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BAŞ MU HAR R 1 R l: AHMET EM l N YALMAN 
30 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. 
10 kupona mukabil bır 
eliz 71/2 kuruştur. 

BlJYUK MANEVRALARDAN SONRA 
Mareşal Fevzi Çakm~k ve 

Dost Devletler Erkdnıharbiye 
Reisleri Şehrimize Döndüler 

Ordumuzun 1 

1937 
Basvekil ismet inOnü • 
Misafir Askerlere Diin 

imtihanı 
Ahmet Emin YALMAN l iirk ordusu 1937 imtiha

ÇıJtt1, Bnından yüzünün akıyla 
deki unu Büyük Şefin yüzün-
1\tını nefeden anladık. Komutan-
] . ııın ve e b. .. . 'tin Vak· ene ı mumeyyız. 

lerden .. ~t Vakit söyledikleri söz
töıUın·~grendik. Nihayet kendi 
f\k I Ulle de gördük. Muvaf • 

o ınu h' 
'itti L •• ' ır eserle, olmamış bir 

oırıb' · 
'tlaka ır~~den ayırmak için 
' " k ınutehassıs olmıya lü,, o tur 
lıer ord • .. 

~çiıınelidi u boy le bir senelik imtihan 
lb.eıc de~~· Bu imtihan bir gösteriş 
\{ gUdir. 

o· 8.tı.evraı 
b gı.erıllles· ar evvela milletin şu:nu 
ii~lt fe:e ~ardım eder: Ordu için 
~e' ~karhklarla verdiğim ver. 
ti ~ 3". \'el'itn alınmış mıdır? Or-
t claaaıı 80 . vüz emellerini ip-
b ~Ce]c O::,dUrec k ve harbin önüne 
~ eı- §eye ra .. \'asrta olduğuna, tehlike 
lb-lıtııuı belli gınen gelip çatarsa bu ar
dı.. ~Yirn, koruyacağına emin olabi
~. Uıun~ 'l'~.rn bir güven içinde .ken 
tİleuıne •. Usuzce, pervasızca işıme, 

•erebu· 
ır miyim? 

• 1( ~~:da ~eyeti ananevralarda 
~e terbiye ~~ ırntilıan eder: Talim 
lbet \'ar çuı hazırlanan esaslercla 

~Iıtıı, nıı:ı? Bu esaslar iyi tatbik 
ben. ll.efer r? Verilen bir emrin en 

ltıerı.diğie kadar herkes tarafından 
~ oıabu Yolda tatbik edileceğine e-
~ ectıt nıi . ? h uınanda yız . 

~dan ge ~eyetinin .kendisi imt~
bıı_ ara. \'e Çer· Sevk ve ıdare yeni sı
~ CtıicUr, Usullere göre inkişaf et
~an. "e · ldu~telif silahlar arasında 
l:n.llla. tetn..i llıekan itibarile beraber ~a
f .~. ağu. ~ ~diliyor mu? Tayyare, 
eH... Siliüı. . d . .h • 
ti-~ bazı 

1 
• pıya enın nı aı za-

llıabırliğij r 8.lnak için tam surette ve 
ı . ll.<!a h: \'a~fe görüyorlar mı? Ku
ı:lçltı icap Y;ti her imkandan istifade 
aı~e ısa.ıu: ~ zekaya, seciyeye, ira. 
~;Ya, le ll1i? Vaktinde ımesuliyet 
1aa · \'erdia~.ar vermiye müktedir mi-

bet "arfll';arariarda ne nisbette 

ı., ~ ~":;anı~ delilet ettiği imli. 
ler Ç()~ oıın ın tnanasmı yanlış anhyan 
hır <le bu Uştur. Bir kısun gazeteci
lıltij~ell.erb:dadır. Meseleye adeta 
~oı- 1\>ı>U \' 5e - Galatasaray maçı 
:t'o ' Ata..,i erıırniştir. Kınınızı kazanı
.... ı- .. ı>ıb. tnağlup olmustur. Ka•·ı-
•ıe11 "' ı s.. . ... 
I'() raYı ipu~zler duyulmuştur. Ma-

~lltırıedenı adan mürettep bir tiyat
~ eseıe, l\t er de olmuştur. 
~~tna81 d ~ız~nın veya Mavinin 
tı li ile fena ~~lclir. İyi tesadüflerin 
claıı ce hiJe kır karardan müsait bir 

, bir rrıuçı sa ananevra bakımın-
1\f Vaff k ~ lle\'ı-..ı a ıyet sayılma:;ı;. 
~ t . "' arın 

rı'iltı lep d •. . safhaları katiyy('n 
b r 141 biJllı. giJdır İki tarnf biribiriıım 
tııaıı Urf!lte <>ı. Rc~if vazifesini iyi 
v arını y Para.k düşman tarafın 
e b \e h · 

de er Yen· areketlerini anlamıya 
tı aıı· l \'nzi 

dır. ~ ~ kararı Yet karşısında yeni-
rarllı. lltün tnes ~rmiye ihtiyaç vrı1 

Bir Çay Ziyafeti Verdi 
'~ 

~~-ti 

Genelkurmay Başkanımız vapurdan çıkarken 

Trakyadaki büyük manevralarda 
bulunmakta olan Genelkurmay baş
kanımız Mareşal Fevzi Çakmakla 
dost devlet Erkanıharbiye reisleri, 
heyetler ve ataşemiliterler dün sa
\mh saat 9 da Denizyolları idaresi-
nin lzmir vapurile şehrimize gelmiş
ler, Galata rıhtımında Istanlıul ku
mandan vekili Korgeneral Cemil Ca
hit ve Istanbul Merkez kumandanı 
General Ihsan Ilgaz tarafından kar
şılamnışlardrr. 

Mare.5al Fevzi Çakmak misafirlere 
veda ettikten sonra Göztepedeki e
vine gitmiştir. Dost misafirlerimiz 
de mihmandarlarlle birlikte Perapa
las oteline gitmişlerdir. 

Başvekilimiz General ismet Inönü 

dün akşam saat 17 de Tarabyadaki 
Tokatlıyan otelinde dost ve misafir 
erkamharbiye heyetleri şerefine bir 
çay ziyafeti vermiştir. Ziyafette, 
Hariciye Vekilimiz doktor Tevfik 
Rü§tü :rns ve ataşemilite""lCl de bu 
lunmuşlardır. Çay ziyafeti geç Vl\kte 
kadar devam etmiş ve çok samimj 
tezahürlere vesile olmuştur. 

Aziz misafirlerimiz bir iki gün da
ha şehrimizde kalarak görmedikleri 
yerleri gezeceklerdir. 

Ecnebi ataıemiliterlere raporlar 
ve krokiler verilecelz 

Manevralardan sonra bazı umumi 
tenkitlerin bir gösteriş diye ~cnebi 

(Arkası 10 uncuda) 

On Yedinci J eoloji Kongresinde 

Madenciliğimiz Eüyük 
Bir AIAka Uyandırdı 

Mümessillerim:z Moskova Kongre
sinde l\1ühim Raporlar Okudular 

Moskovada toplanan beynelmilel 
jeoloji kongresinde hükumetimizi 
temsil için gitmiş olan heyet dün şeh
rimize dönmüştür. Kongrede lktısat 
Vekaletini, Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü Reisi Reşit Gencer, Uni. 
versitcmizi jeoloji ordir}aryüs pro
f esörü Hamit Nafiz Pamir, Eti Bankı 
mühendisi Bedri Bekiroğlu temsil 
etmişlerdir. 

Dün Profesör Hamit Pamiri gören 
bir muharririmiz. kongre hakkındakı 
intıbalarmı sormuş ve şu izahatı al
mıştır: 

\'~ k~ınancı ~radadır: tt:l 1.ct· f 
tırJetınae a hey · emir1nı t rlfibJk 
lııu<! e etrrıi, ar r huiandan is- ı;., · ··. ~' A • • • 

adan .. \~ v' J...-ah ~ ae vnıversıteyı temsil 

"- Bu kongre beynelmilel jeoloji 
kongrelerinin 17 ncisidir. Bundan ev. 
velki üç yıl önce Ncvyorkta toplan
mıştı. Kongteye, Almanlar ve lt&l
yanlar müstesna, bütün diğer mıl
letıer büyük heyetlerle iştirak etmiş
lerdi. Yalnız Amerikanın gönderdiği 
delegelerin sayısı 150 yi buluyordu. 
Kongrenin konuşma mevzularının sik 
let merkezi, dünyadaki petrol mese. 
lelerile petrol ihtiyatları, kömür ya
takları ve ihtiyatları ve bunların mem 
leketlere göre tevzi sureti ve nihayet 
her memleketin jeolojik bünyesile ma 

gQ.r v-!Wi zuru .• 
• 8 'dürli .... ; , ... ~eden Profesör 

ası ıl j~cu~a) :~ ~ J/ · Nafiz Pamir 
l , .. ...... 

(Arkası 10 uncuda) 

lngilii 
Filosu 

Geliyor 
Birkaç güne kadar beş 

harp gemisinden mürekkep 
bir l ngiliz lilosunun fehri-

t mizi ziyaret etmesi beklen
i mektedir. Gelecek harp ge

mileri arasında Delhi ve 
Vespaç kruvazörleri ile lsis, 
lngle • Field ve Alix torpi
to muhripleri vardır. Filo-

ı 
nun geleceği gün henüz bel
li değildir. Ancak, 2 - 6 Ey
lUl arasında limanımızda 

• bulunması muhtemeldir. 
ı ............................ t 

Celal Bayar 
Sehrimize 

Geliyor 
Izmir, 23 (TAN) - Iktısat Vekili 

B. Celal Bayar Ipar kotrasiyle bura
dan Istanbula ayrıldı. Perşembe günü 
orada bulunacaktır. 
Oğrendiğimize göre Iktısat Vekili

miz Istanbulda birkaç gün knldıktan 
sonra Bursaya geçecek, orada yeni 
yapılmakta olan fabrikalarımız hak
kında teUdkatta bulunacaktır, 

• 
FUAR ACILIRKEN 

CiN . JAPON HAR i 
Şanghaya 100 Bin 
Japon Daha Çıktı 

iki Taraf Arasında Dün de Çoli 
Kanlı Bir Muharebe Oldu 

Harbe iftirak eden Çin tayyarelerinden birkaçı 

New-York, 23 (TAN) - Çinlilerle çıkardılar. Bu kıtalarm yüz bine baliğ 
Japonlar arasında Şanghayda başlı. olduğu tahmin edilmektedir. Japon
yan muharebe bugUn yeniden azami ların bu takviye kıtaatmı şehre ~ıkar 
şiddetini peyda etti Bugün Japonlar malarından evvel iki taraf ağır topçu 
alclıklan takviye krtaatını Şanghaya (Arkası 10 uncuda) 

Vergilerde Müruruzaman 

Bina ve Arazi 
Ver9ileri için 
Tedbir Ahndı 

. 
Ankara, 23 (Tan muhabirinden) alınması lazım gelen tedbirleri ka • 

Tahakkuk senelerine nazaran be§ yı- rarlaşb.rmıştır. Vekalet, kanunda 
h dolduran bina ve arazi vergileri, mükelleflerin haczi caiz mallarına 

kanunuevvel 937 sonunda müruru konulacak hacizlerin müruru zama.
zamana uğramaktadır. Dahiliye Ve- nı keseceğini bildirmektedir. Bu ta
kaleti, vilayet idarei hususiyeleri- rihe kadar vergilerini vem1emiş o
nin en mühim gelir membalarmdan !anlar hakkında kanunda yazılı teki· 
birini teşkil eden bu vergilerden hç- batın yapılması, bu suretle vergile--

Jktısat Veliiti Jzıuir Ftıarı.nı mühim nüz tahsil edilmemiş olanlannm mü- rin milruru zamana uğratılmaması 

uir nutukla a!:ınıştı, runı zamanlarına mani olmak iizere ayrıca istenmiştir. 

Hatay Tekrar Karıştı 

Lazkiyede Türklerin 
Evleri Yakılıyor 

Suriyede Müfrit Hareke~ler Devam Ediyor, 

Cezireliler Mücadeleden Vazgeçmiyorlar 
lzmir Belediye Reisi de Fuarın a.... Adana, 23 (Tan muhabirinden) -

~ılma törwin<le bir nutuk l)öylemişti. Hataydan gelen son haberlere göre, 
postalara sansür konulmuştur. inti-

şar etmekte olan "Yeni Gün,, gazete
si tekrar kapatılmıştır. Dört günden

beri Sancakta hüküm sUrmekte olan 
sükfın, tekrar bozulmuş, ortalık ka-

l rışmıştır. Usebeciler ve bilhassa de
mirgömlekliler, Antakya hükfimetini 
tanımamakta ısrar ediyodarmış. 

Dün gece Lazkiyede iki Türk evi, 
kundak sokularak yakılmıştır. 

Suriyede 
Adana, 23 (Tan muhabirinden) -

Surlyeden alman haberlere göre, Ce
zire aşiret reisleri, Amudenin Pran

sızlar tarafından bombardıman edil 
mesini protesto etmişlerdir. Reisler, 

Vekil n. Celal Bayar Fuarc:lald sonuna kadar mücadele etmiye karar 
mahsullerimizi tetkik ediyor. vermişlerdir. 

Kardef Hatayda bir köy otlasın
da Hatay bayrağı altında 

bir toolantı 
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HAİNLERİN AKIBETİ 

Zabıta Memurları Hainleri 
Takibe Baslamıstı ' , 

1 Yazan : S. S. 1 
Maamafih Ali Kemal Bey, her ih 

timale karşı büyük bir ihtiyat gös 
termişti: 

- Münasipse, şöyle birşey yapa
lım: En evvel ben çıkayım. Şayet 
tarassutta adam varsa, benim çık
tığımı görünce, başka mana verir
ler. "Evsahibi çıkıp gidiyor, demek 
ld apartımanda kimse yok." derler. 
Bir müddet sonra da, siz birer iki
§er çıkarsınız, demişti. 

Ali Kemal Beyin bu eözleri, 
tasvip edilmişti ... Yarınki iç 

tima saatine karar verilmişti.. Yıl
dız sar~ına gönderilecek zat, ya
nn sabah Hürriyet ve ltili.f fırka
sı merkezinde kararlaştırılacak, öğ 
leden evvel saraya gönderilecek. A
lınan cevaba göre yann müzakere
ye devam edilecek ve son karar ve
rilecekti. 

Ali K<'m"l Bey; mümkün olduğu 
kadar sakin bir tavırla kapıdan çı
karak etrafına süratle göz gezdir
mişti. O da, oralarda ıtilpheli bir 
kimse görmediği için, tarassut e
dilmediğine emniyet getirmişti. 

Onun kesbettiği bu emniyet, ken
disini çok yakından tarassut edenle 
rin bile nazarı dikkatlerini celbet
mişti. 

O sırada, Tünel tarafından ge 
len tramvay, orada durmuş 

tu .. Ali Kemal Bey, çeyik bir ha
reketle tramvaya atlamıştı. Kendi 
si, birinci mevki arabasına biner
ken, kendisini çok yakından taras
sut etmekte olan zabıta memurla
rından Sivaslı Mehmet ve Mehmet 
Emin Efendilerin de, büyük bir sii 
ratle arkadaki ikinci mevki araba
sına atladıklarının farkında olma
mıştı. 

Tramvay, hareket etmişti. Tam 
Glavani sokağının önünden geçer
kcm, tramvayın arka sahanlığında 
bulunan memurlar, sokağın başın
da duran iki kişiye işaret etmiş
lerdi. Bunların biri, Şehzadebaşı 
Merkez memuru Cemi Bey, diğeri 
de. Ba bıall serkomiseri Mazlftm 
Beydi. 

Bu iki zat, bu işareti alır almaz 
koşmuşlar, tramvaya yetişip bin
mişlerdi. Mazlfun Bey, kaim bıyık
larının altmdan ftsıldıyan bir aesle 
sormuştu: 

- Ne haber? .. 
Sivuh Mehmet Efendi, ayni fısıl 

tı ile cevap vermifti: 
- Ondekt arabada. 
MazlCım Beyin çehresinde, sevinç 

li bir tebessüm belirmişti. Ve he
yecanını gUç zaptederek: 

- Ali.. Çok l.ll, demlttl 
Maamafih; heyecana kapılan, yal 

nız Mazlnm Bey değildi Cemi Bey
le, Sivaslı Mehmet ve Kutamonu
lu Mehmet Emin Efendiler de, ay
ni heyecan içindelerdi. ÇUnkU, de
ruhte ettikleri vazife, limdiye kadar 
zabıta tarihinde Nnqlfne pek u te 
aadUf edilen cUretklrane bir işti. 

Tramvay, Galatuarayı geçmif .•. 
Hava sokağı önündeki durak yeri
ne gelmişti. 

Burada Ali Kemal Bey tramvay
dan inmi.f.. Serkl Doryanm altın
daki (Berber Manel) in dUkkbı
na girmifti. 

-

Ali Kemali YalıalıyanlarJan 
üçüncü taharri lromi.eri 

M elamet Emin 

lerdi. ~cak onlann hareketlerin
den sonra vaziyetten haberdar ol
muşlarsa da, tramvaya yetişeme
mişlerdi. Onların Şişliye gittikleri
ni zannederek, diğer bir tramvaya 
binmişler; arkadaşlarını kaybetmiş 
lerdi.) 

Cemi ve Mazlum Beylerle 
Mehmet ve Mehmet Emin 

Efendiler, Ali Kem&! Beyi şid
detle tarassut etmekle beraber der
hal sokak içindeki kapının yanın
da birleşmişler; gimdi yapacaklan 
işi müzakere etmişler.. ve süratle 
kararlarını vermişlerdi. 

Herşeyden evvel, bir otomobil la
znndı. Fakat, arzulanna hizmet e
decek bir şoför, nereden buluna
caktı? .. 

Kalpleri vazife aşkiyle yanan bu 
memurlara, talih yardım etmişti. 

Sivaslı Mehmet Efendinin gözüne 

bir otomobil ilişmişti. O tarihte 

(3 üncü daire) olan Be§ikta9 bele

diyesinin 397 numaralı pli.kını ta

şıyan bu otomobilin şoförü Hamdi 

Efendi, Sivaslı Mehmet Efendinin 
tanıdığı idi. 

Mehmet Efendi, ko9muf, şoför 
11amdi Efendiye seslenmişti. ve o
tomobil durur durmaz; 

- Aman birader ... mtlhlm bir işi· 
miz var. Arabayı Melek sokağına 
sok. Caddeye çevir. Orada bekle; 
deml§ti. 

İfin ne olduğunu bilmiyen Ham
di Efendi; meseleyi alellde apbap
ça bir gezintiye hamlederek: 

- Başka bir gün olsaydı, bu ar
zmıuzu bUyük bir memnuniyetle ka
bul ederdim. Fakat bugün, pazar. 
Hava, iyt. MU.Ude et te, birkaç ku 
nış kazanayım, demiıtti. 

O zaman Mehmet Efendi, §Ofö
rUn kulafma elibniş: 

- Azizim! .. Biz, 111 anda tarihi 
bir vazife ifa ediyoruz. Buna aen de 
iştirak etmelisin. Bir saniye bile du 
racak zamanda defiliz, diye cevap 
vermişti. 

Z eki ve hamiyetli bir genç o
lan toför Hi.ıödi Efendi; der 

hal vaziyeti kavramıştı. 

Atina Tıp 
Kongresine 

Giden Heyet 

Karı Koca Eroin 
Satıyorlarmış 

Balatta Ahmet isminde birinin e
vinde eroin sattığı haber alınmış, ya
pılan aramada 15 paket eroin bulun
muştur. Ahmedin kansı Fatmanm 
üzerinde de eroin çıkmış, her iki ka
çakçı yakalanmıştır. Yine Balat civa
nnda eroin satan yoğurtçu Kadir ile 
14 yaşında lsmet te tutulmuşlardır. 
Suçlular adliyeye verilmişlerdir. 

Ünıversitede 
ikmal 

İmtihanları 
Önümüzdeki AJln 

6 sında Başbyor 
Universitede Eylül devresi imtihan 

!arının tarihleri dün tespit edilmiştir. 
Buna göre, Hukuk Fakilltesinde ik
mal imtihanlarının eleme mahiyetin
de olanlan 6 Eylülde başlıyacaktır. 
Bu yoklamalardan sonra talebeye 9 
gUn izin verilecek ve 15 Eylülde şifa
hi imtihanlar bqlıyacaktır. Fen Fa-

·kWteainde imtihanlara 9 - 10 Ey
ltllde başlanacaktır. Yabancı dilden 
ikmale kalmış talebelerin imtihanl&J'I 
da Eyltllün birinden itibaren yapıla
caktır. Edebiyat Fakültesinin imti
han günleri bir iki güne kadar tespit 
edilecektir. 

T ale6e luıyJına 6a,111111yor 
Univeraiteııin bütijn fakllltelerinde 

yeni talebe kayıt ve kabultlne bir Ey
ltllde bqlanacaktır. Liaelerin ikmal 
imtihanlan geç biteceği için kayıt 
mtlddeti de bir ay olarak teapit edil
mlttlr. Geçen BEile açılan llrtıaat Fa
ktllteei de bir Eyltllden itibaren birin
ci 8DDfa talebe alacaktır. 

