, 

Nezarethane, saat 1,5 ta ve 2 de 
kontrol edilmiş, suçlunun kanapenin 
üstünde yattığı görülmüştür. Sabah
leyin karakol açıldığı zaman da suç
lunun öldüğü anlaşılmıştır. Tahmine 
göre, suçlu belinde sakladığı iple 
pencereden sarkmak, ve kaçmak is
terken boğularak ölmüştür. Hiç bir 
yerinde dövülme ve tazyik eseri gö
rülmemiştir. Yalnız, Kemalin ipi ne
reden tedar:k ettiği anlaşılamamak
tadır. 

---oı----

Bir Motör 

İki gündenberi limanımızda misa
fir bulunan Cpt. Dumitrescu adlı 

~ektep gemisindeki Romen bahriy~
lileri, dün saat 10 da Taksim Cümhu
ri~et abidesine çelenk koymuşlardır. 
Turk, Romen milli marşları söylen -
dikten sonra talebe, bir geçit resmi 
yapmıştır. Romen sefiri Telemac'ı da 
ziyaret eden misafir denizciler, Harp 
Akademisini, Yıldız sarayını gezmiş
ler ve saat 17 de Romen sefiri ta
rafından verilen çay ziyafetinde bu
lunmuşlardır. 

Bugünkü 
Festival 

Senlikleri 

Adada Balkan Festivali 

Yapılıyor 

İstanbul festivalinin en canlı haf
tası olan dördüncü haftanın ilk gü
nü zengin nUımaralarla doludur. Bu 
sabah saat sekizde Ba.yazrt - Bent
ler - Tak.sim arası bir bisiklet mu
kavemet yarışı, saat 13,30 da Moda
da Macar ve Türk takımları arasın
da deniz oyunları müsabakası, saat 
14 te Fener stadyomunda 'l'ürk ve 
Macar takımları arasında atletizm fi
nal müsabakası, saat 14 te Velefen
dide festival kupası at yarışları, yi
ne saat 14 te Çobançeşmede avcılar 
bayramı ve saat 15 te Büyükadada 
Balkan festivali yapılacaktır. 

Milli heyetlerimiz hazır 
hükmetmek iktiza eder. 

R ıza Tevfik Bey, dayanama- D ,. d Balkan festivaline iştiraık edecek 
mıştı: Far ç a an l ekipler, bugün Köprüden 13,30 va -

- Vardır, diye bağırmıştı. purile Adaya gideceklerdir. 
Bir zamanlar, (milliyetperver) Emin Yılmaz kaptanın idaresinde Balkan festivalinde Türk ekipleri 

!erin en baş düşmanlarından iken, bulunan büyücek bir deniz motörü Pamukçu köyü zeybek takımı, Öde
şimdi daha ateşli .milliyet düşman- evvelki gece Karadeniz Boğazı dışın- miş gençleri zeybek takımı, Karade
larmm yanında solda sıfır kalan da fırtınaya tutulmuş ve parçalan- nizliler ile Ankaradan getirilen ve es
topçu livası ve esbak İstanbul mu- mıştır. Hadise şöyle olmuştur: ki Türk milli ve bedii rakıslarını oy
hafızı ve merkez kumandanı Mas Motör, Ağvaya gitmek üzere lima- nıyacak heyetlerden mürekkeptir. An 
tafa Natık Paşa da, top gibi pat- mmızdan hareket etmiş, Karadeniz /{aradan getirtilen heyet Türkiye 
lamıştı. Boğazını çıktıktan sonra tahlisiye is- mania rekorunu kırmış olan Galata-

. Gemi, akşam saat 20 de Seliniğe 
gıtmek üzere limanımızdan ayrtlmı§
tır. 

Yugoılav zırhlııı ıalıya geliyor 
Salı günü limanımıza Yugoslavya

nm Dubrovnik adlı zırhlısı gelecek 
Selimiyede top atılarak karşılanacak~ 
tır. Kumandan sabahleyin vali ve İs
tanbul kumandanını ziyaret edecek 
öğleye doğru bu ziyaretler iade olu~ 
nacaktır. Akşama, vali tarafından 
kumandan şerefine Perapalasta bir 
ziyafet verilecektir. 

Prost ilk 
Projeyi 
Bitiriqor 

~ ... Ş,;~~~-:n~t~~.!':~lf..~ !Z!:-R~t •• .ıJı~-
rmı gösteren projesini bitirmek üze
redir. Bu proje, teşrinisanide şehir 
meclisinden geçecektir. 

Vekaletçe de tasvip edildiği tak
dirde esas plamn yapılmasına. baş

lanacaktır. 

Bu projede, Prost şehrin ticari, sı
nai, ilmi mmtakalarını, liman, stad
yom, tali idman sahaları, kömür de
poları, hal, parklar ve bahçelerle şeh 
rin bütün ana caqdelerini göstermek
tedir. 

Belediyenin Hariçten 

Getirteceği Otobüsler 

Usküdarda Bit 
Adliye Binası 
Yapılacak 

Yangın çıkan Üsküdar a.~i1: 
sinin Kadıköyüne naklediJnıe~ı YiŞ' 
lundaki tasavvurlardan vazgeçillll '/' 
t~. Ye1!1 a~ye binası, üskü~ar t~ 
kifanesı cıvarındaki Hüseyın ~ 
Paşa konağının yerinde yapılaca.~ 
Yakında inşaata gegeçilmesi k8 

laşmxştrr. 
Üsküdar yangınını çıkaran sabi~ 

lı Nurettin, sorguya çekildiği za.lll ~ 
binayı kundakladıktan sonra J{ad 
yti~e _geçtiğini ve geceyi askerli~ ~ 
besmın bahçesinde geçirdiğini söY •• 
Kadıköy askerlik şubesın eıı \'~""' 

len maliımata göre, Süçfunun bll iJl 
desi doğru değildir. ÇünkU, şotıe~e· 
bahçesi gayet küçük ve havag~··t 
neri ile gündüz gibi aydınlıktır. 0 

6 

le şüpheli bir şahsın nöbetçini.Il J 
yoldan geçenlerin gözünden ıcaÇ 
bahçeye girmesi imkansızdır. 

Ekmek Bıçağı ile 
Kadını Y araıocl• 

Ortaköyde Gürcüoğlu sokağınd~ 
turan Ahmet oğlu Recep, dün 93 ~ 
saat 7 de karısı Hamide ile ıcıstt.~:U, 
lık yüzünden kavga etmiştir. po ı .. ,w• eı> 

Belediye otobüs imtiyazını kullana
bilmek için şehre getirteceği otobüs
lerin gümrük resminden muaf tutul
maları hakkında dün yeniden hüku- j 
mete müracaat etmiştir. Belediye, 
Meclisin kış içtima devresinin baş
langıcında bu işin hallini istemekte
dir. Çünkü, belediye, kışın şehrin her 
tarafına otobüs işletmek ve halkın 
fena havalarda fazla traımvay bekle
yip sıkıntı çekmesine mani olmak ar
zusundadır. 

esnasındaw Recep, eline geçird~gı et' 
mek bıçagı ile karısını muhtelıf Y 
lerinden yaralamış, yakalanmıştır· 

SATIR~ 
. tıa"'' 

1 
.. sveç Orta Elçisi M. \l'ill ;t 

dün mezunen memleketi.Jle 
ıniştlr. 

- . ,,_ 
A yasofya Müzesinin iç ve~ 

sanlan ile meydana çı fJl' 
mozayikler tpek Film tarafınds.0 ti 
me ahnmıştır. Profesör Wittedl"~ 
mihrap mozaytklerini JlkbıJı-~ 
halka ~abilmek lçfıı Kanuntıe' 
başına kadar çalışacaktır. 

---Ot-'----

B. Saffet Arıkan 

Maarif Müdürlüğünde • ti' 
- Vardır. tasyonu açıklarında şiddetli bir kar saraylı Bayan Fahriye Göksan ile ab-

İkinci sınıf zevata mensup olan- rayel fırtınasına tutulmuştur. Kap- lası Ankara Ticaret Bankası memur
lardan birkaçı da söze karışmıştı: tan motörü Boğaza doğru sürükle- !arından Zekiye Göksan ve Güzel Sa-

- Vardır. meye çalışmış, fakat kayalara çarpaı- natler Akademisi mezunlarından 

Maarif Vekili Saffet Arıkan, dün 
Maarif Müdürlüğüne gelmiş: yeni 
tedris yılı başında şehrimizde açıla
cak mektepler işile meşgul olmuş, 
müfettişlerle Maarif Müdüründen bu 
hususta izahat almıştır. 

Ç a.pa.da yeni bir ortamekteP 
sisine başlanmıştır. 

• dııld ~ 

B 
ugün şehrin her tarafın ~ .ıJ 
çık dükkanlar<la çaiışanJl).fP"" 

Sabri Hoca, elini kaldırmış.. rak parçalanmaktan kurtaramamış 
Bir işaretle hepsini susmıya mec- tı:r. Ruhsar Futurdan mürekkeptir. 

bur bırakmıştı. Ve sonra, tekrar Tahlisiye istasyonundan yetişen Mehtap alemi güzel oldu 
sözlerine devama başlamıştı. memurlar, kazazedeleri sahile çıkar-

- Kerem buyurun. Henüz sö- mışlardır. Her yıl Taksim bahçesinde verilen 
zUm bitmedi... (Millici) (1) lerin bir ziyafetle açılan Balkan festival-
ordusu !stanbula girmeden üç gün ----01---- leri bu sene evvelki akşam Boğazda --kVi~ 

aşı vesikaSl aranacaktır. 

i i ka1mamıştır. Vaziyetimiz, tam 
manasile iflas halini almıştır. O
nun için bendenize kalırsa, bugün
den itibaren, gemisini kurtaran 
kaptandır ... Acizane şunu da ila
ve edeyim ki; mesele, gemi mese
lesi değil, deri meselesidir. Şun
dan emin olmalıyız ki; aradan bir
~ aç gün daha geçerse; hepimizin 
birer birer kodese tıkılmamız .. Şöy 
lece bir kısa tertip divanıharpten 
geçirildikten sonra, Beyazıt .mey
danında. Eminönünde bacak salla-
namız da, çok muhtemeldir. 

evvel, eski ehibbadan bir zat, zi- Genç Kızın Düşerek yapılan mehtap alemile açıLmıştır. 
yaretime gelmişti. (2) Bir iki gü- Bütün ekipler ve hususi davetliler 27 ,.2p2.AZAğA"ü;R1;o;93 ı 
ne kadar milli ordunun lstanbula Ö~diiijü Anlaşıldı numaralı vapurda toplanmışlar, ken- Yurtta Bugünkü Hava 

B
u sözler, ortal~ğa bir ölüsü- gelip yerleşeceğini söylemişti. Ben Heybcliadada cesedi bulunan Anas- di milli oyunlarını oynamışlardır. Yeşilköy Meteoroloji istasyonun-~-·== - ~ 

kutu vermişti. Bu sük-rtt, bu sözleri gülerek karşıladıktan tasyanm ölümü hakkındaki tahkikat R · f 1 dan alınan .malilmata göre bugu"n ha- ay Gün: 31 Hızır: 
1

~ 9 d k.k 

1 

d h . omen ınısa ır er, kendi çalgtlari- K . aziyu··ıahır: 14 Ag~ustoS· 
a ı a arca evam etmişti. Bütün sonra. aynen ve arfıycn kendisi- bfürilmiştir. Genç kızın bir kaza ne- Je Istikli.l Marşını çalmışlar, sonra vanm aradenız luytlarında bulutlu • 

135
:; 

çehreler, renkten renge giriruşti. ne ş>U cevabı vermiştim: ticesinde uçuruma yuvarlandığı ve b t.. ve yağışlı. diğer yerlerde az bulutlu Arabi 1356 Rumı 1
1 

Herkesin başı, önüne iyilmişti. Bir (Arkası var) öldüğü anl .. ılmıştır. Vaka yerinde unu urkçe olarak hep bir ağız. olması, rüzgii.rlann şimalden orta Güneş: 5.16 - öğle: 1

2

•()(1 
kaç kişi. derin derin içini çekmişti. bulunan karpuzlarla kiloluk ekmeğin dan okumuşlar. çok alktşlanmışlar - kuvvette esmesi muhtemeldir. ikindi: 16,04 - Akşam: 1

9

·9~ 
Ali Kemal Bey; bizzat davet et- (l) Yani, büyük ve tarihi ..af•· o civarda deni'"' girenler tarafından dır. Saat 20.30 da Köprüden kalkan DVNKV HAVA Yatsı: 20,38 - lmsii.k: 

3

•:.,.. tiği arkadaşlarının kalplerine şim· rl kazanan Türk lstikliU müealılt- bırakıld•ğı tahmin edilmektedir. Ba- vapurla Beykoz ve Sarıyerde c!ur- - çol 
diden çöken acıyı biraz hafiflet- terinin. şındaki yaralann sukut neticesinde muşlar. gece üçte Köprüye dönmüş- Dün hava, hafif bulutlu geçmiş, re 759,8 milimetre. hararet en ,...-"----ım_ek_iç.!,.i_n..:..: ___________ _:C'..:2~)~D=ok:t=o=r~, _:lb:r~a=h:im:_T:e:m=o~B:r~Y~·~o:l:d:u:ğ:u~d:a:_:te:s~p:it~ed:il·: m:iş:t~ir~. ---~~le:r:d~ir~-----------~r:ü~z~g:a:rl~a:r~ş:i~m:a~li~ş:ar:k:i:de:n~s~a:a:tt:e:15~2:8:,:e:n:a~z~1~9~sa~ntigrat olarak kil. 

•nnmptre •ilratle esmistir. Baromet- dilmiştir. 
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ı G. Franco. Harp 
Lelfazımı Taşıyan 

Ge111ileri Batıracak 
~(TAN) - 1-nra &ailerinia tefi General Franco 
~"çiL! e hiikG.netine gönderdiii bir notada ispanya cüm
~ ~Yazun tqıyan bütün ıemileri batıracağım bil-

-4.u.,_ ~ 10:.rruaa flalta 

~ Piitlıürtiilt1ii 
~ ~ gelen en son haberlere 
~ cepiaeazıde Karahan.çel 
~ lldlieıer eon günlerde 
-. edeo •nznert e1e geçirmiye 

ıılal.h_~ laiıerin bir taamızu-
~~
~ t~r ·cephellilıde ha
~ taı....~ omuwna rağmen 
~ ~ otu.an köprüleri ta
~ 'te &ktadtrtar. Asilerin iler
~ ~~ llleniler ifgal et-

~or. 

~)!. 
"""...'ftt· (A.A..) - Reuter bH-

s.ı ~ ~ 'lfit;a, teJuin mtlmldln ol· 
~ ı.....~UQaaıran müdafaa kı • 

ı..-:"~ için livillerin ted 
'~ botaıtilınam için ta- Ati.mi MüJahale Komitai 
~ • · · • • Btlflıanı Lortl Plimont 

....., .......,.. icretlen j 
~ ~;-ı..ıoyd deni& Fransada 
-..~ ~Y&aı, Akdenizde Kar-

--~ u eo~ taarruzıar nz~n- Hava 
~~ 25 CJ'etini petrol gemilen i-
let~-~ bire ve yolcu l 
~ a olmak Uzere dl- ll AaneVTQlQTl 

için c1e yüzde 1,5 ğa çı- l Y l ~ 
ToWoule,. 21 (A.A.) - Dün Cenu-

~0,.f ekiz ;~ .. ;~·";;~;~~-~~ ~~lik-
1er1 Toulous ve Carcassonne havali· 

t/co l k slDe taarruz etmişlerdir. Q S QtJQ Kırmızı tarafın tayyareleri Mar-

e,. 01· ftlı'~"'ı' silya istikametinde hücum etmek su-
~ •& retile mukabele etmişlerdir. 

2t General Vuillemin'in kuımandaam-
~ ~ <.A.A.) - Poıtekizle da olan kırmızı tarafm zaferile neti-
lııı. '1111 • &raamdald miinueba-
.~ hakk; ceJenen bu manevralara 600 tayyare 

HCilCi Ümit 
Kesmediler 

-o--

Kayıp Tayyareyi Bir 

Heyet Daha Arıyor 
• 

FdJanks .Ala&ka- 21 (A.A)
Mütellf m1DeUere ;memup bir
çok methur tayyareeller l'alr
bub'da t.oplMarak SovyeUer 
Blrllğhüıa Seattie'dekl mlm'veBl 
Vartanyum lmmudaN altmda 
LevaneWBld'yl anyaeaklaıdır. 

lnglllz kitlft 8lr Haberi Wllk
klıas din denhıe ve karaya lndl
rllea bir tayyare Be Kamdayı 

gegmltUr. Tayyaneinla hareket 
sabuı 8,000 klometre olM ve 
Levanewskl'ye karp 1988 sene
llatlekl ttlkrm borean11 her De 
baha-ma olana olsuD ödemek 18-
tlyen Amerlkah Marttem ettin 
Şimal Okyanosmla mateveeelllen 
Larrow'daa hareket etınlttlr. 

Celal Bayar Diyor ki: Himmetl 

k 
Olmyucularmuzdl borada htlvtye. 

Alıcıya iyi mal verme :-ı-=:-.:::=: 
~ yerlere bqvunluğu halde bir it 
bulamadığı için kendisine bu b.uausia 

için her şeyi yapacağız[~~ 
Vekili, lzmirde, ihraç Üzümlerinin 
Amba1aııar1111 Tetkik Effi 

lzmir, 21 (TAN muhabirinden) - lkbaat Vekili B. Celil Ba
yar, öileden evvel Vali ve Müstahkem Mevki Komutanım ziya.. 
ret etti. Avrupaya aeYkedilecek Yat üzüm ve kavunların ambalij
lanm Eme vapunmda tetkik etti. Ozüm, kavun aevkiyatı pveıte 
ve ıriıorifik ambarlarda yapdmaktadır. 

Vekil, ambalijlann içine konacak -----------

Karllertn guetıeellenha w okadm
ja malıarrlrlerden akıl dMIP'a• 
ve IDAaevl abalarda az ~ medet 
tiDMI-, daha doğrum telelli U'8IDUI 

dalma rilddlr. Utdn sadece bir ... 
taa IÜllbl olmaktan bafka ..wıtyetl 
olnuyM kmıllll mtUıtaeı lıh•...., bir 
JDabaninlea it lstaaek, pek gör& 
mit 181 cleilldlr. BalRlnla aüyonmaı 
im llarllm eldmıa ---bir vulyette 

ilztlmlere çok dikkat edilmeeiııi söy- Mübadeleden Kmd'd ·., ...... ve....- .... 
lemi9 ve demittir ki: ımlE için bir aetap yuarak iti kapat. 

"- Fedaklrlık yapılıyor. Gaye o•• ncek•I lmk ta llkla gellrdl. Uldn bu karlla 
memleket mahsulünün iyi tanıtılma· ..ım•da gördtigtlm ayııl dertle mal8I 
sıdır. Sandıklarda çürük, katiyyen Alacaklar ~k vataadafm ba ftdyette olda-
bulunmamalıdır. Müsamaha edenler, fana tat=nm ettlilm için iti ba ._ 

-=========ıı==========• şiddetle tecziye edilmelidir. Standar- taalarda tahlll etmeyi faydalı baJ. 

dizasyon işlen asla tolerans tabul et- Bunları Tahsil l~in c1-. Bir kere kabul ... ı•*t1r Hava Yarışı 
Neticeleniyor 

Şam, 21 (A.A.) - Fransız, lngi. 
liz, ttaıyan tayyarecileri tarafından 
lstrees - Şam - Paris arasında ya 
ptlan hava yarışlarının Şamdaki ilk 
tasnifi neticeeinde Fiori Lucchini bi
rinci gelmiştir. Tayyareci saatte va
sati 424 kilometre uçmak suretile bu 
mesafeyi 6 saat 52 dakikada katet
miftir. Ayni mesafeyi 6 saat 53 da
kikada kateden BaradiBi de ikinci gel 
mi§tir. 
Fransız tayyarecisi Roesi yarışı ya 

rıda bırakımıştır. İtalyan Lippi'nin 
tayyaresi Şamdan hareket ederken 
kapaklanmlfbr. Tayyarecilerden hiç 
bhi yaralanmamıfbr. 

mez. Spor yapmıyoruz, gösteriş is- "S ki; bizim memleketlmlwle ltaldlk cllye 

temiyoruz. Maksadımız, alıcının eline Gelenler Geri Avnpa ve Amerlbda görtllaa .._ 
iyi, temiz mal geçmesidir. Bunun l- wli bıllyök hutabk yolLM. 
çin her şeyi yapacağız.,, Çevrilecek :e.-h memWrette ,.. ..... 

F uann müsbet tuirleri yok demek lltmllyormn. ller .....,_ 
B. CeJll Bayar, bana beyanatında Ankara, 21 (Tan muhabirinden) - ta it .........., bet on, y1mıı1 ı.,. 

da ,unıan söyledi: · Hükumet, iki aylık vize ile Türkiyeye diyelim ytls Jdtlye teeadöf ecnw.. 
"-Fuar, beklenen varlığın yüzde gelmelerine izin verilmekte olan mil- yor. Lildıı..,... illlldlll bot il 

60 ımı göstermiştir.· Gelecek sene badil Rumlardan bazılarmm yurdu- ohm"nsrrtu cJelll, on1anı 1!11 .,_.. 
sergi sarayı in.şasile bu varlığın yüz- muzdaki bu kısa ikametlerinde Yuna- __...,.... dolayıdır. Çönktl--. 
de doksanı elde edileceatir. Ekono- nistana ve yahut diğer yabancı ülke- lıluttml il meveadıa De, memJelr.et&e 
mik faaliyetin b&fladığı mevsim için lere mübadele suretile gönderilmeden it anJUlar arumda mttn .. ebet • 
yapılması gereken işler ve alınması evvel tabilyeümizde bulunduklan es· .ı. edeeek bir yer, bir vwta manles 
1izmı gelen tedbirler hakkında 10 nada yaptıklan hukuki muameleden • meYcut deiUdlr. 
gün sonra tekrar lzınire geldiğimde doğacak alacaklarmı tahsil etmek te- Banda benim ba brllm ipi ..._ 
görUşUrUz. şebbüsUnde bulunduklarmı tesbit et- tm tiki et edl bana kadar 

F'uan 1e" bin 142 kişi gezmiştir. ıniş ve bu bususta yeni bir karar ver- ata mee~ ~en belki, beDd~ 
lllı lrunı üzüm malanılü miştir. ift muhakkak burnum11ZUD dlblncll 

•önderildi Bu karara göre, mübadele dolayı- ıu veya ba mtlet!ıae8ede adam bekll-
!mnir, 21 (TAN) _ Senenin ilk sile. ~arşılıklı olarak Tü~k ve Rum a- yen birkaç açık 1§ vardır. Bizde ı.m 

kuru Uztim mı:ıh~ulü. sabah sıı.n.t halının menkul ve gayn menkul em- ,..,_ 1 .... 1z1e rD ':zmlnat mn-
1 eni Dl,... •ekor aı· tasf" edil . ld ~ d . .... ve .191' re ve en ... 

• n 10,30 da Felemenk bandıralı Reya v 1 ıye ID.lf o ugun an mil- cut om ...... pıe apk lelere lpille 
Foynes 21 (A.A ) - Caledonia vapuruna ytlldenerek Roterdama gön badeJeden evvel vukua plmif bu a-o: 11'1 yerle lhmelde JD8kellef bir daire 

' • derildi. tık hsul .. ıcnn k t ı i d lacaklanm tahsil etmek fstiyen mil- "' deniz tayyaresi Foynes'e geJW. ve ma • '2V\IV u u ç n e . . . . . de yoktur. Onan için lplzler ve..._ 
. . . . . 50 tondur. Mahsul vapura getirildiği badil kimselenn tahsili.tına mi.nı o- blrl._...11 _ _._ .... _ ......._ ~~ 

ticaret tayyarelennın Atlantik dem- 1 k b 1 d h 1 eJdikl . uın•ı:ı..-..-. ayn ve ...,, -
. • """'"'"..+"" T zaman, limandaki bütün vapurlar ,fü. unaca ve un ar er a g en dırlar 

zını geçme rekorunu ~&&U'f'--· ay- . t~-~1 milli yerlere çevrileceklerdir • 
yare Foynes - Botwood hava sefe- dille çaldılar. ~er oyunlar oy- • Acam ba mlhlm meeele De alnf-
riııi 11 saat 33 dakikada ikmal etmiş- nadılar. Mahsul _vap.~ alm:ırken ~ap mak için bir ofis Jmıılamu 1D1f. 
tir. tan şampanya 91~ kutuların ~u:- yeni Alınacak Meeeli her tehir beledlyeslnde "°' 

~ ~ da tefsirlerde bu.. 4'tlrak etmiştir. 
~ ~ • bunun Poıtekizin ---<>--- Yirmi Ziraatçillliz 
tı.:.• lıia- ta .. ~ Çekoelovakyaya p k Zi fi Ankara, 21 (TAN) - Devlet De-

rinde kırdı. TUrkiye~ ref~a ıçtı. itlerle, l!l8k adamlan karıtılatfıra-
Sevkiyata d~vam edilecektir. Vagonlar eak bir oda açma1r arar1ı bir lef aa. 

