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BAŞ M U HAR R 1 R l: AHMET EM l N YAL M AN 
30 kupona mukabil blr 10 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. cUz 71/2 kuruştur, .. 

. 
MEHMETÇl(;IN BVYOK BAŞKUMANDANI 'A.TATVRK BVYOK MANEVRALARDA

1 
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Klişe TAN: KEMA~ 

BUYüK MANEVRADA 
Kahraman Ordumuz 

Dün Muazzam Bir 
G e ç i t Re s m i /ya p t ı 

Bir haftadanberi, dağ gediklerinde, 
çaWar arasında, baltalık onmanlar i
çinde, bizden kendisini gizliyen Meh
metçiği, artık büyük Türk ordusu
nun çelik hüviyetine bürünmüş ola .. 
rak karşımızda göreceğiz. 
Başına meşe dallarından çelenk ta.

karak; canı gibi sevdiği silahlarım, 
toprak rengi kılıflara sararak, düş
manın bakan gözlerini kör eden er
ler, şimdi engin Saray ovasının ileri
sinde, süngülerini cihana karşı parıl
datarak, büyük geçit için eın.ir veril
mesini bekliyorlar. 

Tribünler hıncahınç dolu .. Tam or
tada ordunun en yüksek rütbeli ku
mandanı Mareşal Çakmak göze çar
pıyor. Manevrada harekat müdürlü
ğünü yapan Orgeneral Altay, Başha
kem Salih Omurtak ve diğer kuman
danlar, kendi sıralarına göre yer al
mışlar, misafirlerin tribününde, be -
yaz kasketleri. zarif kıyafetlerile Yu
goslav generallerini görüyoruz. Atar 
şemiliterlerin de hemen hepsi bura
da ... 

İşte, kurşuni elbisesi içinde, dimdik 
duran İtalyan ataşemiliteri, işte pi- Bu gördü~ünüz resim tayyareclen alınmıştır. Resim sahasında yüz bin 
posu ağzından düşmiyen AmerY<an ki~ilik kuvvet, türlü türlü toplar \·emiahniki vasıtalar ,·ardır. 1''akat se 
ataşerniliteri ve işte, biraz ötede, iki tir o kadar l)'İ yapılıru~br ki hiçbir ~y görünmüyor. Her türlü malzeme
F'ransız zabitinin arasına sıkışmış yi ve efradı setir için kullanılan dallar adeta sun'i bir orman manzarası 
görünen en yakın komşumuz Bulgar hasıl ediyor. Manevraların muvaffa.kıyeti derecesine bu resim en giizel bir 
ristamn askeri ımümessili.. imtihan te~kil eder. 

Hasılı yeryüzünün bütün tanınmış 
milletlerinden birer adam, şu daki- ı ~~-__ ,._ ~ . , ~ __ -. _ -. -. .-"'"'" 
~üakdt~. ~~~~el;~.~:~~i~l~~e~or~~1~ü~; ~M _,_ar _,e ._,.şa~ı ""'y""ugo~slavya""y--a-- -G:ıJ '71y~o--r- : 
nasıl geçecegıru bıraz merak ve bır ~ U i 
hayli tecessüsle seyretmiye hazırla- \ b l • . 
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~ Memleketimizde bulunan u etmıştır. y u e 
~ Yugoılav heyeti M arefal yola çıkacak ve Eylul sonu-

ı.r.ı.E•"ll9·rY oru m. 
başlamak üzere iken 
n taşan bir sel halin

-~ ....... -a sahaya hücum etti. 
' ( Arlruı 11 lnelde) 

~ Fevzi Çakmak'ı Yugoılav na kadar Yugoılavyada ka- ~ 

~ manevralarına davet etmiş- lacaktır. Manevralar Zag- ~ 
~ tir. · Marqal bu daveti ka- rep civarında yapılacaktır. ~ 
~' ~ """-"""">..#' 

Bozcaada Kazazedeleri 

Armura Vapurunun 
Tayfaları Şehrimizde 
FelCikete Sebep Olan Tahtelbahirin 
Yanında Bir de Zırhh Varmış 

C. 3 işaretli bir tahtelbahir tara
fından Bozcaada önünde kara suları
mızda batırılan Armura adlı !spanyol 
vapurunun kaptan ve tayfaları dün 
Çnnakkaleden gelen Kemal vapurile 
şehrimize getirilmişlerdir. 

Gemi kaptanı, dün doğruca konso
losaneye giderek izahat vermiştir. 

Kaptan, gemisini torpilliyen tahtel
bahirden başka hadise esnasında va
ziyeti çok uzaktan kontrol eden bir 
harp gemisi gördüğünü, tahtelbahi
rin de torpili attıktan sonra o harp 

gemisine doğru gittiğini söylemiş, azı 
cak, uzak.ta bulunan geminin bayra4 
ğını ve tipini seçemediğini ilave ctmi§ 
tir. 

Dün, bir arkadaşımız kaptanla gö.. 
rüşmüştür. Kaptan Antonyo Alonsoı 
muharririmize şunları anlatmıştır: 
"- Sovyet Rusyanm Novorosisld

limanından Valansiyaya gitmek Uze
re Bozcaada önünden geçiyordum. A• 
danın garp fenerinin bir mil açığına 
geldiğim sırada sağ tarafımda bir. 

(Arkası 12 incide) 

Dünkü Spor Hareketleri 
Çok Zengin Oldu 

Festival programının spor hareketlerine tahsis edilen kısımlan, dün hep 
bir arada tatbik edildi, çok zengin ve dolgun spor mUsabakalan seyre
dildi. 

Dün bir taraftan yüzme müsabakaları yapılırken, diğer taraftan atle
tizm milsabakalan yapıldı. Bunlardan başka bisikletçi gençler de uzun bir 
yarışa giriştiler. Dün en geç olarak güreşler yapıldı. Bütün bunlann taf. 
silatı bugünkü spor sayfamızdadır. 
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Esnafla 
Görüşecek 

lstanhul 1'1ebusları, bugün sa. 
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1' at onda esnaf cemiyetleri lda- ' l ı ,, 
re heyetleri ile temas edecek ve 
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On Dört Yaşında 
Bir Ermeni Kızı 

Erkek Oldu 
"""' Bundan bir müddet evvel Haydar- .,. 

1 1 

i · toplant.dan sonra esnafın dilek. · 1, paşa Nümune hastanesine yatırılan 

Y S S 
lerlnl bir rapor halinde tespit e-azan : • • derek cumhuriyet Halk Partisi ve evvelki glln kendisine ameliyat 
Gmel Sekreterliğine gönderecek· yapılan Burgazlı Azada adında 14 
terdir. yaşında bir Ermeni kız, bu ameliye 

llııil!i!iıliiiiı!ıı----ıiiiııımii~~iıiİİıİİİ~~~~~lr • - -- - ·:_-__:. netıcesinde erkek olmuştur. -----=---=---=--- Azada bUylldükçe kendinde bir 

Avrupaya 
Gönderdiğimiz 

Mallar için 

gayri tabiilik görmilş, erkeklik hal
lerinden başka sesi kalınlaşmış, ada· 

leleri sertleşmiştir. 
Azada Burgazda muayeneye sev

kedilmiş ise de vaziyet teşhiz oluna
mamış ve nihayet Haydarpaşa has
tanesi hariciye mütehassısı B. Feri

dun Şevket kıza bir ameliyatla er
kek olabileceğini söylemiştir. Ame
liyat, dünkü kızı erkek yapmıştır. 

Azada hastanede henüz tedavi al-

tındadır. Ismini değiştirerek Azad a

dını alacaktır. 

Azatla ameliyat netice•inde 
erkelt olduldan •onra 

Köstence yoluyla A vrupaya sevket 
tiğimiz eşyaya Romanya tarafından 
tenzilatlı tarife tatbik edilmektedir. 
Romanya hUkümeti son zamanlarda 
bu tarifeye bazı kayıtlar ili.ve ettiği. 
ni bildirmiştir. Buna göre, tütun, bal 
mumu, balık, kitre, yumurta, tuzlu 
barsak, haım deri, halı ve afyona ait 
olanlann asgari 10-15 tonluk, taze 
ve cenup meyvalan, zeytinyağı, yün, 
pamuk, sebze, yaş sebze, peynir, ta· 
ze patates, ve palamuta ait asgari 
15 tonluk olan miktarı tenzilitlı ta-

Ucuzluk Mümkün Olacak mı? 

' AVtiLAR 
BAYRA~i 
YAPTILAR 

·yedi' 
Dün, Istanbul Avcılar ~ 

mensup avcılar senelik ba ak" 
yaşadılar. Bayram .çok. parl·deJI ~ 
Davetliler sabahleyın SırkeCl " 
ne binerek Küçükçekmeceye ve yrt! 
dan da Ambarlıya gittiler. ~ ,, 
Çobanc.-eşme mevkiinde kutl 61 r 
arada Ambarlı av meydanIJllll 
çılış merasimi yapıldı. ~ 

istiklal Marşile başlıyaD dl~ 
esnasında yeni av meydanına 
c.-ekildi. Avcılar Cemiyeti ~i~f • 
ğa ait kısa bir söylev verdı. ~ 
meği olarak mera kebabı, a\TCI '; 
vı ve meyva yenildi. Sonra a:;-' 
sabakalan ve serbest at.IIJ • ..t. .,. 
leri yapılarak bayrama nib•F 
rildi. • 

Tifo Aşısı Kontrall 

Eıat PQftl deurinJe talıdire Jefen 6irço1' hizmetler •ören 
poli. iJarecileri hircıraJa 

l rifeye tibi değildir. 
Kö11tence transit yolunda tenzilA.tlı 

navlun tarifesinden istifade edebil -
mek için bu miktardan fazla mal gön 
derilmesi mecburidir. 

Ev Kiraları için Bir 
Rapor Hazırlandı 

DUn, bütun kazalarda beıedi1' 
hükumet doktorlar, pazar ta 
istifade ederek, açık buluD.0 fi 
kanlardaki işçilerin tifo aŞJ8I 
mizlik kontrolllnü yapnııştardJt_;. 
trol esnumda, belediye eaıit -
zamlanna aykın hareket ed 
nafın dükki.nlan kapatıınııttır 

- Azizim!.. buna sen inanıyor 
musun?.. Düveli muazzamanın 

dağ gibi zırhlılan Ortaköyden Sa
lıpazarı önüne kadar yatıp durur
ken .. Kavaklardan Ça.mlıca tepele
rine, oradan da sahillerine kadar 
kat kat tel örgüleri varken .. bun· 
ların arkalarındaki hadaiz hesap
sız mitralyözler de Anadolu tarafı
na çevrilmişken .. Anadoludaki der 
mc çatma ordunun lstanbula gire
bilmesine nasıl ihtimal verebiliyor 
sun? demiştim. 

O zat ta bana, aynen ve har
fiyen şu cevabı vermişti: 

- Efendi Hazretleri! .. bütün bu 
saydığın şeyler, birer (blöf) tür. 
'.:;öreceksiniz ki; artık bunlardan 
b;çbiri, Anadoludan gelecek kuv
vetlere mümanaat göstermiyecek
tir ... Şuna emin olunuz ki, efkan 
Jmumiye. Bahusus dört seneden
beri izzeti nefsi ile oynanmak iste 
nilcn millet, artı« bu bostan kor
kuluklarına zerre kadar ehemmi
yet vermiyecek.. icap ederse onla
rın hepsini bir hamlede hiçe saya
cak şekilde hareket edecektir. Si
ze temin ederim ki.düveli muazza
ma da artık bu işlerden bıkmış u
sanmıştır. Emin olun ki, artık si
zin davanızla bundan fazla alaka
dar olmıyacaktır ... İsterseniz, si-

ze bir misal göstereyim. Biliyorsu
n uz ki, geçen sene Bolşevikler 0-
desa limanını işgal ederlerken, li
manın karşısında boy gösteren 
(müttef.lc hükumetler Karadeniz 
donanması), Odesaya bir tek mer
mi atmak lüzumunu bile hissetme
misler .. Sadece, hidişata seyirci 
kal:nakla iktifa etmişlerdir. Bura
da da böyle olacağına si?.e kapı ka 
dar senet vereyim. 

Demişti.. Görülüyor ki, hidisat 
beni tckz;p etti. O zatı, bilakis tas 
dik etti. Elyevm; milli ordu. ve 
milli hükümet: vaziyete hakimdir. 
Ordunun girdiği gündenberi, bizle· 
re de bôr şey de denilmemesi, nl· 
zikane bir siyasettir... Filhakika 
bugüne kadar hürriyet ve hayatı
mıza sahip bulunuyoruz. Fakat .. 
Acaba yarın ne olacağız?.. Artık 
bugün bizlere galebe etmiş olan 
ımilliciler, nekadar nazik ve neka
dar cömert davranırlarsa davran· 
sınlar; hıç şüphesiz ki, bizden dört 
senelik bir hesap istiyeceklerdir. 

- Veririz.. Santimi santimine 
hesap veririz. 

- Atma. be birader. Hangi he
sabı verebilirsin? .. Dört seneden· 
beri ortada ne hesap kaldı, ne ki· 
tap ... Eğer, Peyam Sabah'ın l&Y· 
falarını bakkal defteri gibi ortaya 
çıkarmak fikrinde isen, yaya ka
lırsın. 

Filozof Rıza Tevfik Bey ile, 
Peyam Sabah gazetesi sa

hibi Ali Kemal Bey araamda yine 
şiddetli bir münakaşa başlıyacak· 
tı. Fakat, sab• Şeyhialim, tekrar 

bu mUnakqanın önUnU aldı. Ora
daki kodamanlardan birkaçı da; 

- Beyefendiler! .. Ştmdi bu gibi 
feylerin ııra111 değil. Evveli. der
dimize bir çare bulalım. 

Diye mınldandılar. 
Şimdi, hararetli bir mUzakere 

başlamıştı. Ortaya birçok sualler 
atılmıştı. Fakat bütUn bunlar, şu 
sual üzerinde toplanmıştı: 

- Kaçalım mı?.. Kaçmıyalım 

mı? .• 
Kaçmak fikri galebe ediyordu. 

9~ ... ı...11, &h-.u .... "1crau1 .. '""°"., -"'-u 

geldiğine kani olan bu adamların 

hemen hepsi de, .milletin intikamın 
dan korkuyordu. Fakat ortada, ga 
rip bir Donkişotluk havası esiyor· 
du. Hiçbiri, açık ve sarih bir suret 
te: 

- Kaçalım. 
DemiyE> cesaret edem;vordu. 
Bu müzakere, geç vakte kadar 

neticesiz bir surette devam etmiş
ti. Nihayet Ali Kemal Bey: 

- isterseniz, yarına kadar sab
redelim. Ben, bu akşam ( Serkl Dor
yan) a gidip, bazı zevatın fikirlerini 
sorayım. Si.?. de. saraya birini gön
derin. Şevketmeap Efendimizin fi. 
kirlerini öğrenin. Yarın, tekrar iç· 
tima edelim. Kati kararımızı vere
lim. 

B u fikir, kabul edilmişti. Ar 
tık çıkıp gidilecekti. Birden 

bire, Kiraz Hamdi Paşanın aklına 
birşey gelmişti: 

- Böyle sık sık toplanmamız. a
caba millicilerin nazarı dikkatlerini 
celbetmiyecek mi?. Emin olmalıyız 
ki; bu adamlar hepimizi tarassut 
altında bulunduruyorlar .. Hatti şu 
anda bile, kapının karşısında bir
kaç kişinin beklemediği ne malfım? 

Dem isti. 
Kiraz Hamdi Paşanın bu sözleri. 

birdenbire ortalığa yeni bir durgun 
luk vermişti. Çehreler, birdenbire 
yine değişmişti. 

Bir ses yükselmişti: 
- Paşa Hazretleri. çok doğru 

söylllyorlar. Buradan çıkmadan, 

şöylece biz de etrafı bir tarassut 
ettirsek ... 

Derhal, pollalikten matrut, (Yu· 
suf) isminde birine emir verilmişti. 
Yusuf,. apartıman kapısına inerek 
ellerini ceplerine sokmuş .. Mümkün 
olduğu kadar ti.kayıt görllnerek. 
etrafı dikkatle gözden geçirmişti. 

Fakat bütün bu dikkatine rağ· 
men, biltlln bir maharetle kendileri 
ni saklamıt olan zabıta memurlan· 
nı görememişti ... Koşa koşa yuka
rı çıkarak: 

- Apartıman civannda halinden 
şüphe edilecek kimse yok. 

Demişti. 
Yusufun bu sö~leri, türlü türlü 

ateşlerle yanan herkesin kalbine 
biraz su serpmişti. 

(Arkası var) 
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Kira 

Zam Alan 
Muallimler 

Kız sanat mekteplerile kız enstitü- Ücretlerinin Düşürülmesi için Raporda 
leri muallimleri arasında kıdem zam· 
mı a1an1ar şunlardır: Bazı Teklifler ileri Sürülüyor 
Beyoğlu akşam kız sanat mekte· . .. . .• . 

bı. d d 11" · N d"d s· Deledıye İktısat MudUrltiğü, 1stan· n e mo a mua ımı a ı e ınan-

gil, hesap muallimi F..ahfametögel, ev bu
1
lda hay1atı uc~zlat~~ ~~susunda •.:L-....-. __ ... ~u. ..... u .. ..u..- -=-ı.- ne eı-H,apı ması ıcap em:-\.:e~ hakkın-

ü U 
• ua mıniı.~nımrraı: ~9 ... na. 

ğu halde bizde tamamile aksinedir. 
Bundan başka İstanbullular, diğer 
medeni şehirlerdeki halka göre ik• 
.. ...., - -

Sındırgıda . Ta 
man, sk dar kız enstitilsU fr.ansJZc.a ... t ucı ·· :ıu·-tı .b t tk'kl d b'r 

ı . . S "h E d b" k" ·a·k· .,a, m urı !;u u e ı er- en ı 
mual ımı emı a y or, ıç ı ı ış k b"t' · b" h ı . . . ısmını ı ırmış, ır rapor azır a • 
muallımi Muhıbe Dık, çamaşır mual-
limi Rabia Erenel, resim muallimi 
Hamide Çizen, türkçe muallimi Fat
ma Zeıkiye Yücebey, moda muallimi 
Ki.mile Erinkut. fen bilgisi muallimi 
Hamide Moral, İstanbul mıntaka s;;ı.
nat mektebi model atölyesi şefi Ce
lal Ersun, tesviye atölyesi şefi Ahımet 
Ersun; İstanbul terzilik mektebi ter
zilik muallimi İhsan Tekinşen, Zeki 
Biçmen; İstanbul Selçuk kız enstitü
sü nakış muallimi Tevhide Serov, 
türkçe muallimi Kazım Z&fır Yener
den, biçki ve dikiıJ .muallimi Belkis 
Sevengil; İstanbul akşam kız sanat 
mektebi biçki ve d!ıkiş muallimi Mü

mıştır. Raporunu kısım kısım ayıran 
lktı1&t MUdürlUğü, evvela kira me
selesinin hayat pahalılığı üzerinde 
oynadığı rolü ele almakta, kiraların 
pahalılığı ve bir kısım halkın yüksek 
kiralı yerlerde oturmalarının sebep
lerini araştırmakta. buna karşı alın· 
ması lüzumlu tedbirleri araştırmak
tadır. 

dirlcr. Ayrıcş, bir kısım halk ta yaz· 
lık ve kışlık oLmak üzere iki ayrı i
kametgah intihap etmektedir. 

Raporda, her şeyden önce lstanbul 
tehri sakinlerinin ikamet standardı· 
nı daha makul bir seviyeye düşürme· 
nin, şehir halkının ikamet meselesini, 
bugün görUlen eksiklikleri bertaraf 
etmek suretile hal ve f asledebileceği 
noktasına işaret edilmektedir. 

Y• r 111§ IHHllll 'rjt 

Sındırgı (TAN) - Beledi1" ~ 
neden beri kasabamız için~e ~el' 
lundurulmasmı yasak ett~ 
Uç ve taze yumurta ted. 6 gijçleşmiştir. Pazar günlen •, 
gelen piliç ve yumurtadan )l , .il, 
tifade edememektedir. r.i 
Yoğurt ta ancak köylerdeS' ;t' 

gunleri gelmekte ve yalnız 0 

lunmaktadır. 

nevver Meriç. 

Bu rapora göre, şehrimizde sene
lik gelirlerine nazaran muht-elif kim· 
selerin ilr;metgih için harcadıkları 
para yekdiğerinden pek farklı oldu· 
ğu gibi bu fanklar garp şehirlerinde 
bu sahada tesadüf edilen kira mik· 
tar ve farklarından da oldukça aykı
ndır. 

Raporda, bu gayelere varabilmek 
için en evvel kira bedellerinin düşü
rülmesi lazım geleceğini ileri sürmek
tedir. Bunun için de belediyeye bazı 
tavsiyelerde bulunulmaktadır. Bu 
tavsiyelere göre. evvela toprak fiya· 
tının düşilrillmesi, yeni pir yapı ka
nunu çıkarılması ve yapılacak bina
nın bütün teferrliatına ait masrafla
rın bina yapılmadan evvel şehir vez
nesine yatırılması, az kazançlı kim
seler için muayyen bir plan dairesin
de elde daima işe yarar toprak bu -
lundurulması. inşaat kooperatifleri 
kunılması lUzumlu görülmektedir. 

-o--

Karııyakada 

Kapalı ti 
Izmir, (TAN) - Amatö~ 

lerin himayesi hakkında " 
rarın faydalan görtilUyor. '111' 
da yapılmakta olan kapalı ~~. 
mek üzeredir. Havuzun atlpr
ri için lazımgelen maızenıe 

Köpeklerin imhası 
için Tedbirler 

Sokaklarda sersen gezen köpekl&
rin imhası için alınan tedbirlerin ta
mamen tatbik edilemediği görülmüş
tür. Şehirde rastlanan köpe«lerin ci
var köylerden geldikleri anlaşılmış -
tır. Bu nevi serseri köpeklerin imha
sı için, vilayet. bUtUn köylere tebliğ
de bulunmuş, köy bekçilerile orman 
koruculannm köylerdeki köpeklerin 
üremesinden mesul tutulacaklan bil
dirilmiştir. Bekçi ve korucular, köy
lerdeki köpekleri öldilrecektir. 

-
Haydarpaşa Banliyö 

Tarifesinden Şikayetler 
Devlet Demiryolları idaresinin Hay 

darpaşa hattında başladığı yeni ban
liyö hareket tarif esi, Akay tarifesne 
uymadığı için halkın şikayetine yol 
açmıştır. Eski tarife ile işlerine, gUç
lerine yetişen memurlar. yeni tari
fe ile hiç yetişmek imkanını bulanı~ 
dıklarını ileri sürmektedirler. 

Devlet deımiryollan ve Akay ida • 
resi. bu vaziyeti nazan dikkate ala· 
rak tarifelerde tadillt yapacaklan 
muhakkak görUIU-.•or. 

Diyarbekir Halkevinde 
Diyarbekir, (TAN) - Halkevi mu. 

siki kadrosunu genişleterek maruf 
bir viyolonisti angaje etmiştir. Bu yıl 
Halkevinin orkestrası çok mükemmel 
konserler vermiye haztrlanıvor. 

Dünyanın hemen birçok yerlerinde 
ikametgah için yapılan masraflar 
senelik varidatın yüzde onu ile yüz. 
de yirmi beşi arasında oynadığı ve o 
memleketlerde gelir arttıkça kira be
delinin de artırılması bir usul oldu-

Bir Kamı;on 
Bir lşçiı i 
öldürdü 

Evvelki gUn Ayvansaraydan Fener 
istikametine doğru ·gelmekte olan 
goför Zekinin idaresindeki 10 numa· 
ralı kamyon, Ayvansarayda idris a· 
dında bir ameleye çarpmıştır. Ağır 
surette yaralanan ldris, Balat Mu· 
sevt ha11tanesinde tedavi altına alın· 
mış ise de biraz sonra ölmüştür. Suç
la şoför yakalanmıştır. 

AY ACI KIRILDI 
Beyoğlunda Sent Antuan kilisesi 

bahçesinde merdiven üzerine çıkan 
Mihal, müvazenesini kaybederek ye
re yuvarlanmış, sol ayağı kınlarak 
vücudilnün muhtelif yerlerinden ya· 
ralanmıştır. 

Batından Ağır Yaralandı 

Osmanın ıdaresindeki 4097 numa 
ralı kamyon Galatada Savak adında 
birine çarpmıştır. Başından ağır su
rette yaralanan Savak, hastaneye 
kaldınlmış. suçlu ,oför yakalanmış
tır. 

dan getirilecektir .. 

Kanalizasyon 
Ücretleri için 

Şehir planının tatbiki esnasında 

9ehrin her tarafında yapılacak olan 
kanalizasyon masraflarının mal sa • 
hiplerinden alınması kararlaştınlmış, 
bunun için bir kanun projesi hazır· 
lanmıştır. 

Bu masraflara mukabil her hane 
sahibinden işgal ettiği a·rsanm beher 
metre murabbama mukabil üçle beş 
kuruş arasında bir para alınması dü
şünULmektedir. Bu hususta belediye
lerin mütaleası da sorulmuştur. 

Yurtta Buıünkü Hava 

Yeşilköy Meteoroloji istasyonun
dan alınan malumata göre, bugün ha 
vanın umumivetle buluttu geçmesi, 
Karadeniz ve Garbi Anadolunun mev 
zii yağışlı olması. rüzgarların ekseri-
yetle şimal istikametinden orta kav· 
vette esmesi muhtemeldir. 

DUNKU HA 

Dün, barometre 759. milimetre. 
en cok 29. en az 18 santkrat olarak 

---<O -
lımir LimanındO 

Hamaliye Uc . . .ıts 
Izınir, (TAN) - !kıncı ~ 

liman tarifesi yapılmıştır. ıeJ
re, lstanbul ve Mersinden )l 

purlardan alınmakta olaD 
111 

ücreti 150 kuruştan 75 e 
Tarife, lktısat Veki.letiın~':tıı" 
edilince tatbika başlanıtac-

----0--

BASKİL KAz>.5~ 
Baskil, (TAN) - Yeni t ~...t.ı 

...,., ;;. .,; f! )la"~ 
nan ve Malatya - ~-..ııll 
rinde bulunan Baskil kaza--
leri tamamlanmak üzeredir. 



======================TA N 

Japonya, Şimali Çinde Yeni 
Bir Mançuko mu Kuracak? 

\ 
Sanghay Şehri 
1t~· 

ı •• d aıa Yanıqor 
4irı'd ra, 22 (T A.N) "lJ'"" ·· N ı e dr.ıv l - T okyo'Jan haber verı ıgıne gore, an· 
"il"'/ ar ara ş · · b · J l .ı QcQt; ' unali Çinde Hopei. Ku adlı yenı ır ev et 
... ,vl ı:ıına dai ·ı · ı l J ı. et ad r 1 an ar ve propaganda yazıları ıuı mıftır. apon 
vır .ı "lnları h · · d , "evlet ı.. arahnda, Şimali Çinde, Japonyanın ımayeşın e 
114 · lft:ırarak b • T h W ' t' k "-rıi11 h. , aşına M ongol Pren•ı e - ang ı ge ırme 
l akım old w .. l . 

ı.. o~dra., 22 ugu •oy enıyor. . . w. •• • 

"ClÇ inin e (TAN) - Şanghaydan haber verıldıgıne gore, bır-
tıqa.n f vhv~lki ınuhaaematın ve bombardımanların neticea:nde 

"11 L e tın b'lh H · K cilli.in . 1 aaaa Yangtaepu ve Bradway taraflarında yan- opeı • u 

~İııkılah tıddetile devam etmektedir. Şehrin dörtte biri kül hali- getirileceği 
fi etrni,r 

o~ .inı(lilik ır. . Prensi 
~ haiı(.rler· durınu~t.tır. Fakat J . 

devletinin bafına 

söylenen Mongol 

Teh • Wang 

Türkiyenin ilk 
Paraşüt Kulesi 

lımirde Açddı 
lktısat Ve kili Bir Nutuk Irat Ederek Kabiliyet

Söyledi lerimizin Havacılığımızla Ölçüleceğini 

İzmir, 22 (TAN muhabirinden) - Bugün saat 16,30 da Kültür 
Parktaki paraıüt kulesi, lktıaat Vekilimiz B. Cel!il Bayar tarafın
dan açıldı. 

Merasime Istiklill MRr§ile başlandı, r-
Vali B .Fazlı Güleç ilk paraşüt kule-1 

sinin Izmirde yapılması münasebetile 
Izmirliler namına söz söyledi. Sonra 
B. Celal Bayar kürsüye gelerek dedi 

ki: 

Manisada 
Üzüm Bayramı 

Kutlandı 
Manisa, 22 <TAN Muhabirinden)

3 

fi.EK 
Sigaradan Ateş! 

Gerçek mi değil mi? Pek i~·i bilmL 
yorum amma dünkü gazetelerden bi· 
rine göre belediye sigara{lan sigara 
) akmayı yasak etmi . Yani sizin an. 
lıyacağımz, ~·olda birisi giderken elin· 
den sigarasını yahut müsaadesini a
lıp sigara yalunak ~ asak olmu~. 

Anlatıldığına göre bu yasağm se. 
bebi şu imiş. 