Polonyalı 6ir taleh luıliloi 
•eliyor 

Polonya Univeralteaine mensup b.
labalık bir talebe kaftleeinin buglln
lerde Istanbula geleceği Maarif Ve
kiletinden Universiteye blldirllmif
tir. Polonyalılar kız ve erkek olmak 
üzere 50 kişi kadardır. Bunlar Uni
venlte gezi ve uturlama btlroeu ta
rafmdan kartılanarak lbmı gelen 
yerlerde miaaf1r edileceklerdir. Dükkln iki kapılı idi Caddede o

lan bUytık kapıdan bqka, lılelek et
nemasmm aoJcaima da Jdlçtlk bir 
kapı açılmakta idi. Cemi ve Maz.. 
lfun Beylerle, Mehmet ve Mehmet 
Emin Efendıler, derhal bu iki kapı
yı iyice görebilecek birer yere yer
letmişlerdi. (latitraten fUDU da aöy 
liyelim ki, bu mUhim ip memur o
lan iki zat daha vardı ki i bunlar 
da, komUıer Bekir Srtkı, ve Tahain 
Beylerdi. Bu iki zabıta memuru da, 
Ali Kemal Beyin apartmwum ta
rassut etmektelerdi. Fakat Ali Ke
mal Beyin apartunandan çıkıp tram 
vaya bindiğini ve arkadaşlarmm da 
onu takibe girittlklerlnl görememiş 

- Ya, öyle mi .. Oyle ile, haıy hay 
demişti. Ve derhal Melek sokaiuıa ~ 
girerek Bilnı.tli bir manevra yap- 1 
mlf, arabanm baf1llI caddeye çevir- ı 

mitti. 1 

48 Satle 
10 Ti/o Bu aırada Ali Kemal Bey, brafI 

bitmek üzere olan bir mU,teriyi bek 
liyerek dUkkinm içinde mtlsteriha
ne gezinmekte, aruıra da caddeden 
gelip geçenlere göz gezdirmekte 
idi. 

Caddedeki kapı açılmış, içeri 
Cemi Bey girmişti. Ali Kemal Be
ye hUrmetklrane bir aellm verdik· 
ten IOnr& kulağına efilmlş; 

(Arlluı ar) 

lehrlmWe enelld su. .. ... 
de t tifo vüuı t.plt .... \ttb'. 
Puar llilı'1 AÇlk Jerlercle .... 
llontrolll ,.,..m.., 900 ldtlye 
ikinci .....,. J&P,tmlJmltlr. lllo 
.........,...._ hükmda - .... 
bit tutalm111tur. 

Polislerin 
Maasları 

' ---o-

Yeni Zamlar EylGlden 
lt•aren Verilecek 

Yeni polis teşkilatı kanununun 
ma&§ kısmı ay bquıdan itibaren tat
bik edilecektir. 

Dt1n villyete yapılan tebligata gö
re Emniyet mtldUıilnUn maafl aekia 
binden dokuz bine, muavininin bet 
binden yedi bine, ıube müdürlerinin 
de dört bin beter yüzden beş bin be
şer yüze çıkanlmıştır. İkinci fUbe 
mtıdUrtınden başka btlttln şube mU- lktısat Vekili 
dUrlerlnin yerlerinde bırakıldığı da c hrl 1 n 
ayni tebliğde bildirilımi,tir. ye m ze Ge ıyor 

Yalnız fUbe mtldUr muavinleri a- lktısat Vekili Bay Celil Bayar, 
rumdald defltikliğe ait liste henUz Ipar yatiyle Izmirden hareket et

gelmemiştir. mittir. Car,amba gibıtl şehrimize ge-
Polls Yrincl fUbe mtldUrlUğtlne ta- lecek.tir. Vekil, burada kısa bir mUd

yl.n edilen Çanakkale emniyet lmiri det kalarak eanayicüerle göriitecek, 
Nevzat, dün tehrimize gelmi.f ve vali ve daimi lergj. yeri hakkında Sanayi 
muavinile Emniyet direktör ve mua- Birlltinin raponmu tetkik ettikten 

vinini ziyaret ettikten sonra işe ba,- aonra Zongulctata gldecekti1'. 
laanıttır. 

Polisler de önümüzdeki ay bqı ey
ıuı maqlarmı yeni zaımlar Ü7.e· 
rinden alacaklardır. 

Bir Kuduz Köpek 

Dört Klılyl lsırch 
Evvelki gün Eğrikapı clvannda bü

yük bir köpek birdenbire kudurmut, 
Mollaaşkl mahalle.inde zerzevatçı 

Ahmedin kUçtlk kızmı ve yolda rut. 
pldiği diğer Uç kifiyi IBU'Dllftlr. Ku
duz köpek, bundan IOlll"& 7 yavruau
nun bulunduğu yuvuma da uğnya. 
rak yavrulannm hepsini dal&m11 ve 
kaçmıttır. Köpek mahallenin bekçisi 
tarafından öldUrtılmtlttür. Bu civar
da bafıbot dolqan köpeklerin çoklu. 
tu nazan dikkati cepbettiği için bun
larm derhal öldUrtılmeai karar!aftı

nlmıfbr. 

Rektör Döndü 
Tatil mtlnuebetile Avrupaya git

mit olan Unlveratte rektörtı Cemil 
Blleel, dUn Vichi'den konvanaiyonel 
trenile tehrimize dönmUttUr. 

Yartta BuiGnkG Hava 

Yetilköy Meteoroloji letuyonun _ 
dan a1maiı malimıata göre, bqtın 
bavanm tlm•l-arld An&doıuda bu
lutlu ve yalıfh, diğer mmtakalann 
az bulutlu olmuı, ~ '1mal 18-
tikametinden orta kuvvette eemeai 
muhtemeldir. • 

DUNKU BAVA 
_Dün hava ak.tama kadar açık geç. 

DUŞ,. rUzglr cenubuşar1dden -.ıte 
10 kilometre ıUratıe emniftir. Baro-

it klal 
Harbinin 

Filmi 

• ealdal ~bl blrakdmıtfıl'· 

M ttddefumumDlk, ıcn 
nbı mttnulp bir b....,.-..-'! 

111881111 MU itibariyle pbOI 
1drabk kiglr bir bina ~ 
lamJttır. 

M tltekaJt, er:... ve e~....__ ..... 
aybklan EyltllöD 

verlleeektlr. 



lspanya, ltalyayz ispanya 
Harbinde 
Yabancı 

Cenevre Filistiiıe 
L_ls!ikldl Vermedi Protesto Etti Askerler 

lffde .. 
b 111Zde 11enlden 
ı ' Yolcu gemisine 
L •arruz edlldi 

.. ondra, 23 ( 
tun devlet) TAN) - İspanya hükumeti bu-
d ere b" 'il tığr d v ır nota vererek İtalya tarafın-
1et) a ıgı ta 1 . ·ı er C . arruz arı protesto etmış ve Mı· 
l'rıa eınıyeti . 

•ı lal nın bu taarruzlarla alakadar ol-ta ıın ge)d'v• . 
. >'Yare M . ıgını anlatmıştır. Bugün iki 
''e d arıa Jul' . . . e re-. k ıa gemısıne taarruz etmı' 
lt ·•'1 end' · · k l'lll eın ısını urtarmış bulunuyor. Ta-
!tıiteai n asında gemide Ademi Müdahale Ko-

tıi İsııarıyaa~ın~ bir müşahit bulunuyordu. 
tqo arıch·e N G' lı ·1 • se . 'l>iUen " azın .ıral spanyol gemı erı-

"' l 1 ttıına- ın~ı ıneseıesinin :ımJJetıer CP.miyeti Kon-··•es· "1esuı • 

1 Filistin Manda 
Halinde 
Üçe Bö"lünecek 

Cenevre, 23 (TAN) - Milletler Cemiyetine 
bağlı Daimi Mandalar Komisyonu bugünkü 
içtimaını müteakıp, Filistin meselesi hakkında
ki raporunu neşretmiştir. Bu rapora göre, Fi
listine bölünerek veya bölünmiyerek istiklaJ 
verilmesi tensip ed.ilmemekte ve mandanın de
vamı istenmektedir. 

llıde su h: .e ahnınasmr talep eden bir telgrafn~ 
Caınl>e adıseterı saymaktadır: 

ı\ıı..... ll()o r ı ı • 
diı vuııoıe ı3 A. Agustosta, Conde 1 

Asilerin zorla harp ettirdikleri ispanya Fas ahalisinden askerler 

Filistinin, mandaterliğini yapan Ingiltere hükumc 
tice de yine mandalar komisyonuna havale edilmiş 
ğinden, lngiliz ali heyetinin tetkiklerinden doğan ne
ticede yine manevralar komisyonuna havale edilmiş 

t 13 ,\ı:... glıstosta, Ciudad de Ca-
flsta tıust-0sta 

b ... ·ı .\tınura • AleJecoa 18 Ağus-
~~tır. 19 Ağustosta bomba. 

~. HQrp h 
Ilı •8ıler San cep esinde 
e ege devanı tander cephı;airide ilerle-
~lllara göre ettik~erinj bildiriyorlar. 

1~~ ~hi y §ehrın dış demir tahki 
tıo ~<lrit arılnııştır. 
fer gölUıı~ephesinde Cada de Cam 
la tarar1tıd Yakında Cümhuriyetçi 
~-~r verıu an kanıilen kurtulacağı 
'tda Yor Cü 
tô ~ 1'as1ı ~ '?~uriyetçiler 3000 

l'ıılilşıerdir . esedının çıkarıldığını 

t,lotıdra 23 Bir tekzip 
~r, lsp~n (A.A.) - Resmi mah-
Çı~d" · Ya ask ~ h''k~ t· · t Qı.· "nlıde 1 erı u ume mm 

~etı ıı:liıı bat spanyaya silah taşıyan 
~t enııe e ~rılınası için deniz kuv
te,~nsa huı.~ır verdiği hakkında 

"(! b' "'urn ti ır ıı0\a t e .tarafından lngilte-
hafıerı ~\'dı edildiğine dair do
Al en tekzip etmektedirler. 

ltıQnYanın F ranco 
b.ı· J.'QnınclQk' ı· . t "et ın 23 ı se ırı 

~~aı ~tan (A.A. ) - Almanyanın 
fıı ı;.auPeı·~o nezdindekı sefiri ge-

b ~beri al ın geri çağmlmış oldu-
b.. ~8h.• 1tlrnışt --ı:pı .. ,ı lllah . ır. 
~ betden doı arıı .. generalin sıhhi ~e· 

e~an eU:YI lStifa etm;§ 0lduğu-
ektedir. 

ı,. k-
~kQ kralı 
'VIQ • 
S Jeste Gazi 
çel/ahate 

ı ~<J.a!lcı9or 
ta~la. a, 23 C'l' 
(;~ n alına A~ Muhabirinden)-
~ lı ~akında : haberlere göre, Kral 
~da~"'ekil s··?ahate çıkacaktır. Es 
lı, \t ~U.tiye u ElYnıa.nın kaçtığı hak
"eltiıed~ai tek ~aıetelerindeki neşriya
~fıtı h§~rndi J:r ZJ.p etmektedir .Eski Baş 
l' Uıtultı ~ktadır. Memlekette sü
'h. )'•h~ 9lırınektcdir 
~rab on L· . 

'itıl} ~il ı ırrıanı Ambarları 
"- e lı ırnan . da 
"«l gjt ~r b 1 resinin tasfıye-
~lt'tttı. ~~ oıa:lunnı~k üzere Trabzo
l'aCQ~ esı ıtıUa··heyetın başkanı liman 

ı{lıı dUn 1 ur rnuavini Hamit Sa
~:r aldı ~tan bula dönmüştür. 
dq~ ~iti a!11llıza göre Trabzon li
de\>ıi gıbi 'l'r barların Istanbulda ol
llıın 1Çitı b' abzon liman idaresine 
~aır. l'aıı~r talirnatname hazırlan-

Ya &Bııa a~anıe tasdik için An -
ertlecektir 

~ ı~ttı· 
ır Fuarını 

ı~~i". 23 Gezenler 
6' it ~ ('l'.A.~) 1 te~. arını 3 .. - Enternasyonal 
te ge 1ştir. e; gün içinde 81,049 ki

~er 38 eçen sene ayni müddet 
•406 ki"'i .d. "' l ı. ::--o-_ 

Çankırıda 
"tat·· ~ llrk G·· ·· lluYU n1tırı, 23 unu 

~n(~ ~f Ai:~.n .~uha birinden) 
tıul'ttu Yı !ı1eren turkun 12 yıl önce 
1~ .. ' bu~ be?dirıneıerinin yıldö-
ku '1 "e litU tlatıdt candan te n .. Çankırılıların 
~ltı · ~ce haı za~urleri arasında 

~lltldJ. kevınde büyük me-

KOÇUK iTiLAF 
f ve kati kararın oradan çıkması bek. 

M 
1 lenmişti. Polon yada parti 

Kavgaları 
Köylüyü 
Ayaklandırdı 

Dost ısırın Komisyon bugün neşrettiği rapor-

Romanya ve Çek 

Başvekilleri 

Konuştular 
Bükreş, 23 (A.A) - B. Hodza ile 

B. Tatarcseo'nun mülftkatlan hak
kında tafsilat gelmiye başlamıştır. 

Bu mülakatlar, B. Hodzayı Sighete 
getirmiş olan salonlu vagonda iki u
zun konferans şeklincp vukua gelmiş. 
tir. Iki devlet adamı, beraberce Tran
silvanya ve Bükovina hududunda 
Borskaya kadar beraberce seyahat 

Rençperlerin grevi hasadın 

durmasına 

çürümesine 

ve mahsulün 
sebep olacak 

Varşova, 23 (TAN) - Polonyada 
bir senedenberi de\ıun eden ve son 
giinlt>rde gittikçe ~iddct paydahlıyan 

etmişlerdir. 
fırlm rt>kabetiniın bazı lmnb \'e asayi

B. Hodza, Romanyadan ayrılmış 
~i ihlal edici vakaJara sebchiyct ,·er

tır. lki devlet adamı, biribirlerinden 

ayrılmadan evvel, kucaklaşmışlardır. 
Bu mülakat hakkmda Bükreşte hiç 

bir tebliğ neşredilmemiştir. lyi malü-
mat almakta olan mahafil, bu müla
kat esnasında Çekoslovakya ile Ro
manyanm muhtelif sahalardaki t(~ri
ki mesaisi meselesinin tetkik edildiği 
ni ve bu mülakat netayicinin Roman. 
ya - Çekoslovakya münasebatı ve 
Küçük ltilafm mütesanit icraatı üze
rinde pek yakında icrayı tesir edecek 
surette hal ve faslcdilmiı? olduğunu 

temin etmektedirler. 

T imes muhabiri 

lngilierede 
Londra, 23 (A.A) - Berlinden tar. 

dedilen Timcs gazetesinin muhabiri 
Norman Ebbut akşam üzeri buraya 
gelmiştir. 

mesi üzerine Halk Partisinin Krakow 
şubesi reisi mebus Gruszka dün t:ev-

kif edilmi~ti. 

Fakat bu tevkif, bilhassa köylü
ler arasındaki galeyanı teskin ede
cek yerde bilakis arttırm\ştır. Köy
lü rençperlerin yaptıkları ve hasadı 

' durdurarak mahsulün çürümesi teh-
likesini ortaya çıkaracak olan grev 
yüzünden Malopolska havalisinde çı

kan karışıklıklarda 20 kişi iilmüş
tür. 

Borgozow mmtakasmda Şarta ka
sabası polis tarafından tahliye edil
miştir. Başka bir yerde de on bin 
köylü toplanarak grev ilfın etmişler
dir. Vaziyetin gittikçe vehamet pey
da etmesinden korkulduğu için, hü
kumet halk partisine galeyanın tes
kini hususunda başvurmuş diğer ta
raftan da mevkuf mebus Gruszka'yı 
tahliye etmiştir. Mebusun, köylüleri 
sükunete davet etmesi beklenmekte
dir. 

Genç Krah 
Nişanlandı 

Müstakbel Kraliçe, Kavala
lı Mehmet Ali Patanın 

35 inci torunudur 

Kahire, 23 (TAN Muhabirin
den) - l\lısırın genç Kralı lla
jeste Birinci I<'arukun niı5nnınm 

ilam beklenmektedir. 

!Uiistal\bcl Krali('e, balen Va. 
lide Krali!'.e Nazlmm, (Dame 
<1'henneur) lüğünü yaı>an, isken. 
deriye muhtelit mahkemesi mü
şavirinin kızı \'O sabıl< Ba~vekil 

Snit Paşanın torunu Haşan Safi. 
naz Ziilfikardır. Prenses Safinaz, 
l\lısır Kraliyet hanedanının mü. 
essisi oları Ka\'alalı i\lehmct Ali 
Paşanın 35 inci torunudur. 

Genç Kralın düğiinü bir ı •ne 
sonra, Prenses Safinazm l 7 yaşı
na basmasını müteakip yapıla
caktır. 

Maliye Veka!etinde 
Terfi imtihanları 

Ankara, 23 (Tan Muhabiriııden)
Maliye Vekaleti, kanuni terfi müdde. 
tini doldurmuş olan maliye momur
ları için 31 Ağustostn bir terfi imti
hanı yapacaktır. 

Memurlann dairelerinde gördükle
ri işler, terfilerine esas olacaktır. Su
aller, daire amirinin de iştirak ettiği 
bir imtihan hüyeti tarafından hazır -
!anmaktadır. Vekalet, önümüzdeki ay 
içinde ayrıca bir de taşra memurları 
için imtihan açacaktır. 

da, Filistinin müstakil, Arap ve Ya
hudi hükumetlerile, manda altında bu 
lunacak olan üçüncü bir öısma parça
lanmasını kabul etmemektedir. 

Komisyon, l!'illstinin Arap, Yahudi 
ve bir üçfuıcii kısım olarak üç parça
~·a bölünme ini doğru bulmakta, fa.
kat bu üç ülkenin de yine mandater 
bir hükiimet tarafmdan idaresine ka
rar vermektedir. Bu mandater devlet 
üç parçanın harici işlerini, mii!1afaar 
. mı taahhüt edecek ve bunlardan me-
su! olacaktır. 

Şimdiki ı;ekilde yani, Filistinin bir 
kül halinde manda altında idaresinin 
mÜ')kiil olduğu kabul edilmekte \'e 

ma.ndanın üç ayrı parça üzerinde de
\'amı i tenmektedir. 

lngiliz mebafili, kararın Arap ve 
Muse,•i mehafilince ne ~ekilde kabul 
edileCRğini merakla bt>Jdemektedir. 

--<>---

Bir 

Çek - Portekiz 

ihtilafı Hakkmda 

Rapor Neşredildi 
Londra, 23 (TAN) - Çekoslovak 

hükumeti bugün Portekizle olan ih

tilafın tarihini yapan mufassal bir 

tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğe göre, 
Portekiz hükumeti, kendisine Çek or 
dusunda kullanılan cinsten silahlar 
teklif edildiği halde, başka bir tip si. 

lah almak hususunda ısrar etmiş ve 
bu suretle Çek ordusunun silahlanma 
programını bozacak bir vaziyet ihdas 

etmiştir. üstclilc münasebetleri ka
teden de yine mezkur hükumet ol
mu.5tur. 

ispanya Ifarbinin son Safhası 
• spanya harbi, ıne~hnl tah-
1 telbalıirlerin fuali~·cti yü

ziiaıden son günlerde yeniden önem 
kazandı. \'oksa ispanyanın içide 
de\'am eden hareketler, harbin mu
kadderatı üzerinde kati tesir )'Upa
cak, ,·atıut harbin sonunu yaklaştr. 
racak mahi~·ette değildir. t~ski ba~
kumandan General .\liaja'nrn l\Ind
rid ,·iiksek kumanda-.ınr deruhde 
etm~si, gerçi Ma.dridin .reni ve mii
him bir taarruza hazırlandığmı 

gösteriyor \'e ~ladriddl•n ı;ı:cloo ha
bt>rler bu taarruzun hazırlanmakta 
oJdu~unu teyit ediyor. HeU\İ de 
.\fadrid kuwetleri yakında hu ta. 
arruza girişerek asilerin çemberi
ni ,·armak \'e yrkmal{ isti)ecelilcr, 
av~i zamanda asilerin şimalde, San . ., . 
tamler'e karşı yaptıkları tazyıriı 
hafifletmek istiyeceklerdir. ÇWıkü 
lspıı.nya asileri Madridio garbine 
karsı yaptrk1an en son taarruzdan 
sonra. bn cepheyi bırakarak şima
le karşı yiiklenmiye ve şimalde 
Cümhuri:\·etçilerin elinde kala11 
Santand~ri de zaı•trnlrrek burada
ki kuvvetlerini ~laclrid ile ı:;arkta. 
kulla.omayı daha mu\·afık gömıiye 
başlamışlar<lrr. Dıtimal ki, Madrid
de asilerin ~imalde daha fazla oya. 
lanmalarmı \'e oradaki kuvvetleri-

........................................................... 
• • 
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ni kt'.4lclilerine Jmrşı kullanmamala- malanoa \'e tedbir aJmalarrna saik 
rmı temin için bÖ)'lc bir harekete olmuştur. lngiltere hükumeti ise 
ge~mek lüzumunu llİ!-ısedecokler- bu yolda en kati tedbiri alını~ \'e 

dir. lngiliz ticaret gemilerine saldrra. 
Isııanya harbi iie alakadar olan cak olan bu çe~it tahtelbahirlerin 

diğn hir nokta asilerin saflarında hemen batırılması içiıı Akdenizdeki 
baş1adıY;ı musirren söylenen is)·an filosuna emir \'ermis bulunuyor. 
lardır. \'erilen ma1fımata göre Gra- A:),ıi \1lziyetin Akdeniz emniyeti 
nada da \'e daha başka yerlerde ile alakadar olan bütün de,·letleri 
cephe a rkao;;mda asi ku\'wtlcr ara. faaliyete geçireceği ı;üphe götür-
sında mühim çarpı~malar ,·uku bul- mez. 
mu~, \'e bunlar biribirlerine silah 
çekmişlerdir . 

ispanya clahi1inde \'aziyetin bu 
merkezde oltluğu sırarla hüviyeti 
meçhul birta.kım tahtc1bahir1er is
panya hükümeti aleyhinde ve daha 
başka tabiiyetıere mensup gemile
re ka~ı amansız bir harp açmış bu 
hınu)·or. Bu harı> ilk öne,e Akdeni
zin garp kunm1arma münhasır kal 
drğı halde, birdı>n'lire bu denizin 
·ı;arkına doğru genişlPmi~ \'e son 
giinlerde bizim sularımıza kadar 
uzanmrştır. 