mu 1UU11Ddayım. 
~~~ mahiyetinde oldu • Hoclza, Tataresco EQternasyonal Ziraat amu raa ne miryoııan yeniden 30 kömür vagonu, B. FELE1' 
'8 ette ıntıttef"ıktirler. fi 5 ha 12 soğuk hava vagonu, 10 yl1k vago-
'tbL .. :----0-- ile Görüıüyor Kursuna Çağnlcll Elverit ı a nu ve 5 otoray romorkörU almıya ka- -==ıı=r::=-=-=-----==-=--=-=-
~~ istatistik Prag, 21 (A.A.) - Çekoslovak bq Ankara, 21 (Tan Muhabirinden)- rar vermiştir. Bunlar için yarım mil. Kaymakamlar 

vekili Hodza, Romanya hududunda ANKARA, 21 (TAN Ziraat Vekileti pamuk mütehassısı yon lira kadar paı'a sarfedlleeektir. 
- ~ Kurulacak kiiıı bir kasabaya geJmit. orada, Ro- Muahabpinden) - Ankara Yük- B. Bayu Kızılırmak vadisinde yaptı- Arasında 
~"' 2l manya Ba,vekili B. Tataresco ken- ~ Ziraat ~ilsün~ bu aeae ğl tetkikleri bitirmiştir. A k • y kla 1 ela 
~~AN) -istatistik u- disine mWlki olmuştur. bitırenlerden 20 kılilik bir gnıp, Ma- Miltehll88I8m kanaatine göre, lski- s erı o ma ar Yeni Tayinler 
~ hn~ --· Veliletıerde birer catiatanda bulunuyor. Gençler, Peşte lip ile Çorum arasındaki 150 kilomet- y if Al D kt 1 
' . ,-~ teflriHne karar ver- kll D.. .. nin Debrezeau Ziraat Eııatitiisü tara- re murabbalık bir saha pamuk zira- az e an o or ar Ankara, 21 (Tan muhabirinden)' 
~ ~eride viJlyetlere Ziraat Ve onuyor fmdan her aene açılan enternasyonal atine elverişlidir. Bu sahanm ırmak- Ankara, 21 (TAN) - Son askerlik - Dahiliye Vekileti kaymakamlar 
~ Ankara, 21 (TAN> - Ziraat Ve. kurata. bulUIUINLk üzere davet edil- tan sulanması temin edildiği takdirde yoklamalarının yapılmasında vazife a araamda değişiklik yapDlJtbr. Buna 

S kili B. Şakir Keaebir, teşkillt kanu- mitlerdir. TUrkiyeden 'bafka daha 36 memleket bir pamuk mmtakası kaza lan hUkfunet ve belediye doktorlan- göre, Karayazıya Hmtsttan Edip, Kas 
kh~ · :Por Bölgeleri nunun tatbikatı etrafındaki lıazırlıJa.. devletten de ztraatçi ~-Ta nacaktır. Buradan her sene. en. az 3_~ ~a ait mezuniyetlerin Temmuz, A- dağına Buldandan Etrem. Kalana 
~ k lan gözden geçirmek üzere pazarteet lebe, kurstan IODl'8. Romanyaya da bin balya pamuk istihsal edilebilecegı ğustos ve Eylfil aylarına tesadüf etti Orhanellnden Hayri, Çınara Mucur -
"'1..... -Ct Vil&yetlerimiz gUnU tebrimize gelecektir. • uğnyacaklardir. anl•fI)ml§tır. rilınemeai kararlaştırılmıştır. dan Emin, idile Yalçavtan Ibrahim, 
~ 21 Hmısa tnukışladan Nlzmı, AID-
,. ~) - Henüz ıpor l B k d F leye Garzanclan Eııat, Gllbıua eolıl 
~~: aponyanzn e le iği zrsat ~=;:~ 
~ ~~ ~ 4ldir.Ka ç in _ Japon işi gön geçtik. gel'M slyaaet, gerek Mkerllk bala- tii, TaşköprUye Osmancıktan Ni,.-

çe dallamp budaklanmekta- mmdaıı dUediğl gibi meşgul olaca-
dır . .ISllD• böyle olacağı ve llkönce ğı günü göRtlemit ve bugöa ha-
lleri stirillen ve bir kaç gön ortalı- ifil eder etmez fırsatı guümet bD. 
jı oyahyan ''mahalli., W>lrbıln bir mlştlr. 
mukeden ibaret olduğu ~ iyi denk tlloeuau buradaa kaldınp u. mrt. böylece Sovyet müdahalesin- Bu.gün, tam Japonyuım bekledi· 
anlllflhnııtı. ÇünkU .ıaponyanm, sak Şark sularma göndermemekte den de emin olmuş ve Çin mesele- ğl gündür. Ve bu yüzden Japonya.. 
bekledlgl fırsat, bu frrsatttı. Blittln ve bu suretle Dk Şark illerinde 8bıi koUanm salbya salbya lıalle- mn Çin meselesini halletmek için 

~ dUnya devletlerlnbı kendi gallete- ...... bir rol oymyamamaktadır. deceğfne k•Ht getlrmlttl. bu fırsatı kaçırmak istemediğini Emniyet Memurlan 
T'.-11.-Les•ınln rlndea nefe& alamadıJrla.n, ve Uzak Fakat Sovyet Blrllğl, bu Uzak Şark görtlyoruz. 

81"8 Şark işlerine mtldahaleye bnkill devletleriyle hemhudut oldugu lçla B a suretle, Dk bamlecle anJa. 
C1r u bulamadıklan ba sın, Japonyamn vadyeU bambqbcbr. plan bir baldkat, Amerika, 

de.ı~ Q ÇUflan Uzak Şarkta dDediğlnl bqaıma8I. Yalnm, Sovyet Birliğinin de ba- lnglltere veya Sovyet Blrllğbıbı, 
fıM" ...._ 'lllr:1" (TAN Muhabirin- m temin edeceği sıradır. gliııldl Çin - lapon harbine mtlda. hatt.i llllletler Cemlyetlnlııa Çin dev. 
~ Se !!ava Kurumu tara- Uzak Şark De aliJmdar bliytlk hale etme1ı ihtimalleri oldukça .. letbae yardım etmlyecelderl ve yar-
" S kurulan, Inöntı yük. devletler, Wlbessa lnglltere, Ame- yıftır. Çlinldl Sovyet _ 8-ya u- dım edemlyeoelderkllr. Ba nadir 

Ç lnlUerln lapoıı emellerine btl
ttln kuvvetlerlle mukavemet 

edecekleri katlyen ıüphe götür
mez. Fakat ÇlnlllerlD öğnıaecelde. 
rl daha mühim bir den var. O da ~ l• ~~kampında 5 Temmu.s rlb ve Sovyet Rusyadır. _._ •---..u top--'·•--"- muu..-.n.a ...._ fırsatı kaçumak, Japonya için im--· •ı QMl --.a ........ ..., uP.wauu ...- LA---&. belki ba 11--._ bir memleketin lsUkliJlnl ve bittin· 13 ~ ako•mma kadar Amerikanın ba sırada Um Şark ._... Kendlıd • ._. 

ta.t •• ~.~ illerine mtldahale etmek lst.emecll- lan lloagollstamn t.opnldarma te- kırk emedenberl bekliyordu. Kırk 
ilde~~ ite ~ Anka- jl mubakkaktır. Çönldl bu mtkla- csvib vuku baldulu takdirde harp sene &M'8 devletler, :Fnma, Basya 
~ ~•yYare Mektebi,, hale bir hayU mulıatarabdır ve A· edeceğini aalatmıt w bir 9l'llbk .ı.. ve Almuaya, laponyayı Çlnde kaan 
' ~ n-~· i!1_~ taıe. Bube merlka Çin lstlkWl yahut Çlndeld ponya De bir ademi tecavlls misakı dip mferln semerelerinden mah-
~ __ ,,. ~ur ticareti aamma bu muhatarayı gö. akdine taraftar oldaiunu göster-o 

ti...._ ~ 11.bıız olarak uçmıya •alacak vaziyette değlldlr. mlştl. Japonya, bmdan dolayı ti- ram etmek için mtldabale etmlşler 
~ ~çlerlmizin adedi ma1e cloiru Derlemlyerek emalla ve o Mll!ı•d• bqbyank Japon. 

lklai im, U l er- • aglleftl apiı yakan ayal va- dotra sarktıjı takdirde Sovyetle- ya, btlttln prp devletierbaha mtlda-
1 dyeöe bulmuyor. O da Ak- rln de 8fJ8 çdranmyaealdann ula. halealndm &iade kalarak Çin De 

Jüttinll muhafua için bafkuma 
gtlvendlğl, WJbae91 garp~ 

De bel bağladıp takdirde llltlkl&ll· 
nl ve bütönlliğöntl kaybetmekten 
batka hiç bir netice Ue karşılapm
yacabclır. ÇIDlllerln bu defa ba 
dersi almalan ve bu hakikati öğ. 

renmelerl de kendUerl için herhal
de 90k mtlftt olaealdır. 

Arasında Tayinler 
Ankara, 21 (Tan muhabirinden) 

- Emniyet umum mUdUrltlğü birinci 
111be memurlarmdan H&mit ildnci • 
mf emniyet Amirliğine, Istanbul mer
kez memurlarmdan Zeki 3 t1nci1 .. 
be mUdUr muavinliğine, merkes a. 
murlarmdan Zeki ikinci muf emni
yet Amirliğine, merkez memuru Tah
sin Fatihe, Ali EminönUne, Salih Nl 
yazi Beyoğluna, Tevfik Fikri UBldl
dara, Şevket Adalara, Adil Bireclğe, 
Mehmet Siiıilce, Tevfik Barana, Hu 
lftsi Viraneehre, Burdurdan Ata Nu
seybine ikinci 8lll1f emniyet lmiri o
larak tayin edildiler. 
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~ahkemelerde 
Kafa Duman/anınca 

Hem kahveciye hem de 
memura hakaret etmiş 
Bütün Gürültüye Sebep, Kahvecinin Gece 

Yarısı Sokağa Nargile Yermemesfdir 
.,J~li: vdün !"~ut Su~lar Müddeiumumiliğine Artaki adlı bir 
Al" ç b ~nmttır. Artaki, 929 numaralı poliı Kemale ve kahveci 

lıye akaret etmekten ıuçludur. Kahveci Ali, tikiyetini 9öyle 
an atnuttır: 

Ampul 
Çalarken 
Tutuldu 

Suçlu, Hapisaneden 

Daha Yeni Çıkmıı 
Sultanahmet sulh üçüncü ceza ha

kimi Kimil dün Mehmet oğlu Seli.
haddin adlı bir ampul hırsızı tevkif et 
miştir. Selahaddin, dUn sabah L8.n
gada Bayan Aliyenin apartımanma 

girmiş, koridorlarından iki ampul çaL 
mış ve bir torba kağıdına koyduk
tan sonra o civardaki Refik apartı-

- Artaki, dün gece saat 23,5 ta manma dalmıştır. Oradaki ampulleri BU sarhoşmuş. Fenerde bir ağaç altına de çalarken Ali Rıza dışarıdan üstüBenzeyi§ 
.Kadar Olur 

oturmUf, benden nargile istedi. Ben 1 ne geliverdiği için buna muvaffak o. 
gece yanamdan IOlll'8. dışarıya nargi. lamamış ve kendisi yakalanarak po
le veremiyeceğimt söyledim. O bana lise teslim edilmiştir. 
"şerefsiz adam,, diye hakaret etti. Seli.haddinin dört hırsızlıktan mah 

Çi#e " Hüseyin 11 ler 
Adliyede 

Polis Kemal de Artakinin karakol- kümiyeti vardır. Son 11ay20 günlük 
da arkadaşile beraber 4 bekçiye "asa mahkiimiyetini de yeni bitirmiştir. 
letsiz adamlar,, diyerek hakarette bu Suçlu, Aliyenin ap::irtımanından .am
lunduğunu söylemiştir. pul çaldığını, fakat Refik apartıma-

Suçlu, biraz sonra asliye dördüncü nmdan çalmadığını söylemiştir. Mu. 
ceza mahkemesine çıkarılmıştır. Arta hakt'>mc şahitlerin çağırılması i~in ge 
ki her iki hakarete karşı kendisini riye bırakılmıştır. Polis, dün müddeiumumiliğe iki Hü 

leyin vermiştir. ikisinin babalarının 
adlan da Hayridir. Bu adqlarm mes 
lekleri de birdir: lkisi de küfe ha -
JD8llığı yapıyor. Yalnız, birisi 16, di
ğeri on bir yqındadır. Küçük Hilse
fin suçludur. 

şöyle müdafaa etmiştir: ----o----
Sinoptan Getirilen 

Öldü 

BUyUk Hüseyin, dün sabah bir yük 
almıe Kocamustafapapya götürmek 
lizere yola çıkmıttır. Küçüğü: 

- Ben kahveciye "sen şerefli adam 

sm" dedim. Polislere de "sizm asaleti 
Diz var. Beni niçin serbest bırakım-
yoraunuz, nezarethaneye atıyorsu _ 

nuz,, dedim. Ben tamam yirmi sene
denberi karakol civarında balık pişi. 
rip satarım. Beni bUtUn polisler tanır
lar. Suçum hakarettir. Beni gece ne. 
zarethanede bırakacaklarına kefalet-

.- Ben de o tarafa gidiyorum, de
JIUI ve beraber yola düzülmUşler. Bi
raz sonra bUyUk Hüseyin küçüğün ba 
amdaki tablaya vurmuş kü UğUn le tahliye etselerdi, Elbette sabahle. 

' ç e. · l" · da i tindeki çakı da onun koluna saplana- yın po ısın vet ne koşardım . 
nk bir haftada geçebilecek bir yara Bundan sonra şahitler dinlenmiş, 
açmıttır. mUddeiumumt, suçluya ceza verilme-

Mqhut auçlar mUddeiumum!liil, lini istemiştir. 
Buçluyu Sultanahmet aulh UçUncll ce- Heyeti hl.kime müzakereye çekil _ 
sa hakimine göndermietlr. Suçlunun ~ llOnr& karanm hazırl&m11, ceı
)'&fı kilçilk olduğu için muhakemeleri ee açıldıp zaman nb, tu btan ~ 
ııe gizli olarak bakılmıştır. him etmiştir: 

- Artaki, senin pqlis Kemale ha
karet ettiğin sabit oldu. Bunun için 
sana bir ay hapis cezası veriyor ve 

Yarall 
Salih oğlu Hüseyin adlı bir delikan

lı Sinopta kurşunla yaralandığı için 
Cerrahpaşa hastanesine gönderilmiş, 
fakat, dün hastanede ölmü;tür. Müd 
deiumumilik tabibi adil Enver Kara
nı göndererek cesedi muayene ettir. 
miştir. Doktor cesedin gömülmesine 
müsaade etmiştir. 

Emniyet ikinci Şube 
Müdür Muavinliği 

Emniyet ikinci şube müdür mua
vini B. Fahri, polis teşkilatında 32 
aenedenberj ç_alıpmktadır. Bu Gıı
metli memurumuzun iliösatımtıaıı nı-
tifade edilmek üzere 3 sene daha ça
lıştırılması kararlaştırılmış, keyfiyet 
kendisine tebliğ edilmiştir. Fundallkta Cesedi 

Bulunan ihtiyar suçunun nevine göre de beş gün ili.ve Müddeiumumiliğe Davet 
ediyoruz. Fakat senin bu suçuna po. Istanbul cümhuriyet müddeiumu-

Kıaırmandıra k~den Osman oğ ııs· h kaız h k ti 1 . b milig-inden: 
lu Ahmet adlı bir ihtiyarın fundaları m a are e Y ni senı sa a. 

h k d 
Istanbulda bulunan Diyarbekir sor 

)'akarken öldüğU'nü yazmıştık. Hüse- a a ar nezarethaneye koyması se- gu hakimi Mustafa Su adın acele me-
yinin fundalıkların arasında dolaşır- bep olduğu için de cezanı düşürüyo- muriyetimize müracaat etmesi. 
ken evveli öldüğü ve sonra yere dil- ruz. Bu yüz.den hapiste yatmıyacak- ----------...;;..--"""" 
eerek yandığı hakkında doktor rapo. sın. Fakat, kahvecı Aliye hakaret et- YENi NEŞRIY AT 
ru üzerine muddeiumumllik tahkika- tiğin için Uç gUn hapis ve 10 lira pa... La"+u··rk·ı Kema6s+ 
tı derinleotirmiye lUzum görmüştür. ra cezasına mahkf.ım oldun. Bu cezayı 

TEVKiF EDiLDi 
Eyüp sulh mahkemesi dün Nuret

tin isminde bir genci tevkif ederek 
snüddeiumumtliğe göndermiftir. Nu
rettine isnat edilen suç Ferit isminde 

çekeceksin.,, . 
yedi yaşında bir çocuğa tecavüz et
mektir. Müddeiumumilik Nurettini 
dUn ikinci sorgu hakimliğine vermiş. 
tir. 

- Makamı illi viliyete karp ne yapabll\rim? 
- Evrakımı talep eder, icap ederse divanı harbe 

:Verirsiniz. Ve,mahkfim Ol\lfS&Dl hapisanei askeride 
ınUddetimi biürmiye çalı§ımn. 

- lmkinı yok, ellinden gelmlyen bir ,ey. Bahusus 
ınUhim olmaaı llzmıgelen bu gibi meaelelere doğru
dan doğruya viliyet k&nfır. 

Matbuat umum müdürlüğü tara
fından çıkarılmakta olan bu nefis 
mecmuanın 18 ci sayısı da intişar et
miştir. Mecmuanın baskı ve resim i
tibarile çok mUsteena bir güzelliği var 
dır. Tavsiye ederiz. 

Sinema Aıeminde 
• • 

Shirley ve Aubery 
Yeni Filmlerinde 

Küçük Shirley Temple'in mesleğin
de büyük yenilikler mi yapılıyor. 

kaldığını anlatmaktadır. 
Fransız kumpanyalarından bazda 

n, kendisine derhal film çevirme 
teklifleri yapmışlardır. 

Brigitte Helm'in hangi filmi çevi 
receği henüz malfim değildir. 

Evlenme Töreni 

Shirley büyüyor. Nerede ise seki
zini bitirip dokuzuna basacak. O bü
yüdükçe rolleri de değişiyor. Artık 
seyircilerini tuhaf tuhaf küçücük şar 
kılan, ah ve vahları, ve garip duruş
l~rile eğlendirmek zamanı geçti. Şim
dı daha ciddi rollerin zamanı gelmiş 
bulunuyor. Merhum maliye nazırı Bay Ragı-
. Son çevirdiği filmde Shirley, yalnız bm hafidesi ve sabık maliye başmil
sınemanın en sevimli bebeği olmakla fettişi Nazım Olcaytonun kızı Parla 
kalmadı, kendinden daha büyük ve dekorasyon endüstriyel yüksek mek
daha tecrübeli artistlerin fevkinde bir tebinden mezun Bayan Nerimanla ls
artist olduğunu da isbat etti. Bu film tanbul vali muavini Bay Hüdai'nin 
hiç şüphesiz senenin en büyük sine- kay~nbira~eri Fransada bu kere ik
ma muvaffakıyetlerinden biri olacak- malı tahsıl ederek Devlet Demiryol
tır. lanna mühendis tayin edilen Bay Sü-

Maruf büyük artistlerden Aubery 1 leyman Erkmenin evlenme töreni dün 
de bu filmde mühim bir rol almıştır. g~ce Tokatlıyan salonlannda güzide 

Shirley, burada dul annesile bir • bır heyet huzurile kutlanmıştır. Her 
likte Hindistanın şimalinde bulunan iki tarafa saadetler temenni ederiz. 

• • • 
Günün program özü 

HAFiF KONSERLER: 
7,10 Berlin kısa dalgall,aO 

. koınseri. (8.15 ~vamı). ~ 
kısa ~gas!: Plap. 10,15 ıs 
dalgası. Plak. 11.30: Keza. 
lin kısa dalgası: Eğleneeli 
(14.15: Devamı).13 PariS kJSI~ 
gası: Konser. 13,10 BUltrel: 
14,15 Paris kısa dalgası: 
15,15 Bükreş: Batitza Çi~ 
kestrası. 15,35 Roma kJS& naıa-:. ... 
Halk musikisi konseri. 16,15. 
kısa dalgası: Plak, 10,15 Pati' 
Eğlenceli neşriyat. 18,20 
Orkestra. 18,35 Roma Jcıs& 
sı: Karışık program. 18,45 1 kısa dalgası: Bando muzika· 
Büreş: Karışık Romen dl 
19,30 Varşova: Debussy'nİJl 
leri.nden (şarkılı) . 20 Peşte: 
orkestrası. 20 Berlin )cısa d 
Pazar konseri. ~1 Uypzig: 
ve yeni operetlerden parç~· 
Kolonya: Vals ve marşlar. 
Bükreş: Romen musikisi. 2lf 
li.no, Florans: Karışık musi ~ 
Prag kısa dalgası: Hafif dl 
23,05 Prag kısa dalgası: .--J.ill 
bando. 23,30 Peşte: Çigan ~ 
trası. 

OPEBALAB,OPERE'J'LES: •• 10,30 Berlin kısa dalgası: 
büyük babasının yanında yaşamakta
dır. Büyük baba albaydır. Çocuk o
nun çavuşunun elinde tam bir asker 
gibi ve asker Uniformasile büyültü
lür. Eu. &QQl'a. d& .yulilerin. Çl=1w. 

und Ernst,, isimli stüdyo o 
1 Paraıız Vize 20,30 Viyana: Süppe'nin eser 

Yugoslav hükumeti ile hükumeti- den "Boccacis,, operetinden ~ 
miz arasında mUlki ve askeri memur· ler. 21 Varşova: Operet b•~ 

....... Su3-.an: euınn.,- __ .._. aı~- -

fak olur. Bu rol, Shirley'e pek uygun
dur. Yalnız seyircilerin değil, asi yer
lilerin bile onun sevimliliğine daya
ııama.dığını gösteriyor. Hakikaten de 
Shirley'in bilhassa bu filmde daya -
nılmaz bir sevimliliği var. 

• • 

larla talebe ve muhtJa,.1ara (plak) ra.dyo opereti. 21,15 
..., r-__..._ ~ ~aftlıı 1 • -IHM\j'\lmruu '' . Ol' 
bir anlaşma yapılmıştır. MUlki ve as- lano: Ferrari'nin "Le 
keri memurlar, talebeler, pasaportla- riose,, isimli operası. 
rma yazılmak şartile başka formali
telere tabi olmadan vize alabilecek
lerdir. Muhtaçlann vizeleri parasız 

olacaktır. 

ODA MUSiKiSi: "" 
15,30 Berlin kısa dalgası: 

musikisi triyosu (Beethoven) · 

R~ITALLER: 
9,45 Bertin kısadalgası: 

,1------~ Brigitte Helm BiR ŞEHRiN RUHU 
havalar. 11,45 Berlin kısa ~~ 
Eski sabah tarkıları. 20,40 JJUP__j;j 
Sassu tarafından şarkılar. 22_ ..... .,,.ı .. 

Almanyadan Kaçtı Sadri Ertemin ıon hika-
Paristen haber verildiğine göre, leri yakında bir cilt halinde 

meşhur Alman sinema artisti Brigit çıkıyor. 

te Helm Almanyadan kaçarak Fra~ im••••••••••• .. 
saya gelmiş bulunmaktadır. Brigitte 
Helm bundan sonra Almanyaya dön. 
tıiyecekti. Zavallı artist, vatanında,ta 
kibata uğradığını bir iki kere hapse 
atıldığını ve nihayet Nazi rejimi altın 
da yaşıyaıtnıyacağmı anhyarak Al 
manyadan kaçmak mecburiyetinde 

Dr. 1 H S A l'4 S A M 1 

OKSOROK ŞURUBU 
OkBilriik ve nefes darlığı bojma· 
ca ve kızamık ökaUrUlderi için 
pek tesirli ilaçtır. Her ecanedP 

ve ecza depolannda bulunw• 

lin kısa dalgası: Güzel şat 
22,05 Prag kısa dalgası: Ha:!ı 
kılar. 22,35 Roma: Şarkı, 
23 Vargova: Şarkı resitali ( ~ 
bert, hopin, Schumann). 23 P. ft 
Piyano koınseri. 23,30 Viyall~ia 
yano - keman sonatları. 23,.., 
lonya: Org fantazileri. 

DANS MUSiKiSi: 'l'J 
21,40: Prag kısa ~algası. ~ 

lonya. 23,30: Li.ypzıg. 24,15 
Roma vesaire. 24,15: Viyana. 

- Pek ili, fakat sizi niçin divanı harbe sev~ 
tiler? 

- Erbabı fesattan ve hainanı vatandan oldujıld' 
için. ' 

- O halde affedersiniz, yanlıt gelmipn, 
Dedi ve çıktı Refik gUltlmsiyerek: 
- Bu da benim meselemdir efendim. Ayni işten -72-

Erden bunu söylerken hiç litif e etmiyordu, gayt/ı 
sinirli idi. Rüştü Bey pek kibar ve zarif bir zattı. )l.tlf
künin istilzam ettiği zulüm ve ıiddet katiyyen eliJıdell 
gelmiyordu. Buraya tayin olduğu vakit herkesten ef• 
vel bu işe kendisi §8.lmıştı. Epeyce de nekregft oldll' 
ğundan arkadaşlarına: 

Clolayı. Bana tebliğat; bu efendiye de divanıharp. 
- Doğru, fakat beyciğim, makamı llii villyet bu .• 
Refik kuımandanm sözUn\l yanda bırakarak: 
- Evet, dedi. Kendisi de vaziyetini öğrenmek için 

gelW. olduğunu söyledi. 
Ve askerce bir selamdan sonra çıktı. Kapıya yak

laşınca kumandan sordu: 
' - Refik bey! Burada kalacak mIBmıZ ?. 

- Müsaade ederseniz birkaç gün. 
- Hay hay ara sıra tetrif buyurunuz görillelim. 
- BaşUstüne, tasdi ederim. 
Karanlık sofada Erdenle bulUfup gUIUştüler. Er-

den sordu: 
- Bu nasıl adam? Allah qlmıa.! 
- Işte gördün ya! 
- Vah zavallı cephedeldlere vah! 
- Hem kaç defa? Milyonlarca vah vah! 

Sehpacı Dükkanında Bir 

Komedya 
Divanıharp belediye dairesinin altında idi. Kartı

smda klilp vardı. Hükfimet konağile bir milselles teş 
kil edivorlardı. Refik klübe girdi. Siyasi fırka katibi 
mesulU bir eski arkadaşıydı, omı görüp Erdenin me
selesini anlatacak ve hakikat naımma yardımını rica 
edecekti. Erdenin bundan haberi yoktu. Bir teY söy-

lemiş olsaydı kat'iyyen mini olacaktı. Gençliğin bü
tün icabatı onda hakimdi. Mademki hak onundu, ilti
mas ricasile, nefsini fena bir seviyeye indirmesi ne
den? Fakat Refik Tekin daha gün görmüş gençler
dendi. O her hakikatin gizli defineler gibi granitler, 
horasan harçlarla örtülmüş, çuk'llrlarda olduğunu ve 
meydana çıkarmak için mutlaka ya bir kösküye, ya 
bir kazmaya ihtiyaç bulunduğunu pekili bilirdi. On
ca bu hakikate vasıta, Erdence de iltimastı. Bumın 
için Erdene sudan bir bahane bulardc dedi ki: 

- Beni acemin kıraathanesinde beklersin. 
- Şayet alıkoyarl:a.rsa. 

- O za.man ben gelirim. 
Erden süngülü neferin önünden geçerek loş sofa

ya girdi. lki taraftaki kapıların tlzerlerinde levhalar 
vardı. Divanıharbi örfiye, Heyeti tahkikiye, mUddeiu 
mumlllk, kalem ve müzakere odaları, makamı riya
set .. 

Levhalar kirli sarı bir renk almış, üzerinde sinek
ler sayt81z benekler işlemif, bunlardan örfi divanıhar 
bin, yurdun bağrına nekadar çok zamandanberi bağ
daş kurduğu görUIUyordu. 

Yazıcı neferlerden birine reisi sordu. Henüz gelme 
diğinı, bir işi varsa heyeti tahkikiye reis Rüştü Beyi 
görebileceğini anladı. 

Heyeti tahkikiye odasının kapısındaki silahlı as
ker, içeride müzakere olmadığını söyleyince kapıyı 

vuı:u~ girdi. Uç dört kişi gelişi güzel oturmuş. Ayak
ta ırı yan, beyaz çehreli ve tatlı bakışlı bir binbaşı 
iki siv~ ~~endı ile gülüşerek bir şeyler. konuşuyor: 
Erdem gorünce binbaşı sordu: 

- Kimi istiyorsunuz efendi? 
- Heyeti tahkikiye reisi beyi. 
- Benim. Bir şey mi söyliyeceksiniz? 
- Evet efendim. 
- Sizi dinliyorum. 
- Efendim, ben divanıhaarbe geldim. Yahut sev-

kolundum. 
- Nasıl? Muhakeme edilmek üzere mi. 
- Vilayet, bulunduğum kasabanın kaymakamına 

örfi divanıharbe verilınek üzere tahtelhıfz gönderil. 
mekliğimi emretmiş. 

- Demek mahfuzen geldiniz. 
-Hayır. 

-O halde? 
- Tahtelhıfzm minasmı bildiğim için bunu haber 

alır almaz kısrağıma atlayınca &aVUftum. Iki saat 
evvel de buraya geldim, şimdi müracaat ediyorum. 

Reis, azalar hayretle biribirlerine bakıştılar. Reis 
sivillerden birine döndü: 

- Ne dersiniz müddeiumumi bey! 
Ve gülümsiyerek latife etti: 
- Kendi gelen bir keklik efendi! 
Sonra Erdene dönerek sordu: 

- Ne hoş, demişti. Evvelce silsilemde tuludl~ 
yokken beni itfaiyeye tayin ettilerdi. Yıllarca b& ba
bam ha! Ev yıkmaktan, dazır da dazır konuşın&ktal' 
bıktım usandımdı. Sonra divanı harbe gönderdilet'• 
burada da seli°pa kuruyoruz. Evvelki ne ise ne, bit ef 
yıkardık, yUz ev kurtarırdık. Burada bir ev yııunctr 
bin evin saçağını ateş sarıyor. Hay' Allah. Bu ne W 
lih ! Bir düşün! Ben! Divanı harpte! Hem heyeti ıs:; 
kiki ye reisi! Herifin verdiği tahkikatı görmesedl 
(az) desem, herifin gittiği gün, bu (az) sözUnil (~ 
sanacaklar alesta! Eskiphir şube reialiği nedle ,.,
mezdi.. benim a dostlar! Ve (binbaşım neden bU ıı; 
dar yufka yüreklisin?) diye soracak olsalar bun& 
&()yle tuhaf bir cevap bulurdu: ~ 

Neden olacak? Garip teaadtlflerden. Istanbul 
iken kapı komıu bir pohacacı fırını vardı.Eskişeb~ 
evimin yanında da bir simitçi fmnı peyda oldU· t• 
haf değil mi? Burada da beylik fırının arkasında 0 

ruyorum. ti 
Ve reisin en bUyUk muvaffakıyetinl, divan• h'4'r 

bulunduğu müddetçe, arkadaşlarını da kendi tnb 'e
tine uydurmuş olmasıydı. Onun bu husustaki tel~1 U1 
si gayet basit idi: Neşe, şataret, yarenlik va g:. 
ferahlığı insanı zalim edemezdi. Her beş daktk 
teneffUs zamanlarından bile istifade ederek arkad~ 
larmı gUlmekten kırar geçirirdi. ( ArkaM #1 
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lll&o1n·· • 
~~ .. ~ •,nın Nutku 
~~-~büyük 111&-

lle~""'kl ....... . 
t~ ~ ... 9\'ra IDeVllmldir. 

~ ~-- -.ıevraıar vardır. 
ıı.ı ~ Yafldan JDanevl'BJamı 
~·~· ._"' >''1 ~ Akdenbde lt&lyuı 
llt . .;.e ....... eden kuvvetli bir 

' "~ haune cet1nn1t.. L .. ı-.. "-lf...._
1 

fllbperyaJlmtlnfn 
ı:_n~ ~ g" 
~ ~ l&yeeiade ormekt.edlr. L 
~.... Oilıılak Akdenb yoL 
~....,.. ... h emelJndedJr. ifa. 
~~e -._ edeft, bu emelin ne 
~&it. ~ edebUece. 

'~~ la fa ın....ı~ olmak ld· 
' il-. ldcui: -..,.WMıdınr. Fran. 
~ ~l ..:r•;:;rşı lak&yıt kala
t._ ~e devletin de müs
)\ ~.~ YoUar Akdmlz.' 
~ _:."""4- ka ~ bu Yollann ltal. 

'~. Nil4' Patıhnasına taham. 
"-t ~Ya ~ llabeşistan har-
~ ~et bundan dolayı 
'~ alınıştı. 
~ &abetistan ilhakını hi.
~ ltu )ine bu sebeptendir. 
t ~Ya.un Y'&J'dımma k&l'JI 

--'1-ay lll lebebi de budur. 
)~Utere ve }'ransa
~ ea.. rağmen Akdeniz 
t., ·~ -~ek için uğrqmakta 
1 •. : :"lllll4e ._ tllbektedlr. lspaıı
~ ~ hugtln htlldimetçilere .;1" ~kuvvetler münhasıran 
~~' · ispanyaya ltalyL 

, -......_~ etmesi, sadece 
~~... etbaJ Jmvvetlmdlr-

--~talh ~ma 
~ ~ Slc ) a Adalan önün-

' ~ Y&IMiıaktan, ve Mus
'-.~~ hlkbn bir kaya tize. 
l ~ Ydan okumaktan geri 

Ş~--.ı..m-
~.._ ~t ettiği nutuk bir 
>,~ 11'-ollaı başka blrşey de
~ ~ ltalyanm Akdeniz 

~ - "'--olJnak istediğini sak
~ "8.eun'örnıemı,tır. 
~ ~ 

110 
lllanevralanna ve 

....:~~tkuna, Yanan sulan· 
), ~ 1°'1de lll\lrekkep büyük bir 
~ .... ~ ~cevap vermJ-
1~..- '-nb denizde yüz parça. 
't ~ _lılt do11aı1unası, herhalde 
~· laebze döıünceye sevket-

Niçin okumuyoruz? Gençler niçin okumuyor? Kaç 

senedir tekrar tekrar sorul an bu suale verilen cevap· 
lar arasında tu da vardır: "Okunacak kitap bulamıyo· 
ruz da ondan." Arkadaıı mız Hım Tevfik buCJünkü ya· 
zısında okuyuculara yeni bir kitap takdim ederken oku· 
ma meselesine de ehemmiyetle temas ecliy~r: 

• • Okuma sevgısı 

Nasıl olur? 
H uan Ali Yücel, telif ve 

milli kütüphanemize 
hediye ettiii eaerler aerisine 
bir kitap daha ilave etti. Mü. 
ellifin, methur Fransız münek
kidi Sainte • Beuve'ün "Cau
series du Lundi,, sinden ilham 
alarak "Pazartui Konufma
ları,, adı altında yazdığı muh
telif makalelerden terekküp 
eden bu eaer büyük bir cilttir. 

Bay Hasan Ali 320 sayfa tutan 
bu cildi dört bölüme ayırıyor. Bi
rinci bölümde on bir makale var. 
Bu makalelerin mühim bir kısmı 
memleketin büyük kurtarıcısına 
karşı bütün bir milletin duyduğu 
şükran ve hayranlığın muhtelif ve 
silelerle tezahür eden ifadesidir. 
İkinci bölUmU teşkil eden yirmi 
bir makalenin çoğu da dil 
ve bilhassa edebiyat mesele
lerine, on dokuz makaleyi içine a
lan UçUncU bölilm de daha ziyade 
Jçwunıı ~ e 1e1l)cu u.ı<ın<ıu,, ......... ~-·· 

sis edilmiştir. 
Muhterem muharrir dördüncü 

bölUmde tekrar edebiyat bahsine 
rücu ederek bu kısma koyduğu 

yirmi dört m&kalede bizim ve Gar
bin büyük ve aneşhur edebiyatçıla 
rına dair bazı milllha.zalarını yü
rütmektedir. 

Bu kısa icmal gösteriyor ki, Pa
zartesi KonuJillaları muhtelıf ba
kımlardan dikkate şayan. mütalea 
ve tetkiki halkımızı ve münevver· 
!erimizi her veçhile alakadar ede
rıcek bahisleri ihtiva eden bir eser
dir. 

M Uellif, kitabının başına ili.ve 
ettiği "On Söz" de aynen 

şu sözleri söylüyor: 

dolu ruhunu vücuda getiren amil
ler hadiselerin içinde duruyor. 

1804 te doğan ve 1869 da ölen 
Sainte . Beuve yaşadığı devrin i
çinde mütemadi bir istikrarsızlık 
gördü. 1814, 1830, 1848 hadisele
rinden başka yeniden mütereddi 
bir imparatorluğun teessüsüne şa 
bit oldu. Bu siyasi hadiselere inzi
man eden onun septique ruhu ve 
bilhassa on dokuzuncu asrın birin
ci nısfında bütün Fransız edebiya
tına hakim olan kuvvetli roman
tizm cereyanı, içtimai ve felsefi te· 
lakkilerdeki karışıklık edebiyatta 
bile hakikati arıyan Sainte Beuve 
için tabii bir bedbinlik &miliydi. 

Halbuki Ali Yücel mütemadiyen 
terakkiye doğru giden bir devrin 
içinde yaşıyor. Bir devir ki, bir mil 
leti yoktan var ettiği gibi ona kısa 
'-:- ~"'""'" it>inde bütün benliifni, 
ve benliğindeki bütün kuvvet ve 
azameti tanrtmq,tır. Dün hayal 
zannettiğimiz birçok emeller bu sa 
yede hakikat olmuş bulunuyor. 

1şte bizim Pazartesi Konuşıma.ları 
muharririni ımuhtelif meseleler 
karşısında samimi ve nikbin yapan 
amili de bu noktalarda arama« la
zımgelir. 

Pazartesi Konuşmalarının tetkik 
ettiği muhtelif meseleler arasında 
bilhassa edebiyat bahisleri mühim 
bir yer tutmaktadır. 

Bu sütunlarda bu bahislere ay
rı ayrı temas etmek için fırsat a
rıya.cağız. Fakat bu bahislere gir
mezden evvel muhterem Bay YUce 

lin üzerinde ehemmiyetle durduğu 
bir noktaya bilhasaa işaret etmek 
ihtiyacını duyuyoruz: 
Halkımız okuyor mu, okumuyor 

mu? .. 

P a.za.rtesi Konuımalaz:ı muhar 
riri birkaç makalesınde bu 

noktaya temas etmektedir. Bu ma
kalelerin birinde okumak ~inin i.
deta felsefesini yapıyor: 
"Okuduğumuz her satır kafamı 

zın içinde yeni bir düşünce &lemi 
yaratır. Ya eski düşüncelerimizi 
yerinden oynatarak onları canlan· 
dırır, ya yeni bir düşünce ile varı
mızı artırır,, 

Bu haklı .mütaleadan sona Ha· 
san Alinin yine bu bahse dair diğer 
bir makalesinde halka ucuz kitap 
temin etmek için devletçe ne gibi 
t edbirler ahnmA!'IT mümkün oldıı
ğuruı daır bazı fikirlere tesadüf et-
mekteyiz. Ve nihayet bq)ra bir ma 
kalesinde de halkımızın Tanzimat· 
tan itibaren bugüne kadar oku
mak işinde gösterdiği harekete i
şaret ettiğini görüyoruz. 

Ben halka ucuz kitap temin et· 
mek için devletçe alınması icap e
den tedbirleri hiç düşünmüş defi· 
lim, yalnız okuma keyfiyetinin U· 

cuz kitap temin etmekle de halle
dilebileceğine inanmıyorum. Oku· 
mak için her teyden evvel bu lh· 
tiyacı duymak ye halkta okuma zev 
kini uyandırmak lazımdır. 

Bay Yücelin dediği gibi "okuma 
ma.zlıktan fiklyet, hakid röne-

aans devrimiz olan Cümhuriyetin 
millette uyandırdığı kültür ,uurile 
ba,lıyor.,, 

B ir teyin yokluğunu hisset
mek onu var etmek için en 

emin bqlangıçtır. Bu itibarla bu· 
günkü okumamazlıktan fiklyetl 
yarın için bir müjde telakki etmek 
le beraber eski zamanlarla bugUn 
araamda okuma yönünden eheım
mlyeW bir farla gözönUne ıeür
mek istiyorum. 

Ealriler her fti zümrelere teVli 
etmiftiler. Okumak ifhıi de tberl
ııe alan zümre bugünün okumuı 
lbımgelenlerine nisbetle çok daha 
iyi okumumı bilirdi. 

Fikir tarihimisin bu noktalan he 
nUz tama.mile aydmlanmlLIDJ9 ol· 
muma rağmen eski samanların U
lema ve lilera m:nıfma mensup o
lanlarmm her tilrlU vurtuızlıfa 

rağmen okuma ifinde göeterdiği 
1&bır ve dikkate hayran olmamak 
kabil değildir. 

Tevfik Fikrete dair yazılmıt bir 
makalede "Fikret biraz daha oitu 
mUIJ olsaydı .. ., tarzında !taklı bir 
mütaleaya tea&dilf etmiftim. 

Böyle bir mUWea Fwulf, Baki, 
Yahya, Nedim, Naili, Şeyh Galip 
gibi eski zaman f&lrlerinden han
gisi hakkmda dermeyan edilebilir. 

Fuzuli divanmm metııur mu
kaddimesinde "Nakdi hayatını il· 
mi, akli ve naklt, fevaidi hükmi ve 
hendeel için earfettiğini,, aöylemi9 
ti. Bakinin yudığı Tefsir ve Hadis 
kitaplarına bakılınca ilminin vtıaa
tini, ve naaı1 okuyup c;alıttığmı an· 
lamamak mümkün müdür!. Diğer 
iaimlerint saydığımıs ve 1aymadığı 
mız eski divan .._irlert için de key 
fiyet bundan başka lürlU değildir. 

F.ekiler kendi devirlerinin ilimle 
rine karşı böyle bir ilgi ile bağlı 
idiler. Bugün kıymetini kaybeden 
bu eski tarz bilgilere mukabil mü
nevverlerimüıia o.rtade dunıp tet 
kik etmiye mecbur ve müh~ ol
duğu ilimlere kartı gösterdiğimiz 
istiğnaya Huan Ali de büyük bir 
telehhüfle ifa.ret ederek: 

''TUrk mllleti her ,eyden önce 
müspet ilimlere dayanan bir var1* 
olmalıdır. Hayat bunu i8tlyor,, de
dikten sonra: 

"Müspet ilim ba'lnmmdan sayıtıs. 
Bunu iyi bilelim,, mtltaıeumı ytt
rlltmekten kendini alamıyor. 

Biz de 111 kanaatteyiz ki, Tan. 
zlmattan llOnr& Garp ilmi

ne dönen münevverlerimia daha 

~ '8"-. ııer;- hareketlerin• 
'~ ~kdenlz yollarını elln
.\u.. ~ '-tf ~in Yaptığı hazırlık. 
~ ~ğl gayrete bakıbna, 
.. ıloL t~tlr bel harbin merkezi 
~~ atıe" l'ann bir Cihan Har
~~.~ lhtbnal bu sahadan 
~~ ~ Mwısollnlnm mak. 
,~ bal..:=":' aöyledlği gibi, Ak-

"Her yazımda yüreğimde can
lanmış bulduğum Türklük hissi 
dikkat edenler için kolayca rast 
gelinebilir .. bir vasıf halindedir . ., 

Daha aşağıda. da ,u satırlara. te 
sadUf ediliyor: 

"Causeries du Lundi, sahibi ile 
benim aramdaki fark yalnız ikti
dar cephesinde değil, onrun kıskanç 
ve iğneleyici bir ruhta oluşile be
nim seven ve kucaklıyan yaratılı
şımda aranmalıdır.,, 

Evvela Hangisini 
1 ashih Edelim! 

~~ kartı gelmek de
)~ .:.:e ~ gelmektir. 
~~· lledet vlk bir memleket 
~ V dolrudan" doğruya 
~ )'.i..; lai4'n Akdealzl payla-

"~-' iki devlet vardır. Ak. 
"'-......_~tu lllilletıertn hWmiyetl-
lh.~ ~yen ltalya, ergeç ...... ,.... Pg reyt görecektir. 

' 'an ~ lıer larar,.da btiytik fu-

~ '-~ lıirlelk faar lzmlr 
~. ~ f-.r seneden seneye 
\t~ '- ._ ve tekeamıw etmek
h~ t c....: 'l'tlrkiyenln lktısadi 
~ "::"* .... yi bir .......... 

fOlc "t~~rde fuarlar, ha.. 
-~~r da dalıUden de blr
S~ t-~v-:ı eder. 

On dokuzuncu asrın en meşhur 
mUnekkitlerlnden biri olan "Sainte
Beuve" Un 1851 den 1862 ye kadar 
Moniteur ve Temps gibi muhtelif 
gazetelerde neşrettiği makaleler
den terekküp eden "Cauaeries du 
Lundis" ile üç ciltten ibaret bulu
ciltten mürekkep olan "Nouveaux 
ı.undis" ile üç ciltten ibaret bulu
nan Premiers Ldndis'yi de ili.ve et-
mek lazımgelir. 

Muazzam 'bir kütüphane teşkil 
eden bu eserlerin hemen hepsinde 
muharrirlrinln iğneleyici ruhunu 
kolaylıkla bulmak kabildir. 

Buna mukabil ''Pazartesi konuş-
maları,, muharriri kendisini "se

ven ve kucaklıyan" kelimelerile 
pek doğru bir surette ifade ve tas 
v1r ediyor. 

"et "' ~ lstlyen bütün 
) '&~ "'-rnı. bir defa ziya- H a.kikaten Ali YUcel'in yetmiş 
b~ll • ~ r. Bu kısa ziyaret sa- beş makalesini okuduğu • 
"-~e. S': b etüde muhtaç olan muz bu eserinde derin bir samimi
•t. ile -""lliyeyı b lr. haaaıecıe öğren. yet ve meseleleri tahlil edişinde 
'~ .. .:.: kudret ve var- büyük bir ümit ve nikbinlik gör-

"' tı.....~ hJtk... - ..._ n •ardır. mekteyız' • 
-"""""" -:: .... uu hnklnc1an istifa. Sainte • Beuve'Un halin nıhile 
~~~111a111o....-.:=-==.ı-::.::.:::~ 