Sigaradan sigara 3 akanlar ekseri 
yol ortasında dunıp bu at~ alma a. 
meliye iui yapıyor, böylece gidene 
gelene engel ohıyor.nuş. Di~er hir e
bep te sigaradan sigara ~ akarkm ti
fo geçiyormuş. 

llt•rkesin mantık ,.e muhakemesi 
kendine göre aziz ve leziz oldu~ i~fo 
bu sebeplerin km'l·etini tetkik edecek 
dej~'ilim anıma: 

lstnnbulda hakikaten sol..'"'ak orta. 
ısında durup gelen gide11e yol ,·ermi
yenlerin artık göre batacak ve sinire 
dokunacak kadar çoğaldığını da söy· 
lemeden geçemiyeceğim. Ancak bun· 
ların i~inde iga.ra yakmak için •ln. 
ranlann adedi yüzde bir kadar bile 
olmadı~ı.m, \'e bir sigara yakmak için 
üç ~aniyeden fazla 7.aman sarfedilme. 
diğini ı:,Ö) lememek t.c hakısı.zlık olur. l'a )tecıı in~ne göre, ka~ine, ~le- Franco'nun ingiltereye Fransa da 

lııU\ llarına l<a en fevkalade harp 

tır:~ lerılik b:1lık ~Imak ü~ere iki Nota Verdiği 
ı., llrblye \'e tahsısat istıyecek- Tayyare 

Manevrası 

"- Aziz ,·ata.nda.5lar, Türk Ha,·a 
Kurumu bütiin kunetiııi milletin "8· 

tanperverliğinden almaktacbr. Şimdi 
açılı. mera.'!imi ~·apmakla. zevk du.)'
duğumuz bu eser, milletin liyakatini 
göstermektedir. Bt>n, şahsan bu ese
rin açılışına delalet ettiğim için milli 
gurur duymaktayım. Bugün milletler 
arasında ha\'a meselesi o derecele 
gelmi')tir ki, milletlerin kabiliyet öl: 
çülerinl hava işlerinde gösterdiklerı 
liyakate bakarak anlamak mümkbn
dür. Memleketimizin medeni sahada 
hiçbir memleketten geri kalmaması 

için ha,·a işini ele almamız lizım ge
lirdi Cümhurb·et hükümetl Türk Ha
va Kurumu, b~ i5i layık olduğu ehem
miyetle kavradığı !~indir ki, bize eser 
lerlyle yeni gurur, ueşe ,.e zevk ver. 
mektedir. Bu itibarla, Hava Kunımu· 
mm şahsiyeti mane\iyesinl huzuru
nuzda hürmetle selamlanın. Şah ıma 
böyle kıymetli bir vazife~; tevdi et
tiği için cidc1en iftihar duymakta.. 

Manisa bugün üzüm bayramını bü. 
yük bir sevinç içinde yaşadı. Şehir Hunları yazmaktan maksadım, be
bayraklarla donanmıştı. Daha sabah- ledi~·e sigaradan sigara yakmayı ya.. 

'11' lar ~J .• nahriye Nazırlan, 
~ıı topleclısınin, l<...)'lül bru mda 

\H_~lıa~. liın llnınasmı i tlnceklerdir 
""ti anınd • · 

ti h.ııırıdaa a, ecnebi harp ge-
S ' lııgiliı, } a~ eden Japon ge
~ ~erııııerj ~':tan ız \'e Amerikan 

Protesto uınaıııdanlan tarafın. 
edUınl5lerdir. 

Harp h 
b t hay ha;a ne.inde 
~ t, bugü sahnesinden alınan 
~ ~l'ind n Japon tayyarelerinin 
g '-a li.i; Yaptıkları iki cevelan 
~!!, trı.u~k ve top ateşinin ke

~ !!ktedir as.anıatın durduğunu 
'lı'.4 <t la.k\ıy · Rıvayete göre 20 bin 
"°' ge~ e kuvvetleri getiren bir 

1.1· t Çın 
'..f'ı tra'lılıa sahillerine yanaş-

ı .. ı:1 ktadırlar. 
~ ..... .., 

...... lı- ....... ' ., ,. qa 1(: ,,..., ••- .. ..-.. ••unr 

, ikı ~ eu aemiryolu üze. 

~ . ~~.Uhareı:ıf kıtatı arasında 
tı'Gl.Jı ha er cereyan etmek-

t lOQ b' Zirda Hopei'deki Japon 
d ~ ın kiş· 

ili fırk ı~e varmaktadır. 
t)ecliğ· asının. Mançuryaya 

Yerı· 1 
haber verilmektedir. 

ı Ja 
l'teıf Pon kuvvetleri 

1 ak 
Jallo Şanu Şanghay lima-

J%atd~ geınileri, Çin mevzile
Şangh ınan etnıis;;lerclir. Ayni 

e~llin aydaki Japon koııo;o-
h il arka . 
~. r ç1kıtı1 l sında şiddetli bir 

l'ııoq Ş ır. 
q. 8dasınd 

il ba dtnıan an gelen 24 Japon 
1tıı-tal)taıarı laYyaresinden ikisi, 

lı. · Dı· • tarafınd d .. ·· ··1 ~il gl'tle . an usuru -
r l>eııRJ> ? de Çin toprağında 

~ layYarel u ~a inmişlerse de pi
erıni tahrip ctntişler· 

~laıı t.f o11go/ .. 
ıır1. Çul'" •uvarileri 

'«I el "a Çah 
ııııP .ı~. ~lon ar hudut mıntaka-
~ kı ı10 gol Prensi Teh 'in ida
"' tiıu,, ngo1 srıva ·ı . ç· .. . ~ıuu ., taa rı erı, ın su-
l'ıe 1 [ıt<tır truzunu geriye pils· ll-1' • 

ı -O- l lliıı·de .. 
ti ~~en son uç gün süren müsa
~ b~ kuttnı·~a Japon kıtaatı, Çin
Jarıoıı leI>eıe~!l~r ve tabiyece mii· 
~ ~blıği ışgaı etmişlerdir. 
tı>b~:al'ruzu ne. göre, Şanghayda-

aJ)oıı en 80~ dort saaUik bir mu
(l~d, la"'. a PUsküıtül ·· t·· ~ ,,.,,are1 . muş ur. 
U \. v(\ h erı de Çin tayyare 

ı.ırı,.._ ang 1 • 
"

1ba1a az arını muvaffa kı· 
y nıışlardır. 

'l'o~ '11i So 
1 Yo. << vyet ıeliri 
r.ıı fA-A.) 

rı~ YE>tıı 1 • - Sovyetler Bir 
'g e ı,:ısi T k 

lııı1 ~le>L'lleı-· 0 Yoya öelir gel-
11 1: fakat ın suaUeriııc manız 
h ~l~'lldak.jSovyetJcr Birliginin 
bet "~ ıste hattı hareketinden · eı · ıneınişt· on çı, ~ ır. Bununla be 
fi) ~!)Jıslan1 2

:e§al Blticher'in harici 
Ulıtıı 1Yaret t . 

duğtın ~ mesı muhte-
l lrııu· u teyıt etmi~tir. 
"'<>ncı 1~ eri 

b l'ı.ı., 22 n zararı 
ır it {AA ) 

ı-e, Şa aYlıaktan · - ltimala liı.-
tıll nghay gelen malfı.mata 
il gol'duı>·· haı-ekatına.an In T 

ııt c:.U zarar . , gı ız-
l'du,ı;.,~lını hııı hır buçuk mil-

6U Za muştur . . 
ır tarı tah . · Tacırlenn 

tn.in etrnek imkan-

Doğru Değilmiş 
Londra, 22 (TAN) - General 

Franco'nun Ingiliz hilkt"ımetine bir 
nota vererek, Cümhuriyetçılere silah 
veya yiyecek taş!yan biltün gemıleri 
Açıkdenizde batırarağmı bildirdiği 

hakkındaki haber teeüüyt etmemek
tedir. 

Asi membaları, şimaldelı:i Santan
dcr cephesin•le ilerlemeğe devam et
tikierini biltiırmektedirler. 

l\iadrit cepht>sınde ise sükunet var
dır. 

Dün, Alvarez del Vayo bir nutuk 
söyliyerek zaforın güç tc elde edilse 
ancak halk cephesi hükumetine mü
yesser olacağım \'C elbirliğile bu hü
kumete müzaheret lüzumunu anlat
mıştır . 

Portekiz Suikastinin 
Failleri Yakalandı 

Lizbon, 22 (A.A.) - 4 temmm·da 
başvekil B. Sala:ı:ar:ı karşı y~pılan 
suikastle alakadar bütün §ahıslar 
halen yakalanmış bulunuyor. 

Bunların hariçten talimat aldıkla· 
rınrn sa bit olduğu bildirilmektcrlir. 

Arayan 

Bir Şey 

Tayyareler 

Bulamadan 

-·- Dönüyorlar ........ . ' : 
: Londra, 22 (TAN) - Ameri- • 
f kah tan·areei :Uattem, hugiin ı 

i Şimal Kutbu mmtakaslıf'lda, i5 i 
i~ci arz dereces~de ı~c;mu~ fak~t t 
.N 209 tan·aresıne aıt hu;blr ız ı 

İ bulamamış \'e eli bo~ bir halde ı 
J gt>riye dönmül?tür. Rusların İ 

Kra.ssin gemisi de buzlar ara.•-.n• • 

l srkıı,mış bir haldt>dir. Rus tan·a- f 
relerinden bazılan da buzlar nun- ı 
takasıında u~muı:;larsa da kayıp $ 

t tayyare.); g<;rt>memi~lerrlir. : . ........................................ . 

MarRilya, 22 (A.A.) - Büyük ha
va manevraları münasebetile, Ra
doub ha \'Zasında pasif müdafaa tat
bikatı yapılmıştır. itfaiye efradı, bir 
tayyareden atılan bomba ile vukua 
getirilen bir yangını süratle söndür
müşlerdir. Bu tatbikat hakemleri ta
mamen tatmin etmiştir. 

Tuluz, 22 (A.A.) - Dün havama
nevraları esnasında "Mavi" tarafın 
tayyareleri, Montpellier, Sete ve Car
cassone'yi bombardıman etmiş ve ı

şıklann söndürülmesi talimleri ya
pılmıştır. "Kırmızı" ]arın deniz tay
yareleri, iki defa Marsilyayı bom. 
b rd t . t' \'ifil.,, 

a ıman e mış ır. ı · .. B c lil Bayar 
F . kt' "k ta f b' Soylevden sonra . e ecır va ı ırmızı.. ra ın ır- . ~ 

1 
• 1 c:1 1 .,.· h .;.oc. 

vn US!~H\. 'U.Vl &.. "'°'YYU..l~t JUa ;l la• 1-.,.l • WA-u• 1....,,J'TCT" f'\ r• wu.- O ıı;..., ı 

rafın hatlannm 150 kilometre geri- rek kule~in yukarısına kadar çıkmış, 
sine 150 kişilik bir paraşütçü müf- halkı sel~mlamıştır. . 
rezesi indirmiştir. Bu paraşütçüler, .B: ~.lal Baya~. kule~ın .. açılış res
Mirabeau-sur-Durapice'de bir köprü- mını muteakıp yıne Kultur Parkta 
yü bilkuvve tahrip etmişlerdir. Kızılay tarafından vücude getiril.e~ 

Tim es 
Berlini 

Muhabiri 
Terketti 

Bertin, 22 CA.A) - Timcs gazete. 
sinin muhabiri Norman Abbut, dün 
saat 21,35 de Nord - Express katarL 
le Ber!ini terketmiştir. Muhabiri yüz 
kişi kadar teşyi etmiştir. Bunlardan 
sekseni Ber!in ecnebi matbuat cemi. 
yetinin azası idi. 

Chamberlain 
Mussolini'yi 

Ziyaret Edjyor 
Londra, 22 <A.Al - Sunday Refe

re, B. Chamberlain'in önümüzdeki son 
baharda B. Mussoliniyi ziyaret etme
sinin muhtemel olduğunu haber ver. 

Sıhhat Müzesinin açılma merasimını 
yapmıştır. Iktısat Vekilimiz, üzüm 
bayramında bulunmak Uzere Mani
saya gitmiştir. Yann lpar kotrasile 
Istanbula hareket edecektir. 

Çek - Portekiz 

Kat'ı Münasebatından 

Sonra 
Paris, 22 (A.A) - Lizbonla Prag 

arasında siyasi münasebatm kesilme
gi üzerine, Çekoslovakya hükiımeti 
Lizbondaki Çek menfaatlerinin korun 
masını Fransız hükt"ımetinden iste
miş ve Fransız hük\ımeti bu talebi 
kabul etmiştir. 

mektedir. Ingiliz Başvekilinin bu hu
sus hakkında Ingilterenin Roma se
firi Sir Eric Drummond ile görii§mÜş 
olduğu rivayet edilmektedir. 

tan civar köylerden kamyonlarla yaş ak etmekle, yol üstünde durmanın 
ve kuru üzüm akını başladı. Köylüler, önüne geçtim sanmamasını dilemek. 
ıo Yıl Marşını söyliyerek şehri doL tir. Çünkii ,yol üsfünde duranlann 

çoğu biribiriyle yarenlik edip yılış. 
durdular. Gelen üzümler Halkevinde 

mak için dururlar. 
sergi halinde teşhir edildi. Şehir mey- '.l'ifo sirayetine gelince; doğrusu 

hu bir heki.;,lik işidir. Ne benim, ne 
de bu karan tatbik edeceklerin akh 
ermez. Yalnız aklmıızın erdiği cihet 
su olabilir. Tifo mikrobu ağızdan 
~eçtiğine \'e sigara da ağızla i~ildiği
ne göre bütün ağıza müteallik temas. 
ıarrn \'e o arada el, yanak \e a~zda.n 
öpmenin meskfıt ~rçilip te yalnız bi. 
ribirinden sigara yakılma ının yasak 
edilişi halkm yel\diğerlne katıjı bes
lediği hiinnet ve muhabbet hi terine 
hiirmet izlik olmasın diye ol a gerek
tir. nruna sorsanız; her,,eydoo evnl 
bin türlü mane\i hastalıklara sebep 
olan el etek oprneyi hemen yasak ~ 

danında bandolar milli havalar çal
dılar. Saat 15 te bayram, Vali Lütfi. 
nin sözlerile başladı. Bunu diğer ha
tiplerin sözleri takip etti. En iyi ü 
züm mahsulünü yetiştiren köylülere 
mükafatlar. hediyeler dağıtıldı. Bu 
hediyeler, bağ işlerinde kullanılaca'k 

aletlerdi. Bayram için bestelenen ü
züm şarkısı hep bir ağızdan söylen
dikten sonra Halkevi spor sahasındıt 
voleybol ve güreş müsabakalnn ya
pıldı. Gece de köylillere ortamektep 
binasında 150 kişilik ziyafet verildi. 
Eğlenceler, gece geç vakte kadar de-
,.. cuu d.Li. 

lngilterenin 
Yeni deniz 
Silahları 
Londra, 22 (A.A.) - Pepole gaze

tesinin bahriyeye müteallik bahisler 
muharriri, kamaralar içtima eder et
mez hükumetin 50 milyon liraya ba

liğ olan yeni inşaat programı için tah 
kikat talep edeceğini haber venmek
tedir. Programın şu suretle tevazün 
etmekte olduğu söylenmektedir: 

Her biri 7,5 milyon liraya (takri
ben 50 milyon Türk lirası) mal ola
cak olan 4 zırhlı, beheri 2,5 milyon 
liradan 7 kruvazör, beheri 300 bin li
radan 6 tahtelbahir. beheri 300 bin 
liradan 17 torpito muhribi. 

Deniz hava kuvvetleri için de ayrı
ca 200 yeni tayyare inşa edilecektir. 
Bunlardan başka bir çok torpitolnr 
da yapılacaktır. Bunların inşasını bi1 
hassa Amirallik Dairesi mütehassıs
ları tavfiiye etmişlerdir. 

dt>rdim. 
mr belediye ilanı ile clddileşirıelye 

ka•lar bu haberi kaydi ihtiyut1a ka. 
bul etmekle beraber eğer sahiye çı. 
karsa bu i~in gerçekten dünyada em
sali olmı\'an bir yasak olacağını \'8 

bundan: 
ı - Tütün inhi n.rınm zarar, 
2 - Kibrit inhisannm kar edeceği

ni de hatırlatmak isterim. 
B. FELEK 

Altmışlık 

Bir kadına 
Saldırmışlar 

SamsÜn, 22 (Tan muhabirinden l' 
- Termenin Çılar köyünde Osmanın 
karısı 60 yaşlarındaki Fatma, ayni 
köyden Mustafa oğlu Receple bir iki 

arkadaşının tecavüzüne uğramıştır. 
Kadının mukavemeti karşısında bir 

demirle başından yarahyan müteca· 
vizler, yakalanarak adliyeye veril· 
mişlerdir. 

Suriyedeki buhran ve mücadele 
ihtiyar kadın Saıpsun memleket 

hastanesine getirilerek tedavi altı· 
na alınmıştır. 

S uriyt>niıı Şimalindekl Cezire 
mıntakasnıda vuku bulan 

l~ti~aşlar \'6 is,\.·anlar, oo nihayf't 
bura halkının Surilf"den ayrılmak 

isfodl~ini, hiç olmazsa ademi rner. 
keziJet f"sa.-,ı dairesincfo hlr idare 
tf"Sis ederek dahili iı;.lerinde müs
takil olmak pe inde ko~tıı~unu ,·e 
bunun için miicadcley~ girir-:-tiği.ni 

gfü•tennektedir. Suriyeli bir ı ı :P.
ted hu mıntakadaki \'aziyeti tas\'ir 
ediyorke.n ~u sözleri söyliiyor: "\'a. 
ziyet tamamiyle ga.)·ritabliclir. Ger
çi Fransız km"\·etleri, her tarafı ele 
almı~tır, fakat ihtilal knılcımlan 

sıçraşmaktadrr. Hükumet daireleri 
~ılıyor. t~akat bir kimsenin bu da
irelere mül'M'aat ettiği göriilmij. 
yor. Memurlar \11.7.lfelerine devam 
t:diyor, fakat bir iş görmüyorlar. 
Mahkemeler ~ılıp kapanıyor. Fa. 
kat bir dan takip edt>n veya l~inl 

gönnt:k için gelt'n giden yok. Za.. 
brta ,.e Jandarma ko\'\·etleri de 

halk gibi, Fransız siliihlannm hi-
mayesi altındadır ,.e silihlanm 

:························································· • • 
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ancak karakollarının \e.)a kı~lala- dan lrıtikam almak se\·da.sma düş-
rının dört duvan arasmda ta~ımak· melde ,·akit g~irdilt>r \'e tam ge-
tadırlar • ., minin batmakta olduğu sırada 

Su~iyeli gazetecinin hir Mısır ga. gözlerini ~tılar sa da i;, iştt'n geç-
7.t>teMne )'azdığı mektuptan naklet. mişti.,, 
ti.ğim.iz hu .s~tırlar, Ceziredeki \'a. Suri)·enin içyüziinü anlatmak 
zı~·~tr çok ıJı anlah.)·or. Fakat bu için, Suriyeli gazetecinin bu sözle. 
\'SZt)·efo saik olan sebeplere ait sa.. rine birse~· ila\'e f'tmh·e liizum gör-
t~rl~r d.aha fazla dikkate la.),khr. memekte ·haklı sayıl~cağınuzı zan-
Surıyelı gazeteci diyor ki: ''Ct>zire- o ederiz. 
deki mfüıtemlekecilerin gizll elleri 
Suriyenin ba.5ma çoraplar örmek
tedir. Fakat biz Suriyt'lller de Ce. 
zire işlerine zerre kadar ehemmi
~·et \·ermemiş, müsternlf!keci me
murla nn fesat tohumlarını lıı.tedik
leri gibi saçmalan i~in her fırsah 
temin etmiş bulunuyoruz. S<mra 
başnnızda bulunanlar da yalnız 

şahsi ihtiraslan tatmin etmekle, 
fırk~ılık ga~Tetini gütmekle ,.e 
§tınu ezmek, bunu kırmak ile, şun. 

F akat Suriyedeki kanşrklık 

Cezire mıntaka. .. ma münha
sır değildir. Dürzüler de ga;rrirnem. 
nundur. Onlar da Cebelidürüz mu
hafızının Dürzülerden tayin edil
mesi üzerinde ısrar ediyorlar. Men. 
f asmdan dönen Sultanületraş Ba. 
6a ile arkada.~lan, Suriye hükume
ti ile Dürzüler arasmdakl ihtilafı 

bertaraf etmek için uğra.5mışlarsa 
da mo\·affak olamamışlar, niha.)·et 

Sultan Bru.a ile arkada~lan köyle
rine dönmek ızhrarmda kalmı.,Jar-
dır. ~ 

Cebeliduruza Suriyeli bir nmha
f ız yerine Dürzü bir muharızrn ta
yini, Suri~·eye ilhak edilen hu mm
taka. halkının c1a Suri_yeden azami 
derece aynlmalan ,.e kendi kendi· 
)erini idare etmeleri manasındadır. 

Suri)·elilf"r bütiin tın i;:ılerin miis. 
temlekeciler oyunu oldu~una inan-

makta n müstemlekedlerin bu 
tertibatHJa ka11"1 ,·aktinde dikkat 
etmemiş olmak )iizünden hayıf
lanmaktadırlar. 

Biz öf('denberi bazı Suriyelilerin 
Hatay du8511la karşı aldıklan men
fi \·a.ziyetin memleket enerjisini 
sullstimal ettiğini, bu suiistimalin 
herhalde mühim neticeler nrece. 
ğinl söyle)ip duruyorduk. 

Belki bu hadiseler Suriyelilerin 
gözlerini a~maJarma yardım eder 
n kendilerini, kuwetıerlni daha 
fazla suiistimalden alıko~·ar. 

Macar Başvekili 

Avusturyaya Gitti 
Viyana, 22 (A.A) - Macar Başve

kili Daranyi dün Salzburg'a harekef 
etmiş oradan da Steilgen'e biderel! 

Schuschnig ile görüşmüştür. 
iyi haber nla:n mahfeller bu ziyare· 

ti Avusturya ile Macaristan arasın. 

daki gerek siyasi sahada gerekse ik 

memleket ricalini birleştiren dostluk 
bakımından mükemmel olan müna. 
sebetlerin yeni bir tezahürü addet. 
mektedifler. 

---o--
lzmirde 400 Y atakll 

Hastane 
Izmir, (TANl - Burada 400 va

laklı mükemmel bir Memleket hasta. 
nesi vücude getirilmesi kararlaştırıl
mıştır. I.ıizımgelen tetkik ve teşcb
biislere baslanılmıf'ttr. 

• 
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Su Yüzünden 
Patlak Veren 

Sudan Bir Kavga · 
Dün nöbetçi cürmü methut mahkemesi olan Birinci Sulh Ceza 

hakimliğine iki suçlu getirildi. Bunlardan biri Aksarayda ıu ta
fmtakla geçinen Salihtir. Diğeri İsmail Hakkı adında bir ba
badır. 

Gazinocu 
Bekçiye 
Çatmış 

Dtin, nöbetçi cürmü meşhut mah
kemesinde memura vazife halinde ha 
karet eden bir suçlunun duruşması 
yapıldı. 

Davacı mahalle bekçisi Tacettin, 
suçlu da Yenikapıda gazinocu Hay
dardı. 

Dün, sucu Salih, mahallenin çeş-ı Davacı ve suçlu hakimin karşısına 
mesi başına gitmiş, herkesten evvel H J k çıkarıldılar. Davacı bekç.i Tacettin. 
su almak için etrafındakilerle kavgar lf sız l u;h-adığı hakareti şöyle anlattı: 
ya başlamıştır. Bir aralık, Salih, ko- ("' J "- Diin gece saat on biri geçiyor-
vasmı doldurmakta olan Nermin a- JUÇ USU du. Haydar henüz gazinosunu kapa-
dında bir kız çocuğuna saka sopasile B • 'h . mamıştr. Ba1.ı yakın arkadaşlarını 
vurmuş, bu hali karşıdan seyretmek- l 1" l l l ll Q r yanına almış. içerde rakı içiyordu. 
te olan Nerminin babası Ismail Hak- Fatihte bir dükkanı." ekmek sat- Dii.kkana girdim. Gazinoyu kapama~ 
kı, çeşme başına gelerek Salibe iki makta olan Ahmet dUn :;oyulmak is- ı smı sövledim Arkacfashınnı çıkar _ 
tokat atmıştır. d B H d d tenmiştir. Hadise şöyle olmuştur: ım. u sırndıı av nr ı.eanya çık-

Dün, sucu Salih, İsmail Hakkı ve Ahmet, dükkanda ekmek satar· ınak istemedi. DevrivevP hahf>r ver-
Nerminin duruşması yapıldı. Duruş- ken müşterinin çok olduğu bir sıra- ın1 ek üzere .. gidiyordum. Haydar ar-
ma esnasında Salih, Nermini dövme- d 1 b ğı d da içeriye bır ihtiyar girmiş, tezga· tta~ an şoy e a rıyor u: . 
diğini, İsmail Hakkının sebepsiz te - hın başında bulunan para çekmece- - Ben haraç vermem. Sız ana -
cavüzilne uğradığını söyledi. Hakimi, sini yerinden çıkarıp elindeki çuvalın forln yaşıyorsunuz.,, 
hadisenin üç şahidini dinledi. içine atıvermiştir. Yaşından Umit e- Hakim, ne diyeceğini suçludan '>or 

Şehtler, sucu Salibin çocuğu döv- dilmiye~ek bir çeviklikle hiçbir şey d_u. Haydar kendini şöyle müdafaa et 
diiğünü, biraz sonra İsmail Hakkının olmamJF) gibi, dışarıya çıkan ihtiyar tı: 
yetişerek Nermini kurtardıg·ını ··e su · " Ben gazı'no k amıştım B 

y bıraz sonra yakayı ele vermiştir. !h- -:- yu a~ .. · en 
cunun tenekelerini parçaladığını an- tiyar, Eytiplil Alidir. Ali, dün ken- bekçıye hakaret etmedım. Boyle bir 
!attılar. disile konuşan arkadaşımıza: şey söylcımedim ... 

Hakim, duruşma sonunda Salihln Dı" le h"U b k · ı·n nl t "- - Bana para lazımdı ama olma- ! n nen şa ı er, ~ e çın.. a . a -
3 gUn hapis ve 18 Jira para cezasile dı. Yakayı polise kaptırdık.,, demiş- tıklarının doğru .?ldu~~. soyled·~::· 
tecziyesine, suçlunun tenekelerini tir Ihtiyar hırsız, adliyeye verilmiş· Suçlu Haydar, boyle laf soylemedıgı-
parçalıyan İsmail Hakkıyn 440 ku- tir ni isbat edecek, müdafaa şahitleri bu 
ruş teneke parasını tazmin ettirmiye lunduğunu ileri sürdü. Hakim, bu 
karar verdi. talebi reddetti. Kısa bir müzakere-

4 Gu··n 
15 yaş ında 
Bir Çocuk 
Ceza Yedi 
Beyoğlunda Yeniçarşıda Saranda 

apartımanında oturan Elem, dün a
partımanın üst katındaki bir ahba
bına rnisafırliğe gıttıği sırada 14-

15 yaşlarında Feridun isminde bir ço
cuk, duvardan pencereye atlamak 
suretile Eleninin odnsına girmiş, do
lapta bulduğu 200 lira kıymetindeki 
elbise ve mücevheratı çalıp kaçarken 
yakalanmıştır. 

Küçük hırsızın dün duruşması ya
pılmıştır. Hakimin suallerine kaça
mak cevap veren Feridun: 

"- Açtım, demiştir, karnımı do
yurmak için içeriye girdim. Eşyalaıı 
topladım. Fakat tam kaçarken (Ele
niyi göstererek) şu kadın yukarıdan 
bağırdı. Beni de yakaladılar.,, 

Eleni, eşya ve mücevheratını ge
ri almıştı. O da gördüğünü, bildiği
ni anlattı. Kısa bir müzakereden 
sonra mahkeme heyeti, Feridunun 
cürmünü sabit gördü. Bir sene 8 ay 
hapse mahkiim ederek tevkifile ha
pisaneye sevkine karar verdi. 

Hapiste 
Yatacak 

DUn, Aksarayda Kiryakonun bah
çesine bir hırsız girmiş, bahçıvanın 
orada. vlup vııııaaıguıı :ı..vuı.ı vıuen 

sonra patlıcan, domates, biber ko
parıp çuvala doldurmaya başlamış· 
tır. Hırsız, çuvalı sırtlıyarak kaça
cağı sırada yakalanmıştır. Bunun Va. 
sil adında birisi olduğu anlaşılmıştır. 

Dün cürmü meşhut mahkemesinde 
duruşması yapılan Vasil suçunu an
latmış, 4 gün hapse mahkO.m edilmiş 
tir. Hırsızın çaldığı 43 patlıcanla bir 
çuval domates, biber, sahibine geri 
verilmiştir . 

---o---
Arkada,ım Tabanca Kabzesile 

Yaraladı 
Küçükpazarda Ali ile Kemal adın

da iki kişi arasında Halk bahçesinde 
kavga çıkmıştır. Bir aralık Kemal, 
taşıdığı tabancanın kabzası ile Alinin 
başına vurmuş ve başından ağır su
rette yaralamış, yakalanarak adliye
ye verilmiştir. 

kar§ılanna gelen maznun kim olursa olsun, bütün he· 
yet onu güler yUzle, izleri dudaklarından silinmiyen 
bir tebessüm ve kalbleri saffet dolu olarak sorguya. 
çekerlerdi. Erdene de böyle oldu: 

- Otur bey oğlum! 
Dedikten sonra meseleyi gayriresmi soruşturdu. 

Erdenin sinirleri gittikçe yabşıyordu. Etrafını alanla. 
ra kısaca vakayı anlattı ve: 

den sonra, Haydarm vazife halinde 
bulunan bekçiye hakaret ettiği sabit 
görülerek bir ay hapıs ve 30 lir.a pa-
ra cezasile cezaland111Jmasına, 6 li
ra mahkeme masrafının ödettirilme
sine karar verildi ve suçlu tevkif e
dilerek ha pisaneye gönderildi. 

Nureddini 
Kudu .. 

Dalamış 
Dün bir akşam gazetesi. Üsküdar 

adliyesini ya~maktan suçlu Nuretti
nin Kuduz hastanesine yatınldıgmı 

yazıyordu. Nurettin, elinin kuduz bir 
köpek tarafından ısırıldığını iddia et
miştir. Suçlu her gün Kuduz hasta
nesine götürül.mektedir. Suçlu. Ku
duz hastanesine yatırılmış değildir. 
Üsküdar tı>vkifanesindPrlir. 