Bu tahtelbahir korsa.nhğı biitün 
Akdeniz mil1etlerinin gözlerini aç-

Ç ekislovakya ve Portekiz 

S on gfuılerde ka~·de değer l~ir 
hadise de Çekoslovakya ile 

Portekiz arasındaki siyasi müna. 
sebetlerin kesilmesidir. Biribirinin 
topra.klanna ka~ı tecaviizi bir e
mel gütmi~·en n menfaatleri hiçbir 
sahada çarpışmıyan bu iki devletitı. 
münasebetlerini kesmelerinin se. 
bebi silah alım satımına ait bir 
ticari mnkave1enin Çekoslovakya 
tarafından tatbik edilmesi yüzün
den ileri gelmPktedir. Çekoslovak
ya, siparişi, <liğer siı•ari~1erin çok. 
luğu yüziinden ifa edemediğini söy
liiyor, buna mukabil Llzbon hilkfı-

metl, hadiseyi, kendi prestijiıni ih. 
lal edecek siyasi mülahazaların te
siri altında \'uku bu1mu!'j sayıyor 

ve bu yüzden lıatliseyi derin bir has
sasiyetle karı;ılamış bulunuyor. 

Portekiz hükumeti ötedeoberi si. 
1ihlarını daha fazla lngiltereden 
tedarik etmt>kte idi. Fakat lngi1iz 
teslihat programı bütün lngiliz fab
rikalarını me~gu1 ettiğinde.o, Por
tekiz de bu sefer Çekoslo\'akya ile 
muamele yapmak istemiş, Çekoslo. 
\'ak~·a da kendi tes1ihatı ile fazla
ca me~gul olduğundan Portekizin 
siparişini kabul etmek istememi~
tir. Gerçi bir arahk Portekizin bu 
siparisi ,General Franco hesabına 

yaptıi;ı tarzında bir ı}Üphe ileri sü. 
rülmü~ ve Ç.ekos1o\'akyanın Porte
kiz hududunda lngilizler tarafın. 
dan yapılan kontrolün muattal bir 
halde oJma.'iı yüzündt>n sipari i ka. 
bul etmek istemediği söylenmiş n 
bu suretle bu hii<liseye de ideologic 
bir mahiyet verilmek L-;tenilmiş, 

batta P~ğın 1\losko\'adan, Lizbo
nun Sa1a.mankadan aldrğr ilham Ue 
hareket ettiği söylenmi!'tir, fakat 
bu karşılıklı ithamlar iki memlekt>t 
arasında kınlan münasebetleri ze
hirlemekten başka bir işe yaranu
)'acaktır 

3 

fi.EK 
Günü Geçmiş Biletler! 

Hiç aradınız mı?. Ne müziç ~eydir 
değil mi?. Vapur biletinden tutun da 
toplu iğneye kadar. Bulamadrkça in
sanın azabı artar ve arttıkça d:ı bula. 
maz. 

1\Ieşhurdur; zengin bir adam bir 
köprüden geçerken bir para düJir
müş \'e o düşürdüğü parnyı bulmak 
için )imıi mislinden fnzla sarfetnıi::-, 
lakin bulmuş \'e: 

- Oh! Demi5. 
Bizde 5irndi öyle kabadayılar ~·ok. 

Kaybettiğini anyan pek ıız. Kaybo
lan şe)in kıymetsizli{;rinden de~il, a
nyanın gayretsizliğinclen. 

Diyelim ki; biletinizi arıyorsunuz; 

bir türlü bulamıyorsunuz. Ertesi gü
nü müba.rek mukav\'a yeleğinizin cc. 
bmden \'eya ı>ara çantanızdan çıkar, 
çıkar anıma artrk b.-Wıü g~mt, kıy
meti kalmamı tır. 

insanlarda böyledir. Vaktinde bu
lunursa işe l'arar, \'aktinde bulunmaz 
da sonradan fatıkına \'anlırsa tıpkı 

günü geçmi~ bilet gibi mukavva par
çası menzilesine iner. Çün~ü her şe
yin bir miadı, bir kı\·anu ''1\rclır. De. 
mir ta\ında döğülür. Adam da vak
tinde ele gC';.erse i~ yarar. 

Lüzumunda ele geçmemi::; insan
lar, cemiyet nizamı henüz durulma. 
mı~ \'e kıymetlerle onları anyan 'ku\'
\·etıer arasındaki münnsebetle.r tabii 
\·e normal şekle girememi1' olan yer. 
Jerde gününde hulunamamı~ biletler
den biın defa fazladır. 

insan: 
- Şu bi1etin ağzı olsa idi ele nere

de idüğünü seslense icli ! diye .nasrl 
hayıflanırsa mum yakıp insan arı
yanlar da, aradıklarını bulamadıkça 
üphesiz böyle diişünürler. Lii.kin in. 

sanlann bilhassa böyle kaybolmuş bi. 
ıet ne\'hıden ola.ulan ~çekingenlik de
yiniz; te\'azu eleyiniz!- kendilerini ö
ne sürmek isteme.zler. Böylece birer 
~iinü ~e!;miş bilet ~eklinde heder o. 
Iur, giderler. 

B. FELEK 

İn9ilterede Altı 
Casus Yakalandı 

Londra, 23 (TAN>- Surrcy kont
luğunda, Kingston şehrinde dtin In
giliz efkan umumiyesini heyecana 
düşüren tevkifat yapılmıştır. 

Tevkif edilenler, içlerinde tanm
mış zevat ta bulunan altı kişidir. Suç 
olarak ta, İngiliz mühendislerinin 
yeni icat ettikleri bir tayyare motö
riine ait bazı parçaların çalmarak bir 
ecnebi devlete satılmak istenmesi 
gösterilmektedir. 

Altı mevkuf vatana hiyanet iddiıı
sile muhakeme edileceklerdir. 

Ankarada Feci Bir 

Otomobil Kazası 
Ankara, 23, (TAN) - Şehrht•.iz. 

de bir otomobil kazası oldu. Dikmen
den şehre tuğla getiren bir k&myon 
devrildi. 2 kişi ağır, 1 kişi de hafit 
surette yaralandı. Şoför yak'llandı. 

lngiliz Piyasasında 

Üzüm ve İncir 

Satışı 

İzmir, 23 (Tan muhabirinden) 
Londrada bir şube açan büyük bir ih 
racat fin."llamız, üzüm, incir, fındıkla 
diğer maddelerimizin bu piyasada da 
ha geniş istihlakini temin edecek c;;e. 
kilde çahşmıya başlamıştır. 

Kısa Ankara Haberleri 
Ankara, 23 (TAN muhabirin-

den:) -
a Ziraat Vekli.leti, Eulmliptus a • 
ğaçlannın yurdumuzun muhtelif 
mrntakalarmda çoğaltılma ı için 
tedbirler almaktadır. Bu işi için 
Almanya.dan Schoermann adh bir 
miiteha.4'sıs getirtilmis ve tetkikat 
için Toros1ara göcııderilmi tir. 

e Buraya gelen bir habere göre, 

Gaziantep kurtuluş mücadelelerin
de büyük kahramanlıkları görülen 
Çınarlı Kara lliise)in \·efnt etmiş, 
cenazesi törenle ka1dınlarak şehit
lii:e gömülmiiştür. 
a Trabzoo hapisanesinin tamiri 
İ!:in keşif yaptınlmış ve tamir tah
kikatr, yerine gönderilmistir. 
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! ı . Üç Yaşında 

T rakyada otomobille Bir Yaralama 

M d A a Ç k · Suçlusu 
11 

a en r mıya 1 mış . Polis, dün müddeiumumiliğe 1 

' ı Cibalide Us~-üplii caddesinde 81 , 

M M t k d 
numarada oturaın Hüseyin oğlu 

emnu ın a a a Tutulan ilyas ismindeki 1 Mehmet Ali isminde bir yaralama 

G M 
suçlusu verdi. Su~lu üç yaşında 

Bu enç Üf ahede Altına Alındı 1 bir yaramazdı. Annesinin '.kuca- 1 

Müddeiumumfük, dün, llyaa adlı temiz giyinmif bir genci Adli ı ğında gelmi~ti. iddiaya göre, 
T 1 · ah d h lUelımet Ali, ıkomı)ulannda.n ma- ! 
ıp İf erı müt e e aneıine göndermittir. İlyu, memnu mınta- nav Omerln ayni ~·aştaki kızı 

kaya girmek, kendiıine maden ve kimya mühendiıi ıüıü vermek Şükrıwla beraber bir arabanın 
ve l>irçok toförlerin paralarını dolandırmaktan ıuçludur. İddia- l~inde oynarken Şiikraınm kafa. 
ya göre, bütün bunlar fÖyle olmuttur: sına bir sopa vumıak suretiyle 

n "ki gü 1 E .. t b. yaralamısh ·• Polis, tahkikata 

Gümrüğe 

Yatırılmıyan 

'A. vans Para 
r 

iki İnhisar 
1 

1 Muhakeme 

Memuru 

Ediliyor 
'.Asliye !kinci Ceza Mahkemesinde, 

dün, bir ihtilas davasına başlanmış
tır. Davanın Nuri ve HulUsi isminde 
iki suçlusu vardır: Gayrimevkuf o
lan Hullısi mahkemeye gelmemiştir. 
lddiaya göre, Bay Nuri, In.hisar Ida
resinin (203) numarasında kayıtlı a
vansı aldığı halde gümrük idaresine 
yatırmamıştır. Suçlunun avukatı mah 
kemede şunları söylemiştir: 

- Nurinin para aldığına dair dos
yada hiçbir şey yok~ur. Sonra bu iş 
henüz inhisarlar bir şirket halinde 
iken yapılmıştır. O vakit inhisar me
murlan devlet memurları değillerdi. 
Müvekkilimin serbest bırakılmasını 
isterim. 

Mahkeme, bu mütaleayı reddetmiş 
ve şahitlerin ç.ağınlması için muhake 
meyi başka bir güne bırakmıştır. 

----o'----
Ezilen Yarah 

Hastanede Öldü 
ldris isminde 18 yaşında bir hamal 

evvelki gün Balatta yoldan geçen bir 
kamyonun eılastikiyet neticesi yayla
rının fazlaca eğilmesi yüzünden ka
fası kamyonla duar arasında kalarak 
ezilmiş ve Balat hastanesine kaldı
rılmıştı. Idris, hastanede öldüğü için 
müddeiumumi muavinlerinden Hik
met Ozteş tahkikata elkoymuş, tabibi 
adil Enver Karan cesedi muayene e. 
derek gömülmesine izin vermiştir. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

yas, ı n evve yup en ır • J ~ 

1 
t k 

· tl · başlamış ve çocugun yaşmı tes. 
a sıye a amı§: . .. .. d"' ~.·· . •• ..ddei 

1
, ı 

Ç k k d 
· b 

1 
.. pıte luzum gor ugu ıçın mu - 1 

- e uzum, emış, en yo mu- ı ı:~ •• ~ .. • ı : 

t hh.d. d k. "h d. ı umumillge gondermı~tir. ı ı ea ı ı, ma en ve ımya mu en ı- l 
siyim. Trakyada şöyle bir gezinti ya. '-- U 
pacağım. lyi maden arıyacağım. 

Şoför, kendisine zengin bir maden 

mühendisi ve müteahhit sUsünü ve. 
ren bu adamın teklifini kısa bir: 

"- Başüstüne bayım.,, la karşıla
mış ve hemen otomobilinin kapısını 

hürmetle zengin müşterisine açmış

tır. Dya.s, Trakyaya açılmış, kilomet

relerce yol almış, taksi tam 49 lira 

yazmış ve otomobil bir aralık Çorlu. 
ya gelmiştir. Ilyas, oradan memnu 
mıntakaya girdiği için çevrilmiş ve 
polise teslim edilmiştir. Şoför, zengin 
müşterisinin karşısına çıkmış: 

- Bayım taksi 49 lira yazıyor. Bir 

çek veriniz de bankadan alayım, de

miş, fakat aldığı cevap yalnız manalı 
bir sükut olmuştur. 

Şoför heyecanla ısrar eıtmiş ve: 

- Aman Bay, ben fakirim. Ne 
yapıyorsun? Demiştir. 

llyas, soğukkanlılıkla cevap ver
miş: 

Kaybolan 
Tabanca 

---o,---

Bir Genç Hakkında 

Tevkif Kararı Verildi 
Sultanahmet Sulh Birinci Ceza ha-

kimi B. Reşit, dün geç vakit Cihat a. 
dında bir genci tevkif etti. Mesele şu 
idi: 

Cihat, bundan birkaç gace evvel 
Beyoğlunda bir bara gitmiş; arkadaş. 
lariyle içtikten sonra Kür,ükpazar 
Klübüne gelmiştir. Klüpte dansı sey
rederken bir kargaşalık olmuş, iki 

taraflı bir kavga başlamıştır. 

Polis, her iki tarafı da davacı ve 

suçlu olarak mahkemeye getirmişti. 
Kısa bir duruşmadan sonra müddei-

- Bende beş para yok .. umumt, iki tarafı da barıştırdı. Bu 
Tahkikata göre, suçlu, böyle birkaç srrada polis, hadise osnasında müsa. 

defa uzun otomobil seyahati yapmış dere edilen bir tabanca verdi. Şahit. 
ve hepsinin de paralarım vermemiş- ler, bu tabancanın kabzasiyle Ciha
tir. dın bir arkadaşına vurduğunu söyle-

Eyüp polisi, dün Ilyası müddeiumu diler. Cihat tabancanın kendine ait 

miliğe göndermi§tir. 
Tabibi adil Enver Karan, kendisini 

muayene etmiş ve müşahede altına a
lmmasına karar vermiştir. Bir mu
harririmiz bu zarif kıyafetli suçlu ile 

konuşmuştur. Ilyas şunları söylemiş

tir: 
· -Ben hastayım. Iki aydanberi uy. 
ku uyuyamıyorum. Sokaklarda dola

şıybrum. Karım da beni evden kov

duğu için sokakta kaldım. Ihtiyarsız 

otomobf\ gezintilerine başladım. 

olmadığını iddia etti. Tabanca ema. 

net dairesine gönderildi. !ki taraf ta 

se.rbest bırakıldı. 
Muhakemeden sonra Talat adında 

bir zat, müddeiumumiliğe müracaat 

ederek tabancanın kendisine ait oldu

ğunu bildirdi. Talat, kayıp tabancası 

nm bulunması için bir gün evvel po
lise müracaat etmişti. Bu idda üzeri. 
ne polis Cihadı tekrar yakalıyarak 
mtiddeiumumtliğe verdi. Hakim, suç

lunun tevkifini kararlaştırdı. 

Avcılar Bayramında 

Çobançeşmedeki yeni 
av alanı açıldı. 

- --·---.-- ... -- - ----~~ 

Bayram yerinde bayrak çekme meraıimi yapılırken 

Istanbul A vctlar Kurumunun ev
velki gün Küçükçekmece Çobançeş. , 

meıde yaptığı avcılar bayramı hak
kmda tafsilat vermiştik. Çobançeş. ' 
mede yeni av alanının açılması müna
seıbetiyle ayni gün bir tören daha ter 
tip edilmiştir. Avcılar Kurumu Rei$i 
Bayan Nezihe Atıf, bu münasebetlt 
avcılığım.ızm inkişafından bahsedeıı 

bir nutuk söylemiş ve demiştir ki: 
"- Geçen sene burada sizlere Cüm 

huriyet hükumetinin avcılığa verdiğl 
ehemmiyeti ve avcılığın vatan müda
faası yolunda ne kadar lüzumlu oldu
ğunu izah etmiştim. Bu sene Büyük 
Millet Meclisinden çıkan A vcıhk Ka
nunu avcılığa verilen ehemmiyeti bir 
kat daha tebarüz ettirmiştir. 

Biz avcılar bu e-hemmiyeti nazarı 

dikkate alarak şimdiye kadar çalış. 

tığımız gibi bundan böyle daha mun. 
tazam çalışmak mecburiyetinde ol
duğumuzu bilmeliyiz. Avcılığnı yal. 
nız hayvan öldürmekten ibaret ol
madığını ve bir kazanç maksadı ol
mıyarak bedeni ve fikri terbiye ve va-

tani bir vazife olduğunu bilmek la

zım gelir. 
Istanbul Avcılar Kurumu seneler

denberi avcılığın terakkisi :yolunda 
hiçbir şeyden yılmıyarak gücünün 

üstünde varlık göstermiye ve avcılığı 
müterakki memleketler derecesine 

yilkseltmiye çalışmakta olduğunu her 

zaman ispat etmiştir. 
Bu çalışma yolunda uğradığımız 

her müşkülatta müracaat ettiğimiz 

makamların gösterdiği kolaylık ve 

yi.iksek alakayı burada minnet ve 

şükranla anmayı bir borç bilirim. Bu 
seneki bayramımıza buralara kadar 
gelmek zahmetini ihtiyar ederek av-

jtvcıiarımız uçan piakaya 
atı1 müsabaka•ında 

cılığa karşı gösterdikleri sevgiden 
dolayı muhterem misafirlerimizi say. 
gı ile selamlarım. Bu seneki av merv· 
simini açarken cümlenize bol bol av .. 
lar temenni edcırim. 

---o--
Noterliğin Defterleri 

Adliyeye Kaldırllıyor 
Sultanahmet Sulh Birinci Ceza ha. 

kimi Bay Reşit ile müddeiumumi mu
avinlerinden Hikmet Ozteş, dün öğle· 
deın sonra lağvedilen Istanbul ikinci 
noterlik dairesine giderek defterler 
ve dosyalar üzerinde tetkikat yap
mışlar ve birçok defterlerin müddei
umumiliğe kaldırılmasına karar ver
mişlerdir. 

R:· a~,d"·y~o 
. ' J ~ . • • 

Günün programı - lstanbul. la 
Öğle neşriyatı: Saat 12,30 .. pJakı3. 

Tü k 'ki · 12 -o Havadıs, r musı sı, ,o . 
Muhtelif plak neşriyatı, 14. S~npliılt 
Akşaım neşriyatı: Saat: 18.3 · ns: 

la dans musikisi, 19,30. Konfera u· 
EminönU Halkevi Sosyal yardıJJl Jet-

i besi namına Doktor Osman şer dall 
itin (Yazın barsak has!~lı~ıa:ı\Ue 
korunma), 20. Nuri Ha!ılın ıştil'Rız11 
Türk musiki heyeti, 20,30 Ömer Ve
tarafından arapça söylev, 20,45. dııJI 
dia Rıza ve arkadaşları tarafın sa.· 
Türk musikisi ve halık sarkılan. ( ııı· 
at ayarr), 21,15. Radyo fonik dr~e; 
Manon. 22,15. Ajans ve borsa ha SO· 
leri ve ertesi günün programı. 22,~ 
Plakla sololar, opera ve operet P 
çalarr, 23,00. Son. 

Şehir Tiyatrosu 
Temsillere 
Başlıyor 
Şehir tiyatrosu, tiyatro mevsinıi ~ 

nasebetile hazırlıklara başlaınıŞ 
Provalar, eyltil ayı içinde. devaJJl : 
decek ve ilk temsil teşrinievvelde ~iti 
rifecektir. Dk eser, Sh'akesp~~areıa• 
"Kuru gürültü,, adlı komedısı 0 

caktır. 

Şimdi, Izmirde bulunan operet ~ 
mı, dönüşte Edirneye de gide.cek, ~ 
kaç temsil verecektir. Ipek fılıll JJl ıı:· 
essesesi, mevsim dolayısile hazt~~ı 1 
lara girişmiştir. Ilk olarak güıB 
bir komedi türkçeye çevrilecektil'· 

YENİ NEŞR~ 
Yerli Mallar Pazarı Postası 

Türk mecmuacılığına, bilhassa ~ 
dm ve moda aleminde büyük ııı~" it 
fakıyet kazanmağa namzet yen.ı b 
arkadaş iltihak etmiştir. Bu ar1'•; 
daş, (Yerli Mallar Pazarı post~ 
dır. üç ayda bir neşrine başlanan 
mecmuanın dün ilk nüshası çıkJll~ 
tır. Gerek tabı, gerek resimleri ırı ·t 
kemmeldir. llk nüshada modaya;;, 
birçok haber ve resimler, Sümer ~ 
kın faaliyetine müteallik ma1eunat ıı1' 
hikaye ve bilmeceler vardır. ~!.,., 
kadınların değil, iyi giyinmek jSı'J,it

herkesin işine yarıyacak resiıP ee
haberleri ihtiva eden bu gtize.ı ~e
muaya muvaffakıyet temennı 

riz. 

=================~ 
KAYIP: 17 inci ilkokuldan • ~: 

ğım Şehadetnameyi ve nüfus ka~ , 
mı kaybettim. Yenilerini alacağı;, 
dan hükmü yoktur. 122 Salilt a ~ 

SULEY)f.ıv~ 

----------------~ 
BlR ŞEHRİN RUHtJ 
Sadri Ertemin son hiki• 

leri yakında bir cilt halinde 
çıkıyor. 