CUmhnrlyet arkada.,nnız, evvel
ki gün, gazetemizde intişar etmek. 
te bulunan Vahdettmtn hayatma 
ait tefrika müına.tiebetiyle bize ll
tif e tarzında bir tarizde bulundu. 

KendllerYıe Atlnadaıı gönderilen 
bir mektuba istiınaden, gfıya ~ahip
lerlmlzden Halli Lfıtfi, At'nada 
bulwıduğu sırada bu tefrlka3, Yu
nan gazetelerinden birine satmı

ya teşebbüs etmiş, ve fiyatını ytik. 
seltebllmek için de, Ctimhuriyettn 
hücumlarma karşı vesika göstere
rek onu susturduğumuzu söylem!ş. 
Cümhuriyet arkadaşnruz bunu ve
sile ittihaz ederek o tefrlkamızın 
uydurma olduğunu iddiaya kalk· 
nuıtrr. 

Cllmhurlyettn bu sebepsl"E ve 
manasız hücumu üzerine, birkaç 
gündenbert htanbula dönmtiı bu-
1111181l arkadaşnmz Halli LCitfi, 
meseleyi karşıbklr cevaplarla unt. 
mak istememiş, doğrudan doğru

ya CUmhuriyet tahrir heyetinf' 
müracaat ederek bUttln bu lddla
larm hiç bir esasa Ltitlnat etmf'dl
ğinl anlatmış ve tekzibini lstem~tl. 

Ctımhuriyet, hakikati öğrenince 
bu tekzibi bizzat yapmayı memnu
alyetle kabul etmiftl. 

Buna rağmen dtinldl nüshumda 
gftya bu tekzibi yaparken yine \.iL 
nan gazeteslııdm aldığı bir tele
fondan bahsederek Halli Ultffnin 
mMkôr gazetenin mUtercimlyle 
konuştuğunu iddiaya kalkmıştır. 

Ciımhuriyet arkada.,ımımı bu 
hatada ısrar etmesi garibimize git
tiği h;in baştanbaşa yanbş maJftı. 
mata istbıat eden bu iddialara kar· 
şı aşağıdaki tavzihi yaznuya mf!C. 
bur oldukı 

1 - Halli Lfıtfl bir haftada nbe
rl lstaınbulda, itinin bqmcladır, A
tlnada değU, 

2 - HalU Ltltfl Yunanlstanda 
bulunduğu esnada bqbyan Vah· 
dettlne alt tefrikanın ne,rinden hl· 
le haberdar değildi. 

S - Neşrinden haberdar olma. 
dığı bir tefrikayı herhangi bir Yu· 

nan gazetesine satmıya kalkması
na maddetea lmkin yoktu. Nite
kim bu mevzu etrafında hiç bir A· 

tin& psetaiyle temua plmtımJt, 
hiç klm9e ile bu tefrika hakkmda 
konUŞID&IDlftır. 

4 - \,.ahdettlnln b&yatma alt 
tefrikamız, Ctimhiirlyetba iddia et. 
tlğt gibi bir masal değil, doğrudan 
doğruya bnsı Nevzattan alman 
en son \'e en yeni mallmat iberlae 
yazılmıştır. 

5 - Yunan pzeteal, vaktiyle 
Cumhuriyetin tefrlkalanndaa .... 
lannı aJdılı gibi, blslm tefrikamı• 
da bme somwtan kendi kendine 
tercümeye teşebbüs etmlt ve kendi 
kendine bir takım Ulalar yapmq. 
tır. 

Ctımhurlyet arkadqmm ba IJAn. 
lara aldanarak yubt hlUdbnlere 
vanmıtır. 

Bb Cbmhurlyet ..........,..,_ 

kartı dost blslerle v.e hu.tlnJyetle 
mttcehhezls. istem ki o da bize 

kartı ayni hislerle hareket etsin ve 
balrJmnır.da duydup haberleri stl
tunlarma geçlrmedea evvel bir tet. 

kik badr!ealnden pçlnnek nesake
tlnde bulunsn. 

Geçen Geceki Mehtap Alemi 
Bilyükdereden bir okuyucumuz ya

zıyor: 

"İstanbul festivali münaaebetile 
Şirketi Hayriyenin evvelki gooe ter
tip ettiği mehtap eğlencesi parlak ol
du. Eğlenceye elektrik limbalarile 
donatılmış beş vapur iştirak etti Va
purlar Yeniköyden Beykoza geldiler 
ve oradan Rumeli sahilini takip ede
rek Sarıyer Balık gazinosu önüne 
geldiler. Halk ve yolcular gece saat 
ikiye kadar güzel ve eğlenceli bir ge 
ce geçirdiler. 

Mehtap eğlencesini görmek üzere 
Istanbuldan yüzlerce otomobil Bü • 
yükdereye gelmiflerdi. Büyilkdere 
halkı da çoluk çoçuk sahile çıkmış
lardı. Fakat saat onu çeyrek ge~ 
Beykoza giden vapurlar on ikiye ka· 
dar orada kaldılar, bu yüzden eğlen
ceyi görıniye gelen otomobilli ziya· 
retçilerle Büyükderelilerin çoğu da· 
ba ziyade beklemekten usanarak va· 
purlarm Sanyere gelmesini görme • 
den dönüp gittiler. 

Festivalde ikinci bir mehtap ilemi 
daha yapılacağlnf. göre, Şirketi Hay 
riyenin bu aksaklığı gözönünde bu
lundurmasını ve vapurların intizam 
la hareketini temin etmesi çok iyi o
lac&ktır.,, 

• 
Dayısını Arıyor 

fatanbulda Aksarayda, SülUklUde 
4 nu.maralı evden Hürmüz yazıyor: 

"-Umumi Harpte Bağdat cephe
sine gönderilen İtfaiye alayında nef ~ 
dayım Muharremin akıbetinden hiç• 
bir haber alamadık. Arkadaşlarından 
biri, kendisini Mıaır üsera karargt. 
bmda görmU, olduğunu söylemişti. 
Ne olduğunu bilen varsa adresime 
blldirmeaiııi dilerim.,, 

• 
Kızını Anyor 

Yedikulede Hacıevhat sokağında 
Tosun yazıyor: 
"- Bulgarlar Edirneye girdiği r. .. 

man vulrubulan muhaceretimiz esn .. 
smda, o zaman 11 yaşında. olan kızım 
Emineyi Çatalcada evlatlık alan ve 
bana latanbulda Küçük .Mustafapa
tada Tabak YUllUB mahaleeinde lOI 
numarada oturduğunu aöyliyen celep 
Necm.inin izini bir türlü bulamadıım. 
Kendisini ve kızımı bilip gören var
sa bana bildirmesini rica ederim.,, 

metodik bir çalışma sisetmi kur
mak icap ederken eskiler kadar saıo 
bır ve dikkat ile okumak ve çalı"' 
malt itiyadını bile benimaiyememıit 
lerdir. Ve bu keyfiyet sanat ve e
debiyat adamlarımız için da.ha fu 
la ümit ve teselli verici bir manza 
ra arzetmiyor. ı 

Şu hale göre halk okumuyor. 
fikrine münevverlerimiz de llzım· 
geldiği kadar okumuyor mütalea
smı ili.ve etmiye cesaret edebillıU. 

Biz, bilginlerimiz gibi, sanat a
damlarımızın da ancak okuyarak 
ve çallf&rBk vücuda getirecekleri 
eserlerin halkta okumak aevgiainl 
yaratacağına inanalardanız . 
Zayıf ve çelimsiz eserler kari 

bulamazsa bundan halkı meaul 
tutmakta ne fayda vardır. Bu iti· 
barla llimlerimize tavsiyede bulun 
mak belki hadnaşinaslık olur, fa
kat bilhassa genç sanatklrlanmı· 
za hakiki sanatin yüksek bir bilgi 
ile doğabileceğini, bunun da me
todik bir okuma ve çalı9ma ile el· 
de edilebileceğini bir kere da.ha ha 
tırlatmak isterken Hasan Ali ile 
beraber: 

"Hayat bunu istiyor, temasta bu 
lunduğumuz medeniyet bunu isti
yor, milletin yüksek bir medeniyet 
seviyesine çıkmasını ideal edinen 
TUrk varlığı bunu istiyor,, demek· 
ten kendim.izi alamıyoruz. 

• • • 
TAN olıuyrıculannJan Bay 

M. Na,ete: 
... hitaben yazdıltım ~ 

okudum. Matbuatm ve kitap oe,
rlyatUe uirafanlann 1ıaDmı oku

ID& ltlerlle el•Jwtar olmuı Uizu
munda sblnle tamamea m~tere.. 
kim. Bir yuonda "guetelerin fi-
kir meeelelerlne karp gösterdlll 
aJikasızlığa,, işaret etmiştim. B1I 
stitmalarda olwyaculanma bu yön· 
elen de faydalı olmıya çalıp.cağnm 
videdlyorum. 

H. T. 
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( SPOR ) 

DUNKU YÜZMELERDE 
•• • 

Uç yeni Türkiye 
yapıldı rekoru 

Susporlan Federasyonu tarafından 
davet edilen Macar yüzücüleri dün 
sabah konvansiyonel ile 9 kişilik bir 
kafile halinde şehrimize gelmişler ve 
öğleden sonra da Moda yüzme havu
zunda birinci müsabakalarını milli 
yüzme takımımızla yapmışlardır. Bü
yük bir kalabalık tarafından takip e. 
dilen yüzme ve su topu müsabakaları 
büyük bir intizam içinde g~miş ve 
Uç te Türkiye rekoru kınlnuştır. Mü
sabakalarda: alman dereceleri sırası. 
le yazıyoruz: 

100 Metre Serbest: 
Bu müsabakaya iştirak eden Ma

car Bathi çok sıkı bir mücadeleden 
sonra Halil ve Mahmudu ancak bir 
metre farkla geçerek birinci gelebil
di. 

I Bathi (Macar) 1.2.8 
Il Halil 1.4.2 
m Mahmut 1.4.2 
Kilçükler arasında 100 metre sırt. 

listü: 
I Kemal (Beykoz) 1.35.4 
il Kizım (G. S.) 1.36.2 
nı Zeki {Beykoz). 
100 metre kurbağalama: 
Bu müsabaka programda 200 met

re olarak bildirildiği halde yorgunluk
ları dolayısiyle Macarların itirazı ü
zerine 100 metre olarak yapıldı. Ve 
Törilk Macar nefis bir stil ile yüzerek 
birinciliği aldı. Ve ikinci gelen Mekin 
yeni Türkiye rekoru yaptı. 

I Törük (Macar) 1.19.6 
Il Mekin 1.26.3 yeni Türkiye reko-

ru. 
m Eftal 1.33.6 

200 metre serbest küçükler: 
Bu müsabakaya yalnız Beykozdan 

lbrahim iştirak etti. Ve 3.4.2 derece 
ile birinci oldu. 

400 metre serbest: 
Bu müsabakaya dört Türk bir Ma. 

car yüzücü iştirak etti. Ve Halil son 
elli metreye kadar beraber gittiği 
Macar yüzücüsünü büyük bir enerji 
sarfederek iki metre farkla geçmiye 
muvaffak olarak yeni bir Türkiye re
koru tesis etti. 

I Halil 5.20.8 

Il Voytek (Macar) 5.23.8 

m Mahmut. 
Küçükler arasında Türk b~J' .-ak 

yanşı: 

Bu müsabakaya Beykoz ve Galata
saray küçükleri iştirak ettiler. Ve 
Galatasaray küçükleri 4.25.6 ile bi
rinci Beykoz ikinci oldu. 

4 X 100 bayrak yanşı: 
Rauf, Mahmut, Orhan, Halil.den 

müteşekkil Türk takımı Macarların 
Şaroşi, Lemhini, Törük, Bahti'den 
mürekkep bayrak takımını 5 metre 
farkla geçerek birinci geldi ve yeni 
bir Türkiye rekoru yaptı. 