Beraet Etti 
Asayiş vazifeslle muvazz:-1f Hasan 

adında biri Aksarayda Zekiye adın
da bir kadının evine zorla girmek su
cu ile cürmü meşhut mah
kemesine verilmiştir. Fakat ortada 
iddiayı tevsik edecek deliller bullun
madığından Hasanın benuı.tine karar 
verilmiştir. • 

Dünya Şampiyonu 
Carnera iflas Ediyor taııbııl 

Günün programı - ıs 
öGLE NEŞRlY ATI: ? so· F 
Öğle neşriyatı: Snat 1Ji~,-adı' 

Türk musikisi, 12,50 14 5ot 
Muhtelif plak neşriyatı, · 
Akşam Neşri)atı: 1830. 

Londradan haber verildiğine göre, 
eski boks dünya şaımpiyonu, Dev a
diyle amlan İtalyalı Carnera, hem 
Amerika, hem de İngiltere mahke
meleri tarafından takip edilmekte
dir. 

Haber alındığına göre Carncra, 
bundan birkaç sene evvel, Emi!ia 
Tersini adlı bir İtalyan kızına, ken
disiyle evleneceğine dair söz vermiş
tir. Fakat aradan seneler geçmiş ve 
şampiyon bu sözünü tutmamıştır. 

Bunun üzerine iş mahkemeye düş
müş ve mahkeme, Camera'yı 4200 
İngiliz lirası zarar ve ziyan verme
ğe mahkum etmiştir. 

Fakat aradan uzun zaman geçtiği 
halde, Bayan Tersini gidip parasını 
almamıştır. Belki de bunu gururuna 
yedirememiş, bu işi paradan ziyade 
izzetinefsi uğrunda yaptığını anlat,. 
mak istemiştir. 

Son günlerde genç Bayanın para
sını istemesi üzerine, me~ele yeniden 
alevlenmiş, fakat bu arada hem şam
piyonluğundan, hem de bunun getir
diği paradan olmuş olan Carnera, 
Aımerika mahkemelerince müflis ad
dedildiğinden iş, çok garip bir saf. 
haya girmiştir. 

\ 

Carnera'yı mahkum ettiren 
kadın: Tersini 

Akşam neşriyatı: Saat fri~s. 
la dans musikisi, 19.ŞO. Ahano: 
tlraları: S. Salahaddın adaıtla> 
rafından 20. Rifnt ve ark b!l ~ 

• · · i ve ( rafından Türk musıkıs tara 
kılan, 20,30, Ömer Rız~·yc ,-e J 
arapça söylev. 20,45-.?~ ırnıı~ 
daşları tarafından Tür rıl· 
halk şarkıları, (Saat ax~an.S ~ 
21,15 Orkestra, 22.15. ..~un p 
sa haberleri ve ertesi gu perıı 
mı, 22.30. Plakla sololnr, 0 

peret parçaları, 23. son. 

• Güniin proı:-nım özü 
HAFiF KO~SEHLER: . J{S.: 

7,10 Berlin kısa dalg95•9.so 
musiki. (8.15: Devamı). 2 il' 
ris kısa dalgası: Plfık. 1ıikJ. l 
kısa dalgası: Bando mu.it l 
Parıs kısa dalgası: Pln ·d • 
Keza. 10,45 Berijn kısa &rl5. 
Orkestra konseri. 13 ; ds.:& 
dalgası: Plak. Berlin kıs lJıl 
Eğlenceli musikı. 13,10 415 r 
Eğlenceli plak musıkısı. 1li' ııl 
lin kısa dalgası, Eğlen~. :ti 
14,15 Paris kısa dalgas ~ ~ 
konser nakli. 15 Paris k~lİ· l 
Grenoble'den konser "~·f ıtı 
Par is kısa dalgası: li ~ dsl· 

Acaba İngiliz mahkemeleri de ı--
Cnrnera'yt müflis ve meteliksiz ad
dedecekler mi? Namzet 

(şarkılı). 18,35 Roma k0~ 1311 ~ 
Orkestra, sopran. 19. . i 20 
Karışık orkestra musik15 io 11' 
lonya: Büyük orkestra. celi~ 
kısa dalgası: Yeni cğldl1 lill• ~ \ 
ki. 20 Kolonya: l\1an °214 Şimdi bütün Londrada dedikodu 

mevzuu t~kil eden bu acayip dava
nın sonu da bu yakınlarda belli ola,. 
caktır. 

Karısını mı 

Öldürmüş? 
.,J* 

Torbalı (TAN) - Aslanlar köyün
de Omer oğlu Mustafanın altı aylık 
karısı 18 yaşında Sevdiye, çifte ile öl 
dürülmüş olarak bulunmuştur. Ev hal 
kı Scvdiyenin kazaen kendi kendisini 
------e-~~'"~·~ ~ 

dınm kocası tarafından öldürüldüğli 

anlaşılmıştır. Mustafa, karısını kaza
en vurduğunu. yoksa onu öldlirmel 
için bir seb ... p bulunmadığını sövlemiş 
tir. 

-0-

Çankırı Evkaf 

Talebe 

Mezunların Girecekleri 

Liseler Belli Oldu 
Ortamektep ve liselerle muallim, 

sanat mektepleri ve enstitülerde nam 
zet talebe kayıt ve kabulüne başlan-
_ __.._ 'f.-.L.. .. "' ... 

tebin orta kısmını bitirenlerle lstan-

bul, Süleymaniye kız ve Heybeli or

tamektcplerini ikmal edenler alına

caktır. Vefa lısesinc Gelenbeviden. 
Pcrtevniyale Davutpaşadan, Cilmhu
riyet kız liseşine Çapa muallim ve E
yüp ortamektebinden, Inönü kız lise
sine Eminönü. Nişantaşı ve Kasım-

v d M hk d paşadan, Kabataş lisesine Gaziosman 
ezne arı G eme e 1 paşa. !!~mirgan, Kasım paşadan, Hay-

•. • 1 darpaşa lisesine Üsküdar 1 inci, Ka-
Çankırı, (TA~> -Mu~et~ş tarafın dıköy 1 inci ve 3 üncü ile Heybeliada 

dan yapılan tahkıkat neticesınde işten rta kt b" d E k" k l' · o me e ın en ren oy tz ısesı-

~I ~~ktirile? J<:::vkaf Veznedarı ~a~ri ne Heybeli ortamektebile Kadıköy 2 
ıhtılas suçıyle mahkemeye verilmış- nsiden, Kandilli kız lisesine de Us-
tir. küdar 2 nci ortamektebinden mezun 

İzmir İskan Müdürlüğü 

Izmir, (TAN) - Elazizde bulunan 
doktor Ziya Fuat, lzrnir iskan müdür 
lüğUne tayin edilınlştir. 

ola ntalebe alınacaktır. 
Meccani ve leyli müsabaka imtiha

nına kaydedilen namzet talebenin es
ki mekteplerindcki kayıtlan, imti
han neticesine kadar sillnmiyecektir. 

r .. auta konseri (şarkılı). 'it~ • 
poli, Bari karışık :ınus~sı; 
Peşte: Orkestra. 2~,4.0 

22 
)lı. 

dalgası: Hafif musıkı. 'dil~ 
Florans: Petralia'nın ı d • 
konser. 22,05 Prag kısa 22 
Debussy'nin eserlerindeilti\.,J 
yana, Graz: Salzburg fes et""1 

nakil surctile: Paumgaıre ~ 
resinde büyük orkestra JPll".'; 
havalan. 22,45 Bükreş: s.: ~ 
dan musiki nakli. 23 norn ~ 
konseri. 23,05 Prag k183 

Hafif musiki. f}' ) 
OPERALAR, OI>ERıı;'J'l• e ' 

21,10 Laypzig: C~ı11o~, 
"Bağdat Berberi,, isiınlı~ c\ ..... ~ 
22 Kolonya: Opera !!lll51 

tow. D'albertl: • ~ 
ODA l\llTSIKISI. ası: nl 
19.30 Berlin kısa dalg ftl· " 

fil etler kuarteti ( Sc~ut;:eetbo' 
Bükreş: Oda septetı. ~ i ~ ~ 
22 Roma: Oda musıkı5e.S1: 
22.25 Prag kısa dalg 
(Schabert). 
UESITALLER: t' ~ dl\S. 

15,15 Bcrlin kısa dnlt.- d 
şarkıları. 17 Berlin kıs~ t<P: 
Seçme şarkılar. 19 Berlı11 sli)ııı 
gaı:ıı: Georg Hölger şa_rkl ~f~.t 
19,15 Varşova: MeksıkŞıırıcll"~ 
(Plak). 20,35 Bilkreş;,,0,.uıı 
hafif havalar. 21,30 P'-'"ıO :fJll 
dalgası: Piyano solo. 22, 
Romen şarkıları. 111. 

DANS l\IUSIKISI: c· r 
21: Varşova. 23 pe,ş\Jiı~c 

Laypzig. 24,15: Roma. 
saire. 
M UllTELIF: ı: }. 

19.30 Roma kısa dal~;ıı:ill 
ça, Rumca "sözlil,, ve JllU 

rnm. 

- Bir efendi huzura çıkmak istiyor. 
- Nasıl efendi? 
- Galiba doktor zabiti. Genç bir efendi. 
- Gelsin. . . ı~( 
Erden girdi.-Valinin salonu kalabalıkça ıd~~ tıl' 

rinden yalnız reisi tanıyabildi. Blr anda "acnuc:UJld 
lı görünmesi bir kurnazlık mıydı?" diye d :. 
Vali fazla düşünmiye meydan bırakmadı: 

- Ne istiyorsunuz? - Kadı'nm iddiasına göre hükfımeti 8.dilei haztra 
aleyhinde çeteler teşkil ettim. Mebus DUnbelek 7.adet 
nin yazdıklanna göre de bilfiil harekata başladım! 

-73- Erden kendini toplıyarak cevap verdi: 
- Beni divanı harbe istemişsiniz. 

Diyerek sözUnü bitirdi . 
Bu sırada neci, kimin nesi, niçin orada bulunduğu 

anlaşılmıştı. Reis katipler vasıtasile böyle bir dos· 
yanın gelip gelmediğini arattı, henüz bir şey yoktu: 

- Bir defa da vilayete müracaat etseniz. 
Dedi. Erden acemi bir tavırla etrafma bakınarak 

safça sordu: 
- Beni hnpsetmiyecek misiniz? 
Reis, sahte bir ciddiyet takınarak şu cevabiyle Er

deni bile güldürdü: 
- Asacağımız gün tevkif ederiz. Şimdilik serbest-

siniz! 
Erden kalktı, selam verip çıkarken, reis, şimdi ak. 

ima gelmiş gibi: 
- Ha! dedi. Vali Bey henüz teşrif etmemişlerdir. 

Bir saat sonra müracaat ederseniz daha iyi olur. 
Erden teşekkürle çıkll. RUştü Bey ehli dildi, deli

kanlı çıkınca arkadaşlarına döndü: 
- Meseleyi kavrayabildiniz mi? 
Diye merak verici bir tavır aldı. Cevap beklemeden 

ilave etti: 
-Gönül L5i, lamı cimi yok. Kadının yed!ği zılgıttan 

mebusun kızcağıza karşı fazlaca ağzının sulanmasın 
dan basıl olan bir ihtilali siyasi! Bahse tutuşunun. 

Neticesi böyle çıkma1.sa bana da Rüştü demesinler. 
Çocuğa bililtizam "bir saat sonra gidin" dedim. Vali 

yerinde, ben şimdi gidip işi hem nnlanm, hem nasıl verdiler. Reis te valinin yanma gitti. 
anladığımı anlatırım, rezalet bu! Işimiz gücümüz Erden Acemin kıraathanesine gittiği vakit Refik 
bitti de artık mebusların uçkur derdini mi hallede- daha gelmemişti. Beş on dakika sonra geldi. Oturur 
ceğiz? oturmnz olup biteni sordu. Hepsini anlattı ve neticc-

0 sırada bir zabıt katibi girdi, Reise: de dodi ki: 
- Efendim, dedi. Fertekli Murat tevkifhaneden - Çok garip şey! Bu reisle azaları görmüyorlar 

geldi. mı? Alimallah bir duyulacak olursa hepsi çil yav-
Reis gözlerini açarak: rusu gibi dağılırlar. 
- Na, işte, dedi. Bir tane daha! Herif dehşetli - Sen onlara bakma, iş asıl, divan reisinde. O da 

miyop, yaşı yetmişi geçmiş. Şimdiye kadar ömründe emir kulu! Berikiler ne yapsalar nafile. Eğer mesele 
iki defa vilayet merkezine gelmiş. Bir defasında as- kıvamınca matlup ise, divanın vazifesi... Hem şimdi 
kere giderken, diğerinde askerden dönerken. Ne imiş onların sırası değil, demek sen şimdi valiye gidecek-
mesele? Müdürün jandarması komşuların tavukları- sin? 
nı aşırıp efendisine kızartıyormuş. Adamcağızın se- - Rüştü Bey öyle dedi. 
kiz tavuğu, derlenip toplanmış, mUdUrün gırtlağın- Bir saati konuşarak geçirdiler. Bu müddette Rils-
dan gir ip midesinde folluk yapmış. Yapar a .. Adam tü Bey validen herşeyi öğrenmişti. 
cağız belki Himayei Hayvanat Cemiyeti azasından- Canll bir bahis 
dır. Zavallı tavukların soğukta kuluçkaya yatmaları-
na razı değil. Bu Murat ta küfür etmiş, seni müdür 
yapanların diye basmış kalayı! Basar a! lyi ki ben 
tayin etmedim. Iş. bundan azmış. Derken Tıbbiyeli
nin meselesi gibi ihtilale kadar dayanmış. Evrakın 
hepsini okudum, şimdi görürsünüz. (katibe döne
rek) Çağır gelsin! (Ve kendi kendine) ya sahur, 
ya sabur!. 
Fertekıi Muradın işi on dakikada bitti. (mucibi 

muahaze birşey göriilemediğinden tahliyesine) karar 

Refik Tekinin kışkırttığı katibi mesut de orada idi. 
O da işe karıştı. Vali dedi ki: 

- ünceleri ben de ehemmiyet vermedim. Bir ara
lık giden kaymakam, sonra vekaleti alan kadı milte
madiyen yazmıya başladılar. Derken mebusun mek
tupları gelmiye başladı. Niyetim hususi bir tahkikat 
yaptırıp işin esasını öğrenmekti. Fakat anlıyorum 
ki ayrıca nezaretlere de müracaat edilmie. 

O esnada maiyet polisi içeriye girerek Valiye: 

- Erden Bey siz misiniz? İ 
- Evet efendim. d' 
- Sizden şikayet ediyorlar. Şöyle oturunuz 

zinle biraz konuşalım. dtl· \' 
Erden karşıdaki iskemlelerden birine otur 

sözüne devamla: 
- Bu karışık işler ne oluyor? iıtıi~~ 
- Hiç birşey efendim. Ben haini vatnn 

1 bll· Siyasi fesatlarda bulun uyormuşum. Mese e 
- Doğru mu bunlar? r 
- Maiyetinize itimat ediyorsanız doğrUdu . ."rıuııd! 
Bu, çok çapraşık br cevaptı. Vali, başılll 0 

ki evrak üzerine eğdi. Sonra: tut· 
- Onlara itimat etmemiye hakkım yok 
- Oyle ise doğrudur. . f t.,I< 
Erden cepheden yürümiye karar ve~~i ığl>r(if. 

bu ahval nazarında sirk maskaralıkları gı ıcsıı• ~ 
yordu. Ne olacaksa olsun. Birşey olmıyaca , 
başkalan hakkında tekerrür etmesin. . f)'or<JO~ 

Vali ifadesini başka vadilere dökmek ıs 1 dıfjıı 
- Sözlerinizden, masumiyetinize gUverı 

manası çıkıyor. .5ııcıl 
- Hakikat tavazzuh etmeden hUkilmde 1 

yurmayınız rica ederim. d;ıt1 ı 
Valinin cevap vermesine imkan bırakma. ,._, 

(Arka"' etti: 
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Gündelik Gcızete 
BAŞMUHARRiRi 

1' A.'N~hrrıet Emin YALMAN 

kırd 11h hedefi: Haberde, fi
tiiat e, ~r §eyde temiz, dü· 

' •anuın- l k k ·· R'azet . 1 o ma , arıın 
......._ eaı olınıya çalışmaktır. 

GONON MESELELERi 

Ölüler Artık 
Ziyaretçisiz 
l<aln11yacak 

liir rne~ 
l'ip \'e hawrlığı methetmf'..k biraz ga-
kat fan·r-~ ~ok ta korkun(,'hır. Fa
Oltırsakı 1ı~'llll.izi göı önüne getirecek 

• nr ı · tengiı . e ıırde kasvetli, esra-
l'l:- ' pıs \'e insaın "I'' .. U b' .. -... ıtu • o usun ır sup. 
!arın l •gını haline sokan mezarlık-
1!eku l ~ında güzel tarhedilmi!;i, çi
eh~~~lı. Yeşil bir asri mezarlığın 
llıeza ·~ etinı daha İli anlanz. Çünkü 
dar ~t?alnıı Öleaılerln, ebf'di;yete ka
değu •tahate çekildikleri son durak 
topra'.k aynı zamaııda yaşayanlann, 
taıeu olanlardan kalan hatıralarını 

3 en bir abided. 
lıtr - ır. 

tni3 en l\al'acaahmedLn ucu bucağı gel. 
~I ' korkunç ve cana,·ar dişli me-

arını d" 

.-
1 --

1~1! if~&~~~Ü~IHJ~if~(g~ ~ IA W lF IA lL IA ~ 
lstanbulun 

Meşhur 

Yangınlar1 

·y angın, ademoğlunun ta-
nıdığı en e&ki afetler

dendir. Dedelerimiz aletin ve 
yıldırımın çıkardığı yangınla

ra kar,ı maddi her çe,it ted
birlere ba,vurmakla beraber 
kutsal bir kurtarıcılık kudreti 
izafe ettikleri Yad ta,larının 
ıigortuına da müracaat eder
lerdi. 

Seyit Ali Ekber, 922 H. yılında 
yazdığı Hataynamesinde Hataylı
ların çok eski çağlardanberi yan
gın söndürme vasıtalarına önem 
verdiklerini kaydederken yangını 

1 

llında . uşUnen; bir de hunuın ya-
lı, rn gUz.eı tarhedllmiş !;i~ekli, ağac;- , 
. lltıtııı, .. - t . bl 1 - " 

söndürmek ve yangından korun
mak için üç tedbire başvurdukla
rını anlatır: 

ı - Mahalle bekçileri gece ve 
gündüz çan çalmak suretlle yan
gını haber verirler, geceleri ayrıca 
çıra da yakarlar.\ 

otıUıı - 11• emıı r mezar ıgı goz 
e getirin 

il . 
hrla~clsl lınsana daima. ölümü ha. 
di~erıan tüller ürpertici bir heyecan, 
hhı ' hatıraıan tazeliyen temiz bir 

'ertr 

rrı~:te ~ara bö~·le güzel, temiz ve 
tadı laıaın bir mezarlığa. sahip olmak
ll1&ıı~ ~'eni mezarlık, Kale'.nin doğu
«'ha \e Kalaş'a giden tren yolunun 
liik:~ 850,000 metre murabbaı bü
ııırr rnt\ınde bir yerdir. Buraya kadar 
loı , eıarhğa gitmek için a."falt bir 
dl bt a~ılnuştır. Mezarlığın etrafı §im. 
dil\> Ylik bir duvarla çe\Tllmiştir. Bu 
tılt~~n bir ÇQk yerlerinde müselles 
tı ıla.r, Vardır. Bunlardan bazıla-
~i.lı \'e bazıları aile mezar-

fıi!~-:1' nıe~ dan, büyük cenaze mera. 
biı~.; namazgah olarak kulluııla. 
b\ıharı lr. Buradan mezarlığın içine 
)f~ ar, \e )ollar uzanmaktadır. 
bit 

8 
lıkta bir mesçlt, bir kilise ,.e 

d~ :-g~k .vardır. Ve muhtelif dln
ti4ıe ~ olUier ayn ayn kendi yerle-

ttl gorntııecektir. 
bı .• _ eıarlıkta vatana milletf! de.ğerli 
~etı~td 

tıın der ~ bulunan devlet adamlan-
li bir b~edU~esi için bü~-tiık \'e kubbe. 
l<ııbbe.ı na .. ' ·ucude getirılecektir. Bu 
katı;, ln u tü açıktır. Bu bmaııın 
~ 8b'~daki sahanın en yüksek nok
L t it h" 
''" hUr . urç şeklinde inşa edilecek 
"• 'e fcün ortasm,la )ine !i!U t.esl-;atı
t~ bıkiye~ l havi bir ha,"Uz ile bir 

&! alanı kurulmuştur. 
rtı~~ KahaJannın hemen hepsi, 
li~re r 1'~ekke istikametine gelmek 
birc;ok ~rtıp e<lilmiştir. Mezarlığın 
taısıa l erinde tabut kona<'3k mu!14alla 
l tı Ve ·h at , nu raı•lan havi namazgah. 
"a ın~r. Açıka namaz kılınıya ha
l>aı. , t olmadığı zamanlar l~in ka
bitııuı e ısıtılabilir namazgahlar dü-

lnektedir 11· . 
,~k Yerlerde bekçi evleri yapı-

"llr n de.. · u evlerden birkaçı şimdi. 

d~aPilınıştu. l\lezarlıkta bir de öl
lı.ıth ıı sonra cesetlerinin yakılmasını 

"'-' k• tetı..__ •rnseıerin arzuswm yerine 
... lltk. 

•çin krematuvar vardır. 

Köfte 
h Satışı Yasak 
o led· 

b lhas ı~e şehrin bazı yerlerinde ve 
ltaıardsa ışçılerin bulunduğu mmta
l>ılıp S: Sokakta ve açıkta köfte ya
~ r kör~lrnasını yasak etmiştir. Sey
~aııtıı-1 ~ıler eti bulundurdukları 
~ ~ ~ . ' 
erıerı • pışirdikleri ve sattıkları 

1 ttııe n. hepsı tam amile kapalı 4 olmak 
ış Yapabileceklerdir. 

~. ~ 

~•ra t a Bankasının 
~·· ~skıdlltekait Memurları 

aıırı en tek u . . 
b 1 olan z a t edılmış ve tazminat 

b nkaYa b' lraat Bankası memurları 
tı ırer be 

rı 11Utetıe d Yanname verecek, 
k llıtaısına :"let nıUtekait memurla
rı ası bu Yo~receklerdir. Ziraat Ban-

12 tvı11. a Yapılacak mUracaatla
•ı " k .. ılua.r k11huJ edecektir. 

2 - Her evde yangına karşı do
lu su kapları bulundururlar. 

3 - Evlerin, dükkanların ve ay· 
rıca mahallelerin aralarında geniş 
fasılalar bırakırlar. Eğer yangın 

çıkan evde su bulunmadığı anlaşı· 
lrrsa, ev sahibini 
ve bütün aileleri
ni diri diri ateşe 
atarak yakarlar. 
Yangına karşı 

alınan tedbirler
den birisi de Han
balık - Pekinde 

- . ~ 

KOCA SEHIR 
DOKUZ E E 

23,040 tır. lstanbulda yangınların 
inhitat devri ilerledikçe arttığını 
göstermek için şöyle bir karşılaş
tırma yapılabilir: (1043)ten (1269) a 
kadar 126 sene içinde 209 ve 1270 
ten 1324 Meşrutiyet yılına kadar 
54 sene içinde 229 ve Meşrutiyetin 
ilanından sonraki 13 yıl içinde ise 
yüre yakın yangın çıkmıştır. Ker
çelt Yakubun 1713 M. yilında 1s
tanbulda tulumba icadı ve yangın
lara tatbiki bile yangın sayılarını 
düşürmemiştir. Bay Osmanın top
ladığı İstanbul yangınları devede 
kulak bile olamaz. Benim Topkapı 
sarayı kütüpanesinde yeni buldu
ğum, şimdiye kadar kiımse tara -
fında.n görülmemiş ve neşredilme
miş olan bir muhtıranın hemen 
her sayfasında biıitaç yangına rast 
!anmaktadır. Bu muhtırada 1205 
H. den 1217 ye kadar Üçüncü Se
limin günlük hayatı bütün teferru
atile kaydedilmektedir. Padişah, !t
faiyecibaşı gibi her yangına gidi
yor ve orada sabahlıyor. 

kömürü yakılma-
sının mecburi olmasıdır. Osman o
ğulları Bursayı hük\imet merkezi 
yaptıkları zaman Hasan Alp adlı 
bir Türkü söndürme memuru ta -
yin ettiler. Payitaht Edırneye geç. 
tiği zaman da Hasan Alp Muradi
ye mahallesinde uzun bir "Dirahti 
Nazargah - yangın t~rassut ku
lesi,, yapmıştı. 

Es..l{iden en çok yangın veren 
yerler etrafları surlarla, 

burçlarla çevrilen şehirlerdi. Mu
hasaralarda mancınıklarla atılan 
yakıcı maddeler ve hatta ordularm 
kullandıkları yakıcı aynalar sur 
içindeki şehirlerde sık sık yangın
lar çıkarırdı. İbni Şeddadın Sala
haddini Eyyübi adına yazdığı En 
Nevadir-is-sultaniyesinde savaş 
zaımanlarında bir çok şehirlerin et
rafına tahtadan kaleler yapıldığı
nı ve bunların üstüne de yanma
mak için sirkede ıslatılmış hay
van derileri geçirildiğini söyler. 

Salahaddini Eyyübi, muhasara 
ettiği Akka kalesinin etrafında böy 
le tahtadan Uç kat burç bulmuş
tu. Bu burçları Şamh bir delikan
lının icat ettiği (naft) tan yapıl
mış bir mayi ile yakmaık suretile 
ancak şehri f ethedebildi. Halife 
Muktediribillfı.hın sefiri lbni Faz
lan 1055 yıl önce Bulgar şehrine 
gittiği zaman Bulgar Türklerinın 
evlerinin tahtadan yapıldığını ve 
tahta surlarının da deri ile kaplan
dığını görmUştür. (1). Esasen deri
lerinin gUzeU:ğinden dolayı bu şeh 
re Bulgar ve Burgar adı verildiğini 
tarihçiler söylüyorlar. 

• stanbul, sur içindeki büylik 
1 şehirlerin çok yangın geçır

diğine en güzel bir örnektir. Bay 
Manbori. 400 yılından 1919 yılına 
kadar muhtelif senelerde lstanbu
lun elli beş bliyilk yangın geçirdi
ğini tesbit etmiştir. 

Fatihin Topkapı sarayında 1835 
ve 16/ 1141 numaralarda kayitli i
ki vakfiyesine göre, Fatih, lstan
bulu aldığı zaman şehri çok harap 
ve ahşap evlerini de biribirine ya
pışık bir halde bulmuştu. Ayasof
ya mabedinin etrafını pis ve ahşap 

(1) Telfik • UI - Ahbar cilt 1 say
fa 289. 

YANMISTI 
YAZAN: 

~rahim Hakkı KONYALI 
evler sarmıştı. Türkler bunları a
yıklamışlar, şehirde geniş meydan 
lar açmışlar ve yangın yuvası olan 
kale duvarlarının dibinden evleıi 

çekmişlerdi. Gerek Bizans zama
nında, gerek Türklerin elinde İs
tanbul binalarının ahşap ve biribi
rine bitişik olmasıdır ki. sık sık 

yangınların cıknıasına sebep o1muş 
tur. Osman oğullarının itila dev
rinde şehir ve binalar iyi tensik 
edildiği için yangınlar azalmıştı. 

Bu hanedanın çökUntU devirlerin
de lstanbulda inşaat serseri ve ba
şı boş bırakıldığı için evler biribi
rinin üstüne binmiş ve biribirinin 

içine girmiştir. Bunun tabii bir ne
ticesi olarak ta yangınlar çoğal
mıştır. 

• sta.Qbulun fethindeı: On bi
l rinci hicret asrının ilk yan

sına kadar lstanbulda mühim yan
gınlar kaydedilmemiştir. Vilayet 
mektupçusu Bay Osmanın Mecel
lei Umuru Belediyede (Cilt: 1. S. 
1257) tesbit ettiğine göre, 1043 ten 
1249 yılına kadar lstanbulda 109 
mühim yangın olmuştur. 1270 ten 
1324 yılına kadar vul<ubulan 229 
yangında yanan ve kaymaları tes
bit edilen binaların sayısı tam 

Muhtıranın ilk iki sayfasın-
dan şu yangınları alıyorum: 

"1205 yılı recebinin on altıncı 

pazartesi gecesi BUytikçarşıda bir 
berber dlikkanından yangın çık

mış, padişah sabaha kadar yangın 
yerinde kalmıştır. Ertesi gece sa
at altı buçukta Balatta kapı dışın
da Karabaş mahallesindeki gümü§ 
kalhanesinden yangın çıkmış, pa
dişah Balıkane kasrında sabaha ka
dar itfaiye işile meşgul olmuştur. 
Recebin 29 unda Uzunçarşıda lb-

1

- 1 rahim Paşa mahallesinde çıkan bir 

l 
•ı---------------------------,1 yangını padişah, eski saraydan ta-

KANTARA VURULAN Öpu .. cu·· KLER kip ve erteı!i gilnU Topanede Hen-
dekbaşında Abdi Yazıcının evinden 

1 

çıkan yangım padişah Sepetçiler 
.., köşkünden temaşa etmiştir. Mana-

sız bir teamille göre, padişah ge
lince yangın derhal söner dedik

Hollywood stüdyolannda öpüşmeler saniyelerle ölçlilür. Olçülen, biçilen 
buselerin tatsızlığı bertaraf, eğer bir filmdeki öpücük muayyen saniyeden 
uzun sürerse, sansür hemen filmcinin yakasına yapışır. Film sa.nsilrilnün 
bu husustaki kayıtlan gayet sıkıdır. 

leri halde aksine her yangın lstan-
bulun birkaç semtini ejder gibi sı- · 
lip süpürnnüştUr. 