;;;# 

mına girdim. Rica ederim, siz olunuz da bir Dünbe" 
leğe, bir ne olduğu belirsiniz Kadıya bu mukadde9 

hissiyatınızı çiğnetiniz ! Beni fazla asabi, belki kiill" 
tah telakki edebilirsiniz. Fakat, bırakınız, nezaıcet 
ve tahammülünüzü beş dakika daha suiistimal ede
yim. Kimbilir belki bir ikinci defa bir Vali Mua~" 
mer Bey daha bulam~m, belki içimi dökecek bir J" 

kinci vali daha görmek nasip olmaz. 

- Çünkü mesele o kadar gülünç, öyle teessüfe 
şayan bir hale gelmiştir ki, hangi mahkeme olursa 
olsun, buna bir hüküm verinciye kaıdar böyle mey
danda dolaşmaktan iğreniyorum. Eğer her önüne ge 
len kaymakam, her antipatik gördüğü vatandaşa 

böyle birşey diyecekse, eğer her kadı, dayak yediği 
her kasabın veya bir bakkal çırağının selamlaştığı 
bir adamı lekelemek hakkını haiz olacaksa, her me· 
bus tekalifi harbiye gibi gözüne kestirdiği kızları, 
devşirmiye kalkışacaksa.. Ve biz, memleketin aha
lii asliyesi bu hale düşecek isek, Vali Beyefendi, is
nat olunan şeylere karşı masumiyetimizden değil, is
yan etmediğimiz nazarı dikkate alınarak çUrtik ar. 
mut gibi yaşadığımızdan dolayı ceza görmeliyiz? 

-74-
Evet, akidei siyasiye meselesi kalıyor. Peder:iJllf 

tanımazsmız Beyefendi, memleketimizde ilk defa 
ittihat klübünü açan ve altı sene riyasetinde bul\l: 
nan Odur. Ben o zaman idadide idim. Klübün uoncl 
numarası yanında benim küçücük adım yazılıdır. :se
ni şu gördüğünüz vukuat değil, babam ittihatçı yaptı 
ve her zaman vicdanıma hitap eden ciddi ve nıüte
hakkim bir sesle derdi ki: 

Herkes sükut ediyor, vali, elindeki kırmızı kur
şun kalemini evire çevire, dalgın ve hayran dinli
yordu. Delikanlının fazla sinirli olduğunu görmekle 
beraber, heyecanla söylediklerini de takdir ediyor
du. Bu sükut Erdene cesaret vermişti. Uzun bir 
nefes aldıktan sonra mendiliyle alnında biriken ter
leri sildi ve tekrar başladı: 

- Kazamızın, malümunuzdur ki altmış binden 
fazla nüfusu var. Bunun mübalağasız elli dokuz bin 
dokuz yüz doksan dokuzu Kadıyı sevmiyor. Şerrin
den ve şirretliğinden elaman diyor. Eğer bu halkı 
fert fert ona sorarsanız hepsi benim gibi erbabı f e
sa ttandır. O halde Vali Beyefendi, altmıŞbin mtifsi· 
de bir hamiyetli kadı ne yapabilir? Bari gitsin bir 
diyan fazlii hamiyete! Bari liltfen dünyada vatan
perverlerden mürekkep yer hangisi ise ona terfi et
tirilsin. 

Vali, başı aşağıda, bıyık altından acı acı gülümsü
yordu. Erden sözünü kesmiyor ve her haliyle kestir
mek istemediğini anlatıyordu. 

- Bu hesabı, bütün vatan üzerinde yürütünüz 
Beyefendi! demek birkaç yüz kişi iyidir, on beş yir. 

mi milyonluk millet fenaıdır. Ve biz bu birkaç yüz 
kişinin heyeti mecmuasına hükumet diyoruz. Zanne
dersem Beyefendi, böyle bir telakkiye karşı bizzat 
siz de isyan edersiniz. Ben neyim? Kimim, bir Tıb
biye talebesi, birkaç aya kadar diplomamı alacağım. 
Herhalde bir vali olmak istemem. Şimdiye kadar se
kiz bin liradan fazla tekalifi harbiye, yarısı kadar 
iane verdiğimize göre kayma.kam efendiler de, me· 
bus beylerin de çöplendiklerine ihtiyacım yok de
mektir. Hamiyet meselesine gelince, onu bana çok 
görenlerin inhisarına müsaade edemem Vali Bey! 
Ben içimi açıkça seriyorum. Elin masum köylüsü şe
hit evladının haberini alamadığı için hükumet kapı
smda hıçkırdığından dolayı hamiyetsiz olsun da, o 
askerin son nefesinde anasını nasıl sayıkladığrna da
ir, kendisine bir haberi esirgiyen memur hamiyetli 
olsun! Eğer buna göz yummak mefsedet ise ben 
müfsidim Vali Beyefendi! 

Erden, terlerini silerken ellerinin titrediği görülü
yordu. Etrafındakiler, başta Vali olduğu halde gö
rünmez bir yerden gelir gibi, inler gibi kulaklarında 

dalgalanan bu sözleri heyecan içinde dinlediler. 

- Şüphesiz daha iyi bilirsiniz ve daha çok gördü

nüz: Hırsız, katil, zalim olmadınız mı? Alnınızm be
yaz kalacağına emin olmayınız! Kara damga hazır
dır ve envaı vardır. Ya hamiyetsizsiniz, ya milliyet-

siz, vatansız, yahut akidei siyasiyeniz satilmış! 
Nitekim bana da hırsız demiyorlar, adi bir cina· 

yet işlediğim de iddia edilmiyor. Mevkiim zalim olmr
ya müsait değil. O halde neyim? Erbabı fesattan 
biri! Memleketin bugünkü tehlikeli ve mühim vazi
yetinde bu sıfatı alabilmek için evvela hamiyetsiz 
olmalı Beyefendi! Ben henüz diploma almadığım 

halde harp için yaptığım hizmetleri Fakülteden so
rabilirsiniz. Vilayetiniz defterdarlığına, hayır cemi
yetlerine de sorunuz. Milliyetsiz vatansız olmak ge
liyor, ben haftalık mecmuaların beş on kuruş arpalık 
mukabilinde yazdığı milliyetperverane makalelerle 
Türkçü olanlardan değilim. Merhum pederim, bana 
kim olduğumu, ve bir aşiret kızı olan annem de ne 
olduğumu çoktan anlatmıştır. Hele Türkocağma in
tisabunda çok kıdemliyim. Vatansız mıyım, o halde? 
Buna umumi bir cevap vereyim, müsaade buyuru
nuz! Ben o kadar servet, refah içinde neden bir öm
rü sonuna kadar meşgul edici bir mesleğe, doktorlu
ğa girdim? Vatanım hastalıktan, milletim doktor
suzluktan kırılıyor. Zannedermisiniz ki diplomamı 

alınca askerlikte kalacağım? Hayır! ücretimi vere

rek çıkacak, ve memleketimde meccanen, buna şahit 

olunuz, ölüciye kadar meccanen hekimlik edeceğim .. 
Askeri kısmına dühulüm, isticalimdendi. Sivil kad

ro kapanmıştı, bir yıl daha beklemedim. Askeri kıs-

- Zevahire bakma oğul! Bu program yegane va· 
tancı, milletçi programdır. Varsın fenalarımız buıun· 
sun. Varsın hainler çıksın. Bir program etrafında 
toplanan bizler, bir inci gerdanlığa benzeriz ki, ara· 
mızda rengi atmış, suyu kaçmış taneler de buluna· 
hl& . 

Binaenaleyh ben ittihatçılığımı, veya kanaati ı:ıt· 
yasiyemi Talat Paşanın korkusundan, veya sizin ı?id~ 
detinizden, zamanın icabatmdan değil, babaınd· · 11 ,ıl· 
dım. Ve bundan çıkmak istersem, hiç kimse beni n1e
nedemez. Kısa bitireyim Vali Beyefendi! Ben a.nta· 
mak istiyorum, müfsit miyim, değil miyim? sunuJJ 
da kanuni derecattan geçmesini istiyorum. 

O esnada idi ki, mektupçu girdi. Valiye bir telgraf 
uzattı. Okuduktan ve yanındakilere okuttuktan son· 

ra Erdene verdi. Bu Kadının son telgrafı idi. Vali te

bessümünü gizlemiye lüzum görmiyerek: 
- Okudunuz değil mi? 
- Evet efendim. 

( A rka~ı "11r) 
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Manevra hatıralar' 
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, SoKaktan On Yaş Gen~leşen 

A taşemiliterler 
~leğer F.Alinıede Sultan elim camii. 

nln avlusunda akan suyun bir has ası 
\"armış: Bu sudan içen on sene genç
l~inniş, 

• 
ispanyada asilere karşı 
çarpışan Amerikalı 

NEW-YORK'tan: 

A merikahların İıpanya
da Ahraham Lincoln 

namına kurulmut üç gönüllü 
taburları vardır. Waıhington 
namına da bir yeniıi kurul
maktadır. Bugüne kadar bu 
taburlara iltihak eden gönül
lülerin miktarı 2,000 dir. is
panya haf taıı münuebetile 
''Lincoln taburunun Amerika
daki doıtları,, adlı tetekkül hi
podromda bir içtima tertip 
etti. 

Bu içtimaın hazırlıkları çok ev
velden yapılmış, içtima salonunda
ki nutukları, ta lspanyada, cephe
de dövüşene işittirmek için radyo te 
sisatı yapılmıştı. Radyoyu Fransa 
tarikiyle Ispanyaya bağladılar. 

Içtimada henliz lspanyadan dö
nen Samuel J. Stenber Linkoln ta
burunun kumandanı Robert Minon, 
Negro komünitesinin lideri James 
Ford söz söyliyecekler. 

Hipodrom bermutat ağzına ka
dar dolu. Hatipler sahnede. Ameri
kan ve I.spanyol bayrakları yanya
na sallanıyorlar. Reis Lincoln ta
burunun kumandanı Robert Minonu 
tanıtıyor. 

lspanya kavgasını, Amerikada 
dost olanların hislerini cephedeki 
gönüllüler kadar, Hipodromun ta
vanlarını çınlatan alkışlar da ifade 
ediyor. . 

Hatip I.spanyadan getirdiği heye
canlan henilz kaybetmemiş, bilakis 
muhitinde bulduğu heyecandan 
kuvvet almı§ bir tonla konuşuyor: 

"lspanyada kurduğumuz Abra
ham Lincoln çadırlarının üzerinde 
şu kelimeler yazar: "halk tarafın
dan, halk için, halk hükumeti cüm
lesi yeryüzünden silinmiyecek". 

B iz orada Amerikanın bu an
anevi idealini, hürriyet ve 

demokrasiyi müdafaa için çarpışı
yor. Hürriyet ve Demokrasinin düş 
manı olan Faşizmi, Troçkizıni yer 
yüzünden kaldırmak için çarpışıyo
ruz. 

Lincoln taburundaki çocukları

mız, bu ideali yerine getirmek için 
çarpıştıklarından memnundurlar ... 
Memnun olma·salar, hiç bir kuman
danın emriyle hareket etmiyen bu 
gönüllUleri ora:va Revkedecek hiç 
bir mecburiyet yoktu. 

gönüllüler 
• • 

LiNCOLN TABURU 
........................................................ 

Yazan: Sabiha Zekeriya . ..................................................... . 

·Amerika gönüllülerinden mürekkep Lincoln taburundan bir 
müfreze hükumet cephesinde asilere karşı harp ediyor 

Şimdi ben konuşurken, sizinle be 
raber beni onlar da dinliyorlar. Ben 
aralarından gelmiş bir kavga ar
kadaşı gibi size onların selamını ve 
isteklerini getirdim. Çocuklanmızm 
bazı küçük lliks ihtiyaçları var. 
Kitap, mecmua, sigara ve çikolata 
istfyorlar ... Onların yaptıkları bU
yük işe karşılık, bu sizin onlara kü
çük bir yardımınız olacak .. " 

Tıpkı cephede, bir harita başında 
karar veren bir kumandan gibi so

ğuk kanla, sakin konuşan hatip, sı. 
cak bir tesir yapıyor ... Halkla hatip 

konuşuyorlar ... 

şizme karşı harbettiğine ımemnu
num." 

Ah!... çok alkışlıyorlar, ka
dın heyecanından düşilp öle 

cek diye korkuyorum. Fakat o, el
leri titriyerek, dizleri titriyerck, se
si titriyerek, yine konuşuyor: 

"Geçen hafta oğlumdan mektup 
aldım, diyor ki: Anne, geçen pazar 
tesi on sekiz saat ne yedim, ne de 
uyudum. Fakat öyle güzel bir ileri
leyiş yaptık ki. dönüşte yediğim iş
tiha!ı yemek ve tatlı uyku cihan de 
ğer .. Işin esası budur, ·anne. lleri
lemek ... Faşizmi Ispanyadan ve ha
ritadan silmek." 

Bu kadar yüksek bir imanla, bu 
kadar insani bir duygu ile çarpıştı
ğı için biricik oğlumun İspanyada 
harbetmesine tahammül ediyorum" 
· Dıtiyarr, reis kolundan tutup ye
rine götürüyor... Hatipler ellerini 
öpüyorlar... Hisleri oynatacak bir 
sahne ..• 

ı.._ • 

A merikahlar, halkın hislerini 
gıdıklamak için, mevzuları, 

hatipleri seçmesini ne iyi biliyor-

lar. Şimdi de Lincoln taburundaki 
çocuklardan gelen mektup okunu
y_or : 

"Şimdiye kadar demokrasi için, 
istikl8.l için, hürriyet için, harbe
den, harp mey~anlarmda ölen A
merikahlarm kavgasına devam edi

yoruz. Dilşmanlanmız Franco, ve 
dostlan, hürriyetin, demokrasinin 
düşmanlarıdır. 

Bu düşmanlara karşı dövüşürken, 
dünya sulhüne bundan daha iyi hiz 
met edemiyeceğimizi düşünüyo-

ruz. 

BlitUn bu duygularımızın bizimle 
beraber olan, bize yardım eden A
merikalllara bildirilmesini istiyo
ruz. Bütün Amerikahlarm, bu sul
hü koruma kavgasında, Ispanyayi 
Faşizmden temizleme kavgasında bi 
ze iltihak etmelerini diliyoruz. 

Amerikanın yardımına ihtiyacı

mız var. Bu yardım, Amerika tari
hinde, istiklil ve demokrasi için ö
lenlerin hatırası namına da bir yar
dımdır." 

Amerikanın Istiklitl marşı çalı

yor ... Halkın arasına dağılan kolla
n şeritli kadın \'e erkekler, Lincoln 
taburundaki çocuklara çukulata pa 
rası topluyorlar ... 

Bu içtimaın yüksek manası bir 
tarafa, fakat Ispanyada siperler i
çinde çarpışan Amerikalının ihti
yaçları kar§ısında hayret duyuyo
rum. Kitap, mecmua, sigara, çuku
lata .... 

Gazi Köprüsü 
Gazi Köprüsünün Almanyada ya. 

prlmakta olan dubalarmdan ikisi geıl
miş, Balat atölyesinde montajı yapıl

mıya başlanmıştır. 

Manevrnlar münasebetfle Edlrneye 
giden askeri ataşelerden birçoğu bu
nu haber alınca su ba..5ma koşmuşlar
dır. 

Bir muharrirlmiz, askeri atnşeler 
arasında dola.5J1U \ "e suyun tesirini 
anlamak istemiştir. 

lngfliz hava ataşesi demi tir ki: 
- itiraf edeJim ki bm bu sudan 

içtim. Tesirini kendimde hi sediyo -
nım. Tıpkı on sene evvelki haliın ••. 
Yüzümdoo de belli değil mi? 

Bu sözleri duyan lngiliz lmra ata-
11esi Binbaşı Ross bu sırada arnya g-ir
rnlş ve demiştir ki: 

- Kum söze bakarak bu gibi genç
leşme lddialanna inanmak caiz değil
dir. 

- Bay binbaşı, siz Sultansellm 
camlhıin hassah suyundan içtiniz mi? 

- Ben böyle şeye katiyye.n in~n
mam. Fakat ihtiyaten bir bardn.k iç
tim. 

Fransız atn'!ernlliteri meğer suyun 
hassasını vakit ve 7.amanile haber a
lıp içememis. Dedi ki: 

- Ben tabii bu gibi şeylere inanır 
adam değUim, fakat haberim olsaydı 
bir bardak su içmekte bir mahzur 
görmezdim. 

Alman ataşemiliteri şu ce,·abı ver. 
miştir: 

- Ben geçirdiğim hayattan mem. 
nunum. Bu suyu içip oo sene gençle. 
~cek olsa)·dım o kazandığım on se
ne~i ne yapacaktım? 

Yunan ataşemlliterl Sultan elim 
su~'Uftdan büyük bir iştiha iJc i~n
lerdendir. Bize şu izahatı \'erdi: 

-Son Atinnya gittiğim sırada gaf. 
ıet edip Tept-ekl me~hur sudan içtim. 
Bu suyun hns ası insanı ll ık ve air 
etmektir. Ben de o zamandnnberi a,.k 
\ 'e şiir istidatları duyuyorum. Yalnız 
ya5 yükU biraz omuzlannu çökerti
yordu. }Alime suyundan içince iş de. 
ğiştl. Yaş yükUm on yaş nisbetinde 
hafifleyince şiir \'e aş'k i ·tidntlan tam 
yerini buldu. 

Edirnelilere müjde: Demek ki on 
yaş gen~leşme rh·ayetl, ata emillter. 
Jer gibi en ol~un adnmlar üzerbıde 
tecrübeden geçmiş ve böyle bir hıı.s
"a ka~ısında en akıllı adamların bile 
mukavemet gö teremiyecekleri anla. 
şılmıştır. Edirneliler clerlınl bir bü
viik otel \'iicude getirmeli ve Sultan 
Seliın camiindelrl suyım ha asını 
diinyanm dört tarafı.na duyurmalıdır
lar. Kırk )·aşma yakin an kadınlar a .. 
rasmda }~dimede Sultanselim cami· 
ini ziyarr:t etmek ve suyllJ!1dnn bir 
bardak içmek arzu una mulmvemet 
eden bulunursa ~ok ha~Tet ederiz. 

Turizm hareketinde insaıılann böy. • 
le za,·ıf damarlan bir maden i letir 
gibi • işletilmektedir. 1'-ugosJavyada 
Blede ghlt>nlerden bir kısmı burasının 
güzelliği ye otellerinin rahatlığı ve u
cuzluğu için giclerler. Falmt hiç ol~ 
mu.sa bir kısmı, gölün oriasmdnki a. 
dadaki !:,anı üç defa çaldırmak mak· 
sadiyle koşarlar, çünkli rivayete göre 
bu çanın ipini üç defa çekenlerin her 
muradı olurmuş. 

Ispanyadaki çocuklarımız yalnız 
ellerindeki silahla değil, kafalarile 
de harbediyorlar. Lincoln taburun
da ve beynelmilel taburda Uç gaze
te çıkar. Bizimkilerin neşrettiği ga
zete "lspanya havadisi" dir. Bu ga
zetede dünyanın her tarafından gel 
miş havadisleri bulursunuz. Hattft. 

Söz ikinci hatibindir. Reis saati
ne bakıyor. Lincoln batalyonunun 
kumandanı askeri vazifesini yap
mış gibi vekar ve sükunetle yerine 
dönerken, reis hatipler arasında yer 
alan ihtiyar, beyaz saçlı altmışlık 
bir kadını takdim ediyor. Çocuğu 
Lincoln ta. burunda dövüşen bir a-

~ ;. ..,, - - ~. . -

:OKUYUCU MEKTUPLARI 

Faşist Avusturyada bir futbol ma
çının bile izahatı vardır. Havadisin 
altında fU yazar: "Kahrolsun Fa
şizm, yaşasın I.spanyol muhariple
ri..." 

"Beynelmilel taburun gazetesi o
lan "Bizim kavgamız" fransızc&,, 

ispanyolca, ingilizce çıkar. Bütün 
cephelerin havadislerini, dünya ha
vadislerini, resimli olarak bu gaze
tede bulabilirsiniz. 

O çilncü gazete de "Bizim cep
he" dir. Bu siyasi, resimli 

mizah gazetesidir .. Çocuklarımız o
rada da memlekette olduğu gibi eğ
lenmek fırsatına sahiptirler. Lin
coln taburundaki gönüllülerimiz, 
mektep bahçesinde futbol oynar gi 
bi, topla, fişekle oynuyorlar. Bu, A
merikalı çocukların I.spanyayi, de
mokrasiyi, hürriyeti kurtarmak için 
yalnız canlarile değil, kafalarile de 
beraber harbettiklerini gösterir. 

na ... 
Binlerce kişinin yıldınm.lar gibi 

patlıyan alkışları, ihtiyarı taham
mül edemiyeceği bir heyecana sü
rüklüyor. Elleri titriyor, dizleri tit 
riyor, sesi titriyor. 

Çocuklar, 
Bu dakika duyduğum heyecana 

bakmayınız. Bu kürsüye çıkacağım 
dakikaya kadar kendime sahiptim. 
Sizin heyecanınız, bana da heyecan 
verdi. Birçokları bana biricik oğlu

nuzun İspanyada harbetmesine na
sI1 dayanıyorsunuz? diye soruyor
lar. Birçok karışık heyecanlı sebep 
le bu suale cevap vermek güçtür. 
Fakat ben sualin cevabını şöyle ve
riyorum. Biliyorum, herhangi bir 
dakika fa.şist kurşunlarının, oğlu

mun göğsünü deldiği haberini ala •. 
bilirim. Fakat ben, Almanyadaki 
halkın ıstıraplarını, açlığını, zulüm 
altında kıvranışını gözlerimle gör
düğüm için, oğlumun lspanyada Fa 

. ' 
- -

,.. 