I - Türk takımı 4.25 
Il Macar takımı 4.35 
Küçükler arasında su topu müsa. 

baka.-.ı: 

Yüzmelerden sonra Galatasaray ve 
Beykoz küçükleri arasında su topu 
müsabakası yapıldı. Ve Galatasaray 
küçükleri 5 - 3 galip geldiler. 

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

~ Bug 1i nkü Spor~ 
- t ~ Hareketleri ~ 
~ 1 - l\loda yüzme ha,·uzunda -
t aat 14 te Macar - Türk yüzü- t 
; cüleri arasmda yüzme ve su topu , 
t nıüsabakalan. ~ 
t 2 - Fener Stadrnda saat 16 ~ 
; da l\facar - Türk atletleri ara- t 
' smda atletizm mü abakalan. i 
- 3 - Veliefendide saat 15,SOda 
; at koşulan. 
- 4 - Tarab~·ada Tokatlıyan ; 
' kortlannda tenis maçlan. ; 
' 5 - Festival güreşleri Taksim ; 
t Stadında saat 21,30 da. ; 
t,..... .............. ~, ..... ,.....,.....,"'lıı../'-; 

Dünkü yüzmelerde 400 metre birinciai Türkiyeden Halil 
ve ikinciıi Macar V oytek 

Macar - Türk su topu müsabaksı: gibi büyük bir sayı farkiyle yenmiye 
Sıra günün en mühim müsabaka- muvaffak oldular. Bizde daha henüz 

sına gelmişti. Macarlar su topunda en yeni olan bu spor şubesinde uğradığı 
ileride gelen milletlerden olduğu ve mız mağlubiyetten zerre kadar müte
milli takınılan hali hazırda dünya essir olmamalarını yüzücülerimize 
şampiyonu bulunduğundan bilhassa bilhassa tavsiye ederiz. Kabul etmek 
bu müsabakaya ehemmiyet veriliyor- mecburiyetindeyiz ki onlar bizden 
du. Maç neticesinde Macar oyuncula- çok yüksektir. 
rı bu spordaki tefevvuklarını adama- Müsabakaların ikincisine bugün yi. 
kıllı gösterdiler ve çok hakim bir o- ne Moda havuzunda saat 14 te devam 
yundan sonra su topu takımımızı 11-1 edilecektir. 

Atletizm Müsabakalarl 

Macar Atletleri iyi 
Derece Aldılar 

-ı 

3 bin metrede birinciliği alan Macar koıucuıu 

Cuma günU şehrimize gelen Macar 
atletleri ilk müsabakalarını dün Mil
li Takım namzetlerile Fener stadında 
yaptılar. Müsabakaların ~arasız ol
ması ve gelen Macar atletleri arasın
da dünyanın sayılı sporcuları bulun
ması sahaya oldukça kalabalık topl~ 
mıştı. Müsabakalara saat 16 da 110 
metre manialı yarışla başlandı. Alı
nan dereceleri sarasile yazıyoruz: 

11 o Manialı: 
1 Sabo (Macar)• 15.5 

II Faik 15.6 
Bu müsabakada Faik Türkiye re

korunu egale etmiştir. 
100 Metre: 
Bu müsabakada Macarların meş

hur Geneş'i 10.4 gibi memleketimiz.. 
de hiç görmediğimiz ve Avrupada bi
li:? ender tesadüf edilen bir derece 
yaptı. 

I Geneş {Macar) 10.4 
il Near (Macar) 10.6 

III Melih 11 
800 Metre: 
Bu müsabaka bizim koşucuların 

büyük bir teknik hatasına sahne ol
du.Çok kuvvetli bir atlet olan Macara 
müsabakanın nihayetlenmesine 300 
metre kalarak Galiple Recebin atak 
yaparak öne geçmeleri ve sonradan 
şişmeleri rahatlıkla birinciliği ver
dirdi. 

1 Gömböş {Macar) 
il Galip 

III Recep 
Gülle atma: 

I Sani (Macar) 

2.03 
2.1.9 

14.44 

Il Veysi 
3,000 Metre: 

13.11 

Bu müsabakanın rekortmeni olan 
Rıza Maksut henüz formuna girmedi 
ğinden müsabakayı tamamlıyamadı 
ve Macar atlet rahatlıkla birinci gel
di. 

I Nemeş (Macar) 9.4.5 
II Arlin 9.22 

Balkan bayrak yanşı: 
Recep, Firuzan, Melih, Vedat şek

linde koşan takımımız Macarlara 30 
metre geçilmesine rağmen 800 metre
de Recebin 2 dakika gibi çok güı.el 
bir derece yapması yeni bir Türkiye 
rekoru kazanmamıza sebep oldu . 

I Macar takımı 3.27.2 
il Türk takımı 3.32 

yeni Türkiye rekoru. 
Sırıkla yüksek atlama: 
Bu müsabakada günün en parlak 

derecesi yapıldı. Bizimkilerin üç met 
re atlamıyarak finale kalamadığı bu 
müsabakada Macar atleti 4 metre 5 
santim atlıyarak yeni bir Macar re
koru yaptı. 

1 Jufka {Macar) 4.05 
Il Sani (Macar) 3.20 

Uzun atlama: 
Bu müsabakada da atletlerimiz çok 

bozuk atladıklarından iyi bir derece 
yapamadılar. 

1 Şambov (Macar) 7.00 
il Near (Macar) 6.88 

m Faik 5.95 
Müsabakalara bugün yine Fener 

stadında saat 16 da devam edilecek
tir. 

1 çl rı ı-ıııcay s ı 1 
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DiRiLER CEHENNEMi 
S arp kayalıkların kucakladığı 

bu manastıra girdiği günden 
beri on dört yıl geçmişti. 

Tam on dört yıldır dünya on
dan uzak, o dünyaya küskündü. 
Hayatın en büyük ışığı zevk ise 

o, on dört yıldır ışıktan mahrum
du. Sarp kayalar, taş odalar ara
sında geçen bir hayatın en küçük 
bir zevki olamazdı. Hayat verici 
güneş bile buralarda insan eritici 
bir cehennemden başka birşey de. 
ğildi. Yüksek kayaların gölge'cri 
yıldızları kovan merhamet nedir 
bilmez gaddar birer hükümdardı. 

On bir kişi idiler. Uçü, sarı 

hummadan ölmüştü. Sayıları se
kize inmişti. Kendilerini yan ölü, 
telakki ettikleri için bu korkunç 
hastalığın avucunda can verenleri, 
manıuıhrın h&>r vakit .ntnrilnlrl·
bir yerine gömmekten ~ekinme-
mişlerdi. Onların cenazelerini elle. 
riyle kucaklamış ve taşımışlardı. 

Anane icabı, ölen arkadaşlarını 

öpmüşlerdi de birer defa. Temiz
lenecek ispirtoları, koruyucu ilaç
ları yoktu. Bununla beraber has. 
talığa tutulmamışlardı. Bir vakit
ler bazıları belki de medeniyet ve 
cemiyet içinde yaşamış bu insan
lar, hayata küstükten sonra ölüm 
korkusunu hissedemiyecek kadar 
körleşmişlerdi. 

Gördükleri kayalar, yiyecekleri 
bir avuç hamurdu. Avurtlarında. 
ki gölgeler, matemlerinin birer 
sancağına benziyordu. 

En yenileri yine o, o zavallı 

"Len - Yen,, idi. Kuştüyü 
yastıklar üzerinde büyümüş bu a
silzade, insan vücudunun taham
mülünü, bu diri ölüler cehenneınb.de 
on şu kadar yıl büsbütün ölmedik
ten sonra o kadar iyi anlamıştı 
ki! ... Bu tahammüle muğberdi de. 
O, buraya ölürüm emniyeti ile 
gelmişti. Başından geçen macera, 
ondan yeryüzünün en tatlı duygu
su olan yaşamak hırsını gasbede
cek kadar hazineli. Japon olsaydı, 
bir lahza durmaz, bir hançerle 
karnını deşerdi. Japon değildi ve 
onun mezhebinde intihar, bir er
kek için en büyük şerefsizlikti. U
zun boylu düşünmüş, ümitsiz kıv
ranmış, kendisini öldürmelerini ar
kadaşlarından dilenmiş, onun her 
emrini bir mabut sesi kadar saygı 
ile dinliycn köleleri bile bu dileği 
yerine getirmekten kaçınmıştı. 

Bakmıştı, başka çare yok, yer
yüzünün en korkunç azap çanağını 
aramıştı. Bu manastır meşhurdu. 
Katırlar üstünde dört gün süren 
bir istıraptan sonra, manastırdaki
lere yukarıdan saatlerce yalvara 
yalvara, kalın bir halattan kaya -
rak bu cehenneme inmişti. 

Hayata o kadar küskündü ki 
ilk gece uykusunu şaşırtan baykuş 
sesleri, "Pekin,, barlarının zarif 
dans nağmelerine alışkın bu deli
kanlıyı hiç te titretmemişti. Göz
lerinde yalnız bir hayal: Sevgiliyi 
öpen bir sevilen! ... 

Eevgili o idi, sevdiği. Sevilen .. 
işte facianın ruhu!.. Kendisi de. 
ğildi bu!... Bir zamanlar böyle 
başka bir adam olduğunu göster-

~~~~ 

~ Çeviren: 

L v. o. 
~,..,.._,, 

mişti. Ah .. Bu hatıra!.. Bu ha-
kikat! .. 

Mis Beck eşsiz bir İngiliz gü
zeliydi. "Len - Yen., onu 

Pekinin bir suaresinde tanımıştı. 

Bir tayyare mühendisi olduğunu 
öğrenir öğrenmez Ingiliz kadını o
na büyük bir alaka göstermiş, 
en büyük merakının tayyarecilik 
olduğunu söylemiş, hatta Çin eya
letlerinde kurulacak bir tayyare 
fabrikasının müessislerinden olmak 
istediğini bile ilave etmişti. "Len-
,r _ ____ ı...;ı..:ı.- - 1...=- ·ı , .. :..1-

mış, iş bahanesiyle koyulaşan ar -
kadaşlık, gel zaman, git zaman, 
çılgın bir sevda ile kucaklaşmış
tı. Çin delikanlısı bir cahil değil
di. lngilterede okumuş, mühendis
lik kadar · hayat felsefesini de, 
dünyanın en büyük üniversitesin
de kavramıştı. Bir Çinlinin Avru
palı indinde hala ne türlü bir san 
çıyan gibi göründüğünü biliyor
du. Amma sevgi, herşeyi unuttu
ran ve en olmaz işleri olur gibi 
gösteren meşum sevgi, sergüzeşt

çi bir ruh taşır bu kadının kendisi
ni sevebileceğini sandıracak kadar 
onu kör edivermi§ti. Pekin bahçe. 
leri yeşilliklerinde vücutlar buluş
muş, mehtaplarm pırıldattığı pen
cerelerde ebedi vaatlar verilmişti. 
Çinli genç, hepsine de inanmıştı. 
Artık bütün varlık bu sevda, bü
tün dünya onun için bu vaatler
di. Sevgiliyi sevindirmek için aile 
servetinin büyük bir kısmını feda 
etmiye ve bir fabrika kurmıya bL 
le karar vermişti. Servet, kalelerin 
hem de en çürüğüdür. Günün bi
rinde bir kargaşalık, bir ihtilal, 
genç asilzadenin bütün malika
nelerini on para etmez bir kül yığı
m haline koymuştu. işte o gün 
bir ses işitmişti : 

- Budala!.. Sen benim için bir 
servet kaynağıydın !.. Servet yok 
olduktan sonra iltifata değer nen 
var ki! ... 

- Ya sevgi? ... Diye haykırmıştı. 
Bir kahkaha: 
- Sevgi, benim sevdiğimde! .. 

O, sen değilsin! .. 
Ayni gece, sevgilinin köşkü ö

nünde dolaşan Çin çoc_uğu, sevdı. 

ğinin hayalini, pencerenin ince 
tülleri arkasında, bir bar garsonu 
ile kucaklaşırken görmüştü. O da
kika, hayata karşı müthiş bir kin 
insanlığa karşı 'ürpertici bir so
ğukluk, onun varlığını kaplamıştı. 
Güneş bir gece, yaşamak bir zül, 
saadet bir serap gibi görünmüştü 

artık ona! .. üniversitede okuduk
larını bir an içinde unutan ve en 
iptidai bir insan ka.dar basitleşive
ren ruhu, yalnız birşey kavrıya

bilmişti : "Sevgiye ihanetin do
ğurduğu kin ve acı, yeryüzünün en 
tatlı bir hevesi olan yaşamak zev
kini bir lahza içinde insanın ru· 
hundan sökebilir ve bundan daha 
korkunç bir Azrail yoktur. 

On dördüncü yılın b~ 
ki gibi bir istırap ?'~ 1' 

Dünyadan uzaklaşmışlarıtl u1" 
zarında ondan başka herke! 

yoHr'. b' d" .. U r gı''oi f 
ıç ır şey uşunm yo 1' 

rünen o, yine acı hatıra!~ eı' 
tırabiyle kıvranıyor. Hal~ 
diği için kainata kini he . ~ 
kinden fazla. Otekiler dua edik 
tılar. "Len - Yen,, bunu ya~ 
dı. "Din,, diye inlemekte~. ~ 
birşey bilmiyen yedi cahiliDt "' 
hayvanın arasında, tahsUfıl ~ 
muhakemenin hissesiyle ıaııı' )t' 
yalnız o. Düşünüyor: ''Me§~ 
dm,, a rastlasa ne yapar?.: ifil' 
fikir.! Mezar içinde dirileı1Jl 11!:111 

Ansızın bir tarraka ! .. J3dl" .. ç 
Yen,, ayağa fırlıyor. Cahil ye!".. 
rırı rigbft:~ruıuı ~r ~ 
yalnız o. otPur 

Yıldızlar ağlam~yor. G~k ~.tl~ 
danmıyor. Bu ugultu, ınııı
sesi. 

Tayyareler geçiyor!... 81JlUtJ" 
Ansızın bir taraka ! ... . ~" 

parçalandı ve yığın ateş bil' tfl'1' 
demirle metruk manastı~pı 
danına abandı. Cahil milt . . ~ 
Allahın gazabı çökmüş gıb\sr ~ 
karak sedirlerinden fırladı ~ 
kaçıştılar. Kaçmıyan ve pa~ 0!1 

makineye doğru koşan tek ~rt i;J 
Bir tayyare yanıyor. Olen dost!" 
yanında ölmiyen bir insan ~d fi 

"Len - Yen,, onu kucakiır-
ateş dışına çıkarıyor. # 

Parçalanan bir makinen; l 
kanı, rahipler meza~ :j 

celerine ilk defa olarak bit' 
serpti. ~tJ 

Amma, kurtarılanla kurıs:;ı.ı 
gözleri karşılaşır karşılaŞ~..ıııtf 
kalbin feryadı ateşlerin gw
sünü susturdu: 

- Len - Yen! .. 
- - Sen!... '*' 

Güzel iki gözün damlalatl~ ~ 
alıcı dudaklardan süzülen b 
şeridine sarılıyor: 

Zayıf bir ses: 
- Affet beni!.. ~ ~~ 
Kemik bir kola doğrtl bit ti' 

saçlar, ancak iş.itilebilece~ d",# 
katsizlikle, renksizleşen bı~.ıe ~ 
ğın iki kelimesini serpJJ11r 

şıyor gibi: -" 
- Seni unutamamıştı~! .. 6tr, 
Dünyadan çekilmişlerın ,~ 

mezarı, garip bir tesadüf / 
göklerinden geçerken ~a~•~0 ti' 
rıyan bir makine yuziln 
kurban daha kazandı. del>~ 

Amma. ölüler cehenne~ ıor 
adet cennetine dönen blr ~ 
var!... tfS ı 

On dört yıldır beşere }<ai• t',. 
içinde : •yaşıyan insanı~ ~e~fet~ 
leri, sevilen ve kendisını .• ~ 
bir ölünün ipek t~Uerı J'oiı , 
gömülürken o gözlerın k3ri1l ,,~ 
büyük saadetlere erişenle ı;Jil~<(f 
kile çarpıyor. Oyle zevkle ııJ'. 
lar ki!.. ıı• J 

Ve ... o kalb bir kere a\ tt ti 
sediyor ki ölüm de. haya tıft " 
bir kelimenin ucundadır. it rpıf' 
ceğiz ölilmil bile b~~ b 
kadar insana sevdirebilır 
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Dersim Türkü. 
neye inanırdı? 

De,..,: 
. "'nıde " li din • .,er halk üzerinde 

tok tnU~ adet, anane itibariyle 
\'ardır. Bu r olan bir çok mezarlar 

~:. ~.ö .. re, bUnı~zarıarda, Dersirolile-
.~SUtfuıdenyu~ ~~aınıa.r yatarlar, 

tun ~· buyugüne kadar bil -
nanış itiba/ler, bunlara duyuş, i
dJkları ıa ıyıe bağlıdırlar. Daral. 
tarlarına ~an bu büyük Seyit! me
?neıarı~ oşarlar, adak adarlar 
bUtUıı llla.l başındakilere bir and~ 
lllekten Sek~e mülklerini feda et
k:ranıet sa~~e~er .. Yeter ki, ölen 
tinden ekSik hının hımmeti üzerle-
lioıatın olmasın! .. 

"ar. Bu k .. Bargini adlı bir köyü 
~lllizı.ıı.. oye uğradıgın· ız zaman 

~Çık ' 
'eder size Ban, bir mezardan bah. 
~ llıaiJin Uz u .ınıezar, hafif bir sat
iloıııu c etindedir. Burada kara 
lçen anbaba gömül''d·· "Aö
ı._ ,, de d 1 u ur. ol 
"l'l, to~r er. Canbabanrn çocuk-
ltıt, \le hUl" arı, torunlarının toru
~ her ~a ~ğrl.çenin kanını ta. 
. lıoıatta.n ersunlı, mukaddestir. 
C!otru gid ayrı}mız. Ovacığa 
teıle g(iru:;.~e~ çıplak, ağaçsız bir 
tilııde S unuz. Bu tepenin lis
~ll, bersıarı. Saltık mezarı vardır. 
~..; - ının en bil ·· k k b 'di _..,'!'etler yu a rı r. 
~llahede . barışırlarsa karşılıklı 
ltı-. '&ura.yı bunun başında yapar
ltr. Cö da Sarı İsmail Sultan ya
lera,tne~ ve ağız hastalıkları için 
·~ır ' ınanevi bir tesiri vardır 

ı.taı' . 

.................. -....... -....................... . 
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Yazan: 

LCitif Erenel 
..................................................... 

görmek, gönlünü hoş etmek için 
herşeyini vermekten çekinmemiştir. 

Eski Dersimi tetkik edenler, 
orada nüfuz ve imtiyazların 

daimi bir mücadele halinde oldu
ğunu görmüşlerdir. Oyle ki, kuvvet 
ve otorite itibariyle, her kabile, her 
R§İret, diğerinden üstün ve imti
yazlı olmak ister. Mesela, Hayda
ranlar, kuvvetli ve zorba bir aşiret. 
tir. Gözü etraftadır. Kureyşan ve 
Arillilerle daima düşman kalmıştır. 

Kurcyşana mensup olanlar, çok 
diplomat adamlardır. Kendi aşiret.: 
!erini hiç kalabalık göstermezler. 
Maksatları, icap eder ve bir mec. 
buriyet hasıl olursa vergiden kaç
mak ve askere adam gönderme
mektir. 
Alan aşireti çoban ve çiftçidir. De
menanlarla sık sık boğuşmuştur. 

Demenanlar ise, daimi bir müca. 
dele halinde yaşamışlardır. 

Iki aşiret boğuşmadan. mücade
leden usandığı zaman, barış mü. 
zakerelerine başlarlar. Bu müza
kerelere iki tarafın da büyükleri, 
ihtiyarlan gelir. Olenler için öldü
ren taraf para, koyun verir; barı
şırlar. Oleınler için alınan tazmina
tın pek küçük denebilecek bir kıs
mı, ölenlerin çoluk ve çocuklarına, 
onların mevkilerine göre dağıtılır. 

Mazgirt civarındaki Lalan ve 
Hırat aşiretleri, cedlerinin Kerbe
la vakasında yararlıklar gösterdi
ğini ileri sürerek bütüın aşiretlere 

Meatigan köyü muhtarı, evvel- nazaran imtiyazlı ve üstün görün-

~c: biı 1!Jllnu1ılcuı Jı I alc.o.t 1imdi... mek... llıbler. 

130 Yaşında 
Bir Türke 
7 aiip Çıktı 

Bir Genç Amerika il 
Kadın Kendisile 

Evlenmek istiyor 
Bclgrad, 17 (TAN) - Vreme ga

zetesinin bildirdiğine göre, 130 yaşın
da meşhur Kocan adlı bir Türke 30 
yaşında Amerikalı bir kadın evlen
mek teklifinde bulunmuştur. Gazete, 
daha Nisanda 312 torunu olan bu ko
ca ihtiyarın evlenmek istediğini ya
zınca, Amerikalı Meri Panveet ilk 
mektubunu göndermiş ve arzusunu 
bildirmiştir. Mektup, ihtiyara evinde 
oqun yararken verilmiştir. Kocan bu
na çok sevinmiş ve genç kadından res 
mini istemiştir. Kocanın 40 ve 60 ya 
şında iki torunu vardır. Bu evlen
me haberi bütün Yugoslavyada me
rak ve alaka ile takip edilmektedir. 

Ortamekteplerde 

imtihanlar 
Ankara, 21 (TAN) - Maarif Veka 

leti lise ve orta mekteplere talebe ka

yıt ve kabul günlerini tesbit f'tti. Bu
na göre bu mekteplerde 20 Ağustosta 

kayıtlara ve 1 Teşrinievvelde dersle

re başlanacaktır. Orta tedrisat mek

teplerinde olgunluk imtihanlan ı;u 
günlerde yapılacaktır: 9 Eylül Tabii
ye, Tarih, Coğrafya; 11 Eylul türkçe, 
kompozisyon, 14 Eyliıl riyaziye, fel- ı 
sefe ve içtimaiyat; 17 Eylül fizik, 
kimya, edebiyat. 

lZMlRDE UZUM ALIMI 
DEVAM EDİYOR 

Izroir, 20 (A.A) - inhisarlar ida. 
resi tarafından şaraplık yaş üzüm sa_ 
tın alınmasına devam edilmektedir. 
Bugüne kadar Burnova ve havali
sinden misket ve çekirdi?ksiz olmak 
Uzere 400 bin kilo şaraplık üzüm alın 
mıştır. 

1 

Ankaranın dertleri: Z 

Hukumet Merkezimize Bir 
"Umumi Kütüpane" Lazım 
Maarif VekCiletinin Mahzenlerinde Binasızbk 

Yüzünden On Binlerce Cilt Kitap Yatıyor 

Bugünkü Halkevi kütüpanesi de ihtiyacı karsılamaktan uzakhr ' . 
A nkara, (Tan muhabirin

den) - Ankara şehrinin 
122,720 nüfusu vardır. Bu nüfusun 
66867 si okuma yazma bilir. Nis -
pet yüzde 54 tür. Yine .Aınkarada 
15 bine yakın talebe mevcuttur. 
Fakat bütün bu münevver muhit 
içinde hakiki mu.nada bir tek umu
mi kütüpane yoktur. 

Hükumet merkezimizin bu büyük 
eksiğini ortaya koyarken, nlifusu 
elli bini aşmıynn vilayetlerimizde 
bile birer umumi kütüpane bulun
duğunu düşünüyor, lstanbuldaki -
lerin de adctlerıni saymıya çalışı
yorum. 

Bugün için Ankara birinci dere
cede bir maarif şehri sayılamaz. Fa
kat gidiş oraya doğrudur; ve en 
çok önümüzdeki üç be$ sene içinde 
Ankarada bir "lnkılap Üniversite
si,, kurulmuş, talebe adedi de bu
günkünün iki misline çıkarılmış o
lacaktır. 

"Niçin okumuyoruz?,, diye o ka
dar çok sual soruldu ve öyle uzun 

yazılar yazıldı ki... Bunları topla
sak belki başlıbaşına bir kütüpane 
olur. Halkın bu suale verebileceği 
iki cevap, daha doğrusu onun ,; .. 
sorabileceği iki sual vardır: 

1 - Neyi? 
2 - Nerede? 
Bu sualler, Ankarayı daima göz 

önünde tutuyorum, çok yerindedir· 
ler. Okuyacak eser temin edilmiş 
midir? Buna "var, okumak istiyeın 
bulabilir,, deniyor. Fakat: 

"- Nerede okusun?,, Sualine 
\'erecek hiçbir cevap yoktur. Ki· 
taplar pahalıdır. Bir memur aylı
ğından kitap için nekadar para a
yırabilir? Ya talebe ne yapacaktır?ı 

~bt ~rdi.n Muhindi nahiyesinde 
~tt11~urun Uzerine binerek 
~:.;1:llu~ Ytkık bir duvar vardır 
~ ~k des saY.Ilır. BugUn, du
"ll!tat isnı~ı bile bulamazsınız. 
tt~. ~' Dersiıınlilerin içinde yer 
~ba " uvarın efsanesi şudur: 

~liıı~ •qansur b. "k·· b' · 

inanmıyacaksmız. Hozattaki K-a. '
raca köyüne gidiniz.. Bu köyde Sa- 1 \l~~~~~ii!!-~-~~!i!~~~~~~iiii!ii~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!il!!!!i!li!ii!iii!!!!!!!!~iiiiiiii~~~~~~~~~• 

O nun için Ankarada kimse 
"niçin kitap okunmuyor?" 

sualini soramaz. Bugün bu halde 
bulunu§umuza yalnız acımak fay. 
da vermiyor. Çünkü iki liç senelik 
acımanın hiçbir faydası görülme
nniştir. Yapılacak iş halkın değil, .'ıU 

kfımetindir. Maarif Vekaletinin 
mahzenlerinde on binler.ce cilt ki
tap vardır. Bu eserler senelerden
beri bodrumlarda bc'kıetilmektedir. 
Binasızlık yüzünden ... b "e tutt ~ , ır o uze ınnuş, 

lç Yerin ugu kalın bir yılanı kır-
1ill- bu v e. kullanmış. Baba Man· 
~e d~Yet~, .?ir ihtiyarın ü. 
~a du gru Ytirumüş. Adam Al-

,, a etın· - l ıye başlamış: 
>lik teh~~bbi, demiş, beni bu, bü

llatifte eden kurtar.,, 
)Uliit. S n gelen bir ses: "Duvarı 
>ar. ana bu kudret verildi.,, di-

~al'tSiz 
~e büı·kalan adam, duvarın ü-
~""ÜYor. :i'or. Mansurun üzerine 
b~en inı aba Mansur, derhal ö
~lllnda Y~r .. G'ördüğU bu muc~ 

diyor k' 1htiyann elini öpüyor 
"...._ ı: 

~elti Sen Peyg be . b . 
~k.: canı anı rsın, en elım. 
~~tUyo 1 

hayvanla altı.mdakini 
• ~lere:Uın .. Fakat sen, cansızı, 
~ benı tehdit ediyorsun.,, .. 
iti 1 ~u telakki, o günden bu
l(~' itaı e kadar Dersimde yaşa-
1 1 ~ /ll§~ır. Bu duvara ait bir 
;~an :di Seyit Hüseyin ve Sil
i ~. nu aı:nıda iki ağanın evi için 
e~an Yilzden Hüseyin ve Sü-

l> zengin 
~~~alım olmuşlardır. 
ttı.o~de ~ Dalıiyesine bağlı Ağdat 
be~ da ırnuı mezarı vardır. Bu 
gaı,~YitU~e~h Hasanlar kolunun 
,~rıı "a '6inı yapan Seyit Rızanın 

llıdi :Yok~ıtası o~muştur. Mezar, 
~~ Ur. 