Yapılan bir hesapa göre, 1043 
ten 1334 H. yılına kadar Cibali baş
langıç olmak üzere lstanbulun bu 
mühim kısmı Haliçten Marmaraya 
kadar tamam dokuz defa yanmış 
ve yeniden kurulmuştur. 

Dört gün evvel Üsküdar ad
liyesi yandı. Ertesi gUn ga

zetelerde gUnlUk tifo vukuatının 
25 ten beşe indiğinl okuduk. Bu 
yangının çıkışı ve tifo vukuatının 
düşüşü bana 1282 yılı 7 cemaziytil
evvelinde Hocapaşada çıkan bir 
yangını hatırlattı. Bu yangmm i
kinci günü lstanbulda müthiş bir 
halde hUkilm silren kolera birden
bire dinmişti. Bunu halk o vakit 
sokaklarda (yıkma. vak: vıkma. 

Fen dünyuında: 

Tropikal Hastahklar 
Üzeriııde Yeni 

Tetkikler 
Komşumuz Sovyet Uus) ada Gorkl 

Tecrübevi Tebabet Enstitüsü, bu se
ne tropikal ha.&1.alıkların tetAdki için 
müteaddit sefer heyetleri ttırtip etmiş 
ve bu heyetler yola çıkarak işler~e 

başlamıştır. 

Parazitoloji kı nuna mensup ilim 
adamları, Sovyetler Birliğia:ıln sınır 

mmtakalannda ara! tırmalar yap
makta n her sene olduğu gibi bu se
ne de Mosko,•a3•a En titü laboratu. 
''arlarına getirilmek Uıere Penda ve 
Papataçl hastabklan gibi emrazın 

nakili bl.nJerce diri shTlsinek \'e aka
rlt toplamaıktadır. 

Enstitü, bu sene, J>enda iilseri ile 
mücadele metotlarını tetkik edecek 
ve Türkmenistanda ;\lurgab \'adlsinin 
bir çok yerlerLnde bu hasta.lığ n na
kili ivrisinekleri öldüm1ek çareleri 
ara.,tınlacaktır. Papataçl lle müca
dele için en sağlam çareler de ara • 
tınlmaktadır. Kara.1'.-urn çuhinıde, Ha. 
zer denizi sahillerinde \'e Sirdarya 
kıyılannda tifüs fuaye!eri üzerinde 
de incele."llf'Jer yapılacaktır. 

EnstlttU memurlan, ayni zama.nda, 
zehirli ylları getirmek üzere, Türk· 
menistaııa \'e Cenubi Kaflcasyaya git
mişlerdir. Bu yıhmlar üzerinde, Ens. 
titUnüiı Suhuml ' 'e Lenlngrad şube
lerinde tt-erübeler yapılacaldır. Le
n?ngrad'da ilfıç olarak kullanılmak 
üzere, yılan zehirleri tetkik olunmak· 
ta n bunu mtlmkll4ı kılmak içtn me. 
todlar araştınlmaktadır. Diğer ta
raftan yine Lenlngrnd'da, zehirli yı· 
ıanıarm sokmalanna karşı pa.nzehlr 
gibi kullanılacak bir serum Uıeriıode 
de ~.alışılma:.tadır. 

Uzak Şarka gidem heyet, insa.nlamı 
barsak solucanlan ''asıtasiyle hasta
lıklara a..,ııan.-nası bahsinde, neticesi 
çok ehemmiyetli olabilecek tetkikler. 
de bulunmaktadır. 

(.1"\1"\1\1"'1.I"' """" ... ..,, 

~Okuyucu ~ 

L""',~e~t~"~ ~ 
Acaba Parasız Yapılamaz mı? 

Defterdarda oturan Mehmet Ali 
isminde bir okuyucumuz gönderdiği 

mektubunda diyor ki : 
"Köprü Uzerindeki geçit çivi yerle

rinin faydası görülmeye başladı. Halk 
kolaylıkla karşıdan karşıya geçebili· 
yor Fakat, bu çiviler yüzünden seyrü
sefer de aksamaktadır. Birisi şudur: 
Sarı çivilerin yirmişer metre üst ta
rafında da tramvay ihtiyari durak 
yerleri bulunuyor. Tramvaylar, bu 
duraklarda durduktan sonra yirmi 
metre ileride çivi geçidinde tekrar 
durmağa mecbur oluyor. Karaköyden 
Eminönüne kadar iki yerde duran 
tramvayların dört defa durması va.
kit kaybettiriyor. Çivileri durak yer
lerine nakletmek masraflı olur ama. 
durak yerlerini çivi yerlerine götür
mek için masrafa ihtiyaç yoktur. A• 
caba yapılamaz mı?,, 

• 
Karde,i Nerede? 

Mersinde Yoğurt pazarında Tar· 
suslu Ahmetten Hasan Demir yazı· 
yor: 

"- Tarsusun Değirmendere kö
yünden olup Uşakın İmruz köyünde 
Adanalı Mustafa namile yerleşmiş o
lan kardeşimden iki senedir haber a
lamıyorum. Kendisinin veya kendisı· 
ni görüp bilenlerin bana sıhhat ha· 
berini vermesini rica ederim . ., 

yık!) diye dolaşan bir meczubun 
kerametine vermişlardi. 

Meczubun bu sözlerinden: Ey 
Allahım kendi yapın olan insanlar: 
yıKma, onların yapdarı olan evle
rini yak! Manasını çıkarmışlardı. 
Hammeri tercüme eden merhum 
Ata Bey, bu hadiseyi 6 haziran 
1334 tarih ve 7660 numaralı İk

dam gazetesinde tahlil ederken 
şunlan söylemişti: "İstanbul o ta· 
rihte koleraya maruz olarak yev
mi vefiyat binleri aşmış iken eski 
dimağların sureti tefekkürüne gö
re (Allah kullarına acıyarak ikin
ci bela üzerine birinciyi ref) etmış. 
tir. Şu suretle ki. harikin ertesi gtl 
nünden itibaren vefiyat onda bir 
derecesine sukut ile birkaç hafta 
zarfında mUndefi olmuştur. Bu ın
difa; kolera mikrobu kümelerinin 
başlıca istila edildiği emakin ve 
eşyanın yanmış olmasile tefsir e
dileceii uiklrdır ... 