Otobüslerle 
Eskişehirde Bağlar caddesinde 26 

numarada B. Hatif Rıza yazıyor: 
"- Anadoluda otohlislerle seyahnt 

etme& bir meseledir. Hareket ve mu
vasalat tarifesi olmayı§ı, şoförlerin 

keyfi hareket etımeleri yüzünden bir 
çok kazalar olur. Bundan başka, bir 
buçuk tonluk takati olan ince bir 
Ford şasisine üç dört ton yük vur
mak her yerde yapılan bir iştir. Bu 
kadar yükten sonra yolcu alanlar da 
vardır. 

Geçen yıl Mersinden Silifkeye bir 
yolculuk yapıyordum. 8 sll.i.ndirli bir 
Ford kamyonunda en çok yük alımı 
iki ton olduğu halde üç buçuk tondan 
fazla yüklenmiş, ben de dahil oldu
ğum halde tam 17 yolcu almıştı. Yol 
fazla bozuk, yolcu fazla, mukavemet 
az ... 

Bu sebepler altında kazanın kor -
kusu şoförü de inandırmıştı ki, çok 
ağır gidiyordu. Kamyon yükleri her 
yerde insanlardan, yolculardan daha 
evvel düşiinülür. Yer kalırsa bunla-

Seyahat Etmek 
rm arasına sıkıştırılır. 

Şoförlerin bugünkü yetiştiritme 
tarzları bence sakattır. üç beş ay bir 
şoför yanında angaryadan başka bir 
şey yapmıyan bir muavin, fen hey& 
ti karşı~ında birkaç ameli ve nazari 
sorgu ile ehliyet alıyor. Halbuki on
ların daha iyi bir şekilde yetiştirilme
leri için devletçe tedbirler alınmalı
dır. 

Son bir arzum da her vilayet ve 
kasabada ihtiyacı nisbetinde beledi -
yelerce birer otobüs hareket ve mu
vasalat mevkileri olmalıdır. Buralar
da temiz garajlar, rahat bekleme 
salonları, bagaj, e§ya daireleri bu
lunmalıdır. 

Böyle olursa, kaza istatistiklerinin 
korkunç ibresi birdenbire düşecek -
tir.,. 

• 
Cihangir Sokaklarında 

Keçi Sürüsü 
Cihangirden bir okuyucumuz yazı-

Meseledir 
yor: 

"Cihangirin meşhur sokaklarına 

uğrarsanız. her tarafta tavuk ve ho
rozların dolaştığını, en temiz yolla
rın başıboş keçi sürüleri tarafından 

kirletildiğini görürsünüz. Hele hir 
sürü var ki, bahçemden ayrılmıyor. 
Geçenlerde bu sürünün iki keçisini 
yaknlattırdım. Zabıt varakası tutul -
du. Fakat slirü sahibi ceza görmiye
ceğini zannederek sürüyU hala başı 
boş gezdiriyor. Zaranmız, temadi e
dip gidiyor. Mahallenin bu derdine 
bir çare bulunacağına eminim.,, 

• 
Bir Okuyucumuza Cevap 

Okuyucularımızdan ve eski öğret. 
menlerden B. Uçışık'a: 

"- Hakkmızöaki Şurayı Devlet 
karan sarihtir. Kararda da yazıldığı 
gibi, Maarif Vekfı.kti, isterse sizi mes 
leğe alır.,, 
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1
Geiiyor 

Son güre,lere iıtirak eden ekipimiz 

Festival Güreılerini Seyrederken 

Program Yapılırken 
Seyircil0rin Vaziyetini de 
Gözönünde T utmahyız 

Uç gün evvel, Festival komitesinin 
~ağırdrğı güreşçilerin intihap §ek
linden dolayı bu komiteyi nasıl tak
dir ettiysek bugün de güreş programı 
nın tertip tarzından dolayı tenkit et
meyi işin selameti namına faydalı 
buluyoruz. 

1 
1 

Her temaşada olduğu gibi spor gös 
terilerinde de seyircinin büyük kıy- • 
meti vardır. Nasıl en büyük artıst boş 
bir salon önünde kudretinin yansı
nı kaybederse tenha bir seyirci küt
leei önünde yapıla nspor müsabaka
larının da teknik bakımdan !tıymeti 
düşer ve bu kıymet düşünce seyirci
sini büsbütün kaybeder. Kaldı 1<i fes
tival temaşasında seyirci ar.ledinin 
çok olması, sade bu bakımdan değil, 
daha ziyade kapı hasılatının miktan 
şehir bütçesini de alakadar etmekte 
olu.şundandır. Onun için bu temaşa
ların programını halkı sıkmak şöy
le dursun, onu heyecana ve meraka 
düşürecek şekilde yapmak gerektir. 

Halbuki, bir iki gecedir Taksim 
stadyomunda, Avnıpanın meşhur Bu akıam haklı bir galibiyetini 
peh:ivanlannın da iştirakile yapılan beklediğimiz Mu•tala 
güreşler, bilhassa ikinci akşam o ko-

ka sahalara teşmile kalkmak muvaf
ca meydana boş denecek kadar bü-

fakıyetsizlikle neticelenir. Onun için 
yük bir tenhalık önünde cereyan et-

bilhassa halkın rağbeti ve hasılat 
ti. On beş gün evvel Tekirdağlı Hü-

vermesi umulan bu giireşler iki gün 
s~yinle Mülayim pehlivanın İngiliz 

üzerine tevzi edilecek ve lıer gün yal 
gj.ireşçilerile güreştikleri zaman yine nız bir ta.·afı · ecnebi diğer tarafı 
o stadı ağzına kadar dolduran hal-

Türk güreşçilerinden mürekkep yedi 
km dün gece stadyomda onda biri .. b k .. k" r "zd ed" 
bile bulunmayışı güreşe olan umumi mu~ ~ a -:- çun u e ımı e y ı ec-

wb t' . ti d di w. nebı gureşçı vardır - konarak halk rag e ı ıs smar e eme gımizin en . . . 
b .. ··k d l'l'd" I dun geceki gıbı sıkılmıyacaktı. 

uyu eıı ır. "'l"h · 
Ş. a· 1 r · · 

1 
Bu gibi temaşa mu a azası olan bır 

ım ı ge e ım, ışın yan 1§ tarafla- müsabaka programını tertip edenle
rma: 

rin her şeyden evvel göz önünde tu
Her yerde olduğu gibi biz.de de 

tacakları şey sporun kazancı ile be-gu .. reş sporunun seyircisı· ekserı'yetle raber seyircinin de memnun edilmesi 
halkın işçi, küçük memur, esnaf gi-
bi gece sokağa çıkmıyan ve erken dir. 

Bu münasebetle şurayı ilave ede
kalkmak zaruretinden dolayı erken 

!im ki; bilhassa bu sene beynelmilel 
yntmıya mecbur olan sınıfına men- tenis, beynelmilel güreş, beynelmilel 
sup olduğu için bilhassa yaz mevsi· yüzme, birçok kara ve deniz spor ha
minde güreşlerin gece tertibi bu halk 

reketlerini, hulasa zengin bir spor 
tan büyük bir kısmının ve hele deniz 

faaliyetini ihtiva eden festivalin spor 
aşırı oturanların gelmesine m<lni teş-

kısmma ait proğram maalesef bu 
kil eder. Buna rağmen zamime ola- zenginlikle müten ip bir vukufla ter 
rak bu seferki gu··r-ler gece 9,30 

~ tip edilmiş değildir. Badema bunu 
da başlamakta - hatta dün geceki spor mütehassıslarından ziyade bir 
gibi 9,50 de ve geç vakte - saat bire 
kadnr devam etmektedir. spor organizatörüne bırakmak çok 

J~te programdeki y::ınhşlıkların bi
ri:lcisi budur. Bu lf.ireşle- şimdiki 

~ib• üç defada 'ieğil rki de.fada biti
r J!ccek ve daım·-ı ögl"duı sonrıı dört
te ve gündüz yautırılacaktr 

ikinci hata dl! prograrr:ıın tamame 1 

rni5:ıfir güreşciler:':! bizimkıler ar~

sn öaki müsab:ıl<aları,ı d• !durulması 

daha doğru ve faydalı olur. 
---o----

lzmir Fuarında 
Spor Hareketleri 

Izmirde Fuar münasebetile yapı· 
lacak bUyUk spor hareketleri arasın
da en mühim hadise şüphesiz ki Bal
kan güreşleridir. 

17, 18 ve 19 eylül tarihlerinde ya
pılacak olan bu seneki karşılaşmala
ra Romanya. Bulgaristan, Yugoslav
ya ve Yunanistan iştirak etmektedir. 

Festival Komitesi tarafından tstan 
bul muhtelitile üç maç yapmak üze
re şehrimize davet edilen Pire muh
teliti önümüzdeki cuma günü şehri
mize gelmiş olacaktır. 

Pire muhteliti Istanbulda yapaca
ğı maçlara büyük ehemmiyet vererek 
muhtelif hazırlık müsabakaları yap
mış ve takımı Etnikos ve Olimpiya
kos oyuncularından teşkil etmiştir. 

Gelecek oyuncular şunlardır. De
ınisetis (Etnikos), Zakas (Etnikos), 
Malevris (Olimpiyakos), Balkas 
(l!::.nikos), Danilian (Etnikos), Alif
rangos (Qlimpiyakos), Vazos I (0-
limpiyakos), Vazos ll (Olimpiya
kos), Humis (Etnikos). Simonidis 
(Olimpiyakos), Zografidis (Etni
kos). 

lçlerinde Humis Bükreşte Venüs 
takımında muhacim hattında oyna
mak kabiliyetini gösteren çok kıy
metli bir oyuncudur. Yunan milli ta
kımı hariçle yapacağı temaslarda bu 
oyun<:uyu her zaman Yunanistana 
çağırmalUadır. Olimpiyakosta oynı
yan Vazos kardeşler milli takımın 
en mühim elemanıdırlar. 

Pire muhtelitinin şehrimizde yapa
vağı maçlara ne kadar ehemmiyet 
verdiğini yaptığı hazırlık müsabaka
ları ve takıma se<:tiği oyunculann 
milli takım kadrosunda muhtelif za
manlar yer almış kimselerden intihap 
etmesi göstermektedir. Buna muka
bil bizim Istanbul muhteliti Yugos
lav maçlanndanberi adamakıllı isti
rahate çekilmiş vaziyettedir. 

Maçlar mevsimsiz olmasına rağ

men futbol ajanlığının oyuncuları 

davet ederek hiç olmazsa iki antre
neman yaptırması lehimize bir ka
zanç olacağı kanaatindeyiz. 

Pire muhtelitile yapılacak maç gün 
leri önümüzdeki cumartesi, pazar ve 
salı olarak tespit edilmi3tir. 

-o----

Pehlivanlar Dün Bir 

Gezinti Y aptllar 
Festival münasebetile Milli güreş

çilerimizle müsabakalar yapmak tizc
re şehrimize davet edilen ve cumar
tesi, pazar akşamları iki müsabaka 
yapan beynelmilel Finlandiya, Es. 
tonya ve Isveç gUreşçilerine festival 
komitesi tarafından dün bir motörle 
Boğaz ve Adada muhtelif gezintiler 
yaptırılmıştır. 

Fransada Spor 

idarecilerine Nişan 
Fransada spora ve jimnastiğe o

lan hizmetlerinden dolayı 11 kişiye 
Legion d'honneur nişanı verilmiştir. 
Bunların arasında Paris mıntakası 
futbol tek seçicisi Gaston Barreau 
da vaı·dır. Diğerleri arasında bir ma
halli kayak federasyonu reisi, bir es
krim hocası, iki spor konfederasyonu 
müessisi, bir fakülte hocası, bir stad
yom müdürü, bir beynelmilel jimnas
tik şenlikleri mürettibi, bir terbiyei 
bedeniye komisyonu reisi, bir beden 
terbiyesi muallimi, bir jinmastik ce
miyeti müessisi vardır. 

Bisik/etçilermiz 
ve Dünya 
Birin~iliği gPreh iktn, lıalı.r:ı. isnıı cismi bıihı· 

miyen bir tal:ım genç ve tecrübesiz 
güreşçiler;mizin de musabakJ1.1arda 
ekseriyeti teşkil etmesidir. BJ müsa
bakalar. teknik bakımdan lüzumlu 
ve belki son derece kıymetlidir amma 
bu lüzum bir, bir buçuk lira verip 
yabancı pehlivanlarla bizimkilerin 
güre~ini görmeye gelen festival se
yircisini alakadar etmez. Bi.,;m bi
r inci sınıf güreşçilerimizin bile biri

birile olan müsabakaları birkaç yü7. 

Fuar dolayısile yapılacak bütün 
spor faaliyetlerinin organizasyon iş

lerile meşgul olmak üzere büyük bir 
komite kurulmuştur. Bu komitede 
Izmir mıntakası reisi doktor Hulki, 
ikind reisi Reşat, futbol ajanı ve Fu
ar Komitesi umumi katibi Suat, lz

Beçen sene Berlin olimpiyatların

da ve Sovyet Rusyada yaptıkları mü
sabakalarda çok iyi derece elde eden 
bisiklet ekipimizin Kopenhagda ya
pılacak beynelmilel dünya birincilik
lerine iştirak edeceklerini yazmış ve 
bu iş için Ankarada bir de kamp a
çıldığını bildirmiştik. 

Son dakikada aldığımız bir habere 
göre bir buçuk ay kampta muntaza
man çalışmalar yapan ve iyi derece-

meraklıdan fazla toplıyamamaktn mir EmlAk Bankası direktörü Sedat, 
'k k d · gu··reaçı"lcn·n umumi merkez muhasibi Cemil, Gü-l en genç ve ı emsız "J _ 

re.~ ~derasyonu başkanı Ahmet 
müsabakasından seyir zevki almaca- Fetgeri, Futbol Federasyonu başkanı 
ğını zannetmek safdillik olur ve ta- Sedat Rıza1 Tenis Federasyonu as
bii elde ecnebi güreşçiler varken hal- başkanı Kerim, Susporlan Fcderas
kın onlara karşı olan rağbetinı baş- 1 yonu reisi Celal vardır. 

ler elde eden bisiklet ekipimiz seya
hat için icap eden döviz müsaadesi 
temin edilemediğinden iştirak edil· 
mesine imkan kalmamış ve kamp ta
til edilerek bisikletçiler mmtakalan
na iade edilmi§lerdir 

I
~ ---------ı 

iki gilrılilk hik.Ay~ 

UCU KB EY 
O na bir baloda rast_geldim .. 

üstünde pembe bır esvap 
vardı. Belinde siYE:h bir kordela .. 
Gözleri kordelasından siyah, teni es 
vabından daha pembeydi. 

Beni görünce yanıma ~oştu ... El
lerimi yakaladı... Hatırımı birkaç 
sözle sordu. Görüyordum. Asıl o
nu alak::dar eden benim sıhhati
min nasıl olduğu değildi. Onun ba
na söylemek istediği bir başka şey 
vardı. Zanmmda yanılmamışım. Be 
ni barın yanındaki küçük salona 
doğru çekerken: 

- Gel.. Gel sana söyliyecek bü
yük bir havadisim var ... dedi. 

O gece balo büyUk bir neşe için
deydi!. Zevkleri gayesine erişmiş 
bayanlarla baylar .. Kaynana zırıltı 
ları öttlirüyor .. Ortada herkes bi
ribirinin elintlen balon kapmıya ça
balıyor, renkli kağıttan "serpantin
ler" havada uçuşuyorlar. Başına ka 
ğıttan acaip külahlar giyen insan
lar kahkahalar atıyorlardı. 

Biz bütün bu kalabalıktan sıyrıl
mış küçük odada bir kannpenin üs 
tünde oturmuştuk. Aralık kapının 

ötesinde. neşe ccebesine tutulmuş 

olanları seyrediyor ve konuşuyor
duk. 
Konuşuyorduk diyorum. Bu da 

pek doğru bir tabir değil. ikimiz bi
ribirimizle konuşmuyorduk. O konu 
şuyordu, ben onu dinliyordum. 

- Sana büyük bir havadisim 
var, diye tekrarlıyordu. Çok mem
nun olacaksın .. Çok sevineceksin. 

Ve benim: "Nedir bu hayırlı ha
vadisin ?,.diye sormasına vakit bırak 
madan devam ediyordu: 

- Nişanlanıyorum ... Evet nişan
lanıyorum. 

F kat seni sevindirecek şey, 
benim sadece ııişanlanmam 

olmıyacak. Asıl nisanlandıihm ada 
mm kim olduğunu öğrendiğin za
man çok sevineceksin.. Dur, dur 
söyliycceğim. Sabret, ve inan bana, 
herkesten evvel bunu sana sövlü
yorum. Amma bak daha kimseye 
birşey söyleme .. Çünkü resmi nişan 
yapılmadı henüz .. Ne maliım, bel
ki son dakikada iş bozuluverir. lş 
resmi şekle dökülmeden bunu sen
den baskalarına söylemeyi doğru 
bulmadım .. Çünkü onun kulağına 
kadar giderse. öğünüyorum, zanne
der.Artık sabırsrzlanmıya başladın 

görüyorum. Sana niscnlımın. daha 
doğrusu. nişanlanacağ·ım adamın is 
mini söyliyeyim ... Alp Uluhan .. E
vet. Meşhur Ahmet Uluhanın oğ
lu ... Alp Uluhanla nişanlanıyorum. 
Doğrusu bu havadise hayret et

miştim. Uluhanlar lstanbulun en 
zengin ailelerinden biri idi. Büyük 
madenleri, ormanları ve möbilye 
fabrikaları vardı. 

Insan bin, bin beş yüz kişiyi ken
di hesabına bir fabrikada çahştınr
sa nasıl zengin olmaz. 

işçiden iyi sağmal inek mi var? .. 
Verirsin enainin eline günde otuz 
kuruş .. Sana b~ş altı liraya satabi
leceğin mal çıkarır günde ... 

C'"""~ ""'-"~ ~). 

~ Yazan: ' 

~ Suat Derviş ~ 
~'~""'~~ı 

A ilah Ulu hanların servetini zi 
yade etsin, kimsenin onla

rın parasında gözü yok. Hasetimden 
söylemiyorum. Möbilye fabrikaları 
orman işleri, maden işleri inşallah 
günden güne iyi gitsin. Benim hay 
retim, böyle zengin bir ailenin oğ
lunun, arkadaşım Sevim gibi orta 
halli bir ailenin kızıyle nişanlanmı
ya kt:!kması idi. 
Vakıa Uluhanın oğlu, benim kı

zım olsa da onu istese, ben ya ver
mezdim. Yahut ta - paranın yüzü sı
caktır - verirdim belki amma her 
halğ.e çok tereddüt eder de nihayet 
albnın cazibesine dayanamaz, so
nunda istemiye istemiye, "haydi ha 
yırlısı!" derdim. 

Çünkü o ilk gördüğüm gündenbe 
ri üzerimde oldukça nahoş bir tesir 
yapmış olan bir çocuktu. 

Henüz pek gançti. Babasının biri
cik oğlu idi. Fabrikadan başka 
babasının Isviçre bankalarında - e
vet, lsviçredeki bankalara para ya 
tırmak, zenginliğin şanından ola
cak - beş milyon lsviçre frangı bu
ı unduğu bütün Türkiyece malumdu. 
Ve bu çocuk, bu servetin içinde 
fazla şımartılarak büyütülmüştü. Kü 
çük yaşından beri bu Uluhan (za-
de) nin gözüne girmek istiyen tu
feyliler olmuş, ve işittiğime göre 
bu genç, Beyoğlunun entelektüel mu 
hitinde, daha on beş, on altı yaşın
dan itibaren kokain, eroin, esrar, 
morfin, eter ve ilah ... gibi zevklerin 
birçoğunu tatmıştı. 

Kendinden elli yaş bily'Jklere 
"sen" diye hitap ederek ko

nuşuşu, ile çabuk hayata atılma
nın neticesi olarak uzun müddet is
pirtolu kavanozda kalmış, eksik 'bir 
çocuk derisi gibi porsumuş, karaya 
yakın yeşil derisi ilk görüşte beni 
pek tiksindirmişti. Ve ona ne za
man elimi vermek icap etse. vücu
dümde daima pis şeye el sürülür
ken duyulan ikrahı duymuştum 

amma .. Sevimin sevincini de anla
mıyacak kadar aptal değildim. Bir 
milyon mevzuu bahisti. Deri filan 
kaç para eder. 

Bunun için arkadaşımın elini bü
yük bir sevinçle sıkarak : 

- Seni tebrik ederim. dedim. Ha 
kikaten mükemmel bir parti. 

.Pembe yüzü daha kızardı. 
- Yalnız parti değil, benim için 

dedi. Ben Alp Uluham seviyorum. 
O da beni seviyor. Sevişiyoruz. 

Olmaz şey değil a ! .. Gönül bu! .. 
Fakat herhalde ben arkadaşımın 
yüzüne biraz emniyetsizlikle bak
tım, çünkü: 

- Vallahi diye sözünü tekit etti. 
Vakıa onun zengin bir çocuk oluşu 
Uluhanın mirasının yegane varisi 
bulunuşu, hep kendi lehinde şey
ler amma, bunun haricinde ben ken 
disini seviyorum. O da beni seviyor. 
Çok seviyor .. Ve ailesinin onu zen
gin bir kızla evlendirmek arzusun-

zerre kadar ehemmiyet verıneeJı! 
beni istiyor .. Annesi, babası dl oı' 
n un ısrar ettiğini görünce raıl pi 
lar .. Yakında nişanlanacağız• 
yakında. 