?ıaıı ek - li 
:ij Z1.Yve k ... ~zat yolunda bulu. 

l lise\h_. 0 Ytindeki mezar !marn 
~I\ ""lın t . 

bır t orunıanna nisbet edi-
~ 0Prak -
01 t ctv Ylgımdır. Bu toprak 

11 
lll%.n arındaki duvar çocuüu 
a~ı._ aile! · . . ' 0 

bllra, ""· Çoc :r ıçın bırebir hekim 
d~ Ya gia ugu olmıyan kadınlar, 
la \'ara su~rl~r, çıplak vücut ile 
eafına . Durler ve çocukları o
beıv ınanrrlar. 

' at ı.ş Cenıa'at" ·· ltı Uıa_khkt oyu, Hozata 2,5 
\>i ~liknı· adır. Burası evvelden 
ta"' ~oyt1 

1~ Cenıal adında bir der 
vel'araic Yeı."'lı hk~an •. molozdan kur~ 
cakt0ııtağ-ı k~e!ıl bır hale getirmi~ 
haı· ~8.clar k Ytin idaresine yanya
haı laının he u~~tlendirmiş. Köy a-
te :ırı Pek s~~~ın se~it .olduğunu, 
~Ulunduı;.... 

1 ve pıa bır vaziyet
o ... nu .. 1 

l>uc ~'tllde al s:ıy ediler. 
a l:ııte ta. ela.de yamalı bir pa-

Panlar olmuştur. Belki 

n Süleymana nisbet olunan bir pa
puç hikayesi dinlersiniz. Civar halk, 
mukaddes birşeye tapıyor gibi, 
durmadan bu papucu görmiye ko. 
şuyorlar. 

Bu sahibine servetler kazand.L 
ran yamalı kundura, şimdi Seyit 

· Kasım oğullarının elindedir. Seyit 
Kasımın torunları, babalarının us
talıkla uydurdukları bu baımba.şka 
papucu, tıpkı içinde milyonlar bu
lunan bir hazine gibi sandıklar, 

kutular içinde saklıyorlar. 

Dersimin en tanınmış simala
rı, en maruf isimleri Seyit 

Rıza, Diyap ağa ( ölmüştlir), Ka-. 
mer Ağa, Miço oğl_u Mehmet Ali 
Ağa, Ferhat uşağından Alişer, Ke
go, Cemşit, Topal Ahmet, Rehber, 
Çemişgezeğin meşhur eşkıyası Ko
po (Kopuk), Ağa hatun (Kego'nun 
kansı) dır. Bunlardan Alişer, se. 
nelerce Seyit Rızaya katiplik eL 
ımiş, Dersimin kurtuluş destanları
nı yazmış bir tilkisiydi. Fakat ge
çenlerde Seyit Rıza ile beraber sı
ğındığı kovuktan çıkarıldı, yine 
kendi avenesi tarafından öldürüldü. 
Seyit Rıza, bu ihtiyar serseri, ya
kalanmak üzeredir. Şimdiye kadar 
Hozan, Nazimiye, Mazgirt ve Ova. 
cığın kalbi diye bilinen Kırmil 
totemini elinde tutmuştur. İksor, 
Pizave.nk, Ağdat köyleri, yukarı 
Abbas uşaklarının sığındıkları yer
lerdir. Buralara, Tuncelinde mü
fettişlik kurulmadan önce jandar
ma girememiştir. Seyit Rıza, Ka.. 
raballı, Abbas, Ferhat, Krrgan, 

Laçin aşiretlerince giiya Allah ve 
Peygamber tarafından gönderilmiş 

bir adam diye ta:nınırdı. Rıza, se
nelerce Dersimin üzerindeki nüfu
zunu kökleştirmıştir. Oyle ki, bir 

zamanlar, Seyit Rızayı eve götür
mek, aile arasında görmek Dersim
li için halli müşkül en mühim bir 
mesele halini almıştır. 

Rıza, kendine bir servet 
mukabilinde sokulmak istiyenler
den daha fazlasını koparmak için 
her türlü tedbire başvurmuştur. 

Nazlanmış, gitmemiş. senelerce et
rafındakilere görünmemiştir. Saf 
Dersimli de onun sakalının ucunu 

MEÇHUL 
TAHTELBAHiR 
A kdeıniz sulan tüccar gemile

ri, hele lspanyol Cümhuri
yet bandırasını ta~ıyan sefain için 
bir tehlikeli nuntaka halini aldı. 
Bir vakitler Cebelüttank ch·arlann. 
da, Majorka adalan açıklarında gö
rülen bu gemiler şimdi faaliyet 
çevrelerini Çanakkale BoAazı ağ
zındaki kara salarımıza kadar ge
nişlettiler ve iki lspanyol ~emlsini 
batırdılar. lspaınyollar, Lo;panyol 
genıio;ini batırmışlar diye hayıflan 
mak bize dü~mese de kara sularmu 
zm bir yabancı talıtelbahirlc bu
landınlma.o;rna razı olamayız. 

Eğer bu arada bir m«>çhul tah
telbahirin kara sularımızda leşi 

bulunursa şa~mamak icap eder. 
Çünkü bizim ıkara sulanmııı yaban
cı tekne, yabancı adam ,.e yabancı 

gözlere iyi gelmediği cmsalile ma~ 
lô.mdur. 

• 
Çin· Japon •• 

V iizde doksanı Japo.n kaynak 
larındaııı gelen haberlere 

göre ,Japon ordusu.mm ve Çinde mu
kim Japonhlann hali fenadır. Her 
tarafta tecavüze, hücuma uğramak 
tadır. 

Diğer taraftan Şanghaydaki bey 
nelnıilel mmtaka.da da bir ı;ürü a
dam harp hareketleri avakibindeın 
olarak ölmü~tür. 

Orada menfaatleri olan Anupa 
ve Amerika devletlerinin iki taraf 
nezclindeki tanssut teşebbüsleri su 
ya düştükten sonra beyaz halkını 
öldiirülmemesi hakkmclaki ricaları-
nm top "\'e mitralyöz gürültül«>.ri a
rasmda işitilmek ~ansı çok değildir. 

Bir Çin - Japon harbinin ba~lan-

~"'' Yazan: vrVT _,..._, ~ 

~ Yazan: i. FELEK ~ 
~~"""-' ~"""' 

gıcında olduğumuzu söyJemtk bü
yük bir kehanet teşkil etmez; yalnız 
adet çokluğu mutlaka zafer amili 
olacağına emin olabilsek bu i~te Çin 
I~rin muzaffer olacağını t:ıhmin 
ve temenni ederdik. Lfıkin tahmin 
ile temenni hrr zaman mfü·azi git 
miyen şeylerdir. Çünkü biı.-isi akıl 
diğeri his işidir. 

• 
Kuyruklu yıldız 

F - 1937 kuyruklu yıldızı se
mamızdan gelip geçti. Kuv. 

ntli dürbünlerle görülen bu yıldız 
kürremize 81 milyon kilometre ka 
dar yaklaşmıs. 
Rakamı büyük görüp te yıldı

zın daha fazla. yaklaşmadığına şaş 
mamalı. Biz fanilerden uzak grç
m«>k kuyruklu olsun kuyruıksuz ol 
sun bütün yıldızlanııı adetidir. 

Bizim için en akilane hareket 
miimkün olduğu kadar kuvvetli 
dürbiinlerle hunlan tarassut etmek 
ten ibarettir. Daha fazla yaldnşnu 
ya kalkmak belki de felaketi mu-
cip olabilir. • 

Onum için bizden bir ha~·h uzak 
geçen F - 1937 kuyruklu yıldızını 
uğurladıktan sonra yeni kuyruklu 
)'ıldızlar doğmasını bekliyerek müs 
terih olabiliriz. 

• Dilenciler 

B ir rivayete gi;re toplandı, 

bir ri\'ayete göre toplanma 
dı. Toplandı diyenler sokaklarda 

artık dilenci görünmez olduğunu i
leri sürüyorlar. Toplanmadı diyen
ler de dilenciliğin sade sokakta el 
açmaktan ibaret olmadığına <laya
nıyorlar. 

Kimin haklı olduğ1111u ara~br
mal\tan ziyade h:ınları merhamet 
nya göstcri8 l;iziindoo teşvik et
memekle dilenciliğin iler:emesiııe 
mani olabiliriz. Lfık"nı bugünkli ha
lile dilenciliğini istikraz, iane. ticaret 
\:e edebil at ile mü~ terek nokta•a
nnı ayırt etmek \'e dilencTğ'n ne
rede bitip istlkr::ız, iane, tiearet \'e 
edebiyatrın nerede bao:ludı•Yım kes
tirmek te pek kolay değildir. 

Çöplerimiz 

• staJJbulun çöpleri, tekrar 
1 ke.ndinden balı ettimıiye 

ba~ladı. ])enizi kirletmemek için 
karada gömülmiye haşlanan çöple
rin ge!.'-C!l sene başm111.a neler açtı
ğını hula unutmuş değ.liz. 

Bu se.ne ;:ehri kirlctrnelrten ise de 
nizi pislemenin elı\'eıı olduğunu dü 
~ünerek c;öpler l\lıırmarnnm akın

tılarına atılıyordu. Gazeteler, tahsi
sat frkdanmdnn dolayı çöplerin 
denize dfüdilmesiııden artık sarfı
nazar edildiğini haber \'eriyorlar. 

Kara.~·a dökemeliz yer yok. De
nize dökemeyiz; ımra yok. O hal
de bu çöplerin ne ola.cağ nı diişüoe 
cek za.mnn gelmiştir sanırız. 

Nasredclin Hoca bir yere misafir 
gitmi~ \'e kendisine verilen gecelik 
ka·rnğunun pek büyük olclub'lına gö. 
rerek ortasmdan hir iple boğup 

başına öyle giymis. Hn.nc sahilıi 
sabahle~·ın hocayı bu kılıkla ~öriin 
ce ka\'uğu neden bu hale getirdiği 
ni sormu'.'j: 

- Ne ~·apaynn '! Eğer ben 0011 

boğma.'öaydım, o beni boğacaktı .. 
ce,·abmı vermi~. 

Hocanın kavuğu yaptığı gibi hiz 
bu ~öpl~rin ic:ıhm:ı bakmazsak 
muhakkak o bizim icabımıza baka
caktır. 

Üç sene evveline gelinciye kadar 
:Maarif Vekfıletinin alt katında bir 
umumi kütüpane vardı. Bir gün bu 
kütüpane kapatıldı. Bu hususta söz 
söylemiye salahiyetli bir muhte • 
rem zat, bakın, bu kapanma hadi-
sesini nasıl anlatıyor: 1 
"- Kütüpanemiz iki sene evve

line geli.nciye kadar işe yarar bir 
faaliyet gösteriyordu. Türkiyede 
intişar eden her türlü kitap, gaze
te, mecmua ve risale tamamen, AV• 
rupada intişar edenler de kısmen· 
buraya gönderilir, muntazaman 
tasnif edilerek okuyucunun emrine 
hazırlanırdı. Kütüpane uğrak bir 
yerdeydi. Günü."1 her saatinde mü
tevazi salonu genç, ihtiyar birçok 
okuyucu doldurur, bunların kısmı 
azamını da tabii talebeler teşkil e
derlerdi. Hulasa bu kütüpane muht
te cidden faydası dokunan bir mü
essese idi. Fakat bina eski olduğu 
için kalorifersizdi. Biz soba yakı • 
yorduk. Bir gün kapıya dikildiler: 
"-Burası Vekaletin altına kon

muş bir bomba gibi: yangın tehli· 
kesi var. Kapş.tacağız, dediler. A
man zaman para etmedi. itfaiye de 
bir rapor verdi ve "Ankara Umu
mi Külüpanesi,, bu suretle kapatıl
dı. O gün bugün kapı kilitlidir.,, 

B unları söyliyen zat, her mü
nevver gibi, kitaba çok me

raklıdır: kitabı çocuğu gibi sever. 
Binlerce cilt kıymetli eserlerin rU
tubetli bodrumlarda nasıl çürüdü
ğünü anlatırken, adeta gözleri ya
şarıyor. 

"- Bina bulunamadığı için açı
lamıyor,, dedikten sonra bir garip 
ve acıklı hikaye daha anlattı: 
"- Hatırlarsın1z, dedi, bizim 

yine Maarif Vekaleti sırasında bir 
de "Okuma odamız,. vardı. Oranın 
da yürekler acısı bir "kapatılma,, 
sebebi vardır. Adı Halk Okuma O
dası idi ve faydalı bir yerdi. Gün
lük gazete ve mecmualar, hattl 
bir çok kitaplar gelirdi. Ayak lis
tü idi de... Daima kalabalıktı. Bir 
gün dwildi ki: 

"- Burası tembel yatağı halini 
aldı. Bütün işsizler vakitlerini bu

(l.fıtfen sayfayı ~viriniz) 



8 TAN 22- 8 - 937 == 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Veni lzmir hastanesi S u f d 
2 5 •1 . k k amsunoa raarasın a 

1 Çanakkalede inşa edilecek Karabarut deposuy~ bekçi kulübesinin iJl
şası ve etrafının tel örğülerle çevrilmesi işleri açık eksiltmeye ıkonulı:ntlf
tur. 

II. - Keşif bedeli (5697.25) lira, muvakkat teminat ( 428) lira.dır. 
III. Şartname, keşifname, proje ve sair eksiltme evrakı (28) k~ 

mukabilinde lstanbulda !nhisarlar lnşaat şubesinden ve Çanakkale Jnhl 
sarlar Müstakil Müdürlüğünden alınabilir, 

IV. - Eksiltme (25-VIll-937) tarihine rastlıyan Çarşamba günü sa· 

. !! mı yona çı aca Seyahat güçleşti 
BU iŞ iÇiN VILA YET BÜTÇESiNDEN 

at 14 de Kabataşta !nhisarlar Levazım ve Mübayaat şubesindeki alıtıl 
ı komisyonunda yapılacaktır. riJe 
j V - İsteklilerin eksiltme gün ve saatinde % 7,5 güvenme parala 
I sözü geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 4999) 

LAZIMGELEN TAHSiSAT AYRILIYOR 

lzmirin bugünkü ihtiyacını karşılıyamıyan Memleket hastanesi 
.tlzmir, 16 (TAN muhabirinden) -

Gmir memleket hastanesi, Ege mm
takasmin bütün vilayet ve kasabala,.. 
nndan gelen hastaları da kabul et. 
mek mecburiyetinde olduğundan ihti
yacı tam manasile karşılayamamakta 
dır. Yatak sayısı mahdut olduğu için 
ınüracaat eden hastalardan bir kıs
mına, boş yatak bulunmadığı cevabı 
:verilmekte, çok zaruri ve acil vaziyet 
terde de koridorlarda. yeryatakları 
hazırlanmaktadır. 

Bundan evvel, hastaneyi teftişe ge 
len bir müfettiş, aldığı tedbirlerle bir 
çok yatakları boşaltmak imkanını bul 

Kemalpaşa 
Panayırı 

Hazırlandı 
Koşu 

de 
ve Güreıler 
Yapllacak 

M. Kemalpaşa (TAN) - Burada 
her sene kurulmakta olan .hayvan pa 
nayırı 1 Eylillde açılacak ve bir 
hafta devam edecektir. Panayırda 
hayva_n ve eşya alışverişi yapılacak. 

tır. 

Panayır münasebetile 5 Eylul pa-
7:ar günü Halk Partisi ve Gençler ~ir 

liği menfaatine büyük at koşuları, 
pehlivan güreşl~ri ve bisiklet yarışı 
yapılacaktrı. 

Birinci koşu 3 yaşında ve hiç ko
şu kazanmamış yerli Arap tayları
na mahsustur. 

Mesafe 1000 metre, ikramiyesi 801i 
• 

ı·adır. Birinciye 50, ikinciye 20, üçıün 
cüye 10 lira ikramiye verilecektir. 

!kinci koşu dört ve daha yukarı 
yaşta ki yerli ve Y:arımkan Arap at 
ve kısrakları arasında yapılacaktır. 
Mesafe 2000 metredir. Birinciye 100. 
ikinciye 25, üçüncüye 15 lira verile
cektir. 

muş. Fakat çok kısa bir müddet son
ra müracaat eden hastalar bu yatak-ı 
lan yine doldurmuşlardır. 

Memleket hastahanesinin, İzmir ve 
civarı ihtiyacına cevap veremediğini 
gören alakadarlar, lzmirde Tür ki ye
nin en mtikemmel hastahanelerinden 
birini tesise karar vermişlerdir. Bu
nun için geçenlerde şehrimize gelmiş 
olan Sıhhat ve Içtimai Muavenet Ve
kilinin de müsaadesi alınarak hazır
lıklara başlanmıştır. 

Yeni yaptırılması tasarlanan has· 
tahane, dört yüz yataklı ve çok mü
kemıİı.el olacaktır. Binayı vilayet yap 
tıracak ve bunun· için Vilayet bütçe
sinden lazımgelen tahsisatı verecek• 
tir. Mühim bir paraya ihtiyaç göste
ren bu inşaat birkaç seneye taksim e
dilmek suretile yapılacaktır. 

Sıhhat ve Içtimai Muavenet Veka
leti, vilayetin müracaab üzerine i.ki 
yüz yataklı Trabzon hastahanesinin 
planını buraya göndermiştir. Bu has
tahane iki yüz yataklı olmasına rağ
men bütün tesisatile 1,250,000 liraya 
çıkmıştır. Dört yüz yataklı olacak o
lan Izmir hastahanesinin bunun iki 
misli fiyatla ancak meydana gelebi
leceği anlaşılmaktadır. 

Mudanya 
Köylerinde 
Sıtma 

Bursa (TAN) - Mudanyanın Run 
kuş köyü ile civarındaki bazı köyler 
halkının hemen yüzde yetmiş beşinin 
sıtmalı olduğu anlaşılmış, bir doktor 
riyasetindeki heyet oralara giderek 
200 kilo kinin dağıtmıştır. Sıtmanın 
prinç zeriyatından ileri geldiği zanne 
diliyor ve daha esaslı tedbirler itti
hazı bekleniyor. 

Ayd~n Bandosu 
Aydın, (TAN) - Istanbulda tami

, ------------------------------------------------~ 
Otomobil ve Kamyonları Sade Muayene 

ihtikara da 
Ankara Nümune Hastanesi Baştabipliğinden: 

1 Hastanenin aşağıda yazılı ihtiyaçları 22, 8, 937 tarihinden 6, 9, 937 ta· Etmek Kafi Değildir, 

Meydan Verilmemelrdir 
rihine kadr.r on beş gün müddetle eksiltmiye konulmuştur. . 

1 Eksiltme açık eksiltmedir. Teminat miktarı ve muhammen bedeıırrı 
hizalarında işaret edilmiştir. Bu üç kalem malzemenin hepsi birden jha·. 
le edilecektir. lhale 7, 9, 937 salı glinü saat 14 te Ankara Nümune haS .. 

l tanesinde teşekkül eden hususi komisyonda yapılacaktır. Şartn.~~.el~ 
J Ankarada Nümune hastanesinde ve !stanbulda Sıhhat mtidürlugun e 

Samsun, (TAN) - Altı kişinin 

ölümü ile neticelenen ge~enki oto
mobil kazasından sonra Sanıınm 

Belediyesi bütün otomobil \'e kam_ 
yonları sıkı bir kontrole tabi tut
muş, ehliyeti olmıyan şoförler, bo
zuk ve eski arabalar i~ten menedil_ 
miş, kamyonetlere yolcu alınması 

da yasak edilmi~tir. Bu işle Vali
miz Fuat Tuksol yakından alaka
dar olmakta ve gerek merkezde, ge
rek kazalarda yapılan muayeneler
de bizzat bulunmaktadır. 

Bafra ile Samsun arasında işlL 
yen Kaptı kaçtılar, em ziyade fakir 
halkı taşıyan kamyonetlere yolcu 
alınmasının yasak edilmesi üzerine 
ihtikara başlamışlardır. Benzinin 
tenekesi 450 kuruşken adam ba,şr
na 75-100 kunış alınırken bugün 
benzinin tıenekesi 292 kuruşa indiği 
halde fiyatı 125 - 150 kuruşa çı
karmışlardır. 

Bu yüzden fakir halk kamyonet
çllerle taksi yerinde gizlice anlaş
tıktan sonra yürüyerek şehir hari
cine çıkıyor ve orada yüklü kamyö
netlere biniyor. 

_Buna nazaran alman tedbirlerin 

Sıvasta qeni 
Atatürk 
Heykeli 

---O-

hiç bir kıymeti kalmamıştır. Şu 

farkla ki eskiden kamyonlara ga
rajın önünde binirllrken §İmdi §e
hir haricinde binilmektedir. 

Kaptı kaçtılann yaptığı yaloı~ 

bununla da kalmamaktadır. işleri~ 
ni görüp akşama dönmek üzere 
Bafradan Samswıa gelen veya 
Samsundan Bafraya giden bir yol
cumın, hareket saati belli olmıyan 
bu nakil vasrtalan yüzünden bazan 
iki, üç gün beklenildiği çok vaki
dir. Bu yüzden şu sırada Bafraya 
gidip gelmek, buradan Ankara.ya 
veya lstanbula. yapılan bir seya-

görülebilir. . . . k 

\ 
DIKKAT: Muvakkat teminat olarak para ve para .mahiyetindeki evr~ 

komisyonca ahnamıyacağından bunları vermek istiyenler ihale güniıtı· 

ı
~ den evvel hastaneye müracaat ederek teminatlarını Maliye Vekaleti veı

nesine yatıracaklardır. (2875) (5396) 
Beher metresi Muvakkat teminatı C-4Jsi 
muhammen bedel Miktarı 

Lira Kuruş 
11 
23 

25 

105000 M. 288 Li. 75 Kr. 
5000 M. 93 Li .. 75 Kr. 

2000 M. 37 Li. 50 Kr. 

!'Gaz hidrofil .... 
Sargılık .Aıneri1<811 
bezi 
Tarlatan bezi 

hatten çok daha üzüntülüdür. '••••••••••••••••••••••••••111111 
Ne Samsun belediyesi, ne de di- 1 BEYOO.LU VAKIFLAR DIREKTöRLOG.U lLANLARI 

ğer kaza belediyeleri booun önüne 
geçememekte, halkın lehine diye ya • :..•••••••••••1!11•••••••••••••111...,. 
pıla.n kararlar ve alınan t.edbirler 
de tamamiyle aksi neticeler ver. 
mektedir. Yalnız kamyon ve oto
mobilleri muayene etmekle, bozuk 
ve çürük arabaları seferden menet
mekle iş bitmiş olmaz. Belediye· 
mizin ve alakadar makamlann bi
raz da halkın bu dertlerile uğraş. 
masmı ve yapılan yolsuzlukların 

önüne geçmelerini dileriz. 

Orhaneli 

Son Yıllarda 

Hareketleri 

Ümran 

Arttı 

Satıhk Mahluller 
Muhammin 
Kıymeti 

Li. Kr. tr 
201 Hasköyde Hacı Şaban ırrıa.h ailesinde Kalaycı sokağında 46 N°· 

arsanın tamamı. _ . . ıı• 
211,40 Feriköy mahallesinin Ayazma sokagında eski 6, yenı 38 nutll 

201 
ralı arsanın tamamı. ıJı 
Pangaltı Kuyumcu sokağında 17 mükerrer yeni 23 numar 

arsanın ta.marnı . . . ıı 
489,20 Topane Cihangir mahallesın~ Uzunyol caddesınde 7 nurna.J1l 

45 metre 72 santim arsanın tamamı. 
52 Ortaköyde Çıkmaz kilise sokağında 10 No. 1ı arsanın tama~ 
Yukarda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile satışı 

8, 937 gününden itibaren 15 gün müddetle açık ~rtmmıya çıka~ını~~1~1 
ihalesi 23. 8. 937 l!ÜJ!Ü komi!wonda y~pıl.aç~gmdan_ 1~liplenn tnyu~ 7,5 pey paralarile Beyoglu Vakıflar Mudurlügu Mahlu at kalem e 

meleri. (5016) _/ 

Diyarbekir Belediyesind_eµ : ıı1 Heykeltraş Duroks 

Proieleri Hazırladı 

r 
Orhaneli, (TAN) - Bursaya 69 

kilometrelik bir şose ile bağlı bulu
~, nan Orhaneli, tabii güzellikleri, ma-
l denleri ve bol mahsullerile meşhur-

125 lira ücretli Diyarbekir Bele~ye ~en ~~murlugu ~çıkbr. l{a.Il~ğı· 
evsafı haiz olanların evrakı müsbıtelerile bırlikte Beledıye Başka.ı:ıl 
na müracaatları ilan olunur. (5361) 

1 1 dur.Ana şoselerden ve şimendifer RADYQLİN ·ııe 
yollarından uzak bulunan kasaba, 

j son yıllar içinde umrana kavuşmuş, Sabah \'e akşam her yemekten 
büyümiye başlamıştır. 350 ev vardır. soıııra. mutlaka dişlerinizi 
Nüfusu 1150 dir. llçe merekzidir. Bur 
sa - Orhaneli şosesi gayet mükem
mel bir haldedir. Şosenin her iki ta
raf çam ağaçlarile süslüdür. Üzerin
de 450 viraj, iki yüzden fazla köprü 
vardır. Çaım ormanları içinde bulu
nan nahiyemizin havası sağlam ve te
miz, suları boldur. 4-5 sene evvel 
muntazam borularla 8,5 kilometre u
zaktan kasabaya getirilen sekiz dere
celik su, kasabanın içine alınmış, 25 
çeşme halkın istifadesi için açılmış· 
tır. 

Merkez ve köylerde 16 ilkokul var
dır. Hükumet konağının önünde bu
lunan bahçe, halkın boş vakitlerini 

fır~alaymız. 

Yeni tarzda 
üçüncü koşu dört ve daha yukarı 

yaştaki ve Bursa vilayeti dahilinde 
yetişen yarım kan Anglo Arap at ve 
kısraklara mahsustur. Mesafesi 3000 
metr.edir. Birinciye 125, ikinciye 35, 

re gönderilen Halkevinin bando aleı:- · 
leri gelmiş, bando her akşam ac;ık ha 

hoş geçirmelerine im~an vermekte- 1 Yemeklerin kırıntıları, salyanın 
dir. ı ifraz ettiği mikroplar, dı§andan 

Orhaneli - Bursa hattında dört alınan muzır me\'ad karşısında 
Fevkalade 

va konserlerlne tekrar başlamıştır. 

üçüncüye 20 lira ikramiye verilecek- Zile istasyon Yolu 
tir. Zile, (TAN) - Beş kilometrelik 

Pehlivan güreşlerinde ve bisiklet istasyon yolunun tamirine başlanıl
yarışında kazananlara da kıymetli 1 mıştır. Bu yolun yapılması halkın işi-
ikramiyeler verilecektir. 1 ne çok yarıyacaktır. 

rada geçiriyorlar. Bari boş yere 
kira verilip masraf yapılmasın. Bu· 
rayı da dükkan yapalım, hiç ol -
mazsa ayda, yüz, iki yüz lira icar 
getirir ve şimdi gördüğünüz gibi 
orası halıcı dükkanıdır.,. 

- Halkevi kütüpanesini nasıl bu. 
luyorsunuz? dedim, ihtiyaca yetme 
diği belli, fakat faydası oluyor mu? 

dır. Umumi bir kütüpa.nenin halkın 
gelip geçtiği bir yerde olması la
zımdır, Halbuki Ankara Halkevi 
sapa sayılır. Oraya zannetmiyorum 
ki, o kadar çok gidip gelen olsun. 

Ş imdi bütün ümidimiz hük~
metin Ankara Umumi Ku

tüpanesi için bir bina bulmasına 
bağlıdır. Son zamanlarda adliye bi
nasının veya bugünkü Halk Partisi 
binasının umumi kütüpane yapıla
cağını duyduk. Fakat bunun da ne 
zaman olacağı belli değil..,, 

Saat kulesinin' bugünkü hali 

otobüs işlemektedir. Bu otobüsler üç dişler ve diş etleri eğer mütema-
saat içinde 69 kilometrelik mesafeyi diyen temizlenmezse bozWınağa 
katedebilmektedirler. ve ~ürünıeğe mahkumdur. Çü-

Sıvas (Tan muhabirinden) - A- Şimdiki halde iki krom madeni iş- rük dişler, mide ve barsak lhtilat-
tatürk heykelinin yerli sanatk3.rlar- letiliyor. Kasabada ipekböcekçiliğine ıarmdan zatürreeye kadar her 
dan birine 46 bin liraya yaptırılması büyük bir ehemmiyet verilmiştir. Ka- nevi bastabğa yol ~abilir. 