Dün yapılan festival biaiklet müsabakalarına İftirak eden ıporculanmız 

Festival Gureslerinin İkinci Gunii 
~~~~~~~~~~~~__!,.• ___ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mersinli Ahmet Güzel Bir 
Galebe Kazandı, Çoban 

FinlcJndiyallya Galip Geldi 
Festival ımünasebetile tertip e

dilen güreş müsabakalarına dün 
akşam da yine Taksim stadında 
devam edildi. Stat yine oldukça ka
labalıktı. Ecnebi müsabıklann maç 
!arından evvel Balkan şampiyona
sı için seçmeler yapılmış ve şu ne
ticeler alınmıştır. 

66 kiloda Yusuf Aslan Faiğe sa
yı hesabile, Nezir, Feriduna 55 sa
niyede tuşla, İzzet, Yahyaya sayı 
hcsabile, Talip Kadire sayı hesa
bile galip geldiler. 72 kiloda Meh
met Ali, Kandemire sayı hesabile 
galip geldi. 
KERKKEİNİN (Fjnlandiya) -

KENAN: 
Saat tam 9,50 de festival müsa

bakalarına başlandı. İlk müsaba
kayı Finlandiyalı Kerkkeinin ile 
Kenan yaptılar. Şimdiye kadar da
ima 56 kiloda müsabaka yapan Ke
nan bu gece ilk defa olarak 61 ki
loda müsabaka yapıyordu. 

IKendi kategorisinden yukarıya 

güreş yapan Kenan, çok canlı bir 
başlangıç yaptı. Daha birinci da
kikada nefis bir kafa kol kaparak 
Finlandiyalıyı mindere yapıştırdı 

ise de bu tehlikeyi, minder dışına 

kaçan kurnaz güreşçi atlattı. 
Dakikalar ilerledikçe kilo itiba

rile ağır olan Finlandiyalı vaziye
te hakim olmıya başladı. Bir çok gü 
zel oyunlar tatbik ederek 9 dakika 
54 üncü saniyede tuşla galip geldi. 

ANKARALI AHMET - KUL. 

Yaralanan bisikletçi, poli8 motöründe 

netice alınmadan beraberlikle neti
celendi. 

İkinci on dakikaya, kura muci
bince Adnan üstte. Rızık altta baş 
landı. Uç dakika Adnan rakibine 
bir şey yapamadı. İkinci üç daki
ka da ayni vaziyette nihayetlendi. 
Son dört dakika ayakta devam e
diyor, her iki pehlivan da çok bit
kin vaziyette güreşiyorlardı. Ne
ticede Adnan, sayı hesabile galip 
ilan edildi. 

87 KiLO: KADYA (İsveç) -
ŞEVKİ: 

Bü~ölkD<®t 

Bisikletçilerimiz uzun bir mesafeyi aıtıktan aonra Köprü üıtünden geçiyorlar 

Festival 
Bisiklet 

Y arısları 
F 

. , 
estıval komitesi tarafından 

tertip edilen Beyazıt - Derbent
Taksim olmak üzere 65 kilometre
lik bisiklet müsabakası dün sabah 
saat 9 da yapıldı. 

Bu müsabakalara Ankaradan ve 
milli takımdan Orhan ve Eyüp Is
tanbuldan Muhsin, Cevat, Tanaş, 

Garbis, Ibrahim, Torkum olmak ü
zere sekiz koşucu girdi. Müsabık
lar Zincirlikuyu önüne geldikleri 
sırada yanlış bir manevra yüzün
den en iyi Istanbul koşucusu Muh
sin yuvarlandı ve yarışı terketmek 
mecburiyetinde kaldı. Neticede An
karadan Orhan 2 saat 2 dakika ile 
birinci, Ankara.dan Eyüp ikinci, 
Istanbuldan Torkum üçüncü oldu. 
lar. Müsabakalardan sonra fe~tival 
komitesi tarafından hediyeler ve
rildi. 

lzmirde Fuar Maçları 
lzmir, 22 (Tan muhabirinden) 

- Fuar kupası maçlarına bugün 
u av •• ._ 

Demirspora, 3 - 2 Alsancak Uç-
oka galiptir. 

Dunku Atletizm 

Futbolcü Melih· 
Parlak Atletik 
Dereceler Aldı 

Macar atletleri ikinci müsabaka
larını dün Fener stadında Milli ta
kım namzetlerile yaptılar. Esefle 
söylemek mecburiyetindeyiz ki mü
sabakalar bir gün evvel olduğu gi- . 
bi yine çok karışık oldu. Atletizm 
Federasyonu tarafından tertip edi
len bu müsabakalarda intizam na
mına bir şey yoktu. Yarış yapılan 
saha bir antreneman zamanından 
daha karışık; müsabakaların ilanı 
için hiç bir tertibat yok, o kadar 
ki müsabıklar koşarken sahayı 

kaplıyan kalabalık tarafından lüt
fen kendilerine yol veriliyordu. 

Alınan neticelere gelince: maa
lesef bunlar da bir aydır kampta 
bulunan atletlerimiz hesabına acı-... ~ .................. 1'A-------- --,..---· 

Bütün mevsim çalışan meşhur 
atletlerimiz.i hiç antreneman yap
mıyan Güneşli futbolcU Melih bi
rer birer geçti. Ve günün en mu
vaffakıyetli sporcusu olarak par
ladı. Melih dün de cirit, üçadım 
ve 400 metre koşularını kazandı. 
Bu genç çalıştırıldığı takdirde is
tikbalin yıldızı olabilir .. 

Dünkii dereceler ay başında Bük

reşte yapılacak olan Balkan oyun

ları için bizi pek tatmin edemedi. 

Bu vaziyette Balkan oyunlarına iş

tirakimizde iyi bir derece alabilece
ğimize inanmak biiyük bir safdil
lik olur. 

Müsabakalarda alınan dereceleri 
sırasile yazıyoruz: 

200 metrede Macar finale 
yaklafıyor 

200 METRE: 
I G<!neş (Macar) 21.7, n NeO 

(Macar) 22.1. I11 Vedat 23.8. 
ClRIT ATMA: 
I Melih, 56,15, Il Necdet 50, U1 

Şerif 49.6. 

DISK ATMA: 
OGLU: 

61 kilo için karşılaşan bu pehli-

Bu kiloda dünya şampiyonu plan 
Kadya'nın karşısına şimdiye ka
dar hiç ismini işitmediğimiz yeni 
bir güreşçi çıktı. Ve tabiatile ev
velden tahmin edileceği gibi 2 da
kika 8 saniyede İsveçli güreşçi tuş 
la çok rahat bir galibiyet kazandı. 

Dün yapılan yüzmelerden bir enstantane Teknik neticeler: I Veysi 41.36, II Yavru 35.90. 
1500 METRE: 

vanların güreşi çok uzun sürmedi. 
Çok güzel oyunlar tntbik eden Ah
met birinci kafa kolundan biraz 
ııonra. nefis bir salto ile Kuloğlunu 
altına alarak 3 dakika H saniyede 
tuşla galip geldi. 

ANKARALI HUSEYIN - BO-

:Y AT: 
72 kılo için yapılan bu müsaba-

ka, çok seri başladı ve seri bitti. 
Fon:nunda olan Ankaralı Hüseyin 
Ftkı ataklarla rakibini altına aldı. 
Boyat, köprü yapmak istedi ise de 
muvaffak olamıyarak 2 dakika 35 
saniyede tuşla mağlup oldu. 

NORDLING (Finlandiya) - ŞI-

N ASl: 
79 kiloda Avrupa şampiyonu o-

lan Finlandiyalıya karşı çıkarılan 
Şinasi. böyle kıymetli güreşçilerle 
irn:rşılaşacak seviyeye henüz gelme-

miş. 
Müsabaka başlama.sile beraber 

Finlandiyalının sC'ri hücumlarını ve 
nefis saltolarını gördük. Karşısın
dakinin mukabele etmekte aciz 
gösterdiğini hisseden kurnaz ı;ü -
reşçi açıldıkça açıldı ve 2 dakika 
l5 saniyede kendini sıkı."lladan tuş
la galip geldi. 

ADNAN - RIZ1K: 
79 kiloda bir gece evvel Finlan

diyalIYa mağlup olan Rızık bu ak
ışam Şinasive galip gelen Adnan
la karşılaştı. Müsabaka sıkı başla
dı. Adnan teknik itibarile hiıkim. 
F~lrnt 'R 11ık ta kuvvet itibarile Ad
nann tefevvuk eder vaziyette ça
lışıyor. nk devre biribirlerine oyun 
tatbik ed<'mediler ve ilk on dakika 

87 KİLO: NEO (Estonya) -
MERSİNLİ AHMET: 

Gecenin en enteresan karşılaşma 
sı Neo ile Mersinlinin müsabakası 
oldu. Çünkü maç serbest güreş ya
pılıyordu. 

Halkımızın hareketli güreşlere 
karşı büyük bir sempatisi oldıığu 
bu müsabaka ile bir kere daha an
laşılmış oldu. Müsabaka bü~'1ik bir 
didişme halinde başladı. Dünya i
kincisi olan Estonyalı Ahmedin 
karşısında adamakıllı bocalıyordu. 
Hele bir iki kere aninderden dışarı 
kaçmak istemen Ahmedin ayak -
!arından yakalıyarak içeri çekmek 
istemesi bütün stadı coşturan ı:;e

beplerden idi. 
Ilk dcvrcyı Ahmet bariz bir ha-

kimiyetle bitirdi. ikinci devre Ah
met fü;tte Estonynlı altta başladı. 
Mersinli yapmak istediği bir salto
da hasmına kolunu kaptırarak alta 
düştü ise de acı kuvveti sayesinde 
bu vartayı atlattı. Ve 15 dakika 
nihay("tinde ilk devr("deki bariz ha
kimiyeti yüzi.inden Ahmet sayı he
sabiyle müttefikan galip ilan edil-

di. 
Sevimli güre.şçimizin bu galibi-

yetinin kıymeti çok büyiikti.ir. Çün· 
kH Estonyalı iki ay evvel Paris ~er
gisinde yapılan dünya serbest gii. 
rcş birinciliklerindP ikinci olmuş
tur. :Mersinhyi tebrik ederiz. 
Miisabakadan sonra görüştüğümüz 

Neo Mersinli için çok zorlu bir gü
reşçiniz var. Ilerde bu çocuk mu-

hakkak ki Avrupa şampiyonu ola

caktır demiştir. 
56 KiLO: AHMET .MEHMET -

HASAN TAHSlN: 
Balkan güreşlerine seçme mahL 

yetinde yapılan bu müsabaka çok 
zevksiz oldu. Ve 20 dakika nihaye
tinde Hasan Tahsin sayı hesabiyle 

galip geldi. 
AGIR SIKLET: NYMAN <IS

VEÇ) - SAMSUNLU AHMET: 
Bir gece evvel Çoban Mehmedin 

galip geldiği Isveçli bu akşam Sam
sunlu Ahmedin karşısında şansını 

deneyor .. 
.Müsabaka serbest glireş olarak 

yapılıyordu. ilk dakikalar müsabık. 
!arın biribirinl' el ense çekmesiyle 
ge<;ti. Ahmet alaturka güreşlerde
ki bilgisine ist inadcn Isveçliyi hır
palıyordu. Biribirine taktıkları 
çaprazlardan minder kenarına yu
varlandılar. Bu sırada Isveçli bü
yük bir enerji sarfcderek Ahmedin 
ayağım yakaladı ise de hakem fa. 
ul addederek bıraktırdı. tik dev
re Ahmedin galibiyetiyle nihayet
lendi. Ik inci devrede Nyman fazla 
çalış111ıyn başladı. Ahmede muhte
lif oyunlar tatbik etti. Ahmet mi.i
temadiyen minder dışına kaçıyordu. 
Muhtelif vesilelerle söylediğimiz 
gibi güreşçilerimiz böyle minder 
dışına kaçmakla büyiik hata yapı
yorlar. Son güreş nizamnamesi bu 
gibi hareketlerde güreşçilerin dis
kalifiye olmasını intaç ettirir sebep 
lerdir. Nitekim Ahmet diskalifiye 

(Arka ı 11 incide) 

Diinku Yüzmelerde İki 
Rekor Daha Kırıldı 

Su Sporlan Federasyonu tara
fından şehrimize davet edilen Ma
car yüzücüleri di.in Moda yiizme ha 
vuzunda milli yüzücUlenmizle i
kinci ımüsabakalannı yaptılar. 

Müsabaka mahalli yine bliyi.ik 
bir kalabalık tarafından çevrilmiş
ti. Saat 14,30 da 1500 metre ser -
be.st müsabaka ile yarışlara baş -
landı. 

1500 metre serbest: 
Bu miisabakaya Macarlardan 1, 

bizden 4 miisabık girdi. Macar yii
ziicii bu mesafede Budape.şte şam
piyonu olduğundan dört yüz met
reden itibaren bizim yüziicülerlc 
arasını açtı ve nihayete kadar bu 
mesafeyi muhafaza ederek 30 met
re fark ile biıincı geldi. Halil ikin
ci oldu. 

I. Voytek (Macar) 21,51.4. 
U. Halil 22, 15. 
III. Fikret. 
KOÇüKLER ARASINDA 100 

METRE SERBEST: 
Beş yüzücünün iştirak ettiği tm 

müsabaka çok alakalı oldu ve ne· 
ticede Galatasaraydan Mustafa 
1.12 derece ile birinci, Vedat ikin· 
ci, Kazım Uçüncü oldular. 

100 METRE SIRTÜSTÜ: 
Bu müsabakaya bizden dört, Ma

carlardan bir yüzücü iştirak edi -

yordu. Bu yarış çok sıkı bir mü
cadele halinde devam etti ve Bey
ko1..dan Bülent. Macar Lemhini')i 
bir metre farkla geçmiye muvaffak 
oldu. Biilent, çalıştığı takdirde is
tikbal için bir yıldız olabilir. 

I. Bülent 1,23, 11. Lem hini ( Ma
car) 1,24,2, nı. Nihat. 
100 METRE KURBAGALI, KÜ· 
ÇÜKLER: 

Bu miisabakaya iki Galatasaray
dan, bir Beyko1..dan otmak üzere 
üç yiizücü iştirak etti. Neticede 
Galata.saraydan Eftal 1,38,4 bi
rinci, Bcykozdan ~'ethi, ikinci, Se
lim liçiincii geldiler. 

200 MY.JrRE KURBACALAMA: 
Bu müsabakaya bizden 4, Ma -

carlardan 1 mi.isabık iştirak etti. 
Bambaşka bir stil ile yüzen Macar 
Törük, diin olduğu gibi bu miiı;a
bakayı da bu stili sayesinde 4 met
re farkla birincilikle bitirdi. Mekin 
ikinci oldu ve yeni İstanbul rekoru 
yaptı. 

1. Törük (Macar), Il. Mekin, III. 
Semih. 

4 x 100 l{ÜÇÜKLER BAYRAK 
YARIŞ!: 

Bu müsabakaya Beykoz ve Ga
latasaray kiiçlikleri iştirak etti ve 
hepsi biribirinden mükemmel yü

(Arıka~n 11 incide) 

I Galip 4.15.7, II Gömböş (Ma-

car), III Recep. 

YUKSEK ATLAMA: 
I Pulyos 1.75, II Necdet 1.67, rıl 

Haydar 1.67. 

400 METRE: 
I Geneş (Macar) 50.8, II Melih 

52.1, 111 lbrahim. 
5000 METRE: 
I Nemeş (Macar) 15.36, II A-r

tin 16.18.8, nı Teohari. 

UÇADDI: 
I Şambov (Macar) 14.24, ll Me

lih 13.30 III Polyos 13.15 . 

4X 100 BAYRAK: 
I Macar takımı 44, II Türk ta· 

kımı 45.4. 
Türk takımı müsıı bakayı Vedat, 

Nazmi, Nazım, Firuzandan mUrck· 

kep bir takımla iştirak etmişti. 
Macar atletlerilc salı giinü hU· 

susi surette tekrar bir müsabaka 
yapılacaktır. 

-0--

Futbol Maçları 
Dün Beykoz çayırında muhtelif 

futbol maçları yapılmıştır. tık ols· 
rak Vefa ile lstanbulspor klilpleri 
karşılaşmış, sıkı bir mii.cadeledell 
sonra Vefalılar 3-0 galip gelmi~· 
lerdir. 

ikinci olarak Beykoz ile Bakır
köy Banıtgücü karşılaşmışlardır. 
Zevkli ve güzel bir oyundan sonra 
Beykoz 4-1 galip gelmiştir. 
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0Evrerıli 

~ON TRAKYA MANEVRALARI 
Hare "tın ilk Gününde 

Son Dakikasına Kadar 
Vaıiyeti Hulasa Ediyoruz 

~ 1'ilrk Ol'd 
61 bUYUk usunun Trakyada yaptı günlerini bir arada toplıyan unıu-
~oıaYisile ~anevralar ordunun ve mi bir hülasa yapalım : 
~~ b" 'l'iirk milletinin alnını a-
Qi. ır nıuvarrakzyetıe sona er- Manevra Sahası 
Cüınh . 

bır İtin urıyetin yıllardan beri titiz 
lUııduh ile ele alarak işlemekte bu 
gal'ltı.ek Ordunun erdiği mertebeyi 
~ailli "~ bu kahramanlar müesse 
~k on~~~? bir imtihandan geçire 
lıtıda kı unyanın ve milletin naza 
~. Ynıetıendirmek lüzumu var 

ba~rk kornutan h et• T"' k .. 
Jı \re ıt ey ı, ur su-

a~li iradehnıetçik damarlarındaki 
"e u~k ~nin kafalarındaki derin 
fb-.,_ görU •. 
~ lliltlarıa şun dehşetini birçok 

Şimalde: Saray- Kadıköy. cenup 
ta: Çerkesköy - Çorlu - Büyükka 
rıştıran, şarkta: Çerkesköy - Kü
çük Manika - Saray, garpte: Büyük 
karıştıran • Kadıköy hatlarının or
tasındaki toprak parçasından iba
retti. 

Midyeden Küçük Mn.nikayn ka
dar olan mavi ve kırmızı cepheleri 
ile Meriç boyunda muharebe eden sa 
rı ve kırmızı ordular mefruz olduk
larından bu sahalar, asıl manevra 
sahasının haricinde olare.k kabul c-
0dildL 

g~l'tn hakiki muharebelerde 
ltı, ctıkı : o~an varlıklardı. Şu var 
hğjYle k evırler içinde ordu kendi 
~lıııdak·avru1ınuş, başarmak hu- Coğrafi Vaziyet 
bıaı~ellı 1 istidatlarını bakım ve 
tebartiı e n~ksanlığı arasında bile 
~ ettırnuşu. 

Ol kundan b llııyan aşka hiç bir kusuru 
:ıa lta\'u~l'dunun, esaslı bir ihtima
<l 01'ıutanı Uktan sonra aldığı mevki 

1 
e dUrıya arırnız için de, millet için 
'il. tıy nazarında merak ve ala-
~~di ;n.:;ıran bir nıevkidi. Bu ordu 
«e} ~ısa bir 
t~ ,e~* Yapnıış n 

1 
zaman . zarfında 

· <>J.Od • e ere sahıp olmuş-
lik ilıltih;~rn bir muharebeyi asker
l'eıı -.....ılfstecı· v. b" 
ıtı· e Wrute . ıgı ır ahenk ve kud 
): ış olan Y bılir rniydi? Eline veril 
.ıa.Yik Old klePYent silahlar bu ellerde 
~ı'> u arı d v • 

· egen almı§larmıy-
~ b· unların h 

l ~ey ı~ d epai olmuştu demekle 
M:_ ~a e dil , 

<l-"!l' ki e enıezdi. Bu sebep-

Asıl sahanın arazisi umumiyetle 
düzdür. Arızaları mahduttur. Dere
ler Şarkı §imaliden cenubu garbi
ye doğru akmakta olduklarından 

biribirini müteakıp ve müdafaaya el 
verişli arazi te§ekkülatı \'Ücude ge
tirmişlerdir. Bu dereler arasındaki 

geniş sırt ve sağrılarda müdafi ta
raf, derinliğe doğru istediği terti
batı alabilirdi. 

Taarruz eden taraf ise açık ara
zide harekete mecbur olduğundan 
fazla zayiat verebilirdi. Kuvvetli 
bir ateş himayesini temin etmek za 
ruretinde bulunuyordu. 

Bu mmtakada gerek süvari, ge
rekse motörlü birlikler yazın kolay 
!ıkla hareket edebilirlerdi. 

all bı • Dıua.z,a- Tü" 
<lı r Parça .. --uı rk ordusun-
11 \re 'l'rak 0rnek oıarak e1c aıın Manevra Başlangıcı 
lt~ ~ek~a bir manevra yapıl 
lt~ışık harp 0 rdusun,1n en zor, en 
1 l:ınacar>. ve silah vasıtal:ırım 
ete "~ a•na hem d d" . ğı -.Iaca.k k '2 unyayı hay 
in~a heıbağıı/dar güzel kullanaca 
<t· nxvı bir k ordu. Ve bu candan 

ı bu bU~~re de fiilen gördü. Şlın 
nıanevranın bütün 

Bazı gazeteler meseleyi hazmede
medikleri için manevranın başlan
gıç gününde ve teferrüatta mUhim 
hatalara saplandılar. Manevraya 
15 Ağustos 937 gUnU başlandı. Ma
vi taraf Midyeye 15 Ağustosta ih
rac vaotı. Vakıa bu ihraç mefruz-

du. Fakat mavi tarafı temsil eden 
tümenlerin ihraç edilmiş tümenler 
olduğu farzedildiği için 15 Ağustos 
akşamına kadar geçen harekat, bu 
tümenlerin mefruz yürüyüşleri için 
zaman olarak kabul edildi ve kırını 
zı da hareketini buna göre tanzim 
etti. Saraıy civarında toplanmış o
lan Mavi tümenlerin mantar gibi 
yerden bittiği kabul edilemezdi. 

Bu suretle 15 Ağustos 937 günü: 
Mavinin mefruz ihracı, ileri hare
kattı ve Kırmızının mefruz karşı
laşması ile geçti. 

Bugün Midye cenubu - Sultan 
bahçe cenubu - Büyük Manika şar
kı arasında mefruz bir cephe te
şekkUl etti. 

16Ağustos 

!kinci kademe olarak çıkan bir 
mavi tümen 16 Ağustos 937 günü 
akşamına kadar yaptığı mefruz yü 
rüyüşle Saray bölgesinde toplanı
yor. Bu sırada kırmızının bir tüme
ni Çerkesköyünde. bir tümeni Çor
luda. bir süvari livası ile bunun em
rindeki bir bindirilmiş alayı Büyük 
karıştıranda bulunmaktadır. 

Kırmızı komutanlık 16 Ağustos 
akşamı Saray bölgesinde toplanan 
Mavi hakkında müteaddit haberler 
ve raporlar aldı. Tayyare keşifleri 
de bu haberleri teyit ettiler. Kırmı
zı ve Mavi tümenler açık yanlatda 
bulunmaktadırlar. Mavi komutan
lık Kırmızının açık yanma taarruz 
etmek üzere ilk çıkan tümene der
hal emir veriyor. Ve bu tUmeni bir 
süvari alayı ile takviye ederek Kır
mızının yan ve gerilerini kavramı
ya memur ediyor. 

17 Ağustos 

Akşam geç vakit toplanmış olan 
Mavi tilmen aldığı bu taarruz emri
ni direktif dahilinde 17 Ağustos 937 
günü tatbika başladı ve Büyük Ma-

ı······ ..... . 
ı Manevra 
ı Harekatının 

Hülô.sası 
nu ı:.011 1.rakya manevralan, 

taınanıiyle modem sllii.h \'e harp 
vasıtalariyle mücehhez olan Jmh- i 
raman Türk ordusu i~ çok ~e
refli, çok muvaffakıyetli bir im
tihan oldu. Bu sebeplecllr ki ma.. 
nevrnlann ilk gününden itibaren 

• son bitim dnkiknsına kadar gc
ı ~en harekatı safha safha., tarih 

ve gün sırasiyle hulasa etmeyi 
lüzumlu buldulc. l\lütehassıs bir 
nrkada§ımız taraf mdan bu say
f acla ,·eriloo hulfı n. manevra a
basını a~kça gösteren şu harita 

i
• ile birlikte, manevraları tnkip et

nıiyenleri açıkça tenvir cdrceJctir. 
Aynca Mehmetçiğin modern si. 
Jahlarda.n nasıl istifade ettiği 

1 
haklnındaki kısa nıütalea da dik
katle okunmaya değer. 

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

nika istikametinde açılarak ilerile
di. 

Fakat Kırmızı taraf ta aldığı kuv _ 
vetli haberlere istinat ederek Çer
kesköyündeki Kırmızı tümeni muh
telif kollarla Büyük Manika istika 
metinde ve düşmana taarruz etmek 
vazifesile 17 Ağustos sabahı hare
kete geçirdi. 

Böylece biri şimalden cenuba, bi
risi de cenuptan şimale ilerliyen 
karşılıklı iki fırka harekata başla
dı. 

!ki hasım tümeni 204 - 207 - Der
viştepe hattında karşılaştılar. Kuv 
vetlerde tevazün vardı. Fakat J<ır
mızı komutanlık efradı kamyonlara 
bindirilmiş alayı BUyükkarıştıran

Yamkağıl istikametinde derhal tah
rik etti. 

Bundan başka Çorludaki tümeni
ne de şimale doğru hareketle Kar
lıkköyü - Uzuııhacı bölgesine gel
mesini emretti. 

17 Ağustos giinU. böylece temas 
lar, keşifler ve yaklaşma yürüyüş 
!erile akşamı buldu. 

18Ağustos 

204 - Derviştepe hattında sabah
tan ba§lıyan muharebeler Kırmızı. 
nın lehine inkişaf ediyor. Mavi ta
raf Kırmızının bindirilmiş alayının 
yandan yaptığı taarruzlarla sarsılı 
yordu. 

Mavi tümen bu hatta durmanın 

• 

Türk Or 
Mode as 
Nasıl Kulla r. 

Türk ordusu Trakya manevrasm 
da tank, zırhlı otomobil, cer trak
törleri, tayyare, motosiklet, tank 
dafii silahlar, tayyare dafii silah
lar, makineli silahlar, ve nihayet 
kamyonlarla nakledilen bindirilmiş 
kıtalar, ve en modern muhabere va 
sıtalarile çalıştı, Sıhhiye vasıtaları 

da tamamile modern ve çok mükem 
meldi. Beş gUn süren devamlı ve çe 
tin mesaiyle dünyanın en iyi aske-
ri olduğunu gösteren Mehmetçik, 
Türke has olan zekasını, enerjisi
ni, teknik işlerdeki hudutsuz istida 
dını da isbat etti. Daha beş on se
ne evvel köyUnden geçen bir otomo 

tehlikesini sezdiği için çekilme em 
ri verdi ve Büyük Manika cenup 
sırtlarında ikinci bir mevzie girdi. 
Akşama doğru (17 Ağustos 937 

saat ·16 da) Çorludan hareket et
miş olan Kırmızı tümen de emredi
len yerde toplandı. 

Bu sırada süvari livası ile bindi
rilmiş alay bu mıntakadaki vazif c
lerini bitirdiklerinden Kadıköy -
Selvi bölgesine gönderildi. Burası 
düşmanı tamamile yan ve geriler
den vunnıya müsaitti. 

Mavi taraf bu işler olup biterken 
Saray mıntakasında ikinci bir tü
men toplamış, Küçük Manika -
Bağlarsırtı - Saray cenubu istika
metinde esaslı bir müdafaa mevzii 
hazırlamıştı. 

19 Ağustos 

Kırmızı bugün şafakla beraber 
taarruzlara başladı. Sol cenahta 
tankların da iştirakile gelişen taar
ruz akşama kadar devam etti. Ak. 
şanı üzeri Kırmızılar Mavi tarafm 
asıl mevzilerine çattı. Kırmızının 19 
Ağustos akşamına kadar süren ıle
ri harekatı dUşmanın ileri mevzile
rini temizlemek, muharebe ileri ka-
rakollarını atmak ve asıl müdafaa 
bölgesine çatmak hareketlerile de
vam etti. 

Buraya varıldıktan sonra da dliş
man müdafaa sahası üzerinde esas

(Arkası 11 incide) 

bilin arkasından hayretle bakan 
Mehmet, direksiyonu övendre kul· 
lanır kadar kolay kullandı. En az 
elli altmış buhar beygiri kuvvetin· 
deki traktörleri döven sürercesine 
kolaylıkla ve ustalıkla dağdan taş
tan aşırdı. En zor görüş şeraiti için 
de, dar mazgallardan bakarak tank 
yürüttü. Bu tanklan dünyanın en 
usta şoförleri kadar maharetle hen 
deklerden, setlerden geçirdi. Tank 
denilen çelik makineye yadırgama· 
dı. Tank onun altında, asırlık arka· 
daşı kağnı kadar munisleşti. Düş
mana doğru dehşetle, maharetle akt 
gitti. Motosikletli bölüklerdeki Meh 
metçikler bu asri makine Ustünde 
doğmuş, orada büyümüş gibi mari· 
fetliydiler. Motörlcr, dedelerini 
sırtlarında taşımış atlar kadar uy
saldı onların altında. En ağır ma· 
kineli tüfekler, tank dafii silahlar, 
ağır toplar, onun elleri arasında er
babına kavuşmuş aletler gibi durak 
lamadan işledi. Mehmet Trakyada 
yalnız kendıni göstermedi, milletini 
temsil etti ve bu milletin akıl ve el 
işlerinde de kahramanlıkta olduğu 
kadar becerikli bir harika olduğu
nu haykırdı. Onun muharebedeki 
mağrur kabadayılığı zaten bellı idi. 
Fakat bir de modern vesaitin için
deki tunç Mehmetçik neler ifade 
etmedi. Ne imanlar tazelemedi, ne 
ümitler vermedi bize! 

"Yurtta sulh, cihanda sulh" ve
cizesinin işaret ettiği Türk siyaseti· 
ne bekçilik etmek içln kendisinden 
daha kudretli birşey olamıyacağını 
bize gösteren ordu, koltuklarımızı 

kabarttı. Bize yarının ümitler dolu 
sulh havasındaki emniyeti bir kere 
de fiilen izah etti. 

Bütun manevra esnasında suratı 
asık bir kumandan, bir sUbay. bir 
Mehmetçik görülmedi. Yaptığı işi, 

iş olarak benimsemiş insanlar gibi 
mesut ve güleç davrandılar. GUne
şin kaynarlığı. )'liklerin ve işlerin a 
ğırlığı ve en nihayet günlerin <;etin 
uzunlukları onların dudağındaki 

asil tebessUmU silemedi. 
Manevresini bile birçok kahra

manlık hikayelerlle süsledi ve bir 
milleti sevindirdi, gUvcndirdi, inan
dırdı. 
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Büyük Trakya Manevralarından 

Ma.reıal Fevzi Çakmak ve değerli meıai arkadaşları, ihtimamla yetiştirdikleri Mehmetçikler 
kütleaini ıelamlıyorlar 

Dünkü geçit reıminde aoıt devletler mümeıaillerile ecnebi ata,eleraen bazıları .• 

ilk kadın tayyarecimiz Bayan Gökçen'i ecnebi mümessillerden biriıi takdir ve tebrik ediyor 

Beı günlük manevra faaliyetinden ıonra bölük kolunda tam intizamla geçen piyadelerimiz 

Bir aüvari alayımız dünkü g~it reaminde aüratli ile geçiyor 

Doıt ve müttefik devletler müme11illerinden ve ecnebi ataşelerden birkaçı geçit reımind• 

?oat devletler müme11illerile ecnebi ataşemiliterler Genelkurmay Baıkanımızın izahatını dini~ 

1 

Kumanda heyetimizden bir grup, kendilerini hürmetre takdir eden halkın alkııları araıuula , 

Piyade erlerimiz, beş günlük manevra harekatından ıonra yine genç ve dinç yürüyorlar 

' 

,-;" akat topçulanmız da dünkü geçit reamine parlak bir ün verdiler 

, 



trlıl1 otonıob 'il • • . • . 
ı erımız Je geçıt resminde ordumuz.un motör kuaretini cidden temsil ediyordu 

~i . 
1Q(Jenı· 

ııe Zafer yolu açan tanklarımız: dünkü geçitte bütün heybetlerile fan verdiler 

lfocl er11 011 beılik agır toplarımız, motörlii vaııtalarile manevraya iıtirak ettiler ve geçit 
mine ele öyle girdiler 

IJi, 
.>'arın harbinin piyadesi .. Piyade erleri motosikletler üıtüncle dünkü geçit resmincı·e 

~İr a}n. T.• 4 r.: • "b" fftaRlneli bölüğü İntizam aenilen tukerı OtıTlı'ğın tam RenJfaı gı 1 ••• 

l 

9 

Parlak intıbaları 

· Zırhlı otomobillerimiz dünkü geçit resminde işte böyle heybet verdiler 

Manevraya ve ilünkü geçit resmine iıtirak eden tanklardan dolgun bir gruı.. 

t 

Bir dağ bataryamız motörlü vaııtalardan istifade etmiı vaziyette 

' y: 

Hava kuvvetlerimizin bu manevrada baıarclıkları tabiye vazife muhakkak ki çoll yüüıeHft 

J 

i 
i 

. -

l 

• Sulhte ve harpte .. her zaman orCluıile lieraber olan millet, oicluıunu takdir il!;_ alkışlıyor .,.. 
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~ ONIVERSITELILERIN ASKERLiK KAMPıNoA ~ Bir Kadın 
~ Yedek Subay Okulunda ilk askerlik vazifelerini yapan Vni-·' • • ı•ıe 
~ verıiteli ve yüksek mektepli gençler •on kamp devrelerini de lpnotızma 

Diyarbekir Akrebinin Zehiri 
~ bitirdiler. Bu devreye İftirak eden sekiz yüz genç hergün i 
~ a~azi üzerinde talim ve tatbikat görerek güzelce yeti,mi,ler- D 0 1 an d 1 r ı 1 d ı 
~ dır. Burada bu gençlerin ilk askerlik hayatından muhtelif in-
~ tıbalar veriyoruz. lfte: ' Fransa.da Nice şehrinde otıız111~ 

ta. olan Therese Pa.rsi adında bil' dit' 
dmı çok garip bir şekilde do~ 
mışlardır. Bu kadm, bir çc* ~ 
manlara, evlere ve arsalara ıl 
tir. Bu çok kurnazca dolan~ 111" 
yapan adam Bories isminde bir 

Romatizmaya 
Birebir Geliyor 

D iyarbekir akrebini uluorta 
yirenler (zemmedenler) 

hem haksızdırlar, hem insafsız. Ha 
yatta. ve toprak üstünde yirecek, 
yere batıracak o kadar çok teY var 
iki sıra dtrebe gelinciye kadar dün 
~anın sonu gelir. 

Akrep bir tarihtir. Kale burçla· 
rmın en gösterişli yerlerine en par 
ilak taş levhalara işledikleri akrep 
kabartmaları koymuşlar. Neye 
ikaz, hindi, hıyar, kabak kabartma
sı koymamışlar? demek bir hik· 
meti varmış. 
Dünyayı kadın, kadını da para 

ööndürürmüş. Kim kimi döndürür
se döndürsün, bu Ulema. lifmda.n 
anlaşılan şudur ki, para, paradır 

•e pek mühimdir. İşte peic mühim 
olan bu paraların birçoğu üzerinde 
taçlı bir kadınla boylu boyunca 
zarif bir akrep resmi (kabartma.) 
Yardır. Akrebin ne olduğunu bun· 
dan da pay biçebilirsiniz. 

Akrep bir ömür azizim, akrep 
bir 8.lem. O ne endam, o ne çengel, 
yaradan Tanrıya kurban olayım. 

Şiirin akrebini alkışlıyoruz. Ak· 
rebin şiirini neden sevmiyelim? 
Nef'inin, Eşrefin, Halil Nihadın, 

Fazıl Ahmcdin mısralarındaki ak
replerin acısını tatlı tatlı, gülerek 
hissediyoruz ve darılmıyoruz da ak 
rcbin şiirini ve şiirlyetini niye inkL 
ra kalkışıyoruz? 

K öroğlu masalında bir şancı 
vardır ki, bestesi harikula

C!e olduğu gibi güftesi de edebiyat 
dersinin anlattığı güzel tekrara en 
parlak bir örnektir. Bu ,arkının 
lJeluu a.lı oöylc:nirltcn her (benli) 

kelimesinin (ben) hecesi üzerine 
sıkı ve uzun basılarak okunur: 

l Bir benli 
lki benli 

Üç benli turna.. 
Bunu aJr.rebe adapte ediniz ve bo 

ğum kelimesinin ben hecesi yerine 
ho hecesi üzerinde durarak saza 
çekiniz: 

Üç boğum 
Yedi boğum 

Kırk boğum akrep. 
Bütiın Türkiyede Diyarbekir ak

rcbının yalnız bir tek aman ver
mez düşmanı vardır: Bay Enver. 

Bay Enver yaratılıştan bir "Gü
zel konuşan,. dır. Nükteleri ince ve 
zarif, ahengi tatlı, sözleri berrak 
bır ırmak gibi akıp gider. Hele Di
yarbekir akrebini diline dolayıp 

bir anlatmıya başladı mı zevkle 
' lhazle dinlemiye doyamazsınız, is· 

tcrsiniz ki, akrep dudaklarından 

düşmesin de saatlerce dinliyesiniz. 

Y üksek zea<i.sına diyecek ol· 
mıyan bu zatın küçücük bir 

gafletini keşfettim: Kendi dilinin 
ucunda da gorünmez bir akrebin gün 
24 saat faaliyette bulunması, ki
o bunun farkında değil. Hiçbir ,ey, 
hıçbir iş yoktur ki, çok güzel ko
nuşan bu dilin ucu ile iğnelenmif 
olmasın. Eğer ,zengin olsaydım 

pilatinden kUçük bir Diya.rbekir 
akrebi yaptırır, üstünü pırlanta ve 
yakut ile işletir, kravat iğnesi ola· 
raik Bay Envere armağan ederdim. 
Bu muz:. 'iğimin sayes; I "; yıllar 
danberi lJiyarbekirde akrep göre
mıiyen ve bir akrep tarafından iğ
nelenmiyen Bay Enver de kravatın 
da bir yalancı akrep olsun taşıyabi 
lirdi. 

Gülil seven dikenine katlanırmış. 
Dıyarbekin seven de iğnesi aşılı 

glıl dikenine benziyen akrebine kat 
lanmah. Diyarbekiri sevmek; Bo
ğaziçini sevmek, Konyayı sevmek, 
Trabzonu sevmek gibi bir şeydir. 
Mühim bir fedakarlık değildir. Ma 
da~i vatanın o parçasma Diya.r
bckir demişler, ve madem ki, va
tan - kayıtsız şartsız • sevilir ... 

Biz güzelim Boğaziçlndeki güze
lim Kuleli askeri idadisinde okur 
ken kışlanın arkasındaki talimane 
ye çıkardık, istirahat zamanlarında 
her taşın altından san, turuncu, 

Yazan0 
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Diyarbekir akrepleri böyle 
iri oluyor 

aUtlil kahve, kestane renklerinde 
bir akrep çıkarır, eğlenirdik. Ben 
Kuleli akrebini de, akrepli Kuleli
yi de seviyorum. 

B undan beş on gün evvel, 
Garp Anadolusunda, Milis· 

ta akrep on sekiz kişiyi vurmuş, 

yedisi ölmüş. Ben Milas akrebini 
de. akrepli Milası da seviyorum. 

Diyarbekir akrebini ve akrepli 
Diyarbekirl seviyorum. Yılanlı Ya
lovayı, Silvanı ve Yalova, Silvan 
yılanını seviyorum. Muğla kaplanı
nı ve kaplanlı Muğlayı seviyorum. 
İstanbul susuzluğunu ve susuz ls
tanbulu seviyorum. Yalnız ben ani? 
Hepimiz, Meriçten Bayez.idin öte
sine kadar herkes böyle. 

Bir gün 4>ize deseler ki: koca 
ılvrieinekli Enez' e dUfm&n geldi! 

Orada Anofel vıı.r, bize lazım de 

ğil mi? deriz. Yoksa koşar da dö
ğtişmenin ve öldürüşmenin çeşidi
ne mi atılırız? 

Akreplidir diye Harran'ı müda
faa etmiyecek, icabında can ver
miyecek miyiz? 

Bunların tasavvuru bile akrep 
zehirinden daha acı, kaplan pençe 
sinden daha tnımalayıcıdır. 

Vatan Hacı baba leylek değildir 

Holivuttan haber verildiğine göre 
dört gün evveli, Fransa.dan Amerika.
ya angaje edilmiş olan ve bir sene • 
den fazla bir zamandanberi orada 
muvaffakiyetle filmler çeviren bu 
Fransız art.isti Ketty Galllan'ın Uç 
milyon frank kıymetindeki mücevher 
!eri çalınmıştır. 

Hırsızlar artistin şehir dışındaki 
evinin bir penceresinden içeriye bir 
boru sarkıtmış ve boru vasrtasile bol 
bol uyutucu gaz verdikten ve evde· 
kileri tamamen uyuttuktan sonra 
içeriye girerek yükte hafif pahada 
ağır ne bulunursa çalmışlardır. 

ki, sıkı,ınca: git vatan Kibede si
yaha bürün diyelim. Ayni zaman
da dalavere kazançlı rastakoer de 
değildir ki, ikide bir: Nise, Pari.se 
git çiçekler, ipekler kuşan diyive
relim. 

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

Bu vatan işte budur. Amma bi
zimdir. Bizim olan her şey iyidir, 
gilzeldir, mukaddestir, ebedidir. 

Terzi tezgahında lata ölçüsü ve
rir gibi herkese keyfine göre bir 
ısmarlama vatan vermezler ki. .. 

• 
• 8 ugUnlerde çokça işim gUci.Lm 

var; onun için şairliğim ka 
baramıyor. Eğer kabarabilseydi • 
Diyarbekir akrebine öyle bir kasi-
de yazardım ki, akrep başkalarını • 
ısırırdı ve edebiyat münekkitleri 
kendi parmaklarını ... 

İşin doğrusu şudur: Akrebin be 
nim kasideme ihtiyacı ycıktur! • Çünkü akr~bin bütün dünya min 
nettarlığma ermesi ihtimali vardır. 
Belki bir gün gelecek, bütün dün- • 
ya. tıp profesörleri takkelerini çı
karıp Diyarbekir akrebinin kuyru
ğunu hürmetle öpeceklerdir. • Fıra.tın Ötesinde bir fen adaı."llı; 
on para etmiyen Kobra zehiri ye-
rine a'krep zehirinin kansere karşı • 
kullanılabileceğini iddia ediyormuş. 
Kendisini göremedim. Kanseri Cey 