- Allah mesut etsin, dediJll. 1 
Ve kendi kendime: "Yine bit U" 

kadaş kaybettik" diye düşilJl~...ı.MI 
Çüı:kü çok ecrübe ettim. ~ 
hali vakti pek iyi olmıyan b~ ;I 
tum, yüz bin liradan üstün b~ 
vete sahip olursa hafızasını .--~ 
miyle kaybediyor. Eski dost!J'_J 
hiç tanımıyor. Bu hastalık ins&P':. 
da - tiynetine göre - hatta ayd•"' 
yüz lira maaşın üstUnden sonr' 
dini gösterebiliyor. 

Sevim eğer Alple evlenirse. ·.J 
halde bizden selamı, sabahı ~ 
zannediyordum. 

• 
K adıköyilne teyzemin UÇ 

hk maaş cüzdanlarınJJl ~ 
işi için gitmiştim. Kadıköy b t 
Sırat köprüsünden daha kork~ 
lan merdivenlerinden yukarı ., 
bir buçuk saat kadar şu vetJf 
masadan azar işittikten sonra 
halledip tekrar vapura 
Kimseyi görmemek için vapUto' 
varında hamam böcekleri ge-' 
kamarasına girdiğim zaman 
rada tek başına oturan SeviJıli 
dum. Uzerinde lacivert bir k 
vardı. Beyaz şömi?.eninin plileti 
tün lstanbul kadınlarına gıpt• 
cek kadar güzel ütülenmişti. 

Beni görünce büyük bir ııı 
niyetle yerinden kalktı. Ontl 
nından beri bir daha göreJJl 
tim. 

Ne kadar değişmişti. Rengi 
solgundu. Dudaklarının etr 
acılığı ifade eden iki çizgi 
Kaşları çatılmış ve gözleri k 
idi. 

- Nasılsın? 

Diye hatırını sorduğum ~ 
cı bir gülümseme ile gözleriJJljtt 
ne baktı. Sonra hafifçe içini 
rek: 

- Çok iyiyim dedi. Çok 
pek, pek iyiyim. 

Çok iyi olduğunu söyleJfJ 
rağmen yüzünde büyük bir 
hayale uğramış bir insanın ~ 
gileri vardı. Acaba kederi ne 
lımdan geçen bu suali anlaJJllf 

cak ki : 
- Sana bir havadisim vat· 

Belki canını sıkacak bir hll\'f 
Ben Alpten ayrıldım. 

- Yok canım, dedim. Vah· f 

Nasıl oldu?. Ne oldu? .. NedeJJ 

•• ki eliyle birden heyecaııl' 
!erimi yakaladı: 

- Aman vah, vah deme 
Çok memnun ol bu havad 
memnun ol, sevin .. Ve beni 
et ... Ben Alpten aynldım. geJS 
dim, kendim istedim.. Evet 

0 

milyon lsviçre frangını o nıa 
ormanları. o fabrikaları, 

gibi evleri, çifte çifte oton1° 
ben terkettim. Kendi isteğiıtl 
~k şiikür, çok şiiktir Allahııtl• 
la evlenmiyeceğim. 



su z 
esilince 

kalanlar 
Lala Iia 

k'· . Yrettin mahallesinde, 
lki lıç Uçlik, dar bir kahvehane ... 
:a~ ... !\=~~ası,. beş on sandalyesi 
gu Yüzün 1 halınde bir insan oJdu
l:aıiın t• den okunan kahveci dük-

a dib' ' ..._ M lnde duruyor 
b • erhab di · 
aşllnı u a, yerek içeri doğru 

Ycır .. ~i zatıyorum. Selamımı alı
lllle köşey· .. t . ..._ Şu ı gos erıyorum . 

.. Cöster~~~enin ismi ne<lir?. 
6likiiJıııuş gını. çeşme, muslukları 
klll'tı b· Ve Yeni kapatılmış kup-

ır Çeşme ......... Be . 
......... te!~rağa çeşmesi, diyor. 
......... a, 1 kapatıldı, değil mi? 

et. 
......... Eskid 

ge}jl'di? en Rırkçeşme suyu ıı.u 

"'· ......... Evet E . 
"il gelird· ..... Skiden Kırkçeşme su 

.......... 1I •1• Şı~di kestiler. 
~ıka.Yet~allelı şikayet e<liyormuş .. 

l<ah ız nedir? 
Vecf . 

......... 'b_ • 

taı. Ql!nirn "'· k • . . l\at tabii ~ı .. ayetım yok, dıyor, 
teıı §ika· butun mahalleli bu iş-
~ Yet ea· 
eyı kestu 1Y~r .. Burada bu çeş-

<lı, er .. Şımdi halk susuz kal 

:)\..-..... llu c· 
"'il? ıvarda başka çeşme yok 

l _ ......... \tar ·1 . 
"illa lla ·· 1 ~rıde... Şu sokakta, 
Yett.. · Yrettın çeı::.mesi var Amma b "•lYor l:'o • ~ • 

lıtad · .ı:..skıden hem orada hem 
ı-,_ a çe , 
'""ltn1 d §me vardı. Burasını da, o-
~elıtıh, a kapattılar Buraya Terkos 
~ ,,ecekın· b elirdil ış, getirmediler. Oraya 

1t ~eş~r. Iialbuki eskiden yalnız 
•ıt aJıtd eden yUz elliye yakın hane 

ı. 

~· ......_ Otek· 
Ot l'tıu? 1 Çeşmenin suyu yetişmi-

lt ........ ~euş· 
1_ el'tı 

1
. . ır belki, amma pek uzak .. 

11.aı ' Şıtt• w, 

abaı k ıgıme göre başı da pek 
c. 1 olu 'Jltat 6- Yormuş ... 

~ttlıı nı rrkden sonra Uç .. Lala Hay 
~ış Ola ahallesiajn şimdi biricik kal 
l\ız. ç,. 11 Çeşmesinin önüne gidiyo
\ar .. 11~~enin önünde bir tek saka 

ıı:ı ko 
-..... J\ va doldurmakla meşgul.. 
~ az tkadaş, diyorum. Buranın su 
İoı- geliyor mahalleye yetişmi-

' <l.iyor1 ' 
-..... 1 ar .. Sen ne dersin? 

~?taun~' kendi gözlerinizle görü
l lı de b · Çeşmenin önü bomboş. 
eııdiği a_ş Ucundasınız .. Halk, söy-
~eştııeni~~.i ~usuz kalsa herhalde 
~lıırdu. S 0nu biraz daha kalabalık 
aıabaJık abahları bir iki saat vakıa 
~a ltacıa oluyor, fakat sonra, akşa 
~ese bil r ~0nı.boştur .. Hem yetiş
;l'11ı kae Yıne halk, içi mikroplu su 
erkas PatıJıp yerine mikropsuz 

lı l' SUYU k • .. tl. erko onduguna şukreetme 
b 11"ll'ıacıas çeşnı.eleri de yapılıyor 

enim §i~:·· bilnı.em, ben sakayım, 
ayetinı. yok. 

4 ~~al'ayda Millet caddesinde-
~""'t.. ,, •Z. ...u t .. . 
~ "'ll·•ıesi d · ıv.ı ra paşa camımın 
<I erk08 ın e kapatılmış ve yerine 
~ altj Çeşın:sluğu açılmamış. Bura
,,ar9, sır de kupkuru .. Çeşmenin 
.roı-.. asındak· d"kk' l . . 

·4ın. }l· . ı u 1 an ara gırı-
U~ atla.tııla kır ıki ihtiyar, bir iki genç 

ş ........ n onuşuyorum. 
tıat uraaak· R 
l'q ııll'ııl'l d. ı _ ~kçeşme suyu ka-
• tn. liiı; ~Ye şıkayet edilmiş, diyo-
llsıı~ltıkt e b~nu anlamıya geldik, 
1~lettııd:n şıka yetiniz var mı? 

ı,. -...... Sus n en yaşlısı : 
(!~ diyo~Z~ktan çok şikayetimiz 
ütı ~ine ·b. r~_ç:~me suyunun ke
,, lın Yer· ır Sozumüz yok. Fakat 
'e~t.. ıne ha· ı· T })(. "ıem~ a erkos sııyunun 
!: ~ can akıtılmamış olmasına 
ııcy" ırnız s k <!d U~ ha .ı ılıyor. Biz burada 
llı 1Yorc1~;eş, . bu .çeşmeden istifade 
~ (111\dan 1mdı camiin ta öte ka-
<:ıın<l Çıkıyor . 
~ ' Yahut uz, ya Şekercı soka 
h.. ~e"e . Razani Sadi vanrndaki 
··ı ., gıa· ~ 
l}ı llıı1 Ya 1Y0 ruz, yahut ta sine-
<li eıf!t biz nına. Fakat bütün bu çeş
f: g'icler ;e uz~ktır ... Vakıa siz şim 
liirıu~ ile l{ sın:manın yanındaki 
y ~tıiı; azan! Sadi çeşmesini gö 
eııı · zanne<l . . . 

l'ııı ~Çılan 1' ersınız kı burada 
l: ~· YaJtınd erkos çeşmeleri biribi
b 1l'ıbirı ırıar. Vakıa bu iki çeş
t,;1 lttlıhit ~e. Yakındır.Fakat koskoca 

ar 'h 
1 cıncte b' 

Ye ~ · ~ a 'l'a k ırçok semte uzak-
bıı acıar ge{ asaptan Kazani Sadi
cl ı:ıc''-'atda ıp su alıyorlar ... Bütün 

başka ve ta ilerlcrde bunlar
Çeşnı.e yok. 

Bir Hamidiye suyu çeşmesi başında 

r~·····~~~~t.i;·····~ 

i Suat Derviş f 
~ ................................ . 

Bu resim, Kırkçeşme sulan için 
kesilme kararı verildiği gün 

alınmışh 

K azani Sadi ca~ii so~rnğ~. ile 
Ych:ta Efendı sokagı koşe

sindeki yeni açılmış Terkos muslu
ğunun üstüne çıplak ayak mahalle 
çocukları oturmuşlar .. Açık muslu
ğu ellerile tutup çeşmiye yaklaş

mak istiyen testili, kovalı küçük 
kızlar ıslatıyorlar, onları çeşmeye 

sokmuyorlar. 
Ayaklarında takunyalarile, üstle 

rinde yırtık basma entarilerile kız
lar bağırışıp kaçışıyorlar. 
Çeşmenin yanında duruyorum. 

Mahalleye yetişmiyen sular yerlere 
akıyor, ziyan olup gidiyor. Çeşme
nin önünden aşağıya doğru adeta 
mini mini bir derecik sIZiyor. 

- Hay Allah .. gözün çıksın. Sır
sıklam oldum! ... 

Büyücek bir kız küc;üğünü kovalı 

yor .. Bir erkek çocuğu yerden aldı
ğı çamurları kızların üstüne atı

yor .. Bir başkası birinin elinde dolu 
duran tesLinin içine sokağın çöple
rini dolduruyor. Çeşmenin başında 
bir kıyamettir kopuyor. 

Bu hale bir nihayet vermek .. çeş
menin başına gelen kızlarla konuş
mak lazım ... Bunun için sesime a
mirane bir ar~, 1• VP7'>0'""1' ~ - -~.o. 

nin üstüne oturmuş olan çocuğa: 
- In oradan aşagı: u.ıvu·--· 

O bütün yaramazlığının çoşkun
luğunu kaybediyor, şaşkın, şaşkın 
oradan iniyor. 

- Su mu içeceksiniz? 
Ona cevap vermiyorum. Kızlar 

çeşmeye yaklaşıyorlar. Su alnııya 

başlıyorlar. Fakat yine erkek ço
cukların bir kısmı yaramazlıkların
da berdevam. Kızlara soruyorum. 

- Nereden geliyorsunuz? 
- Çok uzaktan geliyoruz. Ta SU 

lüklüden ... Yarım saatlik yol. Her 
gün saka ile su getirtiyoruz, tam al
tı kuruş veriyoruz. Amma çamaşır 
filan olunca yetişmiyor. Bu defa da 
fazla para vermek istemezsek ken
dimiz geliyoruz. 

- Bu çeşmenin başı kalabalık o
luyor mu? .. 

- Sabahları ve akşamları olu
yor ... Fakat bu saatlerde o kadar 
kalabalık değil ... 

- Sizin tarafta başka çeşme yok 
mu?. 

- Var .. Var amma kapalr.. Ter
kos akıtacaklarmış, o çeşmelerden 
daha akıtmadılar ... 

Bir tanesi sırıtıyor. 
- Ah bir parça su bol gelse, di

yor, bütün evlerde analarımız susuz 
luktan sinirli oldular. Can sıkıntı
sından bizi paylayıp dövüyorlar. Ev 
!erin tadı kalmadı. 

T amburi Cemil sokağı karşı
sında yeni yapılmış Terkos 

çeşmesinde bir küçük erkek çocuğu 
kovalarını doldurdu çekildi, şimdi 

bir kız çocuğu su alıyor. !ki saka 
nöbet bekliyor. Ben de onlarla ko
nuşuyorum. Onlar da burada çeşme 
lerin vaziyetini şöyle anlatıyorlar: 

- Şekerci sokağındaki yeni açı
lan çeşmeden geliyorum. Orası çok 
kalabalık diye buraya geldim. Bu 
gün Terkos memurları kontrol etti
ler. Bir ayda üç yüz metre mikabı 
su sarfedildiği için musluğu kıstı
lar. Şimdi incecik, iplik gibi bir su 
akıyor. Sıra gelinceye kadar bazan 
bir saat beklemek lazım. Eskiden 
bu civarda Camcılar şec;mesi bir, Val 
de çeşmesi iki, yine bir başka 

VaLde c;eşmesi üç, Hasanpaşa çeş
mesi dört, kömürcünün yanındaki 

çeşme beş, Toprak sokağındaki çeş 
me altı, Horhor çeşmesi yedi çeş
me vardı. Şimdi bunların yerine yal 
nız Şekerci sokağındaki c;eşme ile 
bir de kömürcünün yanındaki çeş
me kaldı. 

- Ya bu çeşme.? 

- Bu çeşme oraya uzaktır. ora-
ların halkı buraya kadar gelemez. 
Çok sıkıntı çekiliyor. Terkos aca
ba öteki çeşmelere ne zaman su ve
recek?. 

• • • 
l!=ıte Istanbulun bu semtinde çeş

melerin vaziyeti bu haldedir. Kırk
çeşme suyunun kapatıldığı çok isa 
bettir. Fakat Terkosun akar çeş
meleri Istanbula yetişmezken bir <le 
üstelik onların, iktısade riayeten 
kısılması bilmem ki ne kadar doğ
rudur?. 

Nereye gittikse halk bir tek söz 
söylüyor: 

- Su! .. Su! .. Su!. 

-7 

f D"nya ordularında manevra a 

Mevs~m, manevra mevsimidir. Biz Trakya manevrasını yaparken Fransa, lngiltere, Amerika, 

ltalyada da manevralar yapılıyordu. Şu resimde lngütere ordusunun yeni manevrasından bir 

köşe görülüyor. Motörlü ağır toplar vazife başında. 

Fransada da büyük bir manevra yapıldı. Resimde, manevraya iştirak eden bir müfrezenin, 

tombazlarla bir nehir aştığı görülüyor. 

ltalyada da büyük bir manevra yapıldı, hava kuvvetleri bu harekata geniş mikyasta iştirak et• 

tiler. Bir tayyare miiferezesi, son manevranın sahası olan Sicilya adası semalarında uçuyor. 

Amer:.!:a ordusunun san yaptiğı büyük bir /ı'l.,.J' tatbil.a!rr.~ m~törlü silah ve harp vasıta/an 

dolgun bir yekun halinde iştirak etti. 

MISIRDA 
Bir taraftan /ngilterede büyük 

bir manevra yapılırken, diğer ta
ra.itan da İskenderiye limanı ve 

havalisinde lngiliz deniz ve ha. 
va kuvvetleri bazı harekat yaptı
lar. Resme dikkat edince görü

yoruz: Ağır yapılı tayyarelerden 
mürekkep bir lngiliz hava filo

su, Akdenizin, Hin yoluna kapı

lık eden bu kıyısında uçuşlar ya. 

pıyor. Şimdi de denize dikkat 

edelim: Limanın etralını saran 

gemiler, birer harp gemisidir ve 
bunlar lngilterenin Akdeniz fi· 
losuna mensuptur. 

• 
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Siirtte Yeni 
Mahsul 

~yi Yetişti 

Somada Yol inşaatı 

Fakat, Nakliye 

Ücretleri Çok Pahah 

Yeni çocuk bahçe~ 
birtürlü açılamıyor 

Siirt, (TAN) - Havaların güzel 
\•e yağışlı gitmesinden bu sene mah
sul çok iyi >'etf§miştir. BütUn ekin
in tarladan kaldırılmak Uzeredir. Ye 
ni mahsul piyasaya çıkmıştır. Buğ
dayların kilosu 4,5 - 5 kuruşa, ar
panmkıl 4 kuruşa verilmektedir. Mnh 
sumo bu kadar ucuz satılması. be
reketli olmasına rağuıen köylünün e
Jiı:ıe pek az para geçnıeslne sebep ol
n1aktadır. Bu da nakil vasıtalarının 1 
Yok denilecek derecede azlığı ha'3ebi
li> mahsulün başka yerlere gönderi
l memesinden ileri gelmektedir. 

Civar Vilayet ve Kazalarda Okuyan Talebeler 

için Bir Yurt Açllması Düşünülüyor 

Siirtte elde edilen pamuk, bal, zıy
tinyağı, susam, pirınc ve üzüm mah
Eullerinden sonuncusu bu yıl yüzde 
elli noksan idrak edilmiştir. Kilo fi. 
yatı 4 kuruştur. 

Bu sıcak gUnlerde 5ehirde hemen 

kimse kaTmamış, herkes bağlara git
miştir. Maamafih şehir içind

0

eki ev
lerde de lstanbuldn ve Anadolunun 
birçok yerlerinde şikayet edilen tah
takurusu ve pireden eser yoktur. Bu 
d.ı binaların çimentoya benziyen hu
susi bir maddeden jnşa olunmasın
dan ileri gelmektedir. Sivrisinekten 
de eser yoktur. 

Somanın umumi manzaraıı 

Aydın 
7 ütün/eri nefis 
Aydın (TAN) - lnhisar-lar baş

müdürlüğü bölgesinin Aydın merkez 
knzasile Çine kazasında bu yıl tütün 
mahsulü gerek kemiyet ve gerek key 
fıyet itibarile geçen yıllardakinden Us 
ttindilr. Mahsul Aydın kazasında 241 
bin, Çinede 407 bin kilo tahmin olu· 
nuyor. Bu sene tütün zeriyatı bir bu
çuk misli fazla olmuşsa da havalann 
kurak gitmesi rekolteyi biraz düşUr
müstUr. Buna mukabil mahsul, nefa
set itibarile geçen senekinden iyidir. 

Soma, (Tan) - Burası yıllardan
beri bakımsızlık yüzünden ilerleme 
hamleleri göstermiyen bir ka.za iken 
son aylar içerisinde göze batan bir 
faaliyete sahne olmaktadır. Belediye 
işlerinin her sahasında çalışma var
dır. 

İptidai ve gayri sıhhi kahvehane
lerin ve lokantaların ıslahına ehem
miyet verilmiş, 30 metre murabbaın
dan küçük yerler kapatıldığı gibi di
ğerlerinin ocak ve otu.nma yerleri bi
ribirinden ayrılmış, zeminleri beton
landırılmıştır. Gençliğin ahlakım, ter 
biyesini bozan ve hastalık nakili olan 
oyun kağıtlarının belediye encümeni 
kararile men'i çok isabetli olmu§tur. 

Yol inıaatı arttı 
Şehir dahilindeki yolların ekseri

yetle bozuk olması nazarı dikkate a
lınarak 2000 metre murabbaı kaldı
nm yaptınlmasına karar verilmiştir. 
Derhal bir fidanlık t~sis ve caddelerin 
baştan başa ağaçlandınLması da ka
rarlaştırılmıştır. ÖnUmüzdeld ağaç 

rıurumda Açda 
ayvan Sergisi 

Bu Sene Çok iyi Neticeler Allndı. 

Daimi Bir Sergi Yeri Yap lacak 

Mrzurum •ergııınde teıhır edıten Ilıca deposunun 
cins hayvanlarından biri 

Erzurum, (TAN) - Hayvancılık sergisi de muvaffak olmuştur. Bil· 
bu havalide çok ilerlemiyc müsait bir hassa aygır deposu aygırlarından 
ziraat şubesidir. Doğu mıntakasmın doğma yarım kan taylar ve gUle ırkı 
at yctiştinme sahasında en mühim iı- ineklerle boğalar istikbal için Erzu
mil olan Ziraat Vekaleti aygır depo- rum hayv8llcılığına mUhim müjdeler 
su. işinde muvaffak olmuş bir mUes- vermeirtedir. 
sesemizdir. Bnşmda çalı ·an veteri-
ner Mustafanın bulunduğu bu depo· 
nun daha geniş kadro ve tahsisatla 
çalışması arzu edilmiye değer mUhim 
bır memleket işidir. 

Bu sene Başvekalet ıslah encüme
ninin yaptırdığı at yarışları dört haf· 
ta sün.'Tlilş ve iyi neticeler alınmıştır. 

Ziraat Vek!letinin açtırdığı hayvan 

Hayvancılığın terakkisi ve hayvan 

yetiştiricilerini teşvik etmesi bakı

mından faydalı olan sergi için daimi 

ve müntehap bir yer yapılması çok 
lüzumludur. 