Bir Pudra 
Buldum fikrinden vazgeçilmiştir.Sıvasa, Türk racasu d.Uzlüklerinde geçen yıldan- 1 

istiklalinin en kuvvetli sembolü ola- btıerri pirinç yetiştirilmiye başlanmı .. ş- R A o y o. L N . b" sul aa.~~ 
cak değerde muazzam bir heykel di- Şayanı hayret yem ır u }(&· 

kilecektir. Bu işle, Dahiliye Vekaleti sinde istihzar edilen bu pudra, 
0 ~ 

de yakından meşgul olmaktadır . Bolu Halkevinde Bir ile muhakkak sabah, akşam n dar hafiftir ki, havada uçar. O deflıt 
Vekalet, buraya Alman profesör her yemekten sonra, yah~t ı: ce incedir ki, yüzde gayrimer; ~:siıe 

ve heykeltraşlanndan Duraks'ı gön- Profesörün Konferansı değilse günde s defa fırç am ve yüzü ince bir güzellik ta a.:: elli· 
dermiştir. Bu sanatkar, heykel için ••••• şartile ••••• kaplar. Hiçbir kimse sehh~ guıede-
saat kulesinin bulunduğu yeri müna- Bolu, (TAN) - Alman profesör· ğinizin tabii olmadığını id a. aı· 

• • A 1 b 1 · .. · "ha va.iııJl sip gönmüştür. Dahiliye Vekaletı, -~- lerinden Hermango p uraya ge mış z• t y k "I t• d mez. Hemen bugun yem ctii~ 
nıdın buraya yapılmasını ve projele- ve Halkevi bahçesinde Türkiye, Fin- ıraa e a e in e nlmış,, Tokalon pudrasını te bii· 

· J ·de rini tasdik ederse belediyenin ve hu- landiya, İsveç, Norveç, Hindistan, a ediniz. Evde veya yazıhanenlZ . bit 
susi muhasebenin vereceği tahsisatla ponya ile Felemenk sömürgelerinde Teşkilat Kadroları tün gün çalışınız. Yüzünüzde . tııçı;ii· 
derhal inşaata başlanılacaktır. Dahi- Cava hakkmda iki konferans vermiş· parlaklık eseri gözükmiyecektır. ·...ı!J 
liye Vekaleti de mahalli idareler büt- tir. Ziraat eVkô.leti teşkilat kanununa . . dBIJ.1" 

çesinden ayrıca yardımda bulunacak- Birinci konferansta 800, ikincide göre, merkez ve taşra teşkilatı kad- tün gece dans ediniz, tenınız ·rıiıe 
tır 1500 dinleyici bulunmuştur. Profe- roları hazırlanmıştır. taze ve sevimli kalacaktır. TeoJ e1' 

. h t' d b mlekPt · .. tlık v~rırı 
Saat kulesl·, Sıvasın en hakim bir sör, seay a ı esnasın a u me 11. · t tk"k cazip ve devamlı bır guze 1n,1 Kadrolar, Ziraat Vek ının e ı llll ; 

- Halkevi kütüpanesi, dedi, ih
tiyaca kafi gelmemektedir. O kU
tüpane vaktile Sillogoz adlı bir 
Rumun malı idi. Bize geçince bazİ 
kitaplar daha ilave edilcij ve bu
günkü şeklini aldı. İstifade bakı
mından hayli geridir. Evvela bir
çok faydalı eserlerden mahrum -
dur. Daha çok klasik eserlerle do-

!kide birde "halk niçin okumu
yor .. itabına uğrıyanlardan bir şe
hir halkı, Aınkaraltlar, Kültür Ba
kanı Saffet Arı kanın himmetini Yerindedir. Kulenin üzerindeki eski lerde aldığı resi~eri projeksiyonla istiyorsanız yeni "havalandırı 

il h ık ·ı · · · ve tasdikinden sonra tatbik oluna-
bekliyorlar. kerpiç evler de yıkılacak ve bu sırt göstermek suret e a ın ı gısını ar- Tokalon pucirasını kullanınız. 

caktır. ~~~~~~~~K~nuJ ZPlll~ı..aı.12'lL.t-Iu·r_ı:ıa.r:.K-1llU·Wt!~t:ı..ı.ıı:.w:~~tir~·U---"'u...aı.ilı~t~u~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----
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= Buğday Piyasası 
Yazan: Ziya Şakir 1 = 

ALDIK 1 

1 
= iNTiKAM 

Giinliik 1 

Piyasa 
1 

1 
Borsada üh·m Dün 

Satışlar y ~pıldı --o-

Zorumuz ve 
.Dileğimiz 
işte Budur 
Şah 1sına·1 

ııı bUYilk ~ ' Sultanın anlattıkları-
lii hır s'"kfı ,9bir .Yerd u netle dinlemişti. 
bıişu, Son e, onun sözünü kesme. 
~i geçnı[ş~ .. ~~ısa bir sükiın dev. 
e\'anı e+-· • ~h lsnıailin sualleri 
- "'1Il§ti. 
~ llekaıa B 
be . gönd~İ . en, Şah kuluna ha-
~ babaı §tim. Sultan Beyazıt 

tjde ı· ' 
b edecek b~rndır. Zinhar, onu ren 

bUhnaııın. d ır hal ve hareket vuku 
u ıı~ ' emiatun· N' . be . 
~ O~lerj . -:' • ıçın nım 

l't: llebeb~ dinlemedi. Böyle hal 
....._ !:!. 1Yet verdi., 

ti 'iilhını' ... 
l'ar \1e h · Beyazıt Han, artık ih 
~tın b astacıır. Hükumet umuru 
~.ı unun er d ' 
tıa11eleti, taht ın e kalmı§tır. Şeh-
~. ltaııılrn 