lana ve tavşana geçirmiye mıuvaf. 
fak olmuş. İkinci bir zihayatın uz
wna geçirilen bu ıkanserler üze
rindeki akrep tecrübeleri çok iyi 
neticeler veriyormuş. O bölgede 
küçük bir akrep enstitüsü veya 
kanser enstitüsü kuracak bir baba 
yiğit zengin çıkarsa iş daha kolay 
!aşırmış. Kanser mütehassısı ope
ratör Cemil Paşa üstadımızın ga
zetelerde okuduğu.m bır beyanatı
na göre Kobradan hayır yok oldu. 
ğu anlaşılıyor. Bolaki bizim akrep 
ler buna bir çare bulsunlar. Ben 
bunları lrulaktan dolma yazıyorum. 
İşi kurcalama hdt ve salahiyeti 
fen adamlannmdır. 

Fakat istidlal yolu ıı~ Oğrendlm 
ki, akrep zehiri romatizmaya blre 
birdir. Bal arısının zehiri de ro
matizma sancılarını geçirmiyor 

• 
• 
• 
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il 

• 
mu? Demek akrebinki daha tesirli 
oluyor. Bu istidla.lim Çermik kap
lıcasında. oldu. Diyarbekirin 94 ki
lometresindeki Çermik kazasının 
gUzel bir kaplıcası va.r. Amma 
gerçekten güzel ve temiz. Ağrılı-
lar, sızdılar, kötürümler falan hep • 
oraya geliyorlar. Hepsi de mem-
nun. • A rkadaşlarLm havuza daldı

lar, benim sıcak su ile ba-
şım hoş olmadığı için çardağın al- • 
tında oturdum. Memleketin her ta 
rafından gelenlerle konuşuyorum. 
Ticaret için dolaşan bir Urfalı yol • üstü uğramış, Kaplıcayı eskiden 
bildiğini anlatıyordu: 

- Çok memnun olacaksınız. Biz • 
iki kardeşiz, ikimizde de seneler
denberi ro.matizma vardı. Burası • nı sağlık verdiler. Bir sene geldik. 
Ertesi sene de geliyorduk, biraz 
geç kaldık. Ne olursa olsun gide
lim dedik. Yola. çıkacağımız gün 
kardeşimin elini akrep vurdu. Can 
acısile haykırınca ıkoştum, akrebi 
öldürmek için bastım. Fakat telaş 
la ayağımda papuç olma'dığını ha
tırlamamışım. A,mına iş işten geç
ti, kalın çorabın üstünden beni de 
vurdu. On beş günden fazla. acı 
çektik. Bu yüzden gelemedik. Er
tesi sene de ağrılarımız tepreşme
diği için gelmedik. Çok şükür üç 
yıldır gelmiyoruz. 

Benim aklıma hiçbir şey gelmedi. 
Fakat karısını getiren bir başkası 
da bir başka akrep hikayesi anlat 
tı: Sancılardan bütün kış ıkıvran
dmı, buraya geldiğim vakit kolt"llk 
deyneği ile bile yürüyemiyordum. 
Çadırda oturuyorduk. Geldiğimin 
ikinci günü akrep vurmasın mı? 
Hemen Diyarbekire koştum. O yıl 
Kaplıcaya girmek kısmet olmadı. 
Allaha şükür beş yıldır gelmiyo
rum. Her nedense ağrılarım geçti. 
Geçti amma bizimkinde başladı. Ş,im 
di onu getiriyorum. 

Tuhaf şey dedim. Bu sefer aklı
ma akreplerle romatizma geldi. 
Orada ses çıkarmadım. Şimdi bu
rada söylüyorum. Doğrusunu eğ
risini aramak bu işle uğraşanların 
hsıWmirr 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
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Genç Askerler 

Gençler her sabah önce temizliklerini yapıyorlar, 

Sonra da muntazam kıyaletlerile talime çıkıyorlar, 

T üleklerile çökerek niıan alan gençler, 

Arka•ından Ja •Üngü talimi yapıyorlar. 

Burada Ja bir halil makineli mangan görüyoruz. 

• saj mütehassısıdır. 
Hadise şöyle olmuştur: bel .t 
Bayan Parsi, aylardanberi 

• nlan çekmekte ve masajcı 
giderek vücudUne masaj yap 
suretile tedavi olmaktadır· 

1 • faydasını da görmüş olacak ]d; 
yar Bayan, masajcısında.n bir 
ayrılmak istememektedir. 

• Fakat bundan birkaç ay önce 
nün birinde masajcısına gideJI 
dıncağız, Bories'in şu sözlerile k 

• laşmıştır: 
- Ben artık masajla uğr 

cağım. Allah bana daha büyült 
• vetler verdi onları kullanacağJill-,_ 

Zengin Bayan bin biİ- rica fle, ; 
disini Boıies'in kansına tedavi 

• tirmiş ve birkaç zaman sonra dl 
zat Bories'in ipnotizma tedavileri 
lamıştır . 

• Bories, müşterisini bu işe ~ 
debilmek için, kadıncağıza, k 
de kanser bulunduğunu söY'1i 

• korkutmuştur. Bayan ParsiniJl 
de bundan birkaç sene önce 

• 
den öldüğünden, kadın fena 
korkmuş ve kurnaz masajcJlll! 
tün tedavi usullerine boyun 
mecbur olmuştur. 

• Aradan yine birıkaç zaman 
ce, masajcı, kadıncağızı, etrafıJS 
!erin uğursuzluğuna uğradığın• 

• etmiş ve hiZımetçilerine, hatta 
vi evladına varıncaya kadar, b 
evden kovdurduktan başka, ~ _.1 

• akrabalarile de alakasını kestiJ'I"" 
• tir. ~ 

• 
Fakat ağrılar ve sızılar bu -İ 

!erle de iyi olmayınca, kadJJll 
gün ipnotizma ederek büsbUtUJl 
semleten Bories, müşterisini 

• suzluğun oturduğu evde oldu~ 

:;.:.:,~ :.::.~~ 
• ki ~·mukaddes kutu,, ya. koytll~ 

ı Evi satmak ta ağrılan dindifdl""" 

• tir ~u aef er de masajcı, Bayan r-: 
ye, bir kira odasında oturıınanJSl ., 

• 
dalı olacağını söyleyince, ~ ~ 
dm pek ıtaşalamış ve meseleYl t>J 
bir doktora anlatarak onun da 
yesini almağı akıl etmiştir. dl 

İşte bu danışma, dolandırıcı ._ 
sajcının felaketine sebep olınUf• 
kaddes kutuya bakılınca içLnde 'of 
bin frank yerine kağıt parçalatl ..J11 
Iunduğu görülmüş ve mesele ptı"' 
aksetmiştir. Jl 

• Boriesin ipnotizma kuvveti~.~ 
karakolunda tesir gösteremedi~ 

• hilekar dolandırıcı tevkif ew 
hapse atılmıştır. 

• Merinoslaıtırllan 

Yerli Koyunldl', 
• Ankara, 22 (TAN) - Bursa ~ f. 

1 
lıkesir mıntakasmdaki yerli ctıı' ~ 
yunları merinoslaştırmak için b 

• tohumlama 15 eylflle kadar de~ 
decektir. Bu müddet zarfında ~ 

il 
nm Yenişehir kazasından Balılt I 
Sanköy nahiyesine kadar uza~ 
hada 120 bin kadar koyuna iJIC 

ım meliyesi yapılacaktır. Bugüne 
ı• 95 bin koyun tohumlanmıştır• 

• 
• 

Sömikokun 
Satıı Fiyatı 

ı y 
:Ankara, 22 (A.A.) - ~ 

kaletinden: 
• 1 - 3003 sayılı endüstriyel 1tl 

lltm maliyet ve satış fiyatl • 
kontrol ve tesbiti hakkındaki ~ 

• nun vermiş olduğu sali.hi~ete ,.ı 
den sömikok fabrikasının ıstib 

0 tiği sömikok satış fiyatı yeııtde 
• kik edilerek bir ton TUrk aö 

nun Zonguldak toptan satıl . 
17.2!5 lira olarak tesbit edil~ 

• 2 - Bu fiyat 20-8-1937 
haren muteberdir. 

• DIY ARB;.z.;-HAL1'~ 
Diyarbekir, (TAN) - :aaııce 

Ve nihayet öğle üzeri neJe içinde karavanalannın bClfına 
• şaatı çok ilerlemiştir. Bu bin&~ 

yenin en güzel yapılarından b 
çökerek iftahla kannlarını doyuruyorlar • • lacaktır. 



' ~loıd e bir tan·aremi?'ilAO al111 mıştf1'. Harekat saha.cunda daha a.şağJ ı tabakada.ki tayyarelerle misafirle 

rin otomoblllerinden ba.~ka. hiı-:bir hareket eseri göstermiyor. 

20 Ağustos 

Arazi bakımından yarmanın ya
pılmasına en müsait yer olarak Kü
çük Manika ıle Saray arasındaki 

Bağlarsırtı kabul edildi, Siklet mer
kezi de kendiliğınden bu suretle 
meydana çıktı. 

Taarruz hazırlıklarını ikmal et
miş olan Kırmızı saat 9 a doğru düş
man cephesine bir topçu ateşi açtı. 
;Mavinin bu ateş altında sindiği ka· 
bul edilerek piyade derhal taarru
za başladı. 

Mavi topçu da ateşini ırııklaştırdı, 
kendi müdafaa bölgesinin önüne 
yaklaşan Kırmızılara karşı kuvveL 
li bir tevkif ateşi perdesi tesis etti. 
Bir taraftan da tayyarelerile alçak 
taarruz yaparak Kırmızıyı durdur. 
mak yolunda canla başla çalıştı,. 

\'tp (Başı l incide) ler olurdu. O zaman, biz, geri çekil- Alay kumandanlan, at üzerinde ge-
' b d liyı . • k d'l . u lla b onuşmak ıazımge- merun zarurı olduğunu en ı erme çiyorlardı. Kumandanları, yine at ü-

Bu sırada taarruzu besliyecek o
lan Kırmızı tanklar, ani bir çıkışla 
kendi piyadelerinin arasından geç
tiler, ve Mavinin cephesini çi~niye
rek Kırmızı piyadelere yol açmıya 
koyuldular. Bu kuvvetli taarruz 
karşısında Mavi taraf kendi müda
faa bölgesinin derinliğinde hazırlan 
mış olan ikinci bir sahaya intikal 
etti. Ve mukavemete başladı. 

Fakat Maviyi yandan kavnyan 
Kırmızı sUvari tugayının ve cephe
den zorlıyan Kırmızı tümenlerin üs
tünlüğü karşısında dayanamadı ve 
cephesini yanlmadan kurtaramadı. 

'- cı.n J• J arına hareketi idi. anlatmağa çalışırdık. Fakat Meh- zerinde ve elde taşınan alay sancağı 
~ ~ar, tath dilli güler- metçik, derhal mahzunlaşırdı: takip ediyordu. Coşkunluğu artmak-

l'aı on arının, 'htarlan tize- - Biz neye çekiliyoruz ya .. Bizim ta olan halkın içten gelen alkışları, 
lllıye ra gerileyip &ıki yerle- yerimize maviler çekilsin! derlerdi. kısa fasılalarla ortalığı; pkırtıya bo 
, geç· ınecbur oldular. Mehmetçiğin böyle düşünmekte ğuyor, ordu beygirleri, tatlı kişneme

bır kU~~ r~~nninde, bu kadar hakkı yok değildi. Çünkü, harpte ge- lerile bu ıımumi sevince iştirak edi
ll'ı sarırı e. ıJe temsil edilmesi, ri çekilmek, onun kafasında yer et- yorlardı. 

Ve manevra bu suretle Kırmızı
nın lehine olarak kati neticeye va· 
sıl oldu. 

~lerin~rın \•e ataşemiliterle- memişti. Gündüzleri, kovukları için· Alay komutanları, kendi alayları 
arı onı en kaQmamıştı. Hay- de tavşan gibi bekliyen Mehmetler, geçerken Mareşalin önünde selam va- Ses gittikçe, garipleşti: 

C 
arı seyrediyorlardı. gece hücumlarında birer aslan kesi- ~iyeti alıyorlardı. - Hey .... Efendi! Dedi. Biz 93 boz· 

15 
e~it re.mi lerek, sahici harp yapıyormuş gibi BugUn dağ, taş ordu kesilmişti. gununun dökUntüleriyiz! Bu ordu, 93 

li hasım erlerine saldırdılar. Nereden. ne vakit, çıkmıştı bu müt- te elimizde olsa, yerimiz, yurdumuz 
itli ·l'u:~ayı, ok gibi delen si- Hakemlerin müdahalesi olmasa. hiş kuvvet? insan şaşardı. Bir hafta dan büylecene çıkar mıydık? 

a~ ç ınet ka-:1alları, tribünle- epeyce yaralı verecektik.,, içinde Çorludan $araya. Tekirdağın- Vizeli Mahmut oğlu Yusuf, pek dal. 
llııya bre Yükseğinden süzü- dan Krrklareli yakınlarına kadar do- gm görünüyordu: 

0 kacıar <lşladılar. Mehmetçik akını laşm·ıdık yer bırakmadığımız halde - Arkadaş! Ne düşünüyorsun? 
~ r i<ul Yakın uçuyorlardı ki, Kahramanlıklarını subayının ağ- cephenin hiçbir noktasında kesif bir Diye sordum. 
arpıntıs~k ~e:seler, yUrekleri- zmdan dinlediğim Mehmetler, manev- kıt:.t.ya rastlamak miimkün olamadı. _ Düşünmeyirim •. Bakayınm be 

llrU S<!ıııerı :~ ışıtirlerdi. ralarını yUzlerinin akiyle bitirmiş, Bu iki koca Kolordu, şimdi nasıl bir kardeş! dedi. 
lttı8u' 1~ anda, uğultulu bir şimdi akın akın önümüzden geçiyor- rrıucize ile karşımıza çıkıyordu? - Bari, gördüklerin hoşuna gitti 

l'11o.. Sardı.gtbı Saray ovasını baş tardı. mi? 
~'il' le Hepsinin başlan dik, göğüsleri ger· Şanlı •ÜrJariler - Ne demezsin efendi!.. Ben bu 
a dıı.· r Uçarken b"t" .. 1 · · k f tl · S" ·1 · S" ·1 · td . ıı:tlıni ti • u un goz er. gın, süngüleri parlak ve ıya e erı - uvarı er geçıyor.. uvan er ge- yaşa geldim. Böyle temiz giyinmış as. 
~ · ş · liaykınşlar duyu- mükemmeldi. YürüyUş, bölük cephe- çiyor! ker görmedim. Millet sayesinde (dörl 

0 ıı Y~a 'l'ü sile yapılıyordu. Evet, süvariler geçiyordu. Bunlar, yüz dirhem) bakayırler doğrusu! .. 
ı. lar, b'u rk tayyarecisi!. Mareşalin önüne geldikleri zaman, akından akma koşan Türkün 937 A k 1 
~ alk ş o sun .•.. 
ra!t et gibi ışlara, teşekkür başları makine gibi. hepbirden sağa modeli süvarileri idi. Hepsi de at Tekrar trib~iıe döndüğüm zaman, 
~ ~lldı ' havada reveranslar dönüyor, misafirlerin tribünlerini üstünde tahtaya çakılmış çivi gibi, motörlü kuvvetlerimiz geçit sahasına 
~ ıı geçi/a? .oklar halinde, te- geçinciye kadar bu selam vaziyetini duruyorlardı. • yaklaşıyorlardı. 
a aı-elerd gıdıyorlardı. muhafaza ediyorlardı. Dost heyet- Tozu dumana katarak, yıldırım gi-
~1 ... 1. en bir b' k Başta dağlan keçi gibi tırmanan l'iJ,."'"''\ala... az sonra; başla- lerle ataşemiliterler de, her alay ge- ı oşan bu genç biniciler, halkı ide-
" • • Ye s al v ta · arazi otoları geçti. Daha sonra, mo· 

(Başı 6 ncıda) 
zen sekiz yüzücünün yarışları çok 
enteresan oldu. Neticede Galata
saray takımı 5,6 derece ile birinci, 
Beykoz 5,18,5 derece ile ikinci ol
du. Bu derece küçükler arasında 
yeni rekordur. 

4 x 200 BAYRAK YARIŞI: 
Bu müsabakaya Türk takımı 

Mahmut, lsmail, Orhan, Halliden 
teşkil edilmiş bir takımla iştirak 
ediyordu. Buna mukabil Macarlar 
Şaruşi, Voytek, TörUk, Bathi'den 
mürekkep takunlarile yüzüyorlar
dı. Birinci olarak yüzen Mahmut 
temiz bir yüzme ile rakibini beş 

metre geçerek ilk 200 metreyi bi
tirdi. İkinci olarak yüzen İsmail 
ayni mesafeyi muhafaza etti ise de 
üçüncü olarak yüzen Orhan maa
lesef bu me:sa:feyi kaybetti ve Ma
car yüzücü 10 metre farkla üçün
cU 200 metreyi bitirmiye muvaf -
fak oldu. Dördüncü 200 metreye 
athyan en iyi yüzücümüz Halil 10 
metreyi kapattığı gibi büyük bir 
enerji sarf ederek Macarı geçmiye 
uğraştı ise de son metrelerde 
Macar yüzücü sıkı bir finiş yapa
rak Halilin kapadığı mesafeyi tek. 
rar 2 metre farka çıkardı. Ve bu 
vaziyette .Macarlar birinci, Türk ta 
kımı ikinci oldu. Ve yeni Türkiye 
rekoru yapıldı. 

I Macar takımı 10.11.2 
Il Türk takımı 10.13. yeni Tür

kiye rekoru. 
Küçükler arasında 200 metre: 

Bu müsabakaya Galatasaraydan 3 
yUzücü iştirak etti. Ve neticede 
Mustafa 2.50. 4 ile birinci. Vedat 
ikinci Kazım üçüncü oldular. Bu de 
rece küçüklerin yeni rekorudur. 

Küçükler arasında su topu: Ga
latasaray ve Beykoz küçükleri a... 
rasında teşvjk maksadiyle yapılan 
su topu müsabakasında sıkı bir mü 
cadeleden sonra ilk devreyi Dey
kozlular 3 - 2 galibiyetle bitirdi. 
ler. ikinci devre daha heyecanlı 
oldu. Bu devre Galatasaray 1 gol 
yaptığından müsabaka 3 - 3 be
rabere bitti. 

Macar -Türk su topu müsaba
kası: Son müsabaka Macar ve 
Türk takımları arasında yapılan su 
topu maçı idi. Dün de bahsettiğimiz 
gibi bizden çok yUksek olan Macar 
su topu takımı baştan nihayete 
kadar teknik ve bilgili bir oyundan 
sonra ilk devrede yedi ikinci devre. 
de dokuz sayı yaparak 16 - O ga
lip geldi. 

Müsabakalardan sonra festival 
komitesi tarafından müsabakaların 
galibine verilmek üzere konan kupa 
merasimle Macar takımına verildi. 
Federasyon tarafından da müsa. 
bakalarda derece alan yüzücülere 
madalyalar verildi. 

Festival 
Güreşlerinin 
ikinci Günü 

lıat•- l>ıy=ı..ı ırm ı alay san· çerken, ayağa kalkarak, sancagı se· sevınç delisi etti. Mümkün olsa, 1 .. "' "\.le k t 1 ·· tosikletli kıtalar, ve diğer motör u tı ,, gecel' .. 1 a an göründii. lamlamakta idiler. gonüllerini kopanp, atlarının ayağı (Başı 6 ncıda) 
.rah.. ı oli dü lt vasıtalar, biribirini takip etmiye baş 

d 1 ''
111l A! h o ... n zlü, harp tat- Alman ve Jtalyan askerleri, tri- a ına atacaklardı. edilmedi amma ilk devredeki üs-

t 
1 
dl n.re ~ınetçikler, sanki bun bu"nde yanyana oturmuşlardı. Kulak Bu arada, kısa bir hazırlık fasıla- ladı. Bilhassa bindirilmiş alayın ge· 
\> • eglenc d d" · · 8 nd · çişi, şiddetle alkışlanıyordu. tUnlüğUne rağmen bu kaçışları yü-

t e ın e en oner gıbı kulağa bir şeyler konuşuyorlardı. 1 an ıstifade ederek, tribünden ay- zünden hükmen mağlup oldu. 
~. anııınıyacak dereced~ rıldım. Halk irine karıştım. - Düşman! Her kim olursan ol! 

Geçit resmi bitinceye kadar küçük ~ Bu çelik kalelerin içindeki erleri bu· AGIR SIKLET: ÇOBAN MEH-
.. ,.. S .. ı.Q not defterlerini ellerinden bırakma- Rastgele bir ihtiyara: MET - NISTRUM (FINLANDI. 
"·ı .. o Ba gün de yann da saygı ile selamlamı. 

ltıı s Y Qn/QtıYor dılar. Mütemadiyen bir şeyler kay- - ba, dedim, sen nereden gel· YA): 
yılan ebebini dediyorlardı. din bakayım? ya mecbursun! Müsabakanın ilk dakikaları mü-
: Sordu Yanımda duran bir Gözümün içine baktı: Saat on beşte başlayıp on sekize 

rn. Bana şunla Italyan ataşemiliteri, bazan takdir- kadar su"ren geçı'tresmi ile Türk eri, sabıkların biribirini denemesiyle 
At rı an- - Çorumdan gelirim ! 1\nı kar tavırlarla başını sallıyordu. ve Türk silahı, dünyanın bu kanşık geçti. Kuvvetli el enseler dev cüsse-
altı edi ın Fransız a~esinin durgun ve mü- - Geçidi seyretmek için mi? ld li Finlandiyalı karşısında netice 
a a.1t içın' anevra esnasında Gözleri yaı:.armıştı: gUnlerinde ne yaman bir kudret o u-

dı ne Yap 1 tereddit bir vaziyeti vardı. ~ v b' k d h ·· l ·· ··ne ser vermiyor ve müsabaka ayakta bir 
~U · liePs· . ı mak mümkUn _ Ya niçin olacak? dedi, biz bu- gunu ır ere a a, goz er onu -

l'ı tııt'li~ ler1 ltlin kunduraları, u- Asıl büyük candan alakayı göste- güne kadar, böyle ordu gördük mü miş oluyor. Binyaşa kahraman ordu! itişme halinde devam ediyordu. 
M-' ı. lJ· be. ayaklarına göre 8 _ renler, Yugoslavla"rdı. Bulgar ataşesi , ki!... l Maamafih Çoban daima hücum e-

-.qll 1 ıç ır er k d ilk dakikalarda hissolunur derecede Misafirlere Hediye Edi en diyor ve Finlandiyalı müdafaa va. 
ara Stırap . un ura vur- Çatalcanın Halaton köyünden Yu- Bibliyotekler ziyetinde kahvordu. Ilk devre be. 

1 t'~<th Çekınedi. neşeli idi. Gitgide, dalgınlaştı. Not sufa: ,J 

~d ta, gec 1 . defterine daha sık müracaat etmeğe Memleketimize gelen askeri heyet- raberliklc bitti. !kinci devrede ku-
oJ'. Ar h 1ktan e erı emniyet terti- ba lad - Ne seyrediyorsun bakalım? de- ler erkanına ve ataşemiliterlere birer ra mucibince Çoban üstte Finlandi-

d il ltıetçı& seon~. radyomuzu a- ş ı. dim. k ll k · h l' d k · b'bl'yotek yalı altta gu"reşmive başladılar. llk 
lUt-ıu ""tu dunyanın her ya • Arasına birkaç tel beyaz karışan Ba o e sıyon a ın e as erı ı ı ,J 

tlU 1 - k enç goı ünen na şu cevabı verdi: hedi:ye edilmiştir. Kitaplar dört kı- Uç dakika Çobanın neticesiz çalış-
. rı Şarkılar dinletir· saç anna ragınen ço g - Nemiz varsa onları... · · 

~"' ...ı (ngı' liz a+<> .. esinin piposu ağzındaıı sım olarak tasnif edilmiş, her kısım, masiyle geçti. ikinci üç dakika Fin-
<q... "°'!l - Beğendin mi ordumuzu? · · · d d b" dı n Yeıtneı • • • hiç düşmemekle beraber, bakışların- askeri matbaada çok nefis bır şekıl- limdiyalt üstte çalıştı ıse e o a ır 

~ A_ı. erı, ıçmelen yo - Allah, millete, devlete hamala. b'k ed ed' s do""rt da '\'8.ın • • daki alaka da gitgide artmakta idi. e~ de tertip olunmuştur. oyun tat ı em ı . on • 
0 al'a~eğe ka~ldu mu, mutlaka sın. Beğenme miyim hiç?.. Kolleksiyon, askeri tarih ve lihi- kika ayakta ve Çobanın sıkı çalış-
l 1ı ta bot b şuyordu. Soğuk - Dai bataryalan 93 bozgunu ve bugün kalarile talimatname ve diğer değer- masiyle geçti. Ve 20 dakikada Ço-

lllh ~iin, ltı: karpuz verirdik. Makineli tüfekler geçerken, Bulgar Yine Halaton köyünden Şakir: li eserleri ihtiva etmektedir. Hepsi, ban sayı hesabiyle galip geldi. 
llıtı ı~ n . . eVra.da canını sı- ataşesi, büsbütün dikkat kesildi. He· - Bizde görelim, diyine, te gel. süslü büyük kutulara konulmuştur. Dün akşamki gür~şlerden sonra 

Bütün Ecnebi Heyetler 
iştirak Ettileı 

(~ı 1 incide) 
, 

kalabalığının iştirakiyle dolan harp 
sahasında, harita üzerinde yapılan 

tenkitleri de dikkatle dinlediler. 
Once harekat müdürü Orgeneral 

Fahrettin Altay tenkitlerini yaptı. 

Tenkidi esaslı surette yapabilmek 
için evvela hakemlerin raporunu oku
muş olmanın 18.zım geldiğini ve vak. 
tin darlığı dolayısiyle buna imkan bu 
lunamadığını söyledi. 17 Ağustosta i
ki tarafın yaptığı hareketlerin de doğ 
ru olduğunu söyliyen Orgeneral kırmı 
zı tarafın ilk yürüyüşte kıtalarına, şa 
yet çekilmek icap ederse Karaağaç 

mıntakasına çekilmesi yolundaki em
rine iştirak etmediğini söyledi, Kır
mızı topçunun hareketi doğnı olmak 
la beraber sol cenah topçusunun ge. 
ciktiğini anlattı. 

Diğer günlere ait harekatta iyi ve 
tcnkıde değer taraftan harita Uzerin
de ızah eden Orgeneral, bu manevra
daki bir gayenin de az zamanda top
çu kuvvetlerimizi ileri mevzilere kısa 
zamanda alıştırmış olduğunu, Ma"i 
tarafın bataryalar için güzel yer seç
tiklerini anlattı. "Bataryaları gilzel 
yerlere koydular. Arazi ormanlık ve 
çetin olmakla beraber iyi mevzi seç. 
tiler, kendilerini takdir ederim.,, de
di. 

Yirmi sabahı yapılan büyük taar_ 
ruzda tayyarelerın tanklarla hareket 
lerıni tevhit edemediklerini söyliyen 
Orgeneral, hava harpleri Uzerinde 
durdu: "- Hava muharebelerinde, 
dedi. Tayyarelerin gösterdiği kıymet
li enerji ve elindeki tayyareye göre 
aldıkları vaziyet şayanı takdirdir. 
Mesela tek bir tayyaredeki sürat ve 
ateş kudreti üç tayyareye muadildir. 
Bir tayyare, üç tayyareye yüklenmek 
te hiç tereddüt etmedi. 

Bütün harp safhalarında piyadele
rimiz, bütün arazi şekıllerini intibak 
etmekte ve kendilerini gizlemekte çok · 
muvaffak olmuşlardır. 

Kırmıı.ıların tanklarına mukabil 
Maviler tank defi toplarını hakikaten 
güzel kullandılar. Efrat, yetişmiş ol
duğunu ispat etti. lrtibat ve muhabe
re kıtalarının çok iyi yetişmiş olduğu 
nu görmekle ifihar ettim. Seferi teş. 
kilat olmamasına rağmen, iaşe husus 
lan da çok miikemmel cereyan etti. 
Sıhhiye vaziyeti,aldığun raporlara gö 
re çok iyidir. Hasta sayısı binde dör
dü geçmemiştir. Bulaşık hastalık. 
hiç zuhur etmemiştir. 

Bu suretle Trakyada yaptığımız U
çüncü manevrada, benim görUşUm şu 
dur: Orduda her sene iki misli bir 
terakki vardır. Bu da ordumuzu ye
tiştiren ve tanzim eden Büyük Şefi
mizin emirlerini ve talimatını tatbik 
ve hayat borcu olarak benimsiyen 
zabit arkadaşlarımızın gayret ve 
çalışmasiledir. Umit ediyorum ki or
dumuz, manevramızı teşrif eden Bü
yUk Şefımiz Atatürk'ün takdirine 
mazhar olmakla ona layık bir evlat 
olduğunu göstermiştir. 

Bu seferki manevramıza müttefik 
ve dost devletlerin hayretleri ile ata
şemiliterlerin iııtiraki bizim için ay
rıca şeref verecek bir hadise olmuş
tur. Umit ederim ki manevralanmız. 
kendilerine itimat telkin etmi.§tir • 
Muhterem heyetin bizimle beraber 
ayni zahmetleri ihtiyar etmesi, bizim 
için aynca bir teşvik olmuştur.,. 

Orgeneralin sözlerine iştirak etti
ra; Mareşal Fevzi Çakmak düşilnce
lerini ve görüşlerini izah etmiştir. 
Çok bliyük ve geniş bir alaka uyan
dıran bu mütalealan. 'ataşemiliterler 
tamamen notetmişlerdir. 

Orgeneralin sözlerine işştirak etti
ğini, ancak bazı mühim notkalan ay
dınlatmak istediğini söyliyen Mare -
şal bir ihracın nasıl yapılacAğma da
ir, bütün ihtimalleri ve şartlan göı 
önünde bulunduran mukayeseli bir 
izah yaptı. 

Kırmızının motörlü kuvvetlerinin 
yağmur dolayısile bir saat geç kal
masının, neticeyi değiştirdiğini söyli
yen Mareşal, bindirilmiş kıtalarm nak 
linde 'akit geç.irmemek, seri karar 
vermek lazım geldiğine işaret etti. 

danında~ teli b.ilir misiniz? le dağ bataryalarını, çok takdir et- dik buralara.. Dedi. Amma, benim kı· Uzerlerinde "Türkiye Cümhuriyeti finale kalan pehlivanlar belli oldu. 
ltı ~eh g('rı çekilmek için tiği muhakkaktı. Katanaların kulak- zanları, tutabilirsen tut gayri.. Trakya manevraları hatırası _ 193T' Sah günü akşamı yapılacak olan fi. Nordlıng - Adnan W kilo 

!tı met ik, - mızıkanın sesine uy~d_u_r_a~ra_k_._ __ N_e__:_y_ap:..ıy..;.....o_rl_a_r_? _ ___ __ -.L.i:..:b:.:::a.:..re:..:s:.:.i .. ya::..::zı=l:ıdı=r.:.. . .:B:..:u~;.h::.::e.:cli::'y:..:e~A~s=k~e:.:rlJ__:n::a~l .U:.m~iı:;" sa~b-=a~kı:ı,aszıınwad1:1aıız.:k_a_rş~ı-la~ş~a_c_a_k~-....EK~a~d~y~e.=J~~i~u?...st~af~ai!8.27,;._k_il_o_~----J 
e - Nro 87 kilo: 
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Bor da 
Elektriğe 
Kavustu 

Bir de 

inşa 

1 

Suni Göl 

Edilecek 
Bor (TAN) - Kasabamız nihayet 

elektriğe kavuşmuştur. lstasyon ke
narında güzel bir park yaptırılmış 
ve valimizin soyadma izafetle üstün 
park ismini almıştır. Park, bir balo 
verilmek suretile açılmıştır. Belediye 
şimdi bir de Ustünpark oteli yaptır
maktadır. 

istasyon ile Bor şosesi kenarında

ki dereden istifade edilerek sun'i bir 
göl inşası kararlaştırılmıştır. Yapılan 
projeye göre göl 75 santimetre derin· 
liğinde olacak ve içinde kayıkla ge
zilecektir. 

Bor istasyon şosesi ikmal edilmiş 
gibidir. Kasabamızın tam ortasında
ki eski mezarlıkta halkevi inşasına 
devam olunuyor. Burada ikinci bir 
park ta vücude getirilmektedir. 
Niğde - Bor, Aksaray - Bor, Ulu

kışla - Bor şose ve köprüleri tama
men bitirilmiştir. 
Yakın zamanda Borun, Anadolunun 

en güzel kasabalarından biri olması 
için çalışılmaktadır. 

Akhisar 
Kôyierınde 
Tetkıkler 

Akhisar (TAN) - Kaymakam Ri
fat Yenalın Başkanlığında köyleri ge 
zen Halkevi heyeti, birinci kısım gezi 
programını bitirmiştir. 

Gezilen köylerde, Halkevi doktor
lQ rı tııra.fınd:ın h~staların muayenesi 
ve parasız ilaç verilmesi birçok müh 
taç köylüleri sıhhatıarına kavuştur
muş; ebe, baytar ve ziraatçi gibi mü 
tehassıslarm heyet içinde bulunmasT 
köylüniin birçok dertlerine deva ol
mak imkanını vermiştir. 

Köy kanununun esası. mahiyet ve 
şümulü hakkında köylüyü aydınla
tan evciler, icabeden yerlerde, köy 
kanununu köylüye öğretmek için ge
ce kursları açılmasını temin etmiş
lerdir. 

Her köyde hastaların muayeınesı 
ve yardım işleri bittikten sonra, köy 
meydanlıklarma toplanan köylülere 
kaymakam Rifat Yenal ve Halkevi 
ikinci başkanı Ahmet Una! tarafın
dan konferanslar verilmektedir. Bu 
konferanslar, köylü üzerinde . cidden 
Umit verieı tesirler yapmaktadır. 

Bir katil 
Yakaiandı 

Denizli Mesireleri 

lncilipınar Bu Sene 
Ragbet Görüyor 

lncilipmar mesıresı 

Denizli, (TAN) - Belediye, elek- 1 muştur. lnciJipmar mesiresi genişle
trik vaziyetini ıslah için 120 beygir tilmiş, havuzlarının adedi çoğaltılmış, 
kuvvetinde bir makine getirtmiştir. bunlara güzel kanallar ilave olunmuş 
Bu makinenin montajı yakında bite- tur. Çocuk bahçesi kısmı da daha mü 
cek ve faaliyete başlıyacakt.ır. kemmelleştirilmiştir. Şimdi birçok· a-

Ana caddelere fidanlar dikilmiş. Belerin yemeklerile oraya gidip temiz 
tahripten korumak için bunlarm et- bava aldıkları görülüyor. Istr..syon 
rafına demir parm.akhklı mahfazalar altı denilen yerde asri bir mezbaha 
konulmuştur. Sokakların sulanması yapılmıştır. 

için de bir arazöz alınmıştır. Fakat, Belediyenin küçük bütçesile bu işle 
bu son zamanlarda bozulmuştur. ri başarması iyi çalışmıya başladığı-

Denizlinin en kalabalık yeri olan m gösterdiği gibi, geniş bir imar 
Delikliçıkar meydanına yüksek bir programı hazırladığı da anlaşılmak
ayak üstünde büyük bir saat konul- tadır. 

İzmitte Ruam 
Mücadelesi 

Bütün Mmtakada 

Faaliyete Geçildi 

Sô"keye 
Yer~eşen 
Gô.çmenler 

Aydm, (TAN) - Geçen hafta füıi 
garistandan gelen 27'1 ailede 1153 

Izmit, (TAN) - lzm.ıt mmtaka- muhacir muvakkaten Sökede mektep 
sında ruam mücadelesine girişilmiş· ve camilere yerleştirilmişlerdir. Bun
tir. Mücadele 20 lkinciteşrindl: tar için yaptrrrlacak evler cksHtme
nihayet bulacaktır. Kocaelinde mü- ye çıkarılın~. kereste ve diğer m .. 1-
cadeleye saha olacak rnıntakada 679 z8me hazrrlanmıstır. Muhacirler ev
muhtarlı, 1350 muhtarsız köyde leri yapılıncaya kadar boş durmak 
13340 at vardır. Eşek ve katırlar ha- ıstemediklerinden elliser kuruş yev
riçtir. Bu mikdarın üçte biri Adapa- ı miye ile bir kumpany~da iş almışlar
zarında, üçte biri lzmitte, diğerleri de drr. 
başka mücadele bölgelerindedir. 45 Bu muhacirlerin c:ocukları çoktur 
savaş yuvası tesbit edilmiştir. Her ve hepsi neşeli, gürbüzdür. Valııniz 
.Jölgede birer ekip vardır. Mücadele- Ozdemir tekrar Sökeye giderek bütiın 
ye, bu yıl baytar fakültesinden me- muhacirlerle konuşmuş, ihtiyaçları 
zuır olan genç veterinerler de iştirak olup olmadığını sormm:ıtur. Muhacır
~ylemektedirler. ler, anayurda kavuştukları için se-

Işe hazır vaziyette bulunan ekiı ~-inç içindedirler. 
l:>aşkanları ile mevzu üzerinde son biı 
fikir mübadelesi yapmak üzere Zira
at Vekaleti salgın hastalıklar müte· 
hassısı Dr. Naki Cevat Akkerman da 
;ehrimize gelmiştir. 

---0-

Sıvasta Sandal Safosı 

----o----
Köşk Kamununda 

Yeni inşact 

Sivas, (TAN) - Sıcakların çoklu-
Safranbolu (TAN) - Ueçeıılerd'! ğund:ın halk civarlardaki serin yerle 

Safranbolu ile Tokatlı bağları arasın- ı re gö<; ettiği gibi burada kalanları· 
da cesedi bulunan Omerin katili mey Belediyenin Bengileıde yaptrnnış ol
dana çık~nlmıştır. Jan~3:1'ma kuman- duğu küçük barajda sandalla gezerek 
danı Galıp Alpogan katılin,?mcrın sa serinlerniye çalr~ryorlar. 
mimi ark.adaşlarından Halıl Ibrahım · --o-

AvdTn <TAN} - Köşk kamunun
da Ismet Paşa ilkmektebine bir ders
hane. depo ve yemekhane ilfi.vesi için 
inşaata başlanılmıştır. Ayrıca yinr 
Kö~kte bir konuk odası yapılmak üze 
redir. 

Konukodasma kamun baylık, posta. 
jandarma ve sıtma mücadele heyeti 
de yerleşecek, bu bina 12 odalı ola
caktır. inşaat masrafının bir kısmı 
Merkez köy bütçesinden, bir kısmı da 
yardım olarak vilayet bütçesinden te
min edilecektir. 

olduğunu tesbit etmiş,bu adam tevkif 
edilmiştir. Geyvede B:r 

Gemlikte 
Gemlik (TAN) - Belediye ve fab

riıka önlerinde rıhtım inşasına devam 
olunuyor. Belediyenin rıhtımı yakın
da liman dairesine uzanmış olacak
tır. 

-o--

Doğanhisarda ve 

Yeniceköyde Seylôp 
Akşehir, (TAN) - Doğanhisar 

nahiyesi ile buna bağlı Yenice köyü
n il sel basmıştır. Bir kadın ile küçi.ik 
çocuğu boğulmuş, 15 ev yıkılmış, bir 
çok evler oturulamıyacak hale gel
miştir. Maddi zarar 20 bin lira tah
min olunmaktadır. 

ZILEDE ŞAP HAST ALICI 
Zile, (TAN) - Ziledeki ve bazı 

köylerdeki sığırlarda şap hastalığı 

çıkmış, Tokat baytar müdürü kazamı 
za gelmiş ve derhal llizımgelen ted
birler alınmıştır. 

Çobanı Vurdular 
Geyve CT AN) - Eşme köyünden 

Çoban Mehmet sürüsünü, Epçeler kö
yünde mısırı kesilmiş bir tarlaya sa
hibinin rızasile yaymış, fakat Epçe
lerden altı kişi "sen sürünü bizim 
köyde atlatamazsın" diyerek üzerine 
hücum etmişler, kendisini dövmüşler 
ve bıçakla başından ağır surette ya
ralamışlardır. Mütecavizler tutulmuş 
tur. 

Sındırgrda imar 
Hareketleri Başladı 

Sındırgı (TAN) - 500 den fazla e
vi olan şirin kasabamızda yeni imar 
hareketleri göriilmektedir. Balıkesir 
şosesi Uzerinde birkaç asri beton ev 
yapılmıştır. C. H. Partisi ve Halke
vi binaları iki aya kadar bitecektir. 
Belediye, bu civardaki bahçe!erden 
bir kısmını istimlak eqerek spor sa
hası ve havuzlu park yaptırmıya baş
lamıştır. 

---<>--

Aydında Tayyare Cemiyeti 
Müdürlüğü 

Aydın (TAN J - Tayyare cemiye-
~i Aydın şubesi müdürlüğe çevrılm19, 

başkan Ahmet Arkayn müdür olmuş
tur. Aydın vilayeti içindeki bütün 
tayyare şubeleri bu müdürlüğe bağ
lanmıştır. 

Dutlu Suyu Konyada 
Konya, (TAN) - Dutlu ıçme su

yu Alaaddinde yapılan depoya akmı
ya başlamıştır. Su, 12 kilometre me
safeden çelik borular içinde gelmek
te, depoya saniyede 48 litre su ak
maktadır. 

Denizlide Kızılay 
Denizli, (TAN) - Kızılay haftası 

bu sene eskilerinden daha canlı geç
miştir. Birkaç gün evvel yine KızrJay 
menfaatine belediye bahçesinde gü
zel bir garden parti verilmiştir. 

Konya 
Yolunda 
Bir Kaza 

Sir Köprü Yıkı~dı, 

Otobüs Devrildi 
Konya, (TAN) - Çumra yolunda 

bir otobüs kazası olmuş, birkaç kişi 
yaralanmrştır. Tafsilat şudur: 

Taşkent nahiyesinde kayrtlı 2 nu
maralı otobüs, yedi yolcu ve üç bin 
kile y~ş üzümü hamilen yola çıkmış, 
Çumranın iki buçuk kilometre i1eri
sindeki köprüden geçerken köprü yı
kılmıştır. Bu esnada ön tekerlekler 
köprüyü geçmiş, arkadakiler geçme
miş olduğundan otobüs arka üstü 
devrilmiştir. Yolculardan birinin ko
lu kırılmış, biri omuzundan, diğerleri 
de muhtelif yerlerinden yaralanmış

tır. 

----o----
Bahkesirde 

de Tifo mu? 
Balıkesir (TAN) - Burada dört 

şüpheli tifo vakası tesbit edilmiş. la
zımgelen sıhhi tedbirler aJmnnştır. 

Laboratuvar muayenesi neticesinde 
bu hastalann tifolu olup olmadıkları 