Bu sene vilayet bütçesi tahsisatile 
yeniden dört tane halis kan Arap ay
gırı alınacaktır 

dikme mevsiminde 2000 ağaç dikile
cektir. 

Şehir dahil ve haricindeki on dört 
çeşit su tahlil ettirilmiş, hepsinin nor
mal olduğu anlaşılmıştır. Bunlar a
rasında sertlik nisbeti 3,5 olarak Ulu 
Pınar suyunun en iyisi olduğu tesbit 
edilmiştir. Kaza haricindeki sulardan 
Kestanecik, Kavşak, Devlethane sula. 
rınm da en iyi sular olduğu anlaşıl
mıştır. Şehre künk dahilinde getiril
mekte olan su yollarının birçok yer_ 

!erindeki bozukluklar taımir edilmiş
tir. !!baylık, mezkur tesisatı gayri
kafi ve gayrifenni bulduğundan icap 
eden direktüleri vermiştir. Bunun ü
zerine tetkikat yapmak üzere su işle
ri mühendisi Azmi çağrılmıştır. Fen
ni su tesisatı ikmal edildikten sonra 
elektrik işi ile m~gul olunacaktır:. 

Bir eczane lazım 
Hükumet doktoru Cemalettin, ye

ni geldiği halde memleketin sıhhat iş· 
!erinde salah eseri görüLmüştUr. Be
lediyenin tahsis ettiği dairede fakir 
hastalan meccanen haftanın dört gü

nünde muayene etml!si halkı çok se
vindirmiştir. Bu hastaların mualecesi 
de belediyece temin edilmektedir. Yal 
nız Somanın iyi bir eczaneye malik 
olamaması çok acıdır. Mevcut ecza
nede her istenilen ilAcm bulunması
na :iı.'llkan olmadığı gibi eczacının ya
kında tstanı - ı nnklihane etmesi 
memleketi bUsbUtUn eczanesiz bını.
kacaktır. 

Somanın her tarafında pek bol ka
ra sinek vardır. Belediyenin kara si
neği her türlü hastalığın anası kabul 
ederek mücadeleye girişmesi çok ar-

zuya şayandır. 

Yangınlara karfı tedbir 
Soma evlerinin hemen hepsi ahşap 

tır. Bunlar her zaman için yangın 
tehlikesine maruzdur ve bu takdirde 
felaketin önüne geçebilecek hiçbir 
vasıta yoktur. Tehlikeyi önlemek için 
icap eden tedbirlerin da bir an evvel 
alınması ıan:ndır. 

Manisa Meclisi Umumisinin spor 
sahası olarak Soma partisine temin 
ettiği geniş arazinin bir kısmında ço
cuk bahçesi yapılmasına karar veril
miş, fakat maalesef henüz faaliyeti 
b~lamamıştır. 

Belediyeye ait olup Avcılar klübii
nün idaresine verilen parica gayet iyi 
bakılmaktadır. Ulucaı.'lli etrafındaki 
tarihi kıymeti olmıyan mescit ve med 
reseler de yıkılacak ve yerleri temiz 
bahçeye kalbedilecektir. 

Hariçte okuyan Soma gençleri 
Soma ilkokulunu bitiren elli kadar 

genç Bergama, İzmir, Balıkesir, Ma
nisa ortaokul ve liselerinde bir çok 
müşkülat içerisinde okumaktadırlar. 
Bütün bu gençleri bir araya toplıya~ 
rak daha ucuz, daha kontrollü bir 

şei<ilde okutmayı teımin kastile bir 

yurt açılmasr dUşUnUlmüş. çocuk ba

balarile yapılan temaslar sonunda 

muvafakat cevabı alınmıştır. 

Çocuk babalan, bu hususta teşeb

büse girişilmesine 4ıtizar etmektedir
ler. 

Köylerde 
Yaz Nasıl 
Geçiyor? 
Garbi Anadoluda 

Meşhur Kebap 

Alemleri 
Nazilli, (TAN) - Garbi Anadolu 

köylerinde incir, üzUm, pamuk mev
simi köylünün ayni zamanda eğlen
ce mevsimidir. Ağustos aylarında 
bir takım açıkgözler köylere yayılır
lar, kendi kabiliyetlerine göre birer 
hüner göstererek köylünün parası
nı çekerler. Seyyar sinemacılar yan
larına küçük bir makine ile eski bir 
film alarak köy köy gezerler. Kuı;ıla 
talihe bakanlar, gırtlağından içeriye 
kesmez bıçağını sokanlar, manyatiz· 
macılar, meddah ve karagözcüler, ut, 
keman ve sazdan müteşekkil nevi 
şahsına münhasır çalgı takımı, hok
kabaz ve fakir wlaklnrı .. 

Bütün bunlar yaz nıeveiminde köy 
lere uğrıyan davetsiz ziyarctcHcrdir. 
Köylerin kır ve demiryolu kahvele
rinde davullu zurnalı kebap glinleri 
de ayn ayrı bir neşe yaratır. 

Geceli gündüzlü alemler 
Hamzallı köyü bu mevs.im eğlen

cE!lerine sahne olan ova köylerinden 
biridir. Yaz günlerinde haftanın bir
kaç günü (Soğukkuyu) mevkiindeki 
iki kahvede ikişer, üçer tane kuzu ke 
silir, kebap edilir. Günün hararetli sa 
atlerinde gölgeye sığınanlar bu kah
velerde birikir, kızaran l..:ebaplar her
kese dağıtılır. O sırada kahve umu
mi bir yemek salonuna benzer. Ha
sırlar üzerine öbek öbek bağdaş ku
rup halka çeviren köylüler tarlala -
rmdan getirdikleri karpuzlarla hu 
kebap alemine katılırlar. Pazar gUn
leri kebap davullu çalgılarla yenir. 
Temiz havalı kır kahvesinde kebap
la karnı doyan delikanlılar davulun 
davudi ahengine uyarak yerli oyun
lar oynar eğlenirler. Bazan köye uğ
rıyan bir cambaz veya çalgıcı takımı 
geceleri oyun verdiği zaman kebap 
alemi gece de tekrar edilir. 

Her şey . vereaiye 
Şurası şayanı dikkattir ki bu sı

ralarda köy kahvelerinde biriken köy 
lünün parası yok gibidir. lçtiği kah
veyi, çayı veresiye, hiç durmadan du
manını savurduğu (6) lık sigarasını 

veresiye içer, hatta kahvede hiç ter
kedilmiyen kağıt oyunları da veresi. 
yedir. Köy kahvecisi bulup buluştu • 
rup müşterilerine bol keseden dağıt
tığı bütün bu masrafları incir ve pa
muk mahsulü idrak edildikten sonra 
köylüden alır. 

Işi az olan yaşlı köylüler sabah
leyin erkenden köy içindeki evinden 
bir (bezleme) ve birkaç biber, do
mates alarak Soğukkuyu kahvesine 
çıkarsa o ğun işi iştir. Akşama ka
dar kahvede veresiye lcahve içer, su 
içer, sigarasını telleııdhir, dama ve 
klğıt oynar, kebabını ;fa yer ve key
fi gelip ağırlık bastı mı kahve çar
dağının altındaki .serin ghlgede seri
li hasır üzerine uzanır ve saatlerce 
uyur. 

Aqdında 
İik incır 
Aydın, (TAN) - Bürhaniyeden 

Selçuka kadar olan bütün istasyon
lardan Izmire ilk incir mahsulü gön
derilmiştir. Devlet Demiryollan ida
resi, bunları taşımak için iki maruan· 
diz tahrik etmiştir. 

900 ton yükle geçen birinci marş:ın 
diz hamulcsinin yansından fazlası, 

ikicinsinin ise bütün yükü incir oldu-
ğu görülmüştür. · 

Bandırmada Çobanı 

Boğanlar 
Bandırma, (TAN) - Kayacık kö

yü merasında kayışla boğulup öldU
rülen 17 yaşında çoban Ahmedin ka
tili olmakla maznunen Gökmen me
rasının mUsteciri Kesik Bayrak ve 
üvey oğlu Hasan ve Hasan Kahyanın 
~banlanndan Mümin tevkif edilmiş
lerdir. 

24 - 8 - 937 ===-
Am erik ada Cümhurreisliği 

B. Roosevelt Tekrar 
intihap Edilecek mi? 

Amerika Cümhurreisi Mister 
Roosevelt son günlerde siyasi muha- r---~ 
aımlarma karşı şiddetli bir mücade-, ~· .4 
le daha açtı ve onun bu mücadeleyi 
açmuıı, üçüncü defa Cümhurreisi se· 
çilmek üzere 1940 ta namzetliğini ye
niden koyacağına dair yapılan şayi- , 
alara büyük bir kıymet verdi. 

Birleşik Amerika hükumetlerin
den dördünün valileri, Mister Roose
velt'in üçüncü defa namzetliğini koy
masına daha şimdiden taraftardırlar 
ve bu namzeUiğin Amerika efkarı u- ' 
mumiyesi tarafından tasvip edilece- . 
ğine kanidirler. 

Mister Roosevelt'in fırkası olan 
demokrat fırkanın da bu fikri taş· 
vip ettiği zannolunmaktadır. 

Amerika Cümhurreislerinin ancak 
iki defa seçilmeleri teamülü, George 
Washington tarafından tesis olun
muştur. :Mister F'-Dosevelt, bu teamü· 
1U bozmak fikrinde olup olmadığını 
henüz ihsas etmemiş bulunuyor. 

Mister Roosevelt'in üçUncU defa 
Cümhurreisi seçilmesine karşı gelen 
mebuslardan biri Mister Hamilton 
Fish'tir. Bu zat Amerika kongresine 
bir takrir vererek, George -------- -----
Washington tarafından tesis ı r ,.., 
olunan teamüle uygun olmı- ı .... d 
yan bir hareketin hem doğru 01- Başı agrı an 
mıyacağını, hem de vatani bir hare- çathyacak gibi~ 
ket sayılmıyacağını, hatta bir takım 
tehlikeleri davet edeceğini anlatmış-

tır. 

1875 t.e Amerika Cümhurreisi Mis-

ter Grant üçüncü defa Cümhurreis

liğine namzetliğini koymak istediği 

zaman buna benzer bir takrir veril
miş, daha sonra ayni hadise 1928 de 

tekerrür etmişti. O zaman Cümhur

reisi olan Mister Cooliage üçüncU 

defa Cümhurreisliğine namzetliğini 

koymağa taraftar olmadığını söyle

diği halde kongrede takrir verilmiş 

ve teamülün bozulmaması lehinde 

nutuklar irat olunmuştu. 

l 

Ingllterede bu ay içinde bir radyo 
olimpiyadı )'&pılacakhr. Radyo olim
piyadı sahnesinde radyoyu bütün gü
zelliği ve cazlbe"i ile temsil edecek 
bir güzel kız seçilmiştir, Müsabakaya 
i~tirak eden 2000 kız ara."mdan yuka
rıda resmini gördüğünüz Mi, Elmina 
Humphreyı birinciliği kazanmırtbr. 

Bir çocuk 
Katil oldu 

Buldan, (TAN) - Burada feci bir 

hadise olmuştur. Orta mahalleden 9-
10 yaşlarında bir çocuk Tilkilik ma
hallesine gidip bahçelerden birine gir 
miş ve incir ağacına çıkmıştır. Bunu 
gören yine 9 - 10 yaşındaki çocuğu, 
eski blçi~ bir tabanca bulmuş, nişan 
alarak ağaçtaki çocuğu öldUrmtiştür. 
Küçük katil tevkif olunmuştur. 

NEVROZiN 
En şiddetli baş ve 

diş ağrılarını 

dindirir. 

NEVROZiN 
Bütün ağrı, sızi ve 
sancıları keser. 

NEVROZiN 
Nezle, grip ve ro
matizmaya karşı 
çok müessircir. , 

~ 
• İstanbul üçüncü icra memurlu~ 

1 dan: Mahcuz olup satılmasmn k eJ 
ı ~rilen 6 adet müstamel Gudyer :r:rı t 
kalı otomobil iç ve dış lfıstikleri, en; 
larile birlikte Taksim bahçesi 1t 

1 F' şısmda Kama! Halil ve Mehmet 0• 
fat şürekası Tatko şirketi kapısı U 
nünde 31, 8, 937 tarihinin salı ~:ıı 
bunu da yegane cild unsuru 0 

1• 
saat 12 ile 14 arasında birinci arurı 

11 
ması icra kılınacağı ve muha__ınırı~c· 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadıgı tıı g, 
dirde ikinci artırmıya bırakılaralt 2, 

r· 
937 perşembe günü ayni saat ve Y~. 
de ikinci artırması yapılacağı ve 

w 
tip olanların mahallinde hazır ~u ıJ' 
nacak memuruna mürncaatleri ıuı 
mu ilan olunur. (34549) 

--------------------~------~--.- .4"' ıısnaxzv4lSfl•ZUXZKSLS - -

TAN 
ABONE BEDELİ 

Tiirldn Ecncbt --•coo Krt. ı Sene 2soo Krt 
750 ., & AJ 1500 • 
400 .. s '\, 800 .. 
HO " t Ay 300 .. 
MITietleran11 Poıta ittlhnd~ 

dahil olmryaıı memleketler iv 
30 • 16 • 9 • 9,5 '!radır. 
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1 E K o N o M i 1 
~0·42 Yeni Anlaşmzya Göre 

Yazan: Ziya Şakir 

AFERiN. SU S.E~H 
GÜNLÜK 
PİYASA 

K arabiga ve Bandırmada yiikle
me ~artiyle kuru bakla satıcı. 

ları piyasamıza mal teklif etrni5ler
dir. Dün Karabigadan 5,000 kilo ,.e 
Bandırmadan 5,000 kilo ki ceman 
on bin kilo kunı bakla satılmış ,.e .ki
losu 4 k"lıruştan verilmiştir. Bandır

ma mallan 2 para noksanına satıl

nu~tır. 