1 
ve saltanat kavgası

~ \'e ~ş a~ır. Memleketin her 
lı.. • liiç bi:~ma fesat salmışlar
"ll'\Jr. .... ~ -· arafta rahat ve huzur 
tı;ıanıışJardır 

~~~~e ayakİar altında kaldık. 
~ İÇin ~ zulümlerden kurtul
~~e d aç~p buraya geLmek is
l~k. 6n bır .~urıu muvaffak o
ljı ıaYan un Uzerine silaha sarı
l' au detmiye mecbur kaldık. qut a :.ı· 
ı. (~l'lıet cua.. İsyan ettinizse 
~da e etf ' 
\il) n, can ıniz. Fakat halkın ma 
~- teçtiği I~dan ne istediniz? .. Ni 
0.Yleti at nız Yerleri altüst edip 
' ~ı. eşe verdiniz? .• 

l'ıtı.l, • l\e geldi ... · 
llı.t~ g.uniz eza ve cefa-\fad ~u rnını alrnak için. 

~1 .. ern1tı ~vap, makul dei?ildir .. 
~"'llQ., \'e ~I~ ~atınmı sayıyor
~ ~ntıa ~ım ile Sultan Baye
ı... ~~ hır babalık ve oğulluk 
"'11 u bir 
~Ilı için h 1YOrdunuz .. benim ha-
~ ~ara« er türlü cevrücef aya 
~ değn' b~na haber salmanız 

~ ........ b_li ntıydi? 
f'a,ı._ ~ ... 

'\ll.t • Şahı"" B'' itil , cahiu· ..... . oyle lazımdı. 
· ik ettık. Düşüneme-

~' llekaı~ 
Ilı~ dU,Urı a .. Bunda, cahillik etti-
~ ~tlıiıe e~~iniz.. Ya, benim 
~~ .YcıJunu~ıkten sonra, karva
le~ l'akın neden kestiniz?.. Bin 
ı~ 't? .. Ş tebaamı, ne hakla kat 
11tıı bir ta;Yh ~brahim gibi alim, 
l'\ 

1

11~etıin g~zleri önünde evla
d.a~"<l o IllUbevladınr kesmek.. son 
~leri} arek adamı hançer 

ta l':lq delik deşik etmek in
§ır mı?. 

S 'Ultan ·1 
' \'er 

1 
e Vezir şaşırmışlardı. 

2-a~ • lieın ecek cevap bulamamış
~· Şa}ı 1en Yerlerinden fırlıya-

O lll~Iard ~!tıaiUn ayaklarına ka

h~ daıtİka1' 
~ ~a ede .Ya kadar sükUııetini mu 

0~re,...,} Şah İsmail birdenbi-
' "'llŞti ' 

de ~il'inı · 
. :>A <Ve,.;~ t, (Sultan)· di"' · · 
"'"I: ti ,""4") Unv ' gennız 
te~~ olanı a~ını almışsınız .. Si
~ ı. Si arı ıdare etmek, vazi-
e~! bu Vazifeyi niçin ifa 

~uıtarı .'" 
'~lard1~1~ezir, büsbütün afal
~ a ha.şıa 1 bel, biribirlerine bak 

İiflt 11.b ls ~lşlardı. 
e 1ı tnaıı 't . l!e 8 ' gı tıkçe artan bir 

-...... h uaııe · 
u~ . Qalla b rıne devam etmişti: 
lı.fo.l~e b· ak! .. Başına, sarıgı"' nın 

·1.1ıı- '> ır sorg 
......_ ·.. uç takımışsm. Bu, 

'Serdarı 
haı.. Va" ık alametidir, Şahım. 

C\ll.. J., dem k . 
al'l "ll~n e kı, sen kendini 
~l'~ illi?., ;:~arını zannedersin, 
ilan r ett· Y e bakayım, seni kim 

a ki ı. Sorg 
, ~ İZi uç takmak için 

:>:ı Şaı.- n verdi?. """er •um ı . . 
......_ aıa.rııetid'ızıne ne hacet. Ga-

b Ca. ır. 
%ı.ı Ziler aı· . . 

\>cıkıı hangi anıeti mı?.. Peki, 
hak a, suçs\lı ga~.ad.~ hak ettin ? .. 
:ttı.1 ~ere k Musıu.manların na-

t> 11.ddede-~nlarını dökmeyı· gaza 
'"ltıltan "'''ın? .. 

%dti ' attık b' 
r • ltow... ıtrnişu B"t" ·· e~e'· ·~udan . u un vu-

......_ r<te idi, zangır zangır tit-
h. Şahınıı 
vıye lt "· Aif et 

. elteıenu,u." 

Fakat Şah Ismail: kaşlarını ça
tarak, ayakta el pençe divan du
ran beylerinden birine; 
_şu mel'unun başındaki sorgu 

cu al. Başına tak. 
Diye emretmişti. 
O adam, derhal Sultanın yanına 

gelmiş.. Sarığındaki mücevherli 
sorgucu çıkarmış .. Kendi başında
ki altın işlemeli kızıl külahın üstü
ne taktıktan sonra, büyük bir min
net ve şükran ile, şahın ayaklarına 

kapanmıştı. .. .. 
Sultan ile vezir, artık olum da-

kikalarının pek yaklaştığını anla
mışlardı. Şah tsmailin ayaklarına 
kapanarak: 

_ Bilmedik .. cahillik ettik. Af-

fet Şahım! .. 
Diye yalvarmıya başlamışlardı. 
Şah İsmail, ayaklarım <;ekerek; 
- Affetmek mi? .. Bilakis sizin 

gibi canavarları insanlara lfıyik 
o1mıyan ölümle öldürmek gerek .. 

Dedikten sonra, çadır kapısının 
'kPnıı.nnrb. hP.kliycn adamlarına; 

- Tez, şu mel'unları layik olduk 
ları cezaya kavuşturun. 

Diye, bağırmıştı. 

oldu~u halde bekliyen cellatların 
1.foienne atımıştı. Ve bunların kcl
·~eleri. bir hamlede yerlere yuvar
lanmıştı. 

Sonra .. Tekclilerin bütün eşya. 

ları ellerinden alınmıştı. Içlerin. 
den askerliğe yarıyanlar ayrılarak 
İran sipahilerinin maiyetlerine da-
ğıtılmıştı. Askerliğe ynramıyan

larla kadınlar ve çocuklar, İran 
köylerinde çiftçilik etmek şartile 
kam.ilen serbest bırakılmıştı. 

• 
Kafatasından Kadeh 
Şah İs."Tlail, büyük bir neşe için

de idi. İşlerinin uygun gitmesi, \'e 
muvaffakıyetlcrinin biribirini ta
kip etmesi, onun kalbine büyük 
bir sevinç vermişti. Onun ıçın, 

- ortada henüz kanları soğumamış 
olan yüzlerce cesedin yatmasına 

rağmen - şenlikler yapılmasını cm 
retmişti. 

Her tarafa, öbek öbek ate~ler 
yakılmıştı. Karargü.hın her tarafın 
da, coşkun eğlenceler başlamıştı. 

j Bandımıadan piyasamıza gön- i 
:: derilen 1800 kilo keten tohwnu :: 
j kilosu dokuz kuru~tan ihracat- i 
:: ~dar tarafından satın alınmıştır. :: - . . . -
1 1 = Trakyamn yeni mahsul kuş :: 
j yemlerinden ~chrimir.e sevkedi- j 
:: len 95,000 kilo miktarında bir - :: 
j ~ parti mal kilosu 7 ,37 - 8,30 j 
:: kuru."ja kadar müşteri bul•nuştur. :: 

1 • • • -
~ Konyac:lan gelen 15,000 kilo 1 
1 ~avdar ile Anadohmun ' muhte- ~ 
~ Iü yerlerinden gönderilen 64,000 1 
1 kilo ça,·dar kilosu 4,35 ıkuruştan ~ 
~satılmıştır. 1 
1 • • • = 1 Mersinde teslim ~artiyle cenup 1 
:: ınıntakası yulaflanndan 32,000 :: 
~kiloluk bir parti kilosu 4 kurur:;- i 
i tan verilmi-;tir. 1 
;ı•• ı ııı •ıı il 1111•11 ıı•ııı ı•ıııı• ı~ 

Zonguldak 
Kömür 

Havzasında 

Bir Aylık istihsal 

21 O Bin Ton 

Çavuşlar, Sultan ile vezirin üze

Tulumlar dolusu Isfahan şarabı 
su gibi içiliyor .. Her köşeden (Mıt 
np) ların saz ve gazel sadaları yük 
seli yordu. 

(Arkası var) 

Ereğli kömür havzamızın islihsa
latı günden güne artmaktadır. Son 
zamanlarda stok miktarı azalmıştır. 
Geçen Temmuz içindeki isti-hsalıitm 
86,662 tonu memleket dahilinde har
canmış ve depo edilmiştir. 30787 ton 
da dış memleketlere sevkedilmi§tir. 
Yunanistan 9056, Romanya 2197, 1-
t.,,lya 3789, İngiltere 1096, Mısır 296. 
ton kömür satın almışlardır. Fransa
ya da 24563 ton kömür gönderilmiş
tir. Bir aylık istihsalat yekunu tu
vönan olarak 203792 ton ve wrible 
olarak 6770 tonu bulmuştur. 

rine atılmışlar .. Kollnrrndan ve ba
caklarından tutarak çadırdan c;ı
karmışlar. .Meydanda kaynıyan 
ka7.anlara doğru sUrüklemiye baş ı-

lamışlardı. "ki . ~ 
1 
L o k M A N ~;~;~;~~~fü~~;~~;~:;~~~~~;tt~tt;tf~~~~fütf~ 

Meydana çıkacak alageyı. en .,a- fü;;:~;:;:;:;:~;:;:;~:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:!t 
bırsızhkla bckliyen Tckelıler, bu :·:·:·:·:;:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·::::::::::::::::::;:;:;:;:;:;:~::: M • • 

·· ·· ·· ırmışlar· "·:·:····················:···:·:·.············:·:'-···············:· E K ı Mı N 
hali goru: gormez şaş ' :~::}~:~:~:~:}~:f ;:~:::::~:~:~fü:;:;:::::::::::;:;:~; 
ha vretlennden dona kalmışlardı.. ··:·:·~: :·:·:·:·:·:·:·:·:.-·:·:·:·:·.·.-.·.·.-.·.·:-............. .. 
Sultan ile Vezirin· ,, •• , G 1111 TL~ R I• ::::::::::::::::::::::·:::::~:::::::::::~:;:;:;:;:;:;:;:;:::: 

- Hay bre, medet! .. Bizim uşak '--' '--' C:: :;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:·:·:·:·:·:·:·:·:::: 

lar .. Can kurtaran yok mu?. . 
Diye, avaz avaz feryat etımclerı: 

ne karşı, en küçük bir harekette bı 
le bulunamıyarak, adeta oldukla
rı yerlerde mıhlanmışlardı 

Feryatlar .. figanlar. Yalvarma-
lar hiç kimsenin kalbinde en kü
çük bir yardım ve merhamc:. ~-is 
si uyandırmamıştı. Yerlerde suruk 
lf'ne sürüklene kanlar içinde kalan 
bu iki adamdan birl. bir kazanın 
dibine .. Diğeri de öteki kazanın ya 
nma yanaştınlmıştı. 

Birkaç saniye, korkunç bir sükut 
içinde geçmişti. Bütün aneyda~d~
killeri dayanılmaz bir heyecan ıstı . 
la et~ti .. Sultan ile Vezir. karşı
laştıkları bu feci akıbetten çıldı:
mış gibi, kurtulmak ~c;in s.on bı~· 
mücadeleye girişmek ıstemışlcrdi. 

Fakat o anda, birçok eller ve kol 
lar kalkmıştı. Bu iki adam, birden 
bir~ havalanmıştı. Tüyler ürperten 
birer feryat koparnrak; kazanın 
içinde, fakır fakır kaynıyan o ce
henneınl suyun içine yuvarlanmış-

lardı. 

$ 
ah Ismailin dehııetli siyage
ti, bu korkunç ve emsalsiz 

ceza ile bitmemişti. 

Kaç Yaşında? 
Bayanlarrn yaşmdan bahis a~

nıak ayıp sayılır ama, kendileri
nin hazan bu bahsi a~tıklan olu
yor. Delili lzmirden N. S. imzasi
le gelen mektuptur. Bunu yazaın 

bayan okuyucumuz, kadınlar kaç 
yaşında muayyen günlerden kesi
lirler ve o zaman hasta olmamak i-
~in ne apmalı, diye soruyor ... 

Salın okuyucumuzun bu suali
ni kıt:ndisinin o yaşa yaklasmış ol 
duğuna hamletmek elbette yanlış 

olur. Okuyucumuz bu ~eyleri, ı:üp
hesiz, uzak, pek uzak bir zaman 
için soruyor. Onun için boo de bu
gün ;yaştan bahis a~tığımdan dola
yı ayıp ettiğimi sanmıyorum. 

Zaten, tabiatin islerinde kati he
sap yOktur. O yaşın, ekseri~·etıe, 

kırk be~ elli arasında geldiğini söy
lerlerse de birçok istisnaları var
dır. Yirmi sekiz ya~.nna kadar inen 
can sıkacak istisnalara karşı elli 
beş, altnuş yaşına kadar geciken, 
memnuniyet wrecek, istisnalar da 
vardır. Onun i~in tabiat alimlerin
den biri bu ya.jı kırk beşle altmış 

ara.o;;m<la tesbit etmiştir. 

duygusunun ~·a.5a bakmıyarak ke
silmemesine atfetlerler. Fa.kat bu
mın aksini düşünmek belki daha 
doğru olur. 

Her halde, bir kadın i~in toruni
le birlikoo çocuk cloğumıak en bii
yü.k saadettir. Bu saadeti lzmir
den mektup yazan bayan olm~·ucu
muza ve bayan okuyuculanınıu.n 

hepsine temenni eılerim. 
Vücut sağlamlığının, sa~hk kai

delerine u~·gun olarak ~·a.,amanın o 
zamanı geciktirmekte büyük tesiri 
vardır. Sağlam \'ÜCutta nıuan·en 
günler erken ba.5lar, fakat ge~ bi
ter. 

Sıcak memleketlerde o yasın er
ken geldiğini bilirsiniz. Şimaldeki 
soğuk memleketlerde ha~·lice geci
kir. Istanlıul, iklimi bakımından 
coğrafya \'aziyetindeın ~k Şimal
cieki memleketlere muadil olmakla 
beraber, bu hususta galiba coğraf
ya vaziyeti daha hiikim olduğun -
dan Şimal memlekelerincleki hal 
i>urada pek te işidiJmemi~tir. Bu -
nunla beraber lzmir haylicf' sıcak 
bir iklim olduğundan, oradaki sa -
yın okuyucumuzun Jstanbula ge
lip Boğaziç!aıde oturması belki ü
mit ,·erici bir tecriibe olur. 

ihracatçılar, Karışık Arpalara 
Rağbet Göstermiyorlar 

Dün, İstanbul buğday piyasasında çok canlı ve istekli satışlar 
olmuştur. Bir günde Anadoludan 12 vagon buğday, on vagon 
arpa ve iki vagon çavdar gelmittir. Gelen malların hepsine alıcı 
çıknıış, canlı satışlar olmuştur. Buğdayları\ sıra malı olarak 5,32 • 
6,07 kuruştan, 1. 2 çavdarhlar 6,27, 2 - 3 çavdarlılar 6,17, 3 - 4 
çavdarlılar 6,15 kuruştan satılmıştır. 
Sert buğdaylardan Anadolu mal- ı ------------

ları 5,25 - 5,36 kuruştan 'Mersin •ı k ı • ı • 
buğdaylarının 3 - 4 çavdarlıları 4,26 p e 1 e r 1 n 
kuruştan satılmıştır. Yerköy çavdar 
ları 4,30 - 4,35 kuruş fiyat bulmuş- K ı • • 
tur. Kuşyemi 8,30, yulaf 3,39 kuruş- On t r O U 
tur. 

Karışık arpalar 
Alıcı bulamıyor 

Arpa ihracatçıları, geçen sene mal 
!arı ile karıştırılan yeni mahsul arpa 
almaktadır. Yerli sarfiyat için de 
mahlfıt arpa satılamamaktadır. Te
miz Anadolu arpaları 4 - 4,05 kuruş
tan verilmiştir. Samsun mıntaka

smdan satışı teklif edilen 300,000 
kilo yeni mahsul arpa Samsun va
pur teslimi şartilc kilosu 3,25 ku -
ruştan satılmıştır. 

Kambiyo borsasında 
Dün borsada geçen mııruneleler 

gevşek ve isteksiz olmuştur. ünitürk 
15 liradan açılmış ve 15 lirada ka
panmıştır. Dün yalnız bir miktar Er
gani tahvili üzerine muamele ol • 
muştur Bu tahviller 95 liradır. Diğer 
muhtelif tahvil ve hisseler üzerinde 
iş olmamıştır. Merkez Bankası bir 
isterlini 629 kuruştan alarak 631 
kuruştan satmaktadır. 

Orta Anadoluda 
Balcılığın İnkişafı 

Ziraat Vekaleti, Orta Aaıadoluda 

balcılığın ihyasına karar vermiştir. 

Alınacak tedbirleri görüşmek üzere 
Eylülün 6 sında Ankarada bir top
lantı yapılacaktır. 

Mısır Rekoltesi 
Belgrad, 20 (A.A.J - lhrncat ta

cirleri mahafilinin tahminlerine gö
re Yugoslavyanın önümüzdeki ha
sat mevsiminde mısır rekoltesi vasa
tiyi geçecek ve 100,000 vagon kadar 
ihracı kabil bir fazla stok vücude ge
tirilmesine medar olacaktır. 

BORSA 
21 Ağustos CUMARTESI 

l'Al{ALAU 

Sterlin 627,- 632,-
Dolar 123,- 127,-
Fransız Fr. 90,- 100,-
Liret 110,- 115,-
Belçika frangı 80.- 84.-
Drahmi 18,50 23,-
İsviçre Fr. 570,- 580,-
Leva 20.- 23,-
Florin 65,- 70,-
Kron Çek 75,- 84,-
Şilin Avuf:hırya21,- 23,-
Mark 28,- 31,-
Zloti 20,- 23,-
Pengo 21,- 25.-
Ley 12,- 15,-
Dinar 48,- 52,-
Kron lsveç 30.- 32,-
Altın 1051,- 1052,-
Banknot 257,- 258,-

Ç EK L t; R 

630,75 631,-
0,7905 0,7896 

21,0625 21,055 
15,025 15,019 

4,395 4,6933 
86,6125 86,6085 
3,443 3,4417 

63,4165 63,3914 
1,432 1,4325 

-<>---

Kumaşları 

Damgalatmıyanlar 

Ceza Görecekler 
!pekli kumaşların standardı hak

kında. tatbikine geçilen talimatname 
etrafında bazı tüccarlar Ticaret O
dasına müracaat ederek malflmat 
almışlardır. Ağustosun 14 üncü pa
zar gününden itibaren tatbik mevki
ine geçen talimatnamenin hükümle
rine uygun görülmiyen kumaşlar, O
da tatafmdan kontrol ettirilecektir. 

Standart şekillerine uygun görül· 
miyen kumaşlan satan tüccarlar, 
1705 numaralı ticarette tağşiııin 

men'i hakkındaki kanun mucibince 
cezalandırılacaktır. 

!pekli kumaş satan tüccarların bu 
na mahal kalmadan Odaya müra
caat etmeleri ve mallannı damgalat 
malan lazımdır. Damgalanmıyan 

kumaşlar hakkında Odanın talimat
namesine göre muamele yapılacak• 

tır. 

Piyasaya Yeni 
Gelen Mallar 

Piyasamıza yeni gelen mallar şııı. 
!ardır: 4000 kilo nohut, 7500 kilo tif
tik, 5500 kilo yapağı, 15000 kilo ke
pek, 55500 kilo undur. Nohudun Is
panya tohumu cinsinden olanların ki
losu 11,20, kalburlanmı§ olanlar S,20 
natürel nevi 6 kuruştur. Tjftik cin
sine göre 95 - 155, yapnğıclan Trak· 
ya malı 68, Anadolu malhı.n 49 ku· 
ruştur. Kepek ve un fiyatl:ı.."'l çok de
ğişmektedir. 

ZAHİRE 
BORSASI 

21 Ağustos CUMARTESİ 
1'' 1 k' A 1 L A l{ 

Cinsi 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Buğday kızılca 
Arpa 
Bakla 
Çavdar 
Yulaf 
Nohut 
tç fındık 

Buğday 
Yapak 
Arpa 
Çavdar 
Kepek 
Keten tohumu 
Un 
Tiftik 

Aşağı 

K p 

6 3 
5 32,5 

6 6 
4-

4 12,5 
4 34 

4 5 
6-

43 10 

Yukarı 

K P. 
6 15 

- -
4 2,5 

4 35 

447 Ton 
41,5Ton 
30 Ton 
15 Ton 
15 ron 
15 Ton 
69,5Ton 

Derhal ortaya bir def ter çıkarıl 
mıştı. Şahın, muhteşem otağının 
önüne, iki dizi cellat sıralanmıştı. 

Tekelilerin etrafı, kuvvetli bir 
zırhlı asker müfrezesi tarafından 

kuşatılmıştı. Osmanlı hudutları i
çinde yağmacılık eden .. ve İran top 
raklarında da karvanın pusuya dü
şürülmesine iştirak eyliyenlerin i

si;!nleri o defterden birer birer o

kunmıya baslamıştı. 

Bu suretle, beş yüze yakın Teke
li ayrılnuş.. ellerinde yalın Kılıçlar 

Halbuki o tabiat aliminin söyle
diği de kati sayılamaz. Çünkü o 
~·a.,m yetmiş, seksen hatta yüzün

cü yıl ömre kadar geciktiğine mi
sali-er gösterilmiştir. Vakıa bu mi
sallf'ri işitenler ilkin bıyık altından 
gülmüşlerse de seksen yaşında ba
yanlann ~ocuk doğurduklarını da 
isitince o misallere ina.nmıya mec
bur olmm;lardır. 

Hem de bu müstesna çocuklar 
şiddetli aşk mahsulü olarak do -
ğarlar. Ondan dola~·ı hekimlerden 
b&zılan o ya.5111 gecikmesini aşk 

Fakat, o ya.~ ne vakit gelirse gelsin, 
onun gelmesi ihtiyarlığın ça.tma-;ı de 
mek değildir. O ya.~ daha gelmeden 
ihtiyarlamı!}, porsumuş kadınlar 

bulunduğu gibi, o ~·aştan sonra 
dim:liklerini, güzelliklf'rini muhafa
za. etmiş, sonbahar mevsimini yıl
larca uzatmıı; birçok bayanlar da 
vardır. Böyle yapabilmek i~in bi
rinci şart o ya.'j111 geldiğine keder
lenmemektir. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd 
Prağ 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

22,6714 22,6625 
4,l 854 4,1838 

12,0492 12,0444 
1,965 1,9643 

4,181 4.,179 
3,9825 3,981 

106,54 106,4975 
34,4034 34,39 

2,7236 2,7225 
20,425 20,435 
3,075 3,0738 ' 

iç fmdrti • 
Mercimek 

Ramzel 
G 1 DEN 

DIŞ FiYATLAR 
Buğday; Liverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Vinipek 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T.: Londra 
Fındık G.: Hamburg 
Fındık L.: Hamburv 

9 Ton 
17 ron 
2%Ton 

149 Ton 

5,83 
4,85 
5.70 
4,94 
3.77 
8.15 

94,65 
94,65 
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Mersinli Ahmet 
Rakiplerini 

ve Çoban 
Yendiler 

Festival münasebetile tertip edi-ı seviyede güre.,,..; yeti tir b. _ 
ı b .. ··k gUr t d.. :.'Y" ş en ır mu 
en uyu · . eş urnuv~ın~ un ak- hitte güreşmekten mütevellit bir ı::e-

§am Taksım .~d~da şımdiye kadar kingenlik ile müsabakaya ba.5ladı. İlk 
yapılan amator musabakalannda te- dakikalar ayakta ve it" ·ı er t• 
d .. f ··1 · büyUk b" ışme ı e 0 eç ı. 

u em emıyen ır kalabalık Ve devre berabere nih ti eli ·· ·· d 1 d aye en . 
onun e baş an 1• •• İkinci devreye kura mucibince Mus 

Saa~. dokuzda gureşlere başlandı. tafa altta başlandı. Estonyalı Musta
Dk m~ca~akalar Balkan .müsabaka- fayı halkaya almak istiyorsa da yere 
larına ıştırak _edecek pehlivanlarımız perçinlenmiş olan Mustafayı sökmek 
arasında 56 kıloda seçme mahiyetin- imkanını bir türlü bulamıyordu. 
de yap~ldı. .. .. .. Üç dakika bu şekilde bir oyun tat-

56. kıloda Kuçuk Huseyin, Hasan bik edemeden geçti. İkinci üç daki
r:ı:ahsıne, Ahmet ~ehmede, Ahmet kada Mustafa üste geçti ve rakibine 
Kem~~e .. sayı ~esabıle galip geldiler. bir iki salto ve kıle takmak teşebbti-

lluyuk Musabakalar Da lryor sünde bulundu. Son dört dakika a-
Tam. saat 10 da misafir güreşçiler- yakta devama başladı. Güreşçiler bi

le pchlıvanlarımız hep beraber ringe ribirlerine faikiyet gösteremiyorlar -
çıkarak halka takdim edildiler. Ve dı. Netice sayı hesabile Estonyalı Neo 
belediye Festival Komitesi namına galip ilan edildi. 
B. Semuh tarafından kısa bir söylev- Ağır siklet: .Nistrom (Finlandiya) 
le müsabakalar açılmış oldu. Samsunlu Ahmet: 

61 Kilo: Y.a.§ar- KuJolu Bu müsabaka serbest güreş olarak ya 
Orta hakemi Kemal.. Müsabaka pıhyordu. Alaturkadan yetişmiş olan 

pehlivanların biribirini denemesile Samsunlu Ahmet Finlandiyalı rakibi
başladı. ni kuvvetli bir iki elense ile alta aldı. 

Dakikalar ilerledikçe Yaşar tecrü- Bacaklanndan yakalıyarak sürtmek 
benin verdiği üstünlükle rakibine kuv istediği Finlandiyalıya vücudünün iri
vetli oyunlar tatbik etmiye başladı. liği yüzlinden muvaffak olamıyordu. 
Ve ilk devreyi galip bitirdi. lkinci dev tık on dakika Ahmedin hakimiyeti 
re Yaşarın isteğiyle yerde devama altında bitti. İkinci devreye Ahmedin 
başladı. Ya§ar meşhur oyunu olan isteğile yerde bat-ılandı. Üç dakika 
ters saltoyu tatbik etmek istiyorsa da yerde itişen pehlivanlar bir oyun tat· 
bir türlü muvaffak olamıyordu. Ikın- bik etmediklerinden hakem tarafın
ci üç dakikada Yaşar alta geçti. Bu dan ayağa kaldınldılar. 
sırada bir iki fnvullü harekete teves. Son dakikalar da ayakta oyunsuz 
sül etmesi halk tarafından fena kar- bir didişme halinde geçti. Neticede 
şılandı. Son dört dakika ayakta ve Samsunlu Ahmet sayı hesabile galip 
Kuloğlunun minderden kaçmasiyle geldi. 
devam etti. Ve neticede Yaşar sayı Nyrnan (lsveç) Çobaın l\lehmet: 
hesabiyle galip ilan edildi. 937 Avrupa şampivonu ve olimpi-

61 Kilo: Kerkkeinin (Finl8.ndiya) yat ikincisi olan Isveçli, Çobanın kar 
Ahmet: ~nsmda şansını deniyor. İlk hamleyi 

Bu müsabakaya iştirak eden Ah- Çoban yaptı. El ensesini ~ekti. Fakat 
met Ankaradan milli takıma gelmiş- hayret, İsveçli yerinden öile 'kıpırda
tir. Müsabaka çok süratle başladı. mıyor. Muhakkak ki, çok kuvvetli bir 
Ahmet rakibini bir iki denedikten pehlivan. Her iki güreşçide punn a
sonra kuvvetli bir kafa kol ile alta al lacak bir hareket yok.. Yalnız min
dı. fakat, kurnaz Finlandiyalı minder derin ortasında kuvvetli nefes alma
dışma kaçarak bu tehlikeyi atlattı. lar ve şiddeli itişmeler oluyordu. İlk 
llk on dakika ayakta ve oyun tatbik devre berabere nihayetlendi. !kinci 
edilmeden berabere bitti. Ikinci on devre kura mucibince Çoban alta düş 
dakikada kura mucibince Ahmet alta tU. İsveçli yerde çok güzel çalışıyor 
düşü. Finlandiyalı yerde çok mükem- ve Çoban müşkül vaziyetlere geliyor
mel oyunlar tatbik ediyor. Ahmede du. İkinci üç dakikada Çoban üste 
tatbik ettiği Kıle ve salto ile puvan geçti ise de bir şey yapamadı ve son 
aldı. !kinci üç dakikada Ahmet has. dört dakika ayakta devama başlaılı. 
mma çok güzel bir salto alarak sayı Bu sırada Çoban sıkı bir hamle ile ls
kazandı. Son dört dakika Ahmedin veçliyi yere vurdu ise de tuş minder 
hakimiyeti altında geçtiğinden mü- dışında oldu. 20 dakika netices;nde 
sabaka sayı hesabiyle Ahmedin gali- Çoban hükmen galip ilan edildi. 
biyetiyle neticelendi. Müsabakalara yarın akı;;am saat 

79 Kilo: Nordling (Finlfıdiya) - 21,30 da devam edilecektir. 
Rı7.ık: 

Finlandiya şampiyonu ve Avrupa 
ikincisi olan Nordling müsabakaya 
biraz kapalı başladı. Bu tutukluğu u
zun sürmedi. Rızıh~n acemi olduğunu 
hissedince oyunlar tatbik etmiye ve 
açılmıya başladı. Ve tam ikinci daki· 
kadn seri bir kafa kol kaparak Riziki 
altına aldı. Ve sıkı bir abanma ile 
sırtını yere getirdi. 

Si Kilo: Kadya -MeNinli Ahmet: 
Bu sikletin dünyada eşsiz güreşçi. 

si Kadya çok mütenasip bir vücude 
malik. Daha ilk saniyelerde Mersinli 
ye taktığı iki kuvvetli salto ile yere 
attı ise de Mersinli çevikliği sayesin
de bu tehlikeleri atlattı. Her zaman 
hücumda görmiye alıştığımız sevimli 
güreşçimiz Ahmet bu seferki güreşte 
adeta kuzu gibi... Oyle ya karşısında
ki pehlivana pek kafa tutmıya gel
mez .. lsveçli güreşçi çok rahat bir 
müsabaka yapıyor. 

Bilhassa boyunun uzunluğu ken
disine mühim bir avantaj temin 
ediyordu. Ilk on dakika bu şekilde 
ve berabere neticelendi. !kinci devre. 
de kura mucibince Kadya alta düş
tü. Ahmet üstten kendisini saltoya 
almak istiyorsa da kurnaz güreşçi 
mindere kapanarak Ahmede oyun ver 
mek istemiyor. !kinci üç dakikada 
Ahmet alta düştU ise de Kadya an. 
cak neticesiz bir salto yapabildi. 

Son dört dakika ayakta geçti. Ne 
ticede Ahmet rakibine hükmen galip 
geldi. 

Neo (l~tonya) - Hüyiik Mu4'tafa: 
1937 Avrupa şampiyonu ve dünya 

ikincisi olan Estonyalı Neo, Kadya 
vibi dünva samoivonunu venebilecek 

Meçhul 
Tehteıbahir 

(Başı 1 incide) 

bunu alakadar makamlara bildirmiş-
tir. 

Haciz altına alınan gemi 
neden Halice alındı? 

Diğer taraftan, bir ay kadar önce 
Çanakkalede bir İtalyan vapurunu 
batırdığı için haciz altına alınan ve 
Selimiye önünde demirli duran Ma
cellanos İspanyol gemisi, dün sabah 
Halice alınmıştır. 

Bu hal, vapurun. MallClaraya gir
diği 1.annedilen meçhul tahtelbahir 
tarafından torpillenmesi ihtimaline 
karşı alınmış bir tedbirden ibaret ol
duğu şeklinde yeni şayialara yol aç
mıştır. O kadar ki, bir gazete, meç
hul denizaltı gemisinin Selimiye ön
lerinde görüldüğü yolunda bir riva
yet çıktığını da kaydetmiştir. 

Fakat, alakadarlar, Macellanos va
purun un tamir için Halice alındığını 
kativetle söylemiı:ılerdir. 

Akdenizde Franıız gemileri 
Paris, 21 ( A.A.) - Salahiyettar 

mahfiller, Fransız vapurlarının Ak
denizde denizaltı gemilerine karşı 
himayesi meselesini şu suretle tasrih 
etmektedirler: 

lki aydan fazla var ki, Fransız bah 
riyesine, Fransız ticaret gemilerini 
himaye için talimat verilmiştir. Buna 
binaen, Fransız harp gemilerine, Lon 
dra.da deniz bakanlığının yaptığı gi
bi, yeni talimat verilmesine lüzum 
yoktur. 

(Başı 1 incide) 
mak olduğu halde misafir heyetler, 

ataşemiliterler, generallerimiz, Ka
mutay ve hakem heyetleri, Mavi ve 
Kırmızı ordu komutanları ve bin
başı rütbesine kadar olan bütün as
keri erkan, Bağlarsırtında hazır o
lacaklardır. 

Kritik, harekat müdürünün vere. 
ceği izahatla başhyacak ve bir sa. 
atten fazla görüşülecektir. 
Büyük resmigeçit, saat tam 15 te 
başlıyacaktır. Resimgeçit için Saray 
civarında geniş bir düzlük hazırlan 
nuştır. 

Daha şimdiden halk. muhtelif va
sıtalarla akın akı,; ~ra" istiksıınc

tinde gidiyor. Çorlu, boşalmış gibı. 
dir. 

Misafirlerimiz Edirnede 
Edirne, 21 (Sureti mahsusada 

manevraları takibe giden arkadaşı
mız telefonla bildirdi) - Ecnebi •mi
safir heyetler, bu sabah saat 8 de Te
kirdağından hareket ettiler. Lülebur
gaz - Babaeski - Havsa yoluyla sa
at 11,45 te Edirneye geldiler. Yol üs
tUnde bulunan bütün kasabalar süs
lenmişti. Halk, ordunun sayın misa
firlerini selamlıyordu. 

Edirne methalinde misafirleri Ma
reşal Fevzi Çakmak ve 0:-general 
Fahrettin Altayla Amiral Okan, ge
neraller, kadın tayyarecimiz Bay'ln 
Gökçen ve General Kazım Dirik kar
şıladılar. Mızıka ve bir askeri müfr€
ze, heyetleri selamladı. 

Heyetler, otomobillerle şehir cad
delerinden geçerlerken, biriken on 
binlerce halk tarafından sürekli alkış-
landılar. 

General Kazım C:irik ziy~fe 
Vilayet nümune fıdanlığı bahçesin-

de kısa bir istirahatten sonra Gene. 
ral Kazım Dirik misafirler şerefine 
bir ziyafet verdi. Ziyafetin sonuna 
doğru Kazım Dirik bir nutuk verdi ve 
ezcümle şunları söyledi: 

Türkiye Cümhuriyet rejiminin hız 
ve şevki ile yaşıyan büyük millet ve 
memleket pUi.nlanmış bir kalkınm:ı 
hareketinin içindedir. Atatürkün aç. 
tuh barış ve milletler arasında sem
p;ti devri Türk milletinin bariz ~arak 
terine sembol olan yeni bir çıgırdır. 
Bu umumi hareket içinde çalışan 
Trakya, dört beş nehrin suları ile A~ 
deniz, Karadeniz ve Marmaranın tabı 
at güzellikleriyle beslenen topraklan 
polikültür ziraate ve hele çeşit hay
vancılığa çok elverişlidir. Yuvarlak 
hesap 30,000 kilometre kara ol~n bu 
sahada Istanbulu A vrupaya baglıyan 
280 kilometre büyük turistik, beton 
asfalt yolumuz iki sene sonra 1939'da 
bitmiş olacaktır. Devlet Demiryolla~ı 
·1 Denizyollarmın yeni ve ucuz tarı_ 
ı e . 
f eleri ile mallarımız iç ve dış pıyasa-
ya sürülmektedir. 

Trakyada büyük kalkınma 
hamleleri 

General bundan sonra, Trakyanın 
ekonomik zirai hususiyetlerini teba~ 
rüz ettirdi. Girişilen tecrübeler hak
kında izahat verdi. Göçmen siyase
tine temas ederek dedi ki: 
"- Devletin göçmen siyaseti Trak 

yada dahi halkın ve toprakların re
fahına yol açmıştır. Ve bunlar az va
kitte kalkınmış bulunuyorlar. Her yar 
dım zamanında yapılmış ve yapılmak 
tadır. Hepsinin umumi sıhhati çok 
düzenindedir.,, 

General Kazım Dirik, Trakyanın 
diğer ileri hamlelerinden de bahset
tikten sonra: 

"- Yeni devleti kuran Büyük Şef 
halkın tükenmez bir ilham ve şefkat 
kaynağıdır. dedi. Manevraları yapan 
ve içli dışlı sempati kazanan ordu
muz kalbimin harareti ile söyleme
liyim ki yalnız Türkiye vatanının mü 
dafaası değıl, ayni zamanda bütün 
Türkiyenin ahlaki sahasında, disip
lininde, fedakarlıkta ve içtimai saha
da t erakki nUmurtesi ve umumiyetle 
bir irfan ve kültür mektebidir. Türk 
milletinin her ferdinin bir suretle 
feyiz aldığı ordumuz için bütün Tür
kiye halkında istisnasız olarak yaşı
van ordu severliğini burada söylerken 
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Cephesinde t1· 

Siyasi Bir l 
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zerliği yalnız bu gaye yakınbğtll el"İtlad 
ibaret bulmuyorum. Türk ve~ ııe" ltun 
kan seciyeleri arasında sıkı bır bııl ı:ı 
zerlik vardır. Türkler arasında ~ ler 
nunca kendimi Amerikada, }JJle C 
lılar arasında sanıyorum. !11'1' ~n 

8 izim biribirimizi az tsllı@' il 

mız ve bu sıkı ben!~)tl' llJ 
farkında olmamamız çok ~· iiII t.r 
Benim Amerikaya dönünce bU! gş<f 

'- . yatım için iş edineceğim ~ır ııtsr' 
vardır. O da Türkleri Amenka ııısfl 
hakkile tanıtmak ve layık ot.d

11

5
1J· 

derecede sevdirmektir. BU b~ f 
çok zahmet çekmiyeceğim, çU~Jı ıi t 
.min çok iyi haZJrlanmış, ı;tı! tl!t 
hakkında ilk alakalar uysnlll Jı 11>s 

Ayni sulh yolunun yolcusu o::cV 
bizi biribirimize çok yakınla§ 

Manevradan dönen motörlü ağır toplarımız 

bütün halkın gön!Une ve öz yüreğine 'Genelkurmay başkanı general Papa
tercUman olmuş bulunacağım. Sözle- gos'un bir gazeteye verdiği beyanat, 
rimi burada bitirirken yine büyük yanlış olarak intişar ettiğinden, ge
misafirlerimize hitap ederek diyece- neral dün gece, Izmir vapurunda A
ğım ki: nadolu ajansı başmuharririni kabul 

Bu kıymetli ziyaretleriniz bize çok ederek, mezkur beyanatın tashihini 
şeref ve ferahlar getirmiş ve unutul- istemiştir. General demiştir ki: 
maz izler ve hatıralar bırakmıştır. Trakyada cereyanını takip etmek-
Şükran duygularımı tekrarlarım.,, te olduğumuz manevralar bize dost 

Yugoslav Erkiınıharbiye ve müttefik Türk ordusu hakkmda-
Reisinin cevabı ki ha}Tanlığımızı göstermek ve ge • 

Edirne, 21 CA.A) _ Anadolu Ajan rek kıtaatm, gerek zabit kadrosunun 
talim ve terbiye, sevk ve idare ve ba-

sı hususi muhabiri bildiriyor: kım gibi muhtelif sahalarda takip e-
Ecnebi heyetler Genelkurmay Baş. dilen usullerin mükemmeliyetini tak-

kanlarmın en kıdemlisi sıfatiyle Yu- dir etmek fırsatını bahşetti. Bu ma-
goslavya orduları Genelkurmay Baş- nevralar ayrıca bize Türk ordusunun 
kanı General Ncdiç Kazım Dirik'e şu 

teşkllatı, talim ve terbiyesi ve şefle
nutukla mukabele etmiştir: riyle zabitlerinin kıymeti noktasın -

"Ekselans, 
Koleklerim ve kendi namıma bura. dan en mükemmel bir ordu olduğunu 

da Edirnede gerek tarafınızdan ge- müşahede etmek imkanını vermiştir. 
s n;ıı...-.aoo.. :a'LCU90.r· -cıaı.ı.a.,,_,.,;.ri 0-011 ... -.-.n 

rekse bütün Trakyaua halkla temas bir noktayı işaret etmek isterim : 
ettiğim her yerde bize gösterilen hüs- 0 d b"tl · · · · ·s· t• kud a za ı erınızın mı ıya ıv -
nü kabulden dolayı size samimiyetle retini arttırmak ve kendilerini seri 
teşekkür ederim. Vilayetinizin vazi- kararlar almağa mecbur etmek için 
yeti ve kalkınması için Cümhuriyet bu manevraların cereyanı esnasında 
hükümetiııin aldığı tedbirler hakkın- d fl · · 1 d .. ·· ··ı · or u şe ennın ,evve ce uşunu memış 
da tarafınızdan verilen kısa fakat mii vaziyetler ihdas etmek hususunda 
essir izahat dolayısiyle de size müte. gösterdikleri dikkattir. Bu tarzda 
şekkiriz. Bu manevralar münasebPti- karar vermek mesuliyeti üzerhıe 
le güzel viIB.yetinizin bir kısmındaki 1 k d 1 · k. f tt• k a ma , uygu arını ın ışa e ırme 
kısa ikametimiz esnasında bu siyase için en mükemmel bir yoldur ... 
tin müteaddit ve mesut neticelerini 

Misafirlerimizin Edirnedeki 
mlişahade etmek fırsatını bulduğu-

ziyaretleri 

tır. . . bilyC} lt 
Amerika askeri ataşesını h. 

bir zevkle dinledim. ıtıı~l 
Amerika hariciye nazın B:. (lıtıetl' 

Garbi Asya Paktına dair ııuk Jı~ 
mize bildirdigwi gu .. zel hisler }lll i!l' 

' ·-~ daki yazıyı manevra cepheS1
• ~ 

lirken okumuş ve buna dalr bır · 
yazamadığıma esef etmiştim·. >.,r 

Amerika askeri ataşesi, benitllit ti 
mak istediklerimi en samimi b 
kilde ifade etmiş oldu. ,t>I 
Ayrı!mazdan evvel Amerikll :ıC 

sinden manevralarımız hakk~ 
intibalarını da sordum. s~r ~" 
söyledi. Bu intibalar evvelk~. g: çl 
gazetede telgraf havadisi oıye 
mıştır. µ/ 

Ahmet Emin YA~ 

Şanghay dehşet 
içinde . 

tBtısı ıJnc.l~rs· 
maktadırlar. JapoQ Çin topç~\~s~ 
sında düello devam etmektedir· ·,."el 
zırhlılarnm ağır ateşi henUı 
memiştir. ~~ 
Bombardıman esnasında ': f1ll' 

imtiyaz mmtakasma ve Fran51 u;~' 
tımının üzerine bir obüs dil~ di1' 
Havas AjansTnın işgal ettiği ıŞ.J• 

obiisün tesiriyle, hasara uğr8~ti 
Çin kıtalarının muvalfalı' 1' f 

muzu ekselansınıza söylemekle bahti 
yarız. Birçok kasabalardan geçerken 
pek enteresan bir manzara ile karşı
laşllk. Bu kasabaların yansı uzun a· 
sırlarda meydana gelmiş yarısı İSE> 
yalnız son seneler zarfında vücude ge 
tirilmiş olmakla beraber bu yeni kı. 

Nankindcn verilen maliırııtl 1 f 
re, Çin kıtaları perşembe akŞ~~ 
at 15 te rıhtım civarını işgııl . ,fi 
Yanque Sepau ile Şcechuen'in ~f. 

Ziyafetten sonra ecnebi misafirler deki sokak arasında bulunan ~ J 
heyetler reisleri umumi müfettiş ge- kıtalarının muvasalalarını ı;el'l' 
neral Kazım Diriğin makamına uğ- suretile elde ettikleri muvaffll ŞŞ 
rıyarak kart bırakmışlar ve sonra sı-1 ikmal etmişlerdir. Halihazıroa25 i t1' 
rasiyle Selimiye camiini Uçşerefeli hay limanında beşi kruvazör, iSI 

sım ilk kısımdan çok daha mamur _ camiini, Sarayiçi mesiresini ve jan-

d 
darma mektebini ziyaret etmişlerdir. ur. 

Bu kasabalarda en güzel ve en bil- Heyet erkanı mektebin bahçesınde 
yük bina son seneler zarfında. yapılan mareşale, orgenerale diğer ordu erka 
mektep binasıdır. Her kasabada şim- nına ve general Kazım Diriğe veda. e
di son zamanlar zarfında vücude ge- derek Edirneden ayrılmışlar ve hal
tirilmiş güzel bir okuma odası var- km bitip tükenmiyen alkışlan arasm
dır. Ekselansınız, verdiği kısa iza " da yola çıkmışlardır. Şehrin kapısm
hatta umumi faaliyetin her sahada da gene mızıka ve jandarma kıtası 
sarfedilen muazzam gayretten bah- ihtiram resmini yapmıştır. HeyP.t 
zetmese idi bile bu birkaç bina Trak- Havza, Babaeski, Lüleburgaz, Murat 
yanın kalkınması için yeni Türkiye h yolu ile ve bu kasabalar halkmın 
hükumetinin inkar kabul etmez bil- büyük tezahüratı arasında Tekir<la
yük bir eser vücude getirdiğini. isbat ı ğına dönmüş ve 20,15 te iskeleye mu
etmiye kafi gelirdi. Kanaatkar, ça- vasalat etmiştir. 

lışkan ve vatanına derinden bağlı Lir Yunan gazetelerinin neşriyatı 
halk kütlesi bu eserin vücude getiril-
mesine yardım etmiştir. Halk, ordıı
ya karşı hissiyatını bu manevralarda 
onu heyecanla karşılamak suretile o 
büyük bir devlet reisile hükumet .mü
messillerine karşı bağlılığını aa •ın
ları daima dostane ve içten alkışlarla 
karşılamak suretile gösterdi. 

Bu tesanüt ve mütekabil emniye
tin neticesi olarak ta halk bizi büJ!ik 
bir sempati ve misafirperverlikle kar 
şıladı. Kahraman Türk ordusunun 
misafiri olan bizler hakkımızda her 
fırsatla gösterilen hararetli hüsnU 
kabulden dolayı gerek Ekselansınıza 
ve gerekse Trakya ahalisine teşekkür 
!erimizi tekrar ederken kadehlerimizi 
gü:r.el vilayetini7..in ve ahalisinin re
fahı için kaldırıyoruz ... 

"Türk ordusu her bakımdan 

Atina, 21 (TAN) - Gazeteler, bü
yük Türk ordusunun manevralarda 
kazandığı büyük muvaffakıyeti alkış 
lamaktadırlar. 

Katimerini gazetesi diyor ki : 
"- Yunan erkanı harbiye reisinin 

alenen üade ettiği şevk ve heyecana, 
Yunan ve Türk askeri teşkilatını Bal 
kan ynnmadasr ve Yakındoğu barışı 
için bir anı.il gören Yunan efkarı u
mumiyesi de iştirak etmektedir.,, 

Bulgar gazeteleri ne diyorlar'? 
Sofya, 21 (TAN) - Büyük Türk 

askeri manevraları Bulgaristanda a
laka ile takip edilmiştir. Bütün gaze
teler, manevraların safhalarına ait 
tafsilat vermektedirler . 

Zora gazetesi, ismet lnönünün Tür 
kiyenin sulhperver olduğunu anlatan 
beyanatına işaret ettikten sonra, A-

mükemmeldir,, tatürkün ve Jnönünün yabancı dev-
Izmir vapuru1 21 (A.A.) - Husu- let mümesssillerine gösterdikleri sa

sı muhabirimizden: Yunan ordusu . mimi '!tifatlan kaydetmektedir. 

pi.do muhribi, ikisi tayyare ge~si tef 
mak üzere 45 Japon harp gcll1

1 
fl ef 

lanmış bulunuyor. Japon gemil;ı}Pı 
nebi gemilerin yanında yPtı al ıl 
için vaziyet Çinlilerin harekaW:ıı~ 
ni olmaktadır. Çin tayyareleri bBft' 
Yanque Sepau mahallesini bOJJl ıı,ıl' 
man etmişlerdir. Başka bir m~tıf 
ae büyük bir odun deposu y~diljll 

Yine Nankinden haber \·e d )'./ 
göre, Çin kuvvetleri ŞanghaY ~e JI' 
muvaffakıyetler kazanmıştır. ·rotif 
pon kıtalarını beynelmilel .!ı:;Je~ 
mmtakasına kadar püskUrtınu~ f}> 

İlk tahminlere göre Japonla:dilf' 
atı 2300, Çinlilerin zayiatı 8 l' 

Şimalde de harp şidde~~ el 
Şimali Çinde ıki taraf ara.sın 39f 

harebeler devam etmektedir·, de~ 
rayyareleri Pekin - Ha~ko\ Ukn111 t 
yolu üzerinde Çin merkezı b 

11
are1' \ 

tayyareleriyle şiddetli bir mu dllıci <' 
ye girişmişlerdir. Tokyo b~raf ettıf h 

ziyetin Japonya lehine ink1§8 

ni haber veriyor. ,a]e~t' 
Japon tayyareleri Cahaf e) gtdl~ 

merkezi olan Kahga'yı bom:ın ~ d· 
etmişlerdir. Ayni tayyarel . şeJJ'" 
bardımanına uğnyan NankıJl 

1 
hiçbir hasara uğramamıştır. 

----<O- - • 

1 
• .,,., 

ölçüve Tartı Alet erı 
Muayenesi .. 1,.u ~ 

B ııO" I~ 
Ankara, 21 (TA~> - a jJli.J1 • 

tartı aletlerinin muaycnele~uı;jlfll~ 
mal edildiği anlaşılmıştır. ·ıı Si 

. ~ . aıetıerı _, r 
ve Inhısarlar Vekaleti, tJıl11ıv r 
!'ıekilde muayenelerini, bunu bııd1 

denlerin cezalandınlrnnta.rtfl1 

miştlr. 
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TalebeKaydına ~~~~~~~~~~~~@~=~R 
---=======================-==========================11 

G·· Baş18nıyor 
ireukzt~.ı Sanatlar Akademisi 

orı ·· ~ ·· ~' Akadeını· .u g Un den 
.'\) 8a~atıer §ubeJ :Mi~art, Resim, Heykel, Tezyini Sanatler ve Türk Tez-

A!iınari ~rınden enürekkeptir. 
n~ olgunluk §~be~ı: Tahsil müddeti ikisi ihzari olmak üzere beş yıldır. 
J3 er bu 7Ubey:ktihanlarını vermiş bulunanlardan desene istidadı görü-

J Resı·... abııı olunur ad ... \" li · 
\u a bağlıdır ~ eykel şı:bcleri: Tahsil müddeti muayyen değildir. Isti-
ıı lldazı İstifad u şubeye devam edenler 30 yaşına kadar talebelik hukıı

ler aı orta nıe~t edebilirler. Resim ve Heykel şubelerine girebilmek için 
C de bir istid ep mezunu o~ımak lazımdır. Bu şubelere girmek istiy,.:n-

l''~ 1'ez~'İ.ııi Sat Yoklaması geçirirler. 
llu ~ afiş ve an~tıer. şubesi: Tahsil müddeti dört senedir. Umumi tez

•ubeye ortg?'af ~. Çinicilik, dahili tezyinat. mobilya kısımlarını havidir. 
~tarı alınır 0 a mektep mezunlarile bütün mmtaka sanat mektepleri nıe
~1Urla:r. · rta :mektep mezunları desen ve türkçeden imtihana tabi 

Saıı!t ~ülirk l'ezYİni Sa tl · ··dd t• d w ·ıd· c •. s ·dad• .. na tr şubesi: Tahsıl mu e ı muayyen egı ır. 
l~' 'I'iırk cUt g;sterenıer alınır. Tezhip, tezyini Arap yazısı. Türk cilt
haıı tı Ve Çİnj ahpla.rı imali, ebru ve ahar, Türk minyatürü, Türk tez-

rıakıştarı nakışları, kıymetli taşlar üzerine hak, altın varak imali, :a, hadd·' Sedef kakmacılığı kısımlarını havidir. Bu şubeye girmcık 
tı; Çe kom~ v~Zedilnıenıiştir. Talip lerin istidat sahibi bulunma !arı ve 
l ~itler direkt~~?~a muktedir oknalan lazımdır. Bu şubeye girmek i!!f-

2 tel'Vici Veorlu~e is~ida vermek mecburiyeti~de ~~ğ~~~~ler. ~~racat-
.... !<ayıt taliplenn yoklaması Akademi Dırek'torlugune aıttir. 

~ IÇ!n 15 e 1~e kabule 1 eylfılde baş1anır. Kabul yoklaması Mimari şu
l'a.Pı7 lieyk:ı Ulde, ~ezyinat f:Ubesi için 27 eylül günleri saat 9 da başlar. 

3 il', ve l'urk Tezyinat şu belerine ait yoklamalar 30 eylülde 
caa'l'r ,ı_ Ue..: a iplerin Akad · D' ,..J.t·· l'" w.. h"t be b" ·st"ıda ·ıe .. ~ " Ve bu . emı ır~ or ugune ı a n ır ı ı mura-

ra bı:ğlanına ıst~dada girecekleri şubeyi tasrih etmeleri lazıımdır. Isti-
h 'NUf" 81 ıcap eden vesikalar şunlardır: 
(l us ve h .. 
(! ' Sıhhat . uvıyet cüzdanı 

't-. 'n . 'l:e aşı raporu 
(J esını tah . 

' 1iu .. sıı vesikası 
snuhaı k" w 1 ı d · ~ tenın agıdı (me!<teple rinden bu sene mezun o an ar an ıs-

' 6 ez.) 
i tane k 

1 tı,~ ~neb· artonsuz vesikalık fotoğraf. 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbar~ sahiplerine 
senede kura ile 20,000 lira mükafat dağıtmaktadır. 
1937 sonuna kadar keşide tarihleri: Eylül, Birinci Teşrin ve Birinci Kanun 
aylarının ilk günleri. 

~n te 1
. olanlar yukardaki vesikaları mensup oldukları konsolos

vsık ett' . 
Akad . . ırınış. bulunmalıdırlar. . 

E' dev ernı nıharidir. Dev.anı mecburidir. Yalnız Türk Tezyınatı tli· C llıl'nda kolaylıklar gösterilebilir. ( 5424) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:----:~~~~---

Gümrük muhafaza genel komutan:ı§ı satınalma Beyoğlu sulh 1 ci hukuk hakimli
ğinden: Otk urnurbaşkanlığı Filormonik 

~~Uıııur;stras ı Şef 1 iğin den: 
lıanıestra.ı ;ka:'111~ Filormonik Orkestrasına bağlı, ayni zamanda salon 

"1 ~etler ~ıfe~ni de görmek üzere bir caz heyeti, teşkil edilecek ve 
~ul ı~tihil-nma tabi tutulacaklardır. İmtihanda kazananlar 

ne\rtne gore ayaa ı:su-ı:>u !ıra ttcretıe angaJe edıleceklerdlr. 
, ~ir :ı,Yan· Salon müziği ve caz için: 
, il' ikin . ıst, - Bir birinci kemancı 

lıır 'l'encı ke:nancı (başka bir alet de çalabilecek) 
~I' :Sato~ saksofon (Bandonion yahut Akordiyon çalabilecek) 

lı r l\ontrb 
lı ır l'ro as (başka bir alet de çalacak) 

t 'l':ro:boncu (başka bir alet de çalabilecek) 
ı .. ~acaktet Çalan (başka bir alet de çalabi·t~ek) 
:"ltltuı . ır. 

~ 1 eJt ~:~ hUViyet cüzdanları ve elindeki sair vesaikle birlikte imtihan 
~ ~butde 6 EylüJden itibaren 11 Eylül 1937 Cumartesi gilnüne ka· 
~ f~ ise 15a !:~ata.saray Lisesine ve Ankarada imtihana girecek nam-

1t11r 0tnı.011ik ..,,.rlUlden 20 Eylül Pazartesi gününe kadar Cumurbaşkan
acaat Ve ?I'Restrası şefliğine başvurmaları lazımdır. 

b lintihan zamanı saat 10-13 arasındadır. (2722) (5224) 

'"let D bit'i( .. emiryolları işletme IX 
'k ~ torlüğiinden: 
t eıı to 

1937 
'l'arih · · • d ·ı · l'a\oe l'lllen. 1. ınde kapalı zarf uırulilc satın alınacağJ ılan e ı mış 

~~e ~ il.it i:tu~ Uzerine bir müddet tehir edilmiş bulunan 8000 ~eşe 
~ıı · ltletın alenın 28-8-1937 Cumartesi günü saat 10,30 da Sırke· 
~11°1~U:r. e satınalma komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacağı 

la~ 1'e gi 
deıı. ettiği ;ıe~ isteyenlerin 1560 liralık muvakkat teminatla kanunun 
~ 'acak esı~.aları, Nafia işlerine ait eksiltmelere girmek ist~ye~ler
C!a1tt it \'e6ik ınuteahhitlik vesikası hakkındaki talimatname daıresınde 
~ ~lto~~o~ :e. tek!1flerini ayni gün saat 9,30 kadar işletme binasın
~ld Uıer b . eısUğine vermeleri lazımdır. 

e 9, İ§le~l§e ait şartnameyi, Ankara Malzeme Dairesinden ve Sir
\'"" e Satınalma Komisyonundan bila bedel alabilirler. (5334) 

~I! ıı~~~ek mühendis mektebi arti ırma 
trı~~ıtı~e klltrne komisyonundan : 
~~~ Ciıı~nan Miktarı Tahmin pey eksiltme gün ve saati eksiltme: 
!{ \>ull tt_ Fiatı akçesi Tarihi nin şekli 
},a\otın ~'Itlta.r;.., 4000 A. 10 Ku. 
v~.. •1 C) .. ç ıooo 
lı~~ l'all.ııanbey 500 A. 13 " 