kati olarak anlaşılacaktır. Şehrimizin 
içeceği sulan çok temiz 'olduğu için. 
tifonllll hariçten gelnıl şolabileceğini 
tahmin ediliyor. 

-- -o---
lzmirde ihracat 

Navlunları iniyor 
lzmir, (TAN) - Ecnebi vapur 

kumpanyalarının bu ihracat mevsi
minde navlunları arttırmak istemele
ri üzerine vilayet makamı ile alaka
darlar arasında başlıyan müzakereler 
tifonun hariçten gelmiş olabileceği 

tarife üzerinden yüzde 15 tenzilat ka
bul etlikleri için ücret 40 küsur şili
ne inmiştir. 

Bahkesirde Odun 
Buhranı Şiddetli 
Balıkesir, (TAN) - Odun ve kö

mür buhranı gittikçe şiddetini arttır
maktadır. Kilosu 6 kuruşa satılan 
kömür, kese kağıtlarında eve götürü 
len kıymetli bir meta olmuştur. Bir 
fırıncı, viran bir ev alıp yıktrrarak an 
kazmdan istifade etmekten başka ça· 
re bulamamıştır. Diğer fırıncılar ve 
hamamcılar da odunlarının bitmek ü
zere olduğunu söylüyorlar. Bağ ve 
bahçelerdeki yemiş ağaçlarının sahip
leri tarafından kesilmiye başlanıldı
ğı işitilmiştir. 

---....,0----
~ ' 

tı.üşvet Alarken 
Yckcdanda 

Kars İcra Memuru 

Tevkif Edildi 
Kars, (TAN) - Icra memuru Ali 

Rıza Başak, rüşvet alırken cürmü 
meşhut halinde yakalanmıştır. Hadi
se şöyle olmuştur: 

Mağaracık köyünde oturan bir Ma 
!akan hakkında 200 lira borcundan do 
layı haciz kararı verilmiştir. Malakan 
btı kararın temyizen bozulmasını is
temişse de icraatın durmıyacağını an 
ladığından bunu temin için 30 lira rüş 
vet teklif etmiştir. 

Borçlu, usta Petronun evinde icra 
memuruna 15 lira vermiş, iki gün son 
ra da onu yine Petronun evine davet 
etmiş ve 15 lira daha vermiştir. 

Icra memuru Ali Rıza Başak, Pet
ronun evinden çıkınca Müddeiumumi 
Şeref ve komiserle karşılaşmış, tutu
lacağını anladığından aldığı paraları 
yırtarak yere atmıştır. Evvelce numa 
ralar tesbit edilmiş paralar yerden a
lınmış ve icra memuru derhal tevkif 
edilmiştir. 

Sıvas Köy Okullarındaki 
Noksanlar 

Sivas, (TAN) - Kültür Direktör
lüğü bu sene köy okullarındaki nok
sanların ikmali içiu iki bin lira sar
f edecektir. 

Bozcaada Kazazedeler 

Armura Vapurunu~ 
Tayfaları ŞehrimizJı 

Armura vapuru torpili yedikten sonra ds! 
(Başı 1 incide) j Bizi Ayazma mevkiine 1tı\.rt 

tahtelbahir belirdi. Hemen rota de- valadı. İşin vehlmetini ıtı.ı dl~ 
ğiştirdim, ada sahillerine doğru kaç- için kaçmaktan fayda unırıı;işt 
mıya başladım. Bu vaziyette tahtel- tan kara etmiye karar ver~ 
bahir, vapurun yalnız arita tarafını tahtelbahir bize yaklaştı. biııl 
görüyordu. Hedef küçüldüğü için o- metre mesafedeydik. O da 
lacak, taarruz etmedi. Hemen bize nm mil açıkta idi. t i· 
muvazi bir rota takip ederek süratle Birdenbire manevra ya~ ';oıt 
üzerimize atıldı. Dikkat ettim: Kar- nı bize doğru çevirdi ve bil' 
nında C. 3 işareti vardı ve Franco vurdu. aJ· 
bayrağrru taşıyordu. Torpilin gelişini görüyor 

r- -- ,.-.. . . .... ....--- -ı--__.. 

Vapur Bozcaadaya iltica etmişti 
iki saniye sonra vapurumuzun arka terle işlemli. Zavallin 

tarafında bir infilak oldu. Tayfala - deşik oldu. 
t . 

rm çoğu yere düştüler. İki tayfa da Korsan kaçıY'0 ı1e1'' 
sarsıntının şiddetinden denize yuvar- Vakadan sonra denizaltı 0f~· 
landı. Birkaç kişi yaralandı. çıklara doğru yol atıyor~tl;uııır 

Bunlardan bir tanesinin yaralan - da tahtelbahirin gittiği 15 ıııli' 
nıası gayet garip oldu: Torpil gemi- uzakta modern bir torpitO tiflle 
nin dördüncü ambarını parçalamıştı. görünüyordu. Bütün dikltS 
Buğday çuvallarından fırlıyan buğ- men bayrağrru sezemedifl'l~ıı)1 
daylar, b;rer misket tanesi gibi kol- Gemim.izin kıç tarafı klJ,.iıii) 
larr çıplak olan tayfanın üz,erine yağ· ı muştu. Baş tarafı henilZ ) ~ııı 1 
dı ve tayfanın kolu oya gibi tanecik- Tehlike her an artıyordU· 

Koca vapur artık batıyor 
taran sandallarını indirdik. Gemide, verliği unutamıyacağız.,, 'f~,ri 
lki nöbetçi bıraktık. Karaya çıktık. Gemi ve Limanlara oıV" 

Gemimizin torpillendiğini gören, Diğer taraftan batı,:ııarı e.ıı~. 
kır bekçisi Alidir. Bu feragatkar ço-. Cadiz vapurunun dagıl~ 1~" 
cuk, 8 kilometrelik bir mesafeyi ko- tede beride görü1mc~.t~.~~jı:ııııl' 
şa koşa alarak Bozcaada merkezine deniz ticaret müdürJugu gt'~ 
haber götürmüş' ve kurtulmamıza relerile Akdenizde işJiyenr1'cJi ti 
yardım etmiştir. Gerek Bozcaada be- bir tamim göndererek telı 1 rc:ıl V) 

tediyesinden, gerekse Kemal vapuru kilde dolaşan bu en~~z_a ~~Jlrıf. 
ı:üvaris!nden gördüğümüz misafirper bulunmak icap ettigın.ı bl 

Suya iyice gömülmüş bir vaziyette b·ri bİ1 

[Bu resimleri "TAN,. m Bozcaada muha 
1 

tesbit etmiş ve gazetesine göndermiştir. l 
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~o. 41 
Ycu:an : Ziya Şakir 

$ah lsmail, Herşeyi Vaktinde 
Haber Allrdı. Fakat ••• 

Şah İsrnaT 
lı\; eli sah 1 ın çadırında da ayni 

Genç h: .. cereyan ediyordu. 
banoz U .uındar, sim siyah a
kıYnıetta ıerıne altın kakmalar ve 
tahtı u· r . taşlar işlenmiş seyyar 

zeıınd 
tın ÇaJdıkJ e oturuyor .. Mıtripla-
bapıarın an sazların, tarların, rü 
h coskun - · areue · nagmelenne me-
lerin kı ~Yak Uyduran genç köçek
ları sey;ı ~kırıla oynadrkları oyun 
l'ordu c ekten memnun görünü 

. Önu~de b.. u . 
çllıde ( . ' uy k hır altın tepsi i-
ket u·: .... Şıraz) bağlarının halis mis 

-.uın1 · 
r"ııginde n eı:nden yapı1mış yakut 
muhtelif efıs şarap ile, meyvalar, 
bunıaıın av etleri bulunuyordu. Ve 
Çevriler kırasında da etrafına altın 
bir kar e kadeh haline konulmuş 
~-h atası göl'ünüyordu. 
-..cı lsın ·ı 

lor B aı • ara sıra elini uzatı-
:}'ak~t u_:afatasımn içinde erimiş 
?ir zevr ..,' Par!ıyan şarabı, büyük 
lçiy0.td e lezzetle yudum yudum u. 

e u ~afata$ı, ne idi? .. Ve, ki-
kl!Jı ~ndi ? .. Şah İsmail gibi a-

' Zekı '}' bir hUk· • 1 11n ve fazilet sahibi 
l'en bö ~rn~ar, ınsana istikrah ve
Çın ka~_,,e hır ölünün kafatasını ni
aıeu gib'h Ynparaı!.\, onu bir zevk. 
Var-ap i 

1
.kullamyor. Niçin, onunla 

~un çt•kçe neşesi artıyordu.? 
o t 11

: kısaca izah edelim. 

h Yatatihe kadar Şah İE:ı.'llail, bütün 
kuv,,,e~~a .;Yalnız bır tek adamı en 
da.il ç ~· duşman bilmiş .. Yalnız on 
h ku~dınınişti. Bu da, (Özbekler) 
idi. arı (Şah Bnhtı Şiyan Hanj 

f>''Ş !an l:lı:ı... h ,ı .. d w 

t.Ulldenb :-· smaıı tam ıgı 
g ı;te ~rı. ona şiddetle husumet 
<U. l'tniştı. Bu da, sebepsiz değil-

A.slen es. . 
tt>denb . Unnı) olan Özbekler, ö-
h'ııt1eı en. Brdebil tekkesinin nley
ll4tan erdı. Şah İsmailin (Safevi 
tnezh ~~ı) nı tes·s ederek (Şii) 
tııa81; ını.n hamiliğini üzerine al
ılbag1 'ş~Uteakıp, bütün Özbek üle
lallm'ışı ~::~n Hanın etrafına top-

lsı~ Bu ~Uredi İranlı; bu gidişle, 
ecdad Yetı kökünden mahvedecek 

ınrn t - . J'en den . aptıgı ( ateşgede) lerı 
ııat \• ıhya eyliyecek .. Buna fır. 

b· errneıneu . 
tah:~e, on~ Şah lsmailin aleyhine 

. etlllişlerdi. 
Şıyan li 

'keJı g~ an da vaziyeti pek tehli-
l'eyan.ıornıekte idi. Bu mezhebi ce
le ber ~ehemmiyetini takdir etmek 
g~ç ~U e~, Yanıbaşmda türeyen bu 
ltunç b' kumdarın kendisine en kor 
bıi~r ır rakip olduğuna hükımet
-~ ı. 

tıa~~:~·Ş_ah 1smailin birdenbire 
~o~ıe . ıkbal yıldızı karşısında 
llar-et rı kamaşarak ona hücuma ce 
~ldtrın ede~emişti. Onu, tehditlerle 
ler ı>·· ak ıstemiş .. çok acı haber-

c:.0nderıni ;ti 
~fahı .ş . 

eh sınaıt, evvela bu haberlere 
eının· 

hım . ıyet vermemişti. Daha mU-
gi'j işleri olduğu için, Şiyan Hanın 

llderd·- . 
dıu ıgı haberleri, mukabil teh-

erle . 
Ö geçırmek istemişti. 

lin :bekler hUki'ımdarı, Şah lsmai
d n ~surette hareketini kcndisin
liıerin or~~u.~una atfederek, Iran 
ll:ıık (\ YUrumek için derhal biivük 
A Yasta ha ı ki . . v • ti ~Ynı zır ı ara gınşnuş . 
ba 'ca z~rnnnda, Horasan ve Azer
t~ile ~ ~ıkı. (Sünni) Uleması vası
~Ok ın unnı halkı tahrik ederek, 
teıtip ahirane ihtilal hazırlıkları 

etınişti. 
lier "e . 

?ıırı u v yı v~ktinde haber almn-sur· · . 
leyhind unu. ~ılen Şah lsmail; a-
() 'i-rendı: gın ılen bu teşebbüsatı 
Ca.n du g zaman, büyük bir heye
ttıı tı ~aktan kendini menedeme 
k d.,: Unku yapılan hazırlıklar o 

'" g n· es !Ilı b' ıs mikyasta ve o kadar 
'aktııe 1~ sekildC' idi ki; eğer bunlar 
tn tnı aher alınıp ta önüne geçil 
f ş olsavaı h' •. h . . S "i d • ıç şup esız ki, • a-
Şab ._evletinin taç ve tahtı gı0bi 

lSl)l . 1 

d rnaıı aılin hayatı da ıkanlar için 
Volup ~de . 

Ş ah İsmail, artık bu büyük 
düşmandan korunmak için 

biitün kudretile onun üzerine 
atılmıya karar vermişti. 

ş·yan Han, Şah İsmailin hazırlı
ğını öğrenir öğrenmez, zaten hazır 
olan kendi kuvvetlerile derhal te
cavüze geçmiş; ve Şah 1smaile de: 

- O kızdbaşı, mutlaka ele geçi
receğim. Burnuna bir halka taktı
rarak, bir çingenenin eline verip 
köy köy, şehir şehir gezdirteceğim. 
Sonra da parçalatıp etlerini köpc.ıt 
lere yedirteceğim. 

Diye haber göndenmişti. 
Bu sözler. Şah tsmaile fena hal

de tesir etmişti. O da: 
- Ben, Şiyan Han kadar kaba 

hareket etmiyeceğim. Eğer Cena
bıhak kısmet eder de. onu ele gerıi
rfrsem. kellesini kestireceğim. Ka
!atasını ayırtarak bir kadeh yaptı
rıp, ömrüm oldukça onunla şarap 
içeceğim. 

Diye cevap vermişti. 
Artık biribirinin kanına susa

mış olan bu iki rakip hükiıındar, 

nihayet (Merv) de karşıla~mışlar
dı. Orduları, emsali göriilmemiş bir 
şiddetle, biribirlerinin üzerine sal
dırmışlardı. 

Tüyler örperten bir mücadele, 
uzun sürmemişti. Şah lsmailin or
dusu, gnlebe etmişti. ş·yan Han, e
le geçmişti. Derhal kafası ıkesilmiş; 
Şah 1smaile takdim edi1mişti. 
Şah İsmail, her tarafından kan

lar sızan bu başı görünce, acı acı 

gülümsemiş; .... 
_Hey, gidi Şiyan! .. Goruyor-

sun ya, talih sana yar olm~d~. Be
nim için düşündüklerin yerını bul
madı. Şimdi s"nin şu kesik başının 
mukadderatı, benim arzuma kaldı. 

Deımişti. Ve derhal kuyuıncubaşı 
smı çağırtarak: , 
_şu başı görüyor musun?. Bu 

nu bozmadan, kafatasım çıkara
caksın .. Onun kenarını altınla işli
yerek bana bir kadeh yapacaksın. 
Geri kalan kısmı da, bozulmamak 
için balmumu ile sıvatacaksın, diye 

emretmişti. 
Şah lsmailin bu emri, derhal Y_C· 

rine getirilmişti. Ve o da, vaktıle 
ettiği ahdi yerine getirmek için, bu 
garip kadehle şarap içmeyi adet e
diıunişti .. 

• şte şimdi karargahta şenlik 
1 ler yapılmasını emreden Şah 

!smail, - mutadı veçhile - bu kafata 
sı kadehle şarap içerken, birden 
bire aklına birşey gelmişti: 08man
lı Padişahı lkinci Beyazıda bir sefir 
göndermek ... 

Bu sefit, şu iki vazifeyi ifa ede
cekti: 

ı - Osmanlı hükümetine isyan 

eden ve birçok kanlı hadisata sebew 
biyet veren Tekeli asilerin uğradık

ları feci cc.ıza ve akıbeti bildirerek 

minnet ve şükranım oclbet:mek .. 
2 - Özbekler hükUmdan Şiyan 

Hana karşı kazanılan zaferi bildi
rerek, artık kendisinin de kudret 
ve satvet sahibi bir hükümdar ol
duğunu göstel'mek ... 

Bu fikir, Şah lsmaile cazip gel· 
mişti. 

Derhal. huzurunda bulunan bey
lere e-öz e-ezdirmiş .. Ve bunlardan 

birine seslenmişti: 
- Zeynel Han!.. Tez ha7.ır ol. 

Seni, Istnnbula elçi göndereceğim. 
Demişti. 

Korkunç Bir Hediye 

B ir ilkbahar günü idi lstanbul 
halkının mühim bir kısmı 

Sirkeci iskelesinden, Çemberlitaşa 

kadar uzayan cadd_elere toplana
rak sabırsızlıkla bekleşmektelerdi.. 
Çünkli bu gün, (Iran hükümdarı 

Ali Tebari, Şah İsmail) in elçisi ge
lecekti. 

Sah Ismail, heniiz genç ve yeni 
bir hükümdar olmakla beraber, Is
tanbul halkının oldukça mühim bir 
zümresi tarafmdan gıyaben bilini
yor, ve takdir ediliyordu. 

Bu takdir sebepsiz değildi. Zira 
onun öz türkçe olarak yazıp her ta 
rafa neşrettiği şiirler, gazeller ve 
bilhassa mutasavvıfane nefesler; o 
tarihte büyük bir ekseriyeti Bekta
şi tarikatine mensup olan Istanbul 
halkı arasında elden ele gezmekte 
idi. 

Oğleye doğru: 

- Geliyor. 
Sesleri işitilmişti. Ve, Sirkeci is

kelesi tarafından, dümbelek ve zil 
sesleri yükselmişti. 

(Arkası ,·ar) 

ıMevsimin zevkli 
Bahçe işleri 
Durgun göz 4f lSl: 1 
A

ğustostan itibaren eyliıl so- , ___________________________ _ 
A ır 1 f Kenbeır 

nuna kadar süs fidanları-
nın birçoğuna durgun göz aşısı ya 
pıhr. Bu aşı, ıkış müddetince ya
vaş yavaş kaynar ve ilkbaharın 

sıcaklarile sürerek yeni bir nevi 
meydana getirir. Bazen de sonba
har sıcak geçerse bu göz aşısı 

kendi kendine sürerek çiçek büe 
verebilirse de aşı kuvvetsiz kalır. 
Bunun için aşıda çiçek koncası gö
rünürse hemen koncayı bu kopar

malıdır. 

Durgu.'1 göz aşısı tıpkı sürgün 

göz aşısı gibi yapılır. Bu nevi aşı

nın nasıl yapılacağını (TAN) say

falarında evvelce okumuşsunuzdur. 
Yalnız arada bir fark vardır. Dur 
gun göz aşısında aşı daha kuvvet
lı olarak kaynar ve rüzgarlardan ko 
layca kopmadığı gibi aşılanan ne
vilerin karakteri bozulmaz. Sürgün 
göz aşısında yaz sıcaklarının tesi
rile ve kuvvetli btiyümek ihtiyacı 
karşısında neviler ekseriya bozu
lurlar. 

iki u•ulcle daldırma: 

D aldırma ; fidanın dalım 

anla çiçekleri en nazik nebat
bir kısmını toprağa soktuktan son
ra ucunu tekrar havaya çıkarmak. 
tan ibarettir. Toprak altında kalan 
dal kısmının üzerindcdti tomurcuk
lar - uysallık kaidesine göre - kü
çük kökçilkler peyda ederler. Kök
çükler meydana gelinciye kadar 

Çanta çiçeği 

dallar analarmın gıdasile beslen
diği için bozulmazlar. Kökcükler 
kiifi derecede kuvvetlenince alt ta 
raflarından kesilirse ayrı birer fi
dan alınmış olur. Bazı nevilerin 
dallan üzerinde tomurcuk bulun
mazsa o zaman toprağa sokularak 
köklendiıilecek kısmı çakı ile ker
tik gibi veya şivine kesmelidir. Bu 
yara yerinden kökçükler hasıl o
lur. Daldırma ya saksı içine veya 
toprağa sokularak (gül, menekşe 
gülü ve saire) yahut tenekeden hu 
ni içinde yapılır. İkinci usul ekil
mesi güç ağaçların dallarında ya
pılır: Manulya, Rikastrinia ve sa
ire gibL. 

Vç cin• çiçek: 

A ğustos ayında ekilen üç ne
vi makbul çiçek vardır. 

tü.sünden yapılmış bir harç içine 
ekilir. Ayni toprağa 2-3 defa ş~ 
şırtması yapılır ve 2-3 yapraklı o
lunca yine ayni toprağı havi sak· 
sılara dikilir. 

Dört nevi •ebze: 

Ne Yapmah? 
Bunlar Primillfı, Ceneralya ve çan 
ta çiçeğidir. Her üçünün de tohum 
lan gayet küçük olduğundan ekil
dikleri zaman üstlerine ince kalbur 
la elenmiş çürümüş yaprak güb
resinden serpilir. Serpilen yaprak 
gübresinin çok ince bir tabakadan 
ibaret oLmasma dikkat etmelidir. 
Primülfınm çeşitleri çoktur. Açık
ta yetiştirilen san, mor, erguvani 
renkte olanları kışın soğuktan kork 
madığı için bahçelf.ıin ilkbahar çi
çeklerindendir. Fakat soğuktan 
korkan çeşitleri obkonika ve Çin 
(sinesis) cinslerinden meydana gel 
dikleri için bunları kışın camekan, 
limonluk veya sıcak salonlarda ba 
rındırmak lazımdır. Bunlar da ilk-

B u ayda dikilen dört nevi kış
lık sebzeler: Lfı.hana, prnsa, 

karmbahar ve kerevizdir. Bunla
rm hepsi fidelerinden yetiştirilir, 

hepsinin de toprağı aynıdır. Yalnız 
Eylül sonuna kadar bol suya ihti
yaçları vardır. Lahannlann çeşit
leri çoktur. Brüksel lahanası, kara 
baş, top, kantarçeken, Yedikule, 
öküz kalbi, Milfın, Kayseri lahana· 
lan en .nıakbulleridir. Lahananın 
fidesini bahçelerden almalıdır. Bah 
çelerin fideleri damızlığa ayrılmış 
tohumlardan yetiştirildiği için iyi 
mahsul verirler. Karnıbaharm tur. 
fanda yani Şubatta erişen çeşidi 
nisanda erişen çeşitleri vardır. Her 
ikisi de ayni tarzda yetişitirilir. 
Prasaların da en iyisi Kartal da· 
mızhğıdır. Prasaları dikmeden ev
vel 1-2 gtin kadar hafif güneşli 
bir yere sermeli, kökçi.iklerini ta
mamen kesmeli yapraklarım da 
kısaca budadıktan sonra dikmeli
dir. 

lzmirden mel<tup gönderen Ba
yno okuyucumuzun, muayyen giin 
ferin kesilmesi zamanı.rıda haa ta 
olmamak i!'.in ne yapmalı, suali ı>ck 
haJdıdır. Vakıa, o yaşta insana ta
bü olarak bir~ok rahatsızlıklar ge
lir, bunlara dikkat edilmt>zse cid
di hastalığa sebep olurlar. 

Bu rahatsrzhklann en ziyade <'alil 

sık8.(~k kısmı sMılrlcr cihttinden 
olduğu için )·apılacak şeylerin en 
mühimmi de o yaşın geldiğine ke 
derleıımcnw.ktir. Keder \'erc<'.ek 
.-e~· o yaô!i değil ihtiyarhkhr. Keder 
ihti)·arlrğı daha !.~buk getirir. Hal 
buki gönlii ferah tutmak kndnıh
ğın o latif sonhahanru uzatır. 

Geceleri uykusuz kalmamak, yor 
gırnluktan sakmmak, fakat evde 
kapanıp kalmamıık, spor denile
cek dereceye \'annada.nı mutedil ha 
reketler yaı>mak herkesin kendi 

kendine düşüneceği tedbirlerdir. 

O ya§a gelmiş bayanlann hirço 
ğunda vücudün .bazı taraflanna, 
bn.5a, akciğerlere, karaciğere kıın 
hücum etmesine istidat bulunur. 
Bunlardan korunmak i~ln ilkin ii5U 
memlye ehemmiyet vermelidir. A
rada sırada.. on on lk; günde bir de
fa, linet verecek bir IJRç i!,mıek fay 
dalı olur. 

Bu rnhatınzlıklardan konınmak 

lçbı yemeklerin de ehemmiyeti ol

duğunu tahmin edersiniz. O ya.5ta 

sebze ~·emekleri, yemişler et ye

meklerine tercih olunur. Her gün-

kü gıdanın bir kısmını, mesela bir 
litre, sütle temin etmek en i3isi
dir. Herhalcle akşam ye.meklerincle 
eti büsbütün hazfetmek 13 i olur. 
Razrlamıdn, o yaşta, biıtün \iicu 

da sık sık sıcaklık basar, ziyade ter 
leme gelir. Hunun ehemmiyeti ol
mamakla beraber rahatsızlık ve
rici bir şeydir. Ilık su döl.iinml'k, 
ayaklan suya koymak, idran artı
racak sıcak §C;\'ler içmek bu hale 
karşı iyidir. Kolonya su3ile biitfuı 
\iicudü uvu tur.nıa.k ta iyi gelir. 

Kimisine de, hep o yaşta, pek 
ziyade dermansızlık gelir. O rnkit 
hekime mtirn<'.aııt zanıri olur. 

Mide bozukluğu );ne o yasuı a
lametlerinden lıiridir. Yemekler
den sonra az miktarda karbonat 
i~mek işe )'arar. Bazılarmda mide 
bozukluğu mideye sancılar, hatta 
kulunç ~etlrir. O \'akit sıcak bir 
şey, hafif çay yahut siit içilince, 
mide iizerlne sıcak SU)'R batrnlmı~ 

bez konulunca sancılar lıeme.n ge. 
çer ..• 

O yaşın aJametlerindoo biri de 
kavgacıhktır. Gençliğinde tlf'k sa
ldn olan bir hayıın -ihtiyn• *kta de 
mlyonrm- o yaşa valdıtştığı \'akit 
yavaş yavaş her • • ve öfkelmımi;\·e 
ba..5lar, ehemmiyetsiz ~ylerdoo 

kav~a çıkanr. Ofkeden, kav~daın 
korunmak o yaşın s:ığlık tedbirle

rinden hirldir. "Keskin sirkenin za 
ran ..... sözü bilhassa o yaşta doğ
rudur. 

baharda çiçeklenirlN. Ceneralya
lann da açıkta yaşıyan gümüşü 
yapraklı ve sarı çiçekli Maritiına 

çeşidi bahçelerin kenarlık süsüdür. 
Fakat büyük çiçekli melez çeşitle
rini kışın soğuktan nıuhnfazalı yer 
lerde barındırmak zaruridir. 

C anta çiçekleri en nazik ne
lardandır. Çiçekleri çanta şek 

linde ve i5lemeli, benekli zarif çi
çeklerdir. Bunlan dahi kışın mu
hafazalı yerlerde, sıcak camekan
larda bulundurmalıdır. Her Uç ne
vi çiçeğin ayni tarzda bakılması 

mümkündür. Her üçü de fazla rü
tubetten hoşlanmazlar. Kışın sı

caklığı 15-25 derece arasında bu

lunan camekan, salon veya sera
larda yetiştirilir. 

Bu üç nevi çiçeğin tohumlan, ya 
run funda ve varısı vaorak cilrUn-

D ikilecek prasalarm kurşun 

kalem kalınlığından ince ol 
masma dikkat etmelidir. Kera
vizlerin iki çeşidi vardır. Biri Ode
sa diğeri yaprak kerevizdir. Ode
sa veya kök kerevizinin toprak al 
tındaki gö,·desi etlenir patates gi
bi şişer. Diğerinin yaprak saplan 
kalınlaşır, fakat gövdesi şişmez. 

Her dört nevi sebzenin çeşitleri. 

biber veya patlıcan tarlalarına di

kilir. Patlıcanların veya biberlerin 

mahsulü bitince fidanlan sökülür. 

Tarla baştan başa dört nevi sebze 

ye bırakılmış olur. Yahut her seb 

ze için ayrı ayrı tarlalar hazırla

nır. Bunların hepsi bol gübre ve 

bol su isterler. Kök kerevizi, yap

rak kerevizi ve prasalarm gövde

lerine toprak çekerek boğazı doldu 

rulur. Bu suretle gövdeleri beyaz 

kalır ki, en makbul mahsul budur. 

Lahana, karnıbahar, kerevizler 

dikileceği vakit uzun olan ana 
köklerini budamalıdır ki, kolay 
tutsun ve yeni kökçilkler versin. 
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Ay ın a 
Tren. 

Tarifeleri 
---o---

Yeni Tarife Kalababğa 

Yol Açıyor 

v 
na 

20 Saat Süren Bir 

Ç)rman Yangını Çıktı 
Buldan (TAN) - Parasız bal ka

zanmak hırsı bir orman yangınına se 
bep olmuştur. Tafsilat şudur : 
Ertuğrul köyUnden bırkaç kişi, dağ
daki palamut ağaçlarından birinin 
kovuğunda gördükleri anlan dağıta
rak balını almak istemişler. paçavra 
yakıp kovuğa sokmuşlardır. Filhaki
ka arılar kaçmış, bunlar da balı alıp 
köye gelmişlerdir. Llıkin ağacı için 
için yakan paçavra dört saat sonra 
büyiik bir yangına sebep olmuştur. 
20 saat devam eden yangın yüzünden 
on beş hektar kadar bir sahadaki üç 
bin<.' yakın çam \'e palamut ağacı yan 
mıştır. 

ZJLEDE TA YJNLER 

-----~ 

Aydın. (TAN) - Temmuzun on al 
tıncı gününden itibaren tren tarifele
rinin değişmesi. bazı bakımlardan iyi 
olmamıştır. Jz.mir gazetC'lerıni in~ar 
lanndan 4 • 5 saat sonra okumrya a
lıkşan Aydınlılar. şimdi haftada üç 
gün ayni günde, diğer günlerinkıni de 
ertesi gün okumıya başlamışlardır. 
Ankara gazeteleri de eskisinden on 
iki sa.at sonra alınmıya başlamıştır. 
Tren saatıennin değişmesi, Nazilli -
Jzmir ve lzmir • Nazilli arasında her 
gün işliycn trenlerde fazla izdihama 
yol açmıştır. Bu trenlere bir. iki faz. 
la vagon ilavesi çok ıyi olacaktır. 

Zıle !TAN ı Uçemız malmüdıirü 
A. Olgun. Seyhan muhasebe direktör 

Ak öy eki M hacir liiğiine: Siırt muhasebe direktör İl 
Riistem de ilçemiz malmiidürliiğüne 

Evleri tayin olunmuşlardır. Tasfiyeye tabi 
. 1 tutulan muhasebe katibinin yerine 
Aydın, (TAN) - Vali Ozdemir Niksar.dan N. Sosyal, tahsil memur-

Günday, geçen hafta müteahhit tara- !uğuna da Tokattan Zeki tayin edil
fından inşasına başlanılan Sökenin mişlerdir. 
Akköyündeki muhacir evlerini tetkik 
ve teftişe gitmiştir. 

An epte ,. 
srı 

ırın e Garai 

---n---
Bir akim Beraet Etti 

Izmir, !TAN) - Vazife esnasında 
zabıt katibi Avni Yılmazı tahkir et
mekle suçlu Kemalpaşa hakim mu
avini Ruşen. ağır cezadaki muhake
mesi sonunda bcraet etmiştir. 

0---

T A N 23 . 8. 937 = 
,---~-~---

Dünyada birinciliği kazanan • 

saatlendir. 

Her yerde arayınız 
155 birinci mUkRfat 

Istanbul Uçüncii icra Memurlu
ğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve paraya çevrilmesine karar verilen 
Frigidaire markalı bir soğutma dola. 
hın birinci arttırması 26 - 8 - 937 tari 
hine müsadıf Perşembe günü saat 10 
dıın 11 kadar ve muhammen kıymeti 
yfü.de 75 i bulmaıiığı takdirde ikinci 
artırması 1 - 9 - 937 tarihine 
miisadif Çarşamba günü saat 10 dırn 
11 e kadar Şışli Bomonti istasyonun. 
da 22 No. lu Şen pazarı Bakkal dük. 
kanında yapılacağından talip olanla. 
nn mezkfır giin ve sattc mahallinde 
bulunacak memura müracaatları ilan 
olunur. (34539) 

Fenni Sünn~tçi 

Emin fidan 
Beşiktaş 

Erip apartman 
Tel: 14395 evi 8ua.
diye istasyon yanı 

Daktilo aranıyor 

Maçtan sonra 

kuvvetinizi tazelemek ister

seniz HAVAGAZI ŞOF-BEN 

ile bir Duş ahnız. 

• 
UAVAfiAII 5DFBENI 

• 

# Saraçhanebafında Horhor caddesinde ••••••••••• 
Erkekler Kısmı: Münir Paşa Konağında - Kızlar Kısmı tle llk Kısmı: Yeni Yapılan Binada 

Gaziantep, (TAN) - Belediye Re 
lsı Hamdi Kutlar'ın tekrar iş başına 
geçmesi sevinçle karşılanmıştır. Ham 
di Kutlar, yeni yıl programı üzerin
de incelemelerine devam etmektedir. 
Af;ri fınn ve asri garaj işleri yeni pro 
iPler arasındadır. 

Elazizde Adl"ye Teftişi 
Elfıziz (TAN) - Bir müddettir 

Gaziantep adliye işlerini teftiş etmek 1 

le bulunan adliye müfettişi Nuri E
lazize gelmiştir. 

lyi türkçe ve Fransızca bilen 
bir daktilo ha.yan aranmaktadır. 
Galatada Yolcu salonu karşısın· 
da Tahir hanında 5 inci katta 
Gilkrist Voker şirketine her gün 
9 dan 12 ye kadar miiracaat. 

'. ~::.k YRiYE LİSELERİ ~::düz 

---o---
Gaz!antepte 

Garden arti 
Gaziantep, (TAN) - Çocuk Esir. 

geme kurumu, Şehir bahçesinde yıl
lık gardenpartiyi çok muvaffak bir 
şekilde vermiştir Şehrin ileri gelen 
bayanlan bu suvarede birer vazife al 
rnışlar, muhtelif dans müsabakaları 
yapılmıştır. 

-----0---
Şarkışlada Mahsul Bereketli 
Şarkışla , !TAN) - Mıntakamız

da bu sene buğday, arpa, yapağı ve 
tiftik çoktur, senevi verimı 70 bin ki 
Jo kadar olan yapağı satışlarına şim 
diden başlanılmıştır. 

Sivricen·n imarı 

için Çahşanlar 
Sivrice. - Elaziz - Diyarbekir yo. 

Ju üzerinde ve GölcUk gölü kıyıların
da bulunan yeni Sivrice ilçesinde me. 
murlar iş başına geçmişlerdir. Bu ka. 
za biraz iınki§af ettikten sonra, müs
tesna bir giizelliği bulunan göl kıyı
larında mühim bir sayfiye yeri ku
rulacağı muhakkaktır. 

uğlanı 
Re oltesi 

• •• y 

Tütün 
Altı 
cak 

Muğla, 21 (A.A.) - Bu yıl il tü
tünleri kalite itibariyle çok yüksek
tir. Muhtelif mmtakalann tütünleri 
Amerika partisine elverişlidir. Kum
panyaların ekspresleri tetkik faali
yetine geçmişlerdir. Bu yıl piyasa
nın hararetli olacağı anlaşılıyor. Ça. 
padan sonraki yağmurdan yalnız 

Muğla tütünleri istifade etmekle be
raber diğer mıntaka tütlinleri c;ok 
nefistir. Şimdiye kadar bıı kadar ne. 
fis tütün yetişmemiştir. Hava şart

lar tütünün kurumasına çok müı::ait
tir. Umum mıntakanın rekoltesi altı 

milyon tahmin ediliyor. 

BAŞ 
ağrıları, asabi zafiyet, asabi 
öksürükler KARDOL'a kar· 

şı gelemezler, tecrübe ile 
sabittir. 

Ankarada AKISA 
Yerli ve yabancı bütün 
gazeteler, mecmualar, 

kitaplar 

• Her cins kırtasiye ve 
malzemesı 

• 
YPTII 

-
istanbul Deniz Ticaret Müdürlüğünden: 

Müdiiriyet ve mUlhakat limanlarile kılavuzluğa aid 55 kalem evrakı 
matbua açık eksiltme; ile bastırılacaktır. Tahmin bedeli (2079) liradır. 
Yüzde 7,5 teminatı muvakkatesi olan 155 lira 92 kuruşun lstanbul Def
terdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz veya banka 
teminat mektubile 31-8-1937 Salı gUnü ı:;aat 15 de Galat.ada deniz ti
careti Müdürlüğünde müteşekkil komiı:;yona ve şartname ve niimuneleri 
görmek isteyenlerın de Müdüriyet ldare şubesine münıcatları ilan olunur. 

(5231) 

Sultanahmet Erkek Sanat Okulu Artırma ve Eks·ıtme ve ihale 

Komisyonun an: 
Nev'i 

Dağlıçeti 
Sadeyağ 

Türk antirasidi 

Mikdarı Fiyat 
K. s. 

47 kilo 13500 K. 
5000 95 " 
110 Ton 2275 ) 

) 

Eksiltme T. G. 

2-9-937 Perşembe 14.30 
2-9-937 Perşembe 15,30 

6-9-937 Pazartesi 14 

s. llk teminat şekli 

.JJ, K. 
475 87 kapalı 

356 25 açık 

220 87 açık 

Y. Levamarin 30 ., 1475 ) 
Okulun yukarıda yazılı dört kalem yiyecek ve yakacağı eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Cağaloğlunda 

yiiksek mektepler muhasebeciliği bi nasında yapılacaktır. lstekliler 2490 No. lu kanunun 2. 3 üncü maddesin 
deki evsafı haiz olmaları Ticaret od ıısının 937 belgesini ve yiyeceğe tali~ olanlar ayrıca herhangi bir devlet 
miiessesesinde erzak mUteahhidliği yaptıklarına dair bonservis taşımaları ve ibraz etmeleri lazımdır. 

Kapalı eksiltmeye gerek doğrudan doğruya ve gerekse taşıdığı vekaletnameye istinaden vekaleten iştiralt 
edecekler bu vesaiki kanunun 32 inci maddesıne tevfikan gerekli zarfına koyacaktır. 

ve zarflar bu maddedeki tarifat dairesinde tanzim edilmiş bulunacaktır. isteklileri belli glin ve saatte sö
zü geçen komisyona ve şartnameleri görmek isteyenler okula başvurmaları ilan olunur. (5329) 

BEYOGLU VAKIFLAR DiREKTÖRLÜGÜ ILANLARI 

Semti Mahallesi Sokağı No: Cinsi 
Kasımpaşa Kulaksızahmet kaptan Hacı Hüsrev ve mcsçidi Oda 
Galata Arap Camii Perşembepa.zan 22-14 Mağazanın nısıf hissesi. 
Beyoğlu Kamerhatun Kızılcık 19 Apartımanm 4 cü dairesi 
Fındıklı Perizat hatun Cami avlusunda Hane 
Yukarıda yazılı vakıf mallar 31--.'5-938 sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

lsteldilerin 25-8-937 Çarşamba günii saat 14,30 da Beyoğlu Vakıflar Müdürliiğü akarat kalemine gelmeleri. 
(5251) 

Ana • ilk - orta - lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kollan vardır. llk sınıflardan itibaren ecnebi li
sanı mecburidir. Açılan şubeler dolayısile Münir paşa konağı ancak erkekler kısmına kafi geldiğinden bu 
sene kızlar kısmı ile ilk kısma Münirpaşa konağl karşısında leyli bir liseye lazım olan bütün müştemilatı ha
vi büyük bahçeli yeni yapılan bina tahsis olunmuştur. Kızlar kısmında tedrisat ayn bir talim heyeti tara
fından yapılacaktır. Münir paşa konağının kafi gelmemesi yüzünden geçen sene Çarşambadaki şubeye nak
iolunan ilk kısım yeni binamıza alınmıştır. Çarşambada da aynca ilk kısım vardır. Niharl talebeden arzu 
edenler mektebin hususi otobüsü ile naklolunurlar. Kayıt muamelesine başlanımıştır. Herglin sabah saat 10 
dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. 

11 inci ve 8 inci sınıfların bütünleme ve engel sınavları 1 eylülde başlayacak ve 8 cylUldc bitece!ffir. Di
ğer sınıfların sınavları 8 eylülden 17 eylüle kadar sürecektir. 

HAYRETTı"M 
f:İZER 

biri 
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~nin, Grip. Nezlet Bas ve Diş Ağrdarınmn Ka\'i nacı KESKiN KAŞELERiDiR. ' s:~hçN~~ti 
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TA N 15 

YENİ 

ÇocuK ANSiKLOPEDiSi 
~..... aa t 

150 Büyük sayfa 
ç ıooo den fazla Resim 
Ç ocll,ıın sorduğu her suale cevap 
"focllğa verilecek en güzel hediye 

eni Çocuk Ansiklopedisi 
Son çıkan 15 inci cüzile birinci cildini 

bitirmiştir. Şimdiye k:adar Ansiklope· 

diyi cüz cüz alanlar, cüzlerini idare· 

hanemize gönderip ciltletmelidirler. 

Şimdiye kadar Ansiklopediyi almı· 
Yanlar, ilk cildi mücellet olarak ida· 

rehanemizden alabilirler. 

1 Cilt fiyatları aşağıda yazlltd•r: 
~ ...... ıs c·· 1 ....... c·· uz e birlikte mücellet bir takımın fiyatı 350 kuru. tur. 
a ....... ,;.ılerini ciltletmek iatiyenler için teclit fiyatı 100 kuru.tur. 

~a.lliınlere, mektep kooperatifleri vaaıtaıile vaki olacak 
1 ....._ ~ra.caatlar için teclit fiyatı 75 kuruftur. .. 

h. N ra.zeteıinin birinci ıayfaaının ha,hğı yanında hergun 
ır ku k .. k . h· . Pon çı maktadır. Bu kuponlardan otuz taneımı esıp 

•rıktirenlere tam takım bir cilt 300 kuruftur. 
Çocuk Ansiklopedisi, her çocuğun en kuvvetli 

1'tauctllirnidir. Çocuğunuza verebileceğiniz. en güz.el 
hediye Çocuk Ansiklopedisidir. Çünkü çocuk bu 
eserde aradığı bütün maliimatı ve ıoracaiı bütün 
•uctllerin cevabını bulacaktır. 

~N Ansiklopedik Neşriyatı 
t) 

ı,,~te"ıet . Demiryolları ve Limanları 9 
1~uha.~ e dırel4 törlüğünden: 
baı \'e .Ye~en bedeli, vagon üzerinde teslimi halinde beher metre mikabı 
~t LUıeb e teslimı hr.lindc 110 irnruş olmak üzere 6000 metre mikap 

~a ~ lıtuh urgazdan, 
:ı 155 k:tnnıe.:ı bedeli vagon üzerinde teslimi şartile beher metre mi

fşlet 9, 937 P uş olm~k üzere 8000 metre mikabı balast kilometre 27 den, 
tlac ~e eksil~zartesı ~nü saat 15,30 da kapalı zarf usuıu ile Sirkedde 9. 

hal\tır. ırıe koınısyonunda ayrı ayrı veya ikisi birden satın ah-Qu. 
~~~ -
~~1~kkat te~ınen veya kısmc!l girmek istiyenlerin yüzde 7,5 nisbetinde 
ltıtıd meıere ~tla ~11~unun tayin ettiği vesikaları, Nafıa işlerine ait 
'aat ~I ta.Hnıatn ek ıstı~enlerden aranacak müteahhitlik vesikası hak· 
~ı?}ıd 4,30 a k d arne daıresinde alınmış vesika ve teklülerini ayni gUıı 
ltecit·. Şali.na a ar l ;dctme binasındaki komisyon reisliğine vermeleri la-

e lşletıne ~ele~ Parasız olarak Ankara Malzeme dairesinden ve Sir
ornısyonundan dağıtıLmaktadır. (5388) 

• 

~ilrkige l<;f JJ (MA'IHAR 
~ESMOR 

ış Bankası asgan 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbara sahiple rine 
senede kura ile 20,000 lira mükafat dağıtmaktadır. 
1937 sonuna kadar keşide tarihleri: Eyıaı, Birinci Teşrin ve B ir inci Kanun 
aylannın ilk günleri. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğiinen : 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat EnstitüsünUn Ziraat, Baytar Fakülte
sine kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, pa
ralı yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşa
ğıdaki şartlara uymak gereklidir. 

1. - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını vererek 
bakaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını almı§ bulunmak l~

znndır. (Bakaloryasını yapmamış veya Olgunluk diplomasını almamış 
olanlar enstitüye alınamaz. ) 

2. - Istanbul Universitesinin Fen FakUltesinden naklen gelecek olan· 
lar orada okudukları sömestrlerden muvaffak olmuşlarsa, ikisi kabul edi· 
lerek Baytar, Zirnat ve Orman Fakültesinin üçüncü sömestrlerine alı
nırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin bu FakUltenin birinci ve ikin
ci sömestrlerinde okunan Anatomi ~rsine de ayrıca devam etmeleri ve 
Ziraat FakUJtesinc girenlerin Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3. - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den yukarı 
olmaz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4. - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lilzum gösterdiği beden kabi
liyeti ve sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun 
raporu lazımdır. Bu raporlarda talebenin her türlü askeri hizmete kabi
liy13tli olduğu aynca tasrih edilecektir. 

5. - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve sağlam· 
lık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabi
liyetini göstermiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6. - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çiftliğinde 
10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 lira 
aylık verilir. Yatacak çiftlikte parasız sağlanır. (Stajyer talebenin ye
mesi ve içmesi de enstitüce sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira 
verilmez) . 

7. - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne 
sebeple olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan 
veya cezaen çıkarılanlardan Hükumetçe yapılan masraftan ödeyecekleri 
hakkında verilecek nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname 
alınır. 

8. - Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yar.lı rapordan başka nü· 
fus kağıdını, aııı kağıdını, polis veya uraylardan alacakları özgidim kô.
ğıdını, orta ve liselerde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki ehll
yetnameleri iliştirilerek el yazılariyle yazacakları pullu bir dilekçe ile 
ve altı tane fotoğrafile birlikte doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Ensti· 
tüsü Rektörlüğüne başvururlar. Talipler dilekçelerinde hangi fakillteye 
kayıt olunmak istediklerini bildirmelidirler. Al{si takdirde dilekçeler hak
kında bir muamele yapılmaz. 

9. - Pu lsuz veya mmli dairesinde pullanmamış olan ve 8 inci maddede 
yazılı kağıtların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. Ve bunlar 
hakkında hiçbir muamele yapılmaz. 

10. - Birinci ve sekizinci maddede yazılı vesikalarla vaktinde başvu
ranlar arasından pek iyi \'e iyi dereceli olanlar tercih edilir. 

Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve başvurma tarihlerine t;;.. 
re seçilirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler de başvurma sı
rasına göre alınabilirler. Ayni §erait altmda liseden fen kısmından çı
kacaklar tercih olunur. 

11. - Cevap isteyenler ayrıca pul göndermelidirler; 
12. - Başvurma zamanı Ağustosun birinci gllnünden Eylfıliln 30 uncu 

günü akşamına kadardır. Bundan sonraki başvurmalar kabul edilmez. 
(4643) (2298) 

Sahibi: Ahmet Emin l'ALMAN. Um umi Neşriyatı l dare Eden: S. SALİM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Llmitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

ı , ~ark Malt Hulasası 
' iŞTAH YE ltUVVET iÇiN EN BiRiNCi lUÇTIR 

Çocukların dit lerinin kolayca çıkmasına, kemiklerinin kuv
vetlenmesine, çocuk emziren annelerin sütünün çoğalmasına 

yardım eder. 

BlLOMUM ECZANELERDE BULUNUR. 

Talebe Kaydına 
Başlanıyor 

Güzel Sanatlar Akademisi 
direktörlüğünden · 

1 - Akademi: Mimari, Resim, Heykel, Tezyini Sanatler ve Tilm Tez. 
yini sanatler şubelerinden mürekkeptir. 

A) Mimari şubesi: Tahsil müddeti ikisi ihzari olmak üzere beş yıldır. 
Lise olgunluk imtihanlarını vermiş bulunanlardan desene istidadı görü· 
lenler bu şubeye kabul olunur. 

B) Resim v~ Heykel şı:beleri: Tahsil müddeti muayyen değildir. lsti
dada bağlıdır. Bu şubeye devam edenler 30 yaşına kadar talebelik huku
kundan istifade edebilirler. Resim ve Heykel şubelerine girebilmek içm 
en az orta mektep mezunu ol.mak lazımdır. Bu şubelere girmek istiycn
ler de bir istidat yoklaması geçirirler. 

C) Tezyini Sanatler şubesi: Tahsil müddeti dört senedir. Umumi tez· 
yinat, afiş ve grafik, çinicilik, dahili tezyinat, mobilya kısımlarını havidir. 
Bu şubeye orta mektep mezunlarile bütün mıntaka sanat mektepleri me· 
zunları alrrur. Orta mektep mezunları desen ve türkçeden imtihana tiı.bi 
tutulurlar. 

D) Türk Tezyini Sanatlt!r şubesi: Tahsil müddeti muayyen değildir. 
Sanat istidadı gösterenler alınır. Tezhip, tezyini Arap yazısı, Türk cilt
çiliği, Türk cilt kalıpları imali, ebru ve ahar, Türk minyattirU, Türk tez
yinatı ve çini na.kışlan, kıymetli taşlar üzerine hak, altın varak imali, 
hah nakışları, sedef kakmacılığı kısımlanm havidir. Bu şubeye girmc:k 
için yaş haddi vazedilmemlştir. Taliplerin istidat sahibi bulunmaları ve 
tlirkçe kompozisyona muktedir oLmalan lazımdır. Bu şubeye girmek is· 
tiyenlcr direktörlüğe istida vermek mecburiyetinde değildirler. Müracatr 
lerin tervici ve taliplerin yoklaması Akademi Direktörlüğüne aittir. 

2 - Kayıt ve kabult! 1 eylfılde başlanır. Kabul yoklaması Mimari şu
besi için 15 eylülde, Tezyinat şubesi için 27 eylUl günleri saat 9 da başlar. 
Resim, Heykel ve Türk Tezyinat şubelerine ait yoklamalar 30 eylülde 
yapılır. 

3 - Taliplerin Akademi DireirtörlüğUne hitaben bir istida ile müra· 
caatleri ve bu istidada girecekleri şubeyi tasrih etmeleri lazı.mdır. Isti
day& bı:ğlanması icap eden vesikalar şunlardır: 

A - Nilfus ve hüviyet cüzdanı 
B - Sıhhat ve aşı raporu 
C - Resmi tahsil vesikası 

D - Hüsnühal kağıdı (ıne'lteple rinden bu sene mezun olanlardan is
tenmez.) 

E - 6 tane kartonsuz vesikalık fotoğraf. 
4 - Ecnebi olanlar yukardaki vesikalan mensup olduktan konsol<>&

luklardan tevsik ettirmiş bulunmalıdırlar. 
5 - Akademi niharldir. Devam mecburidir. Yalnız Türk Tezvinntı ta

lebesine devamda kolaylıklar gösterilebilir. (5424) 



-
Diş macunile ditlerinizi her sabah ve akşam, her yemekten 

sonra fırçalamakla kazanacağınız 9unlardır: 
Dişlerinizin sağlamlığı ve beyaz

lığı, temin edilecektir. 
Çürüklerle, diş etlerindeki ilti· 

haplar ilerlemekten menolunacak
tır. 

Vücudün yediğiniz gıdalardan 
tam istifade etmesi kabil olacak
tır. 

Mide, barsak, bozukluktan ge
çecek ve hazım intizama girecek
tir. 

Sebepleri meçhul kalan rahat
sızlıklarınız zail olacaktır. 

1.fikroplaraan, ağız ifrazatından ge
çen hastalıklarla, sari 
hastalrklara karşı 
bünyeniz mukavim 
bir hale gelecektir. 

Altı kısımda, kı

saca hulasa ettiğimiz 
şu muvaffakıyetler 

ise, şüphesiz umumi 
sıhhatinizin düzelme -

.._c--.... si, neş'enizin artma-
sı ve hayattan daha 
çok zevk almanız de
mektir. 

Bütün bu mükemmel neticeleri dişlerinizi 

günde asgari 3 defa R A D Y O L 1 N le 

fırçalamak suretile elde edebilirsiniz. 
. . .. ;'!: ~ ... . . . . . ~ .. .~·· ·. ~~ ~·· - . ~: ~ • ~. 

'"VE LOK S" kaglchna basılan ~opyaları 
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 kağıdın arkasındaki 
.. VELOKS" kelimesini arayınız. 

TAN 

tBAKINIZ 
1 

,, PERLODENT' . ,, ,, 
YENi 5U5LU 

AMBALAJINDA! 
~~~--
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~PASLANMAZ -'-

~ OOOÜ(Ft}Ü ~: 
'):. ANKARA (! 

_ IHANBUL· BEYOGLU 
~"""'1-~~\.,,,._.,;_....,;,... ______ __ 

PASLAl':MAZ 
Ve 

HASAN TIRAŞ 
Bı.ça.:k:la.rI 
Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilcmiyecek derecede 

büyük muvaffakıyet kazanan Hasan Tıraş bıçakları yeni ve kat'iyyen pas
lanmaz nev'ini piyasadan musirren isteyiniz. Yeni Hasan tıraş makinelerile 
birlikte Hasan tıraş bıçaklan tıraş olduktan sonra kat'iyyen silmeğe ve ku· 

ı-------·---------------~ rulamağa hacet yoktur. Ve bu tıraş bıçağı hiç bozulmamak şartile gayet 1 kolaylıkla ve huzuru neşe içinde yüz defa tıraş eder. Dünyanın hiçbir 

P!TI 
Antivirüsle Tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dola· 
ma, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tırnş yaraları 

~rgenlikler, koltuk altı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

SE3:tış •~El.~l3lll: 
Şark İspençiyari Laboratuvarı 

l ISTArtBUL 

~-----------------------------ti 
, ' tepyenı formüllerle pıyasaya ~ıkarllan 

•• Kirpik 
VENUS sürmesi 

VENÜS Allığı 
VENÜS Ruju 

VENU··s Kremi 

VENÜS Pudrası 
VENÜS Briyantini 

kullananlar muhakkak VE1'.ıt1S kadar güzelleşir . 
Venüs müstah1.aratr şimdi bütün kibar ve şık familyaların en kıy
metli ve itimada şayan yegfıne tuvalet nıüstahıaratı olmuştur. 

Deposu : Evliya Zade Nureddin müessesesi. 
Deposu: Nureddin Evliya Zade Müessesesi. 1STANBUL 

tıraş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna ancak Hasan tıraş bıçağı mu
vaffak olmuştur. Markasına ve ismine dikkat. 1 adedi 6. 10 adedi 50 kuruş
tur Hasan tıraş sabunu - Hasan tıraş kremi - Hasan tıraş pudrası - Ha
san tıraş kolonyası da çok zevk ve neşe veren yardımcı ve mükemmel va· 
sıtalardır. 

Darüşşafaka Direktörlüğünden: 
Talebe ve hademe için elbise, kaput ve kasket yaptınlacağından talip

lerin şartnameleri görmeleri için her gün Nuruosmaniyede Türk Okutma 
Kurumuna gelmeleri ve eksiltmeye girmek için 26-Ağustos-937 Perşcm· 
be günü saat 15 de ayni mahalde bulunmaları. (5357) 

--~~~-~ 

Kanzuk 
Saç Eksiri 

K 1 ~ J E 
Saçların köklerini kuvvetlendi · 

rir. Dökülmesini keser. Kepek

leri tamamen giderir ve bil 

yüme kabiliyetini artırarak saç 

fara yeniden hayat verir. Koku • 

su latif, kullanışı kolay bir saç 

eksiridir. 

1NG1LIZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - tSTANBUL ' , 
Devlet Demlryolları ve limanları işletme U. idaresi ilanlara 

Aşağıda isıımlerı, muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları y~
h üç grup muhtelif elektrik tel ve kabloları 16-9-1937 Perşembe gll· 
nü saat 15,30 dan itibaren ayrı ayrı sıra ile ve kapalı zarf usulü ile An· 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminatlarile kanu-

'-•-••••••••••••••••------1 ı::.un tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün 3297 veya 
1-7-1937 g. 3645 No. lu nüshalarında intişar etmiş olan talimatnallle 

KODAK ŞIRKETf 
~tanbul -Beyoğlu, Tünel> 

Ensiz Sokak No. 3 · 

ı Türk Hava Kurumu 
1 dı>iresinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar ko

misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar· 

1 
p~şada Tesellüm ve Sevk şefliğinden dğrtılmaktndır. (5259) 

BUYUK PIY ANGOSU 
5. ci keşide 11 Eylul 937 ded!r. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır ... 
Bundan ba,ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeler· 

le (20.000 ve 10.00Ô) liralık iki adet mükafat vardır... . 
DfKKA1.': 

Bilet alan herkes 7 / Eyliil/937 günü akşamına kadar bi
letini değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

Malzemenin ismi Muhammen bedeli Muvakkat telll). 

1 - Muhtelif i?..ole elektrik ve te-) 
lefon tel ve kablolan ile bobin) 
ve resiztans telleri. ) 

2 - Bakır izole tel ve kabloları ) 
3 - Çıplak elektrik tel ve kablo-) 

lan ile yumuşak ve sert bakır) 
teller. ) 

Lira nntı Lira 

18758 1406,85 

11791 884,33 

9095 682,13 

Muhammen bedeli (14100) lir: ol~n ~uhtelif cins saplar 22-9-1931 

çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada Idare binasında 
) 

satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin (1057,50) liralık muvnkknt teminat ile ka-

nunun tavin etti~i vesikaları. resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 veya 
1-7-1937 G. 3645 No. 1ı nüshasrnda intişar etmiş ohın talimatnnmc ~a.
iresinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komı~ 
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa· 
1 şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. {5467) 