""il ~ lllııcak A. 13 ,, 
Ateıt avu§ 500 K 13 " 

?'ıda . lebiı:ı 
19 

500 K. 30 ,, 

61 L. 27-8-937 Cuma 14 Açık 

Serkis ile Minasın müştereken mu
tasarrıf oldukları Pangaltıda Ccdidi
ye sokağında 38 No. lı ve 3000 üç 
bin lira muhaımmen kıymetli evin 
tama.mı şüyuunun izalesi için açık 
artırmaya konulduğundan 30, 9. 937 
perşembe günü saat 15 ten 16 ya ka
dar Beyoğlu sulh mahkemesi başkii.
tipliğince mUzayede ile satılacaktır. 
Artırma bedeli muhammen bedelinin 
yUzde 75 ni bulursa o gün ihale edi
lecektir. Bulmadığı takdirde on be
şinci güne gelen 15, 10, 937 cuma 
günü saat 15 ten 16 ya kadar icra o
lunacak ve en çok artırana ihale c· 
dilecektir. 

1 - Emlakin evsafı mahkeme baş
katibi nezdindeki 937-15 No. lı dos
yada yazılı olduğundan anlamak isti
yenlerin orada okuyabilirler. 

2 - İhaleye kadar birikmiş mali
ye, belediye vergileri ve vakıf icaresi 
yirmi senelik evkaf taviz bedeli ve 
tellaliye müşteriye aittir. 

3 - Artırmıya girmek istiyenlcr 
muhammen bedelinin yUzdc 7,5 nis
betinde teminat akçesi veya ulusal 
bir bankanın teminat mektubu getir
meleri şarttır. 

4 - Artırma bedeli ihaleden itiba
ren yedi gün içinde mahkeme kasa
sına yatırılacaktır. Aksi takdirde i
hale bozularak farkı fiat, zarar ve zi. 
yan faiz bila hüküm .kendisinden alı
nacaktır. 

5 - 2004 No. Iı icra ve iflas kanu
nunun 126 mcı maddesine tevfikan 
gayri menkul üzerindeki ipotek sahi
bi alacaklılarla diğer alaJsadarlar 
gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını isbat için ilan gününden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı müs 
bitelerile birlikte satış memuruna 
müracaat etmelidir. Aksi takdirde 
tapu kütUğü ile sabit olmıvanlar sa
tış parasının paylaşmasından hariç 
kalrrlar. 

6 - $artname mahkeme divnnhn
nesinde herkesin görebileceği yere 
asılmıştır. Fazla malumat almak istl
venlerin 9~7-15 sayılı dosyaya mü . 
racaatleri ilan olunur. 

111 1tıtı ~!la, lb.i~7 :mali senesi 2 inci Teşrinine kadar ihtiyacı olan -yii'ka
atte ~a e koı:ıuı r, ınuııammen bedel ve ilk teminatı yazılı mevad açık ek
~1'1ııeıt ~Cakı:uştur. Eksiltmesi hizasında gösterilen gün, tarih ve sa
• ahiliı:ıdıs~Yenı . ~artnameyi görmek isteyenlerin herglin ve eksiltmeye 

e lllUte er~n belli gün ve saat te Gilmüşsuyundaki Mektep binası Eyüp sulh hukuk hakiımliğinden: 
O Şe kil Komisyona mu racaatları ilin olunur. (3 5144) Fener Rum patrij{hanesinde ki.tip i-

t-ı ,--;~~---•••••••••••••••••- ken ayni yerde 1 odada 19 şubat 937 
t Dı1nfry il gününde ölen Hıristo Papayuvano-

l o arı ve limınlar1 işletme U. idaresi Dinlar1 nun terekes;ne mahkememizce e1 
konmuştur. İlan günUnde başlamak 

._~-~.el sl.r:ı},,tvrne i.Yeci Aranıyor ~;;~:ds:::l~: ~~;e:;~ ~~r==~~1:~~e~~ 
~ •• ,,..... y.. ay içinde mahkemeye ba~vunmalan 
I! iller 

1 alınac nıiz deı>olarında çalıştırılmak Uzere imtihanla birkaç ve müddetinde başvurmıyanlar hak-
f' ~ar hı tercıb e~~ır. Tahsili olanlar ve bilhassa sanayi okulundan yeti- kında kanunu medeninin 51, 59 uncıı 

nasınrıa iş;lecektir. lstcklilerin dilekçe ve vesikalarile Haydarpaşa madrleleri hUkümleri tatbilr edileceği 
etnıe müdürlüğüne müracaatları. (5463) ilan olunur. 

komisyonundan: 
Eşyanın Cinsi Miktan Tasmlanan tutan 

Lira Kr. 

Kaptanlar için lacivert ....ıı 

Dk Teminat 
Lira Kr. tarihi 

Eksiltmenin 
günü ıaatl 1 

Elbise 92 Takım 1725 00 130 00 24-8-937 Salı 14 de 1 

Kaptanlar için kaput 92 Tane 1955 00 147 00 24-8-937 Salı 14,5 
1 - Gümrük muhafaza komutanlığı için yukarıda yazılı eşyanın ayn ayn pazarlıklan yapılacaktır. 
2 - Şartname ve evsaflar komis yondadır. Görülebilir. 
3 - isteklilerin ilk teminat olan vezne makbuzlariyle veya Banka mektuplan ile birlikte o günde Gala.-

tada eski ithalat Gümrüğü bina.smdaki Komutanlık Satmalma Komisyonuna gelmeleri. (4985) , 
1 Yatlh 

Eski Feyziati 

Yatısız Boğaziçi Liseleri 
Kız ve erkekler için ayn bölüklerde: Ana - Dk - Orta - Liae sınıftan 

Dk kısımdan itibaren yabancı diller 
Talebe kaydı için hergiln mektebe müracaat edilebilir. Istiyenlere tarifname gönderilir. 

~-----.. - Arnavutköy tramvay caddesi: Çifte sa.raylar. Telefon - 86,210 •••••••" 

11m .................................. ~-------------------ı• 
lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ,.e mahallesi Sokağı 

151 Bostancı Cesriderbent Ka- Değirmen yolu 

vaklı Bayır Mevkünde Umum 22-23/ 3-4 vergi 

1138 Burgazada E. Manastır. Y. Gönül-

lü ve Manastır 

1261 Tarabya Soğuksu mevkii 

1799 Aksaray Langa Katip E. Llnga bostanı derunu 

Kasını Y. Katip Kasım bosta-
nı 

3025 Bostancı Çatalçeşme 

3585 Ortaköy Taş ocağı 

3655 Yeni köy Panaiya Kasap 

3827 Yeniköy Güzelce Alipaşa Bağlar mevkii 

3875 Üsküdar Selami Ali Babacan 

405 Kuzguncuk E. Hacı Kaymak 

Y. Mente, 

4123 Eminönü Ahı Çelebi Limoncular caddesi 

4988 Erenköy Bakkal köyü, yolu 
6387 Bebek E. Osmanbey Y. Ehram 

Kapı No. 

2166 : 2167 

E. 39 Y. 37 

E. 31 

E. 29 • 31 
Y. 39 

E. 16 Mü. 

Harita 24 

E. 33 

E. 18 

E. 107 

E. 13-15-17 

Y. 15-17-19 

E.12 

E. 37 Y. 34 

3004/22 
E. 74 MU. 

Clul ve hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

• 

Tarla 

Metrük bağ yeri 

Arsanın 3/ 10 his. 

Arsa. 

mevya 

100 Açık 

artırma 

320 

700 

420 

140 

" 

" 
" 

.. 
içerisinde 

ağaçlan bulunan 3750 Kapalı 

sebze ve çiçek bos

tanı 

Ahşap hanenin 

6818/26880 his. 

Metriik bağ yeri 

lki kıta arsa 

Arsanın 1/2 his. 

Üstünde odaları o
lan Klgir dükkanın 
900/4800 his. 
Arsa 

Arsanm 3/12 his. 

240 

150 

330 

230 

550 
100 
200 

zarf 

" ,, 

" 

" 

,, 

,, 

Yıukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satı,a çıkarılmı§tır. İhaleleri 3, 9, 937 tarihine 
düşen cuma günü saat 14 tedir. Satış münha!!ıran gavri mübadil bonoa iledir. 
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HA~ 

Zeytin 
3 • 5 • 7 kiroluk tenekele rde 

75 Kur 
J,~ litre şişe 40, 11:: 60, 1 litre 100 kuruştur. Toptancılara tenzilat . 

. H:ısan zey~yağı bütün cihan piyasasında nefasetile mu~ayese edecek 
hıçbır ~msalı olmamasına rağmen bakkaldan aldığınız adi zeytinyağlar 
d.7r~~esınde ucuzdur. Pilavda, tatlılarda, salatalarda, balıklarda ve her 
turlu yemeklerde Hasan zeytinyağım diğer yağlara tercihan kullanınız. 

Kum, sancı, böbrc.k, taş, mesane has tahklarında bol bol içiniz, s. ifa bu
lacaksınız. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyonundan: 

Deniz nakil vasıtal:ırı kin 75 kalem eşya kapalı zarf usulü ile satın alı
nacaktır. 

1. - Tahmin bedeli 5356 lıradrr. 

2. - Adı geçen malzeme için şartnameler merkezimiz leva.ı.ımmdan pa
ra SIZ alınır. 

3. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 31 Ağustos Salı günü saat on beş
t e Galatada Kara Mustafa paşa sokağında mezkur merkez satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

·1. - Muvakkat tem.inat parası (401) lira (70) kuruştur. 
5. - Eksıltmeye girccP.k o'anlar kapalı zarf usulü ile teklif mektup

larını saat on dörde kadar komisyona mühürlü olarak vermeleri şart
tır. Aksi takdirde eksiltmeye giremezler. 

~N HOŞ VE TAZE ~fEYV ALARIN USARELERİNDEN İSTİHSAL 

. EDIL~DŞ TABU BiR MEYV A TOZUDUR • 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilebilmesi 
nümkün değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalarını ekşiliklerini ve mu
ınnid inkıbazları giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumi hayatın inti 
tamsızhklarını en emin surette ıslah ve insana hayat ve canWık bah-
1eder. 

lNGttJtz KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU - İSTANBUL 

1 

....................................... ~ 
30 Ağustosta: DUMLUPINAR'da 

YAPILACAK MERASiM MÜNASEBETILE 
Şehrimizin maruf 4büyük çiçek mağazası 

SABUNCAKIS 
gayet nefis ve nadide MADEN! ÇELENKLER, SUNI ÇIÇEKLER ve 
PAL:\IlYELER hazırlıyarak katiyyen örselenmemek suretile itinalı 
ambelajlarla arzu edilen yere teslim şartile sipariş kabulüne amade 
bulunduğunu alakadar maıkamlarm nazarı ittilalarma arz ile kesbi 
şeref eyler. İstanbul İstiklal caddesi 304. Telefon: 40167. Telgraf 
Sabuncakis, İstanbul, Ankara, Bankalar caddesi Tel. 3718. Teleg:-. 

Sabuncakis, Ankara 

•• r u umu 

BUYUK PIY ANGOSU 
5. ci keşide 11 Eylul 937 dedlr. 

1 Çaresi varken ısbrab 
çekmek .. ne acınacak hal! 

• GRiPiN: -------En şiddetli baş ve diş 
ağrılarını . romatizma 
sanc ı ve sızılarını 

keser 

• GRiPiN: 
Üşütmekten mütevellit 
bütün ıstırablan adale, 

bel sinir ağrıların~ 

d·ndirır 
Gripe, nezleye ve emsali hastalıklara kartı bilhassa müessirdir· 

Kaşelerini alınız. 
~-----icabında günde 3 kate alınabilir. ____ ....... 

.----- llk defa olarak alaturka sahnesinde 
Bükretin en methur ve maruf 

ÇIGAN ORKESTRA ve BALETOSU 

PANORAMA 
bahçesinde büyük muvaff akiyetler kazanıyor. 

MÜNiR NUREDDiN 
Ayrıca: S~ ~ T1LLA Anadolu Revü heyeti yepyeni progr~ 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
~ 

ı -.Nafıa Vekfiletinc_bafilı olan (Teknik Okulu) .mühendis 1~: 
memuru yetiştirmek üzere iki kısmı havidir. Her ThI Kısımda şıt> 

A) İnşaat - (Yol, demiryol, su işleri, yapı işleri) 
B) Makine. ıır 
Şubeleri vardır. Her iki şubede mi.i hendislik tahsili dört, fen rxıP.ı11\lf 

ğu tahsili iki senedir. . ıiS' 
2 - Orta mektep mezunları imtihanla, olgunluk imtihanı verıtılş 

m"zunları imtihansız alınır. td' 
3 - Kayıt müddeti 1 - 30 eylüldür. Kayıt muamelesi l stanbuldS. S 

dızdaki okul binasında her gün saat dokuzdan on ikiye kadar yapılll'·!lf 

. 6. - Eksiltmeye gireceklerin 1937 senesi ticaret odası vesikalanru te-
mınat makbuzu ile birlikte vermeleri lazımdır. (5142) j Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır ... 

4 - İsteklilerin 22 yaşından büyük olmaımaları ve istida, hüviyet ~ 
danı, mektep şehadetname veya tasdiknamesi, 12 adet Viktoryıı. ebll ~ 
da fotoğraf, tam teşekküllü bir hastaneden heyeti sıhhiye raparll• ~
ve hüsnü hal kağıtlarından ibaret evrakı kayit müddetinin sonuncu~
şamma kadar okul müdürlüğüne vermeleri veya işbu günün akŞ~ lf' 
kadar okul müdürlüğüne vasıl olmak üzere posta ile iadeli taahhütlU 

011' 
rak göndermeleri laz~mdır. Postada vaki olacak gecikmeler mazeret 

0 
·"VE LOK S" kagıdma basılan ~opya ları 
tetkik ediniz. Resimleri daha canlı, renk. 
leri daha tabii bulacak, gölgelerdeki ton 
dereceleri ve en ufak detayları göre-
ceksiniz. 

Kopyalarınızın "VELOKS., ka~ı
dına basılması için israr ediniz 
ve kA~ıdın arkasındaki 
"VELOKS" kelimesini arayınız. 

KOOAK SIRKETi 
k ıbul -Bey~ğlu, Tünel, 

f nsiz Sokak No. 3 

~ahıbı: Ahmet Emin \' AL'lAN. Um umi Nesri yatı idare Eden : :s. :SALl1U 

1 Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeler
le (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ..• 

DlKKA1': 

Bilet a lan herkes 7 / Eylul/ 937 günü ak,amma kadar bi~ 
letini değiştirmiş bulunmalıdır. 

rak kabul edilmez. . ıf 
5 - Birinciteşrin başlangıcında yapılacak dühul imtihan gUnlerı 

rıca ilan edilecektir. . dut" 
6 - Daha fazla bilgi edinmek istiyenlerin vilayetlerde Nafıa. nıU 

lüklerine, tstanbulda okul idaresine bauvurmaları. (5362) ___/ 
Bu tarihten ıonra bilet üzerindeki hakkı sakrt olur ... 

Daktilo aranıyor 
lyi türkçe ve Fransızca bilen 

bir daktilo bayan aranmaktadır. 
Galatada Yolcu salonu karşısın

da Tahir hanında 5 inci katta 
Gilkrist Voker şirketine her gün 
9 dan 12 ye kadar müracaat. 

İstanbul Asliye birinci hukuk mah

kemesinden: Galata da Mi nevre ha
nında mukim, Albert Kohut ve Lina 

Kohut tarafından M. aleyhlerden Be. 

yoğlunda Galatasarayda Yeni çarşı· 
da 11 No. da .mukim Momontı bira 

~ ~ ~ 

ll~ir A~~lUJL AIMl~~Il~A~ ~@L~JJil 
mr I .. mr 1 S H t Amerikan K ı z Koleji ~Hh 
ft. Al !'\. : ArnavutkOy, Tel. 36.160 ~Qllllll' 

Mektep, 1 ngilizceyi en iyi «ığrete n bir mOessesedir. Almanca veya f ransızca ihtiyari olarak mütehassıs m uallimle~ 
tarafından öğretilir. Milll terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile bayatı yaşatılı r . Kütüphanele rı 
mükemme ldi r. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedenf tekemmfilünü temin eder._ l be kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gosterilır. 

MÜHENDİS KISMI Ameli ve na zarf usullerle elektrik, makine ve Naha mühendisi yet işti,!!!; 

KAYIT GÜNLERi : Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 9 dan 12 ye kadar 7 Eylülden sonra 
her gün. 

Fazl a ıual e&mat" için n1c ı,tupla vcyu bi :r.7nt mürnc~u~t" edi l ebilir ... 

d~oo~~Yo~iMilti~d~~y~e ,----~•••••••••••••••••~~••~~~~~ 

Bay< ı:ı ı.la.r. Beyoğlunda Asmahmescit Şehbender 
sokak Kohut apartmanında mukim, 

Premişil Kohut aleyhine açılan mü

dahalenin men'i davasından dolayı 

kendisinin ikametgahı hazırı meçhul 

bulunan M. aleyhlerden Premişel Ko
huda ilanen tebligat icrasına karar 

verilmiş olduğundan on beş gün müd 
detlc esasa cevap vermek üzere yev· 
mi .muhakeme günü bulunan 21, O, 
937 tarihine müsadif salı günü saat 
H te mahkemede hazır bulunması 

ve yahut tarafından bir vekil gönder

mesi aksi takdirde hakkındaki tahki

katın da gıyaben icra edileceği teb
liğ makamına kaim olmak üzere ilan 

Büyük Dertten Kurtuldunuz! 
F E M 

• L Kadının 8.det zamanlarında kullanacağı yeni ve sıhhi 

1 bir tuvalet "serviyeti,, dir. Hususi (FEMIL) bağı 
denilen bir bağla kullanılır. En ince ve en sıkı el

biseler altında görünmez, çıkıntı ve biçimsizlik yapmaz. FEMIL sıhhi ve 
fenni bir şekilde hususi bir pamukla hazırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. Kanı 
derhal emer. Asla kurumadığı gibi, ıslaklık da vermez. Gayet hafif ve yumuşak
tır, cilde yapışmaz, tahriş etmez. Bayanlar, evde yazlıkta, sporda vazifede, mek
tepte seve seve kullanacağınız FEMIL sizi çamaşır zahmetlerinden tamamile kur
..armıştır. FEMIL ve bağlarını bir defa aybaşlarınızda kullanmak bütün dünya 
:loktorlarrnın bunu neden ısrarla tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. Her 
eczanede, parfümöri ve büyük tuhafiye mağazalarında bulunur. 

Ismet Eczane ve Laboratuvarı Ga lata, Istanbul Tel. 49247 : Eczaya m üteallik 
her siparişi müşterilerini memnun edecek bir şekilde dikkat ve süratle gönderir. 