Macaristana her çeş · t 
• 

mal gönderebileceğ · z Nek~rda 
Tevazü 

Gösteriyo~ 
~ QaYet cins A 
~ e son dere rap atlarına binmiş, 
lı.n:ıaş1atınd cede kıYmeettar Hint 
~~~olan a~ nıubte_ş~m elbiseler 
' onleritıd Ş h Ismaııın elçi heye

Çıı.Ja Çala ıı: (yedi katlı mehter) 
~llıda~ ~ Ikın hayretli nazarlan 

ezu. liann::çerek ~nıberlitaştaki .. 
· gelnıış, yerleşmişti. 

padiŞah Be 
\' . ııe bti .. Y~ıt, elçi heyeti
.ı_e~ır han Ytik alaka göstermişfi. 
"41' d ının en .. 
~ aireıen . ~el ve en hava-
l'a ettirzni 1:11 ·misafirleri için ih-

l' aııb Şti, Ve her gun"" de sa-
~a, ar ve kil , , 
ı. g, baı erlerinden prinç 
<re .. • n:ıunı ta . . ' 

toncte .. ·ı ' VUk, pilıç ve sa-Ze • ı nıes· . 
t Yıı.eı b ını ernrelmişti. 
'kte cıan u... .. . . ita ıı. sonra ' "'_gun ıstırahat et-
~bııı oıunnı~ Pa.~ahın huzuruna 

lıtıişu k ıçın saraya davet 
Şa • 
~ h lsnıa.ili 
tn. en trıuh n fevkalade elçisi; o 
~larıa İ§l teşe~ elbisesini, ve el
lıe "• Sara eJ'tlelı kızıl külahını giy
ıt.~lana b~n gönderilen cins kü
tahalık ş.. Etrafını kuşatan 
atçl] saray d ti ar aras a anıları ve teşri-
ltnlgu. lnda, Topkapı sarayına 
lkitı . 

rııuh· cı lley 
bit .1ttı hadi a.ııt, son günlerde geçen 
iQj kin, hası Selerden dolayı yorgun, 
la · i-"altat ~ ve bimecal bir halde 
~~atı.in elçi . ~aline rağmen, Şah 

t. abuı e}-~ parlak bir merasim 
tJa ""'l§U. 

ltı- tay etka 
'~<ltı hU1t·nı~ maada· vezil"'
~1'.~~enıa ıı:znet ricali: ve ~i~ kı-
-~ler<lj bu nıerasıme ıştırak 

bn~Ytıeı a · 
ı.~ltıetıe an; huZUra gıre· r gı"rmez 
~liıı.· Yerı ' 
\'ıqt 1 göğsUn·~~-kadar eğilmiş .. El 
tııı tlrara1c l> Un .uzerinde çapraz ka 
)~· Oracıa adışahm yanına ilerle 
tıı. dın A• 1 Yere kapanıp lkinci Be 
,~ ~Zerj. .. • 
~?iı· kese~ ~ptükten sonra, al 
~ . ı.n (na ıçınde bulunan Şah 
lı! ~ Çekilere~e) .. si~i takdi~ etmi~. 
~lenıişti hukumdann ıradesı-

~ollııı ei :Bey~ 
bır :nUş oı zıt, kendisine yakın 
I~: ltııtıdet:i :~ altın sırma işlemeli 

oStererek zayıf bir ses 
;:- OtUt. 

~ ~lhlh 
~ k~u. Ve r 

Verı:. iÇin n ~ ~~deki nameyi de o-
1§ti. eısulküttap Efendiye 

~ahısın ·ı 
~ .. '! lkin _nı •bu rnektubunda da 
laıı ~e hu Cl Beyazıda karşı son 
lUJt'Y?r .. .t\r l'lnctkar bir lisan kul
Jca &'ibi ku ada, lsJarnlık ve Türk
~~b~haıı~etJi rabıtalardan baş
balila hisıerd ve (evlatlık) gibi sa
)ô.tı \re ba~n bahsediyor .. ve, (ba 
t~~a eııerı 'l'ek a~ın hükumetine is
lek~' Verdi~~ere, 18.yik oldukları 
O~ı..._.rtıi... 1 arzederken · mem-
~ "«\! Ve ' ~tıq er hUk·· hayatımıza kasteden 
dl/fer olcı u~darı Şiban Hana da 

<iu. e, ltıek~~rnu t~bşir eylerim.) 
lıt una hıtam veriyor-

lıııı,.~~lıp 1. 
"'l1J o 1\ Un k <iİ.ıı!i arın Çıo~ ur en, huzurda bu-

ı .l' Yorcıu '}.;' gu derin bir sükunetle 
llaıı araıııtıda ~kat, rnubtelif zümre-s: Sozıer- a, kulaklara fısrlda
t~ıtı.t>' halkı ~re~~n. ediyordu. 

, a: e hukurnet ricali a-
lıtr ~fel'i. 

huı. n, Şahı <lar t "'~d srnaile .. Koskoca 
ev ar Old ~ 

, azıı go·· ~- ~gu halde, ne ka-
t. İ)·ı. Sl.\!rıy 
"<lbı 1"'kat or. 
'1Şevketue~.?nun bu tarzda hi-
'; ettı. Unkarı ne kadar mü 

llıı.. abi· 
l .. ıçi ı değiı . ? 
al'ı 8 Yanıy llti ... Zavallı ada-

l'aııın aıtallatı or .... Bu tarafta evlat
cleı:ı ad11tıarı elınden almak için 
8 ~eıh nı ko 
,lıda h;' biçare .m~yorlar. Ellerin 
~er la ~ak is . ıhtıyarı bir kaşık 
lıaıeı:ı l'afta bir tıyorıar .. Halbuki di 
<le Otıu:Ç.ve talı~ah l~n_ıail çıkıyor. 

sırı.,:_ sahıbı oldug·u hal 
~eh .. 

Urınet.ediyor .. Ev 

liıtlanndan üstün hürmet gösteri-
yor. • 

Ulema zümresi arasında; 
- Kızılbaşın dildökmes.ini görür 

müsün? .. DevletlCı hünkan ne lisan
la kendine bendetmek ister. 

- Bendetmiye ne hacet? .. Batın 
Padişahıyım deyu. lstanbula gelen 
o zındık derviş, zaten kendülerini 
kızılbaş ocağına muhkem bendetme 
di mi?. Çektiği seyiat, hep o yüz
dendir. 

I
• kinci Beyazıt, artık mücev

her sorguçlu kavuğunu bi
le taşımaktan aciz gibi ba§ını önü
ne eymiş .. Büyük bir dikkatle mek
tubu dinliyor .. Çehresinin mustarip 
hatları arasında solgun bir tebes
süm beliriyordu. 

Mektup bittikten sonra, ağır ağır 
başını kaldırarak mecalsiz bir sesle 
Zeynel Hana birkaç sual sormuştu. 
Tahtın önünde, altın sırma bir 

minder üzerinde oturan Zeynel Han, 
büyük bir hürmet ve tazim ile bu 
suallere cevap vermiş .. Tekeli asi
lerin ne şekilde tedip edildiğini an
lattıktan sonra, Şiban Hana karşı 
kazanılan zaferi bütün tafsilati!.e 
nakletmişti. 

Sıra, hediyelerin takdimine gel
mişti ... Zeynel Han, ayağa kalka
rak, geride divan duran adamlarına 
.işaret etmişti. Dışanda duran hedi
yeler getirilmişti. 

Zeynel Han, bunların içinden bü
yücek bir gümüş mahfaza alarak, 
!kinci Beyazıda takdim etmişti. 

Beyazıt, zayıf bir sesle: 
- Açılsın .. Görelim, demişti. 

Z eynel Han, mahfazanın ka
pağını kaldırmış.. Iı;inden, 

kan rengi ipek kumaştan bir bohça 
çıkarmıştı. Bohçanın uçlarım, birer 
birer açmıya başlamıştı. Son ucu 
açar açmaz, herkes derin ibr hay
ret ve heyecan içinde kalmıştı. Çün 
kü bohçada, kafatası çıkarılmış ~ 
lan, kesil bir baş vardı. 

Padişah, Beyazıt, ileri doğru bir 

az eğilmişti. Artık ölüme yaklaşan 

bu ihtiyar, muztarip bir sesle: 

- Bu, kimin başı? .. 

Demişti. 

Zeynel Han, Efendisinin muvaf fa 
kıyetinden mağrur bir eda ile: 

- Sultanım! .. Ozbekler hüküm

darı, Şiban Hanın kellesidir. Şa

hım Efendim; zafer hediyesi ola

rak, zatı hümayununuza göndermiş 
tir ... Hazinei şahanenize layiktir, 
diye cevap vermişti. 

Bcyazıdın yüzündeki hatlar, bir 
az daha derinleşmişti. Zihninden en 
dişeli bir sual geçmişti... Şah Isma
il; kendisine, böyle kudretli bir hü
kümdarın başını göndermekle, aca
ba ne demek istemişti? .. 

Ihtiyar Padişah, bu hediyeye te
şekkür etmemişti. Hatta; bu hedi
yeyi kabul edip etmediğine dair bir 
kelime bile söylememişti. 

Yalnız, tahtının arkasında el pcıı 
çe divan duran Ulema ile bazı dev
let ricali arasında, hafif bir fısıltı 
cereyan etmiş .. Adeta bir tehevvür 
dalgası gibi; 

- Vay, gidi .. Bu, ne küstahlık
tır! Bu Kızılbaşlar Şahı, adeta mey 
dan okuyor. 

Sözleri, kulaktan kulağa geçmiş
ti. 

Kanh Bir Biat 

Zeynel Han; kışı Istanbulda 
geçirdikten sonra, Mayıs a

yının ilk günü harekete karar ver
mişti. 

Uzun süren yağmurlu günler geç 
mişti. Artık havalar düzelmişti. Ba 
har, bütün taravetile hükümferma 
oluyordu. Istanbulun berrak sema 
sı, bütün şaşaasile parlıyordu. 

cynel Han, artık hareket için 
hazırlanıyordu. Fakat lstanbulda, 
birden bire korkunç bir fırtına kop 
muş; onu yolundan alıkoymuştu. 

Nisanın 25 inci cumartesi günü 
idi. (1512 - 918). Topkapı sarayının 
avluları mahşer haline gelmişti. 

(Babı hümayun) denilen birinci 
kapıdan, (orta kapı) denilen ikinci 
kapıya kadar o geniş meydana iğne 
atılsa yere düşmesi mümkün değil
di. 

(Arkası var) 

• 

icra Vekilleri Heyetinin tasdikinden geçen ve Temmuz ba,ın
dan itibaren meriyete giren Türkiye - Macaristan ticaret anla,ma
sınm ihtiva ettiği mühim esasları bildiriyoruz: 

1 numaralı listede yazılmış olan 1 
Macar menşeli mallar, miktar itiba

rile tahditsiz, iki numaralı listede ya T rakyanm kus yemleri itlrak e. 
dildiğmde41 piyasaya getiril- zıh mallar, her madde için tayin o

mektedir. Bu seneki mahsulün ihti- lunan kontenjan hadleri içinde ithal 

Buğday 

Stoku yacı ka~ılıyacak kadar olduğu haber 
veriliyor. Dün ~elen 35,000 kilohk bir 
parti maim kilosu 8,21 - 8,30 kuru~ 
arasında satılmı~tır. 

• 
A ıntalyadan gönderilen bu sene-

nin mahsulü susamlardan 2000 
kiloluk bir parti kilosu 18 kuruştan 
mü~teri buJmu~tur. 

• 
Y t>ni mahsul i~ tombul fındık Ey-

lül teslimi olarak 43 bu!:uk 
kuruştan gelesiye sattlmı~tır. 

Dünkü Muameleler 
Dünkü borsa muameleleri hafta 

başı olmasına rağJl1en gevşek geç
miştir. Unitürk 15 liradan açılmış ve 
yine 15 liradan kapanmıştır. Dün yal 
nız Aslan çimentosu ile Anadolu tah
villeri üzerinde biraz iş olmuştur. A
nadolu tahvilleri 41,10 liradan ve 
Aslan çimentosu 12,80 liraya kadar 
muamele görmüştür. Bir lngiliz lira
sının Merkez Bankasınca kıymeti 631 
kuruş olarak tespit edilmiştir. 

FiLiSTİN KASAPLIK 
HAYVAN lSTlYOR 

Filistinden kasaplık hayvan istenil 
mcktcdir. Italya ithalatçıları da pa
çavra ve kağıt döküntüleri satın al
mak için müracaat etmektedir. 

edilebileceklerdir. Macaristan, ayn
ca, genel ithalat rejimimizden isti

fade edecektir. Artıyor 
Macaristan, Türkiye menşeli bü-

tün mahsulata ithal serbestisi ver- Dün şehrimize üç marşandiz tre-
nile elli yedi vagon buğday, beş va

miştir.Bu serbesti, ancak gaz istihsa gon çavdar, sekiz vagon arpa gel-
line mahsus olan kömürlere de veril- miştir. Gelen malların mühim bir 
miştir. kısmı satılmıştır. Mevnıdatın çoklu-

Her nevi kuru meyva için 800 bin ğuna rağmen fiyatlarda ehemmiyet
düğümlü halılar için 200 bin Pengo 1 li tebeddül olmamıştır. Fakat on gün 
kıymetinde bir kontenjan da tespit evveline nazaran buğday fiyatları düş 
ed"I · t" müş sayılabilir. Piyasaya bol mal çı-

1 mış ır. k l h . ihti te . 
arı ması şe rın yacını mın e-

Anlaşma, 1 temmuz 938 e kadar decek stokların artmasını neticelen-
meri olacaktır. Herhangi bir zaman direceği için fazla mal gelmekte de
feshedilebilecektir. vam ettiği müddetçe fiyatların daha 

ziyade düşmesi ümit edilebilir. Dün 
yumuşak buğdaylar çavdar nispetle

BORSA 
23 Ağustos PAZARTESİ 

PARAL,Al~ 

Sterlin 631,50 631,50 
Dolar 123,- 127,-
Fransız Fr. 90,- 100,-
Liret 110,- 115,-
Belçika frangı 80,- 84,-
Drahmi 18,50 23,-
!sviçre Fr. 570,- 580,-
Leva 20,- 23,-
Florin 65,- 70,-
Kron Çek 75,- 84,-
Şilin Avusturya21,- 23,-
Mark 28,- 31,-
Zloti 20,- 23,-
Pengo 21,- 25,-
Ley 12,- 15,-
Dinar 48,- 52,-
Kron İsveç 30,- 32,-
Altm 1051,- 1052,-
Banknot 257,- 258,-

Ç EKLER 

Londra 631,- 631,-
Nevyork 0,7908 0,78965 
Paris 21.0525 21.0625 
Milfmo 15.0270 15.0270 

rine göre 5,30 - 6 kuruş arasında, 
7 - 8 çavdarlılar 6,10 kuruştan ve 
yulafın ekstra ekstraları 6,17,5-6,22 
kuruştan satılmıştır. Sert buğdaylar 
ise 5,27 - 5,30 kuruşa verilmiştir. 
Arpa fiyatlarında 2 - 5 para kadar 
tenezzül olmuş ve iyi arpalar 4 ku
ruştan satılmı§tır. Çavdarlar kıyıne
tini muhafaza etmiştir. Kilosu 4,35 
kuruştan müşteri bulmuştur. 

ZAHİRE 
BORSASI 

23 Ağustos PAZARTESİ 
Fll'.'Al'LAR 

Cinsi Aşağı 

K. P. 
Buğday yumuşak 6 5 
Buğday sert 5 30 
Buğday kızılca 6 5 
Arpa 4 -
Bakla 3 38 

Yukan 
K. P. 
6 12,5 

Köy Bakkalı ••. Brüksel 4.6950 4.6950 
Atina 86.6085 86.6083 
Cenevre 3.4425 3.4425 

Çavdar 4 32,5 
Kuşyemi 8 21 
Susam 18 -

4 3,5 
4 12,5 
4 35 
8 30 

Di~·ip te geçmeyiniz. Aralarında 
bulunduğu köylin sağlık işlerine 
dil<ıkatli bir alfıl<a ı::österen de çı
kıyor... Manisanın ke.mnr bir kö
yünde bakkal oımyucu.muz Bay 
Tojon köylerde bu nıevsimde kü
~iik çocuklann çok telef oldukları
nı haber veriyor ''e ~·a.t<mlarında 
heldm bulunmadığı içi.n yapılacak 
~eyleri bizden soruyor. 

Sa~·ın okuyucumuz.un hu hayırh 
alfı.kası bütün köy bakkaUarı İ!:in 
bir ~eref olduğu gibi içinde yaşadı
ğı köy halkı için de t.ebrike değer. 
Köyün çocuklarmu kurtarmQ·a ~a
hşan halclmlın sattığı gıda madde
lerinin de temiz , .e sağlam olmaları. 
na pek çok dikkat ettiği ı:üııhcsiz
dir. 

Okuyucumuz, hem de bir hekim 
ı;:ibi ha!'tayı müşahede etmesini bi
li)·or, "Bir ya.5ındaki çocuğa bara.
ret bastığı anncsiıııin t>lincle gördii
ğii su bardağına sarılmasından an
laşılıyor'' demesi ne ı.,rüzel tariftir!. 
Hu mevsimde çocukların ~okça te
lef olmasına sebep ola.n o hastalık 
- çocuk kolerası dediklni, fakat ha 
ldki kolera olmıyan !:-icldetli ishal 
lıa.-.tahğı - hakikaten mini mini ço
cuklarda ol ır ve ishalin şiddetle de 

vnmından çocuğun kanrsusuz kaldı 
ğı için zavallı mini mimi su içmiye 

ihtiyacını bu suretle gösterir. 

Ancak bu hastalık daha ziyade 

- hemen daima - inek sütü ile besle
nen çocuklarda olur. Olm~·ucumu
zun bulumduğu köyde çocuklannı 
kendileri emziremiyen annelerin 
b()yle göı.e çarpacak kadar çok sa
y](fa olacağını tahmin edt>miyorum. 
Ontm için oktı),ıcumuzun tarifine 
göre çocuk kolerasına benziyeıı 

hastalığa, anne sütü emen ~ocuk-

Jarda da bulunnblleJı b:ıyat;ı mide 
\"e barsak iltihabı hastalığının ka
rı5tırılmı~ olması mümkündür. 

Bu Imkfi.n da gösterir, ki yalnız bir 
kimsenin sağlığını uzaktan tahmin 
etmek doğru birşey olmadığı g-ibl, 
bütün bir köy !:Ocuklarını ishal
den muhafaza i(,)in böyle uzah--tan 
muhabere ile sağlık tedbirleri bil
dirmek J1iç doğru olmaz. Sayın o
kuyucumuz gazetemize ~önderdiği 
o güzel mektup gibi bir mektubu en 
yakın bir resmi mal;:ama g<ınıderir
se o köydeld çocuk Jıa.,talığım ye
rinde tetkik ederek lazım geleın ö
ğiitleri verecek bir hekimin gelmesi 
elbette gecikmez. 

Bununla beraber, oraya hekim 
gelinciye kadar, okuyu<'umuzıın ,.e 
zaten bütiin çocuklu ailrlerin i!;ileri
ne yarayuak birkaç umumi ted
biri yazacağım. 

Kü~ük çocukları çocuk kolerasın 
dan korumak için en i)'İ tt"dbir mut 
laka anne sütiyle beslemektir. Ço
cuğun kendi annesi emziremezse 
lıa..'ika bir bayan bulunur. Bu da ol
ma:r$a eşek stitii inek siifüne tercih 
edilmelidir. Çok sıcak me\'simde i
nek süti.i kü~ük çocuğa fazla yağlı 
gelir. inek siitiindeın ba~ka birşey 
bulunamayınca ~ocuğu )·oğurt n
ya ayranla beslemek mümkündür. 
Kutularda satıları süt tozlan bile 
çocuk kolerası hastalığında taze 
sütten daha e1'·erişli sayılır. 

Şiddetli ishaJ başladıktaaı sonra 
yapılacak tt>dbir de - hekim gelin
ciye kadar - çocu~ kırk sekiz saat 
yalnız kaynamı~ ve şekersiz su içir 
me.ktir. Çocuk içme:rse emzikle ve
rilir, onu da alamazsa damlalıkla 

ve mütemadiyen a~1.ına damlatılır. 
Çocuk annelerinde bu işi görecek 
kadar sabır daima bulunur. 

Sofya 63.3914 63.3914 
Amsterd. 1.4325 1.4325 
Prağ 22.6625 22.6625 
Viyana 4.1838 4.1838 
~fadrit 12.0444 12.0444 
Berlin 1.9660 1.9660 
Varşova 4.1790 4.1790 
Budapeşte 3.9810 3.9810 
Bükreş 106.4975 106.4975 
Belgrad 34.39 34,39 
Yokohama 2,7225 2,7225 
Moskova 20,435 20,.135 
St<>Hholm 3.0738 3.0738 t 

1 '"---==--.,-..C--"_..) 

tç fındık 43 ·-
Pamuk 4;3 20 
Pamuk yağı 4 1 20 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Tiftik 
Yapak 
Susam 
Nohut 
Fasulye 
Mısır 
P. Yağı 

GELEN 

43 20 

43 -

975 Ton 
143 Ton 

90 Ton 
41,5Ton 
24 Ton 
25 Ton 
12 Ton 
23 Ton 
15 Ton 
92 Ton 

Nafıa teKnik oku'u müdür üğünden: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konulan iş: Istanbul Beşikhş 

Yıldızda bulunan Teknik Okulu Tedrisat binasında şartnamesine göre 
yapılacak Hedmiyat, Çatı inşası, Betonarme döşemeler, su ve clektıik 
tesisat ve tcferrliatıdır. 

2 - Keşif bedeli 47485 lira 43 kuruştur. Eksiltmeden iki saat ev
veline kadar mektebimizden alınacak irsaliye ile Yüksek Mühendis Mek
tebi muhaRebesine yatırılacak olan ilk teminat 7122 lira 82 kuruştur. 

3 - Eksiltme şartnamesi \'e tcferrüatı, Yüksek Mühendis Mektebi 
ımuhasebesine yatırılacak olan 237 kuruş bedel mukabilinde alınacak 
makbuzun ibrazı şartile, mektebimizce verilir. 

4 - l!Jksiltme 25 - 8 - 937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 
15 te Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi muhasebeciliğinde top
lanacak olan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

5 - lsteklilerin teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat ev
velim~ kadar Yüksek Mühendis Mektebi muhasebesinde toplanan kQmis
yon başkanlığına makbuz mukabili vermeleri lazımdır. Postada vaki ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Eksiltmiye girebilmek için Nafıa Vekaletinden alınmış ve en az 
30,000 lira tutannda betonarme -bina insaatı yaptığına dair müteahhit 
ves.ikası ve cari sene ticaret odası belgeleri bulunmak lazımdır. (5907) 

Devlet Demiryolları 

dürlüğünden: 

işletme Umum M .. " U• 

Umumi tedrisat dereceleri dahilinde bulunan resmi ve maarifçe mu
sııddak hususi bilumum mektepler ve üniversiteler talebesine tatbik olu
nan ve umumi tarifeye göre yüzde 50 tenzilatı havi bulunan DD/7 No.lı 
hususi yolcu tarifesi 1, 9, 1937 tarihinden itibaren 9. Işletme Mıntaka
sma da teşmil olunacaktır. Fazla maliımat istnsvonlardan alınabilir. 5510 
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(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

Ordumuzun 
17 nci Jeoloji 
Koagresinde 

Büyük Manev
radan Sonra 

Çin - Japon harbi r-:-
(Baş• 1 incide) 

1937 
İmtihanı 

(Başı 1 incide) 

silahlar arasındaki beraberliği ve a
hengi ne dereceye kadar temin etmiş 
lerdir? Hazerde öğrendiklerine harp 
sahnesinde ne dereceye kadar tatbik 
imkanı bulmu§lardır? 

M anevra denilen im~.ihan, ha_:p 
şartlarına milmkun oldugu 

kadar yaklaştırılmakla beraber tam 
bir harp ve ateş imtihanı sayılaımaz. 
Bir defa seferbel' olmamış bir ha?.er 
kuvvctile harp vazifelerini görmekte 
müşkülfı.t vardır. Cephe gerisi hare
kete getirilmiş değildir. Sonra neka
dar olsa ateşi ve ölümü mafruz saya 
rak yapılan bir harp oyunu. bütün fı
'nillerin tam ve hakiki bir tecrübeden 

C'irilmesine imkan bıraatmaz. 
·ı zaruri eksiklere rağmen Trak

ya manevraları ordu için de, memle
ket için de çok hayırlı bir imtihan ol
muştur. 

Askerliğin temeli, milletteki kabili
yet, istidat, umumi alaka, fedaıkarlık 
ve amirlere emniyet ve sevgidir. Bun 
lar olmadıkça en mükemmel teçhizat 
sıfır hükmündedir. En tesirli bir si
lah, bir teneke parçası kadar kıymet
siz olur ve günün birinde ancak düş. 
manm işine yarar. 

Trakya ımanevralarındaki muvaf
fakıyet, dar bir manadaki askeri va
sıflardan ziyade; yeni rejim ve yeni 
harfler sayesinde millette vücut bu
lan bilgi ve uyanıklığın imtihanı ol. 
muştıur. 

Açık bir surette görülmüştür 

ki, kumanda yerinden en kü
çük kıtalara kadar dağılan emri, 
Türk silbayı, küçük sübayı ve neferi 
anlamıya, benimsemiye ve canla baş
la tatbik etmiye müheyya ve mükte
dirdir. 

Hakem sıfatile hareketleri takip e
den müktedir bir crkflniharbimiz ba
na dedi ki: "Manevranın ilk gününde 
tek tük noksanlar göze çarpıyordu. 

Biraz canım sıkıldı. Fakat bunlar se
ferber olmıyan bir kuvvetle seferber. 
lik vazifeleri görülmesinden ileri ge
len tabii ve zaruri noksanlardı. İkinci 
gün her şey düzeldi. Altmış birinci 
fırkanın bir taarruzunu seyrettiğim 

zaman göğsüm iftiharla kabardı. A
kademide okuduğumuz tabiye dersle
rinin canlı bir nümunesini görmüş 
oldum. Motörlü kuvvetlerle muhtelü 
silahlar ve kıtalar arasında tam bir 
beraber çalışma vardı. En küçük ne
fere kadar herkes vazifesini sevgi ve 
alaka ile yapıyordu.,, 

T raeya manevralarında Türk 
askerinin ve kumanda heyeti

nin bilgi ve meziyetlerile beraber as. 
kerin sağlık ve bedeni mukavemeti 
de iyi bir imtihandan geçmiştir. Ma
nevralar esnasında kıtalarda başı ağ
rıdığından, ayağını kundura vurdu
ğundan hiçbir nefer şikayet etmemiş
tir. Bu da bakımın, iaşenin, teçhiza-
tın bir imtihanıdır. • 

Bir haftaya yakın bir zaman en 
zahmetli yürüyüşler, hareketler, hü
cumlar yapmış olan kıtalanmız geçit 
resmi ımeydanma çıktıklan zaman u
zun bir istirahat devresinden yeni çık 
mış gibi zinde, taze ve canlı görünü
yordu. 

Geçit resmi meydanında ve bütün 
manevralar esnasında Trakyanın şe
hirli ve köylü halkının alakası ve or
duya bağlılık ve sevgisi de güzel bir 
imtihan geçirdi. En ihtiyardan en kü
çük çocuğuna kadar bütün Trakya. 
da coşkun bir bayram günü manza
rası vardı. Bu tabii tezahUrler kar
şısında bilhassa ecnebi misafirleri. 
miz gördüler ki, bu memlekette mil
leti koruımıya memur bir ordu değil, 
askeri kuvveti benimsiyen, ona tam 
destek olan, yaşamıya azmeden ~ü
tün bir millet var. 

' o ost ve müttefik askeri heyet-
lerle diğer askeri ateşeleri bi

ribirinden ayırmıyarak gösterilen sa
mimi muamele tarzı da ordu ve mem. 
lei<et için gü~el bir iımtihan olmuştuı:. 
Ecnebi ateşelere katiyyen yaldızlı bir 
gösteriş yapmıya kalkışılmamıştır. 

Bütün kusurlar kendilerine gösteril
miş, bütün t enldtler onların huzurun. 
da yapılmıştır. Böylece Türk harici 
siyasetinin sulhe dayanan ruhu pek 
güzel bir surette tebarüz ettirilmiş-

(Ba§ı 1 incide) 
den yataklan arasındaki münasebet. 
leırdi. 

Bundan başka Sovyetlerin Kutup 
mmtakalannda yeni yaptıkları jeolo
jik araştırmalarla Orta Asya jeolojik 
bilnyesi ve maden servetleri çok ko
nuşulan mevzular arasrndadır. 

Heyetimiz Türkiyedeki yeni kömür 
havzalarına ait jeolojik meseleleri ve 
Türkiyedeki üçüncü zaman arazisini 
ve bu zamanda te§ekkül eden linyit 
yataklannı kongreye tebliğ etmiştir. 
Bu mesele kongrede büyük bir alaka 
ile dinleınmiştir. Kastamonu civarında 
tetkikatına yeni başlıyan Azdavay 
ve Kara Fasıl kömür yataklarile Zon_ 
guldak - Ereğli havzası arasındaki 
münasebet tc tebarüz ettirilmiştir. 

Bu yeni tetkikler kömür ha vzamızm 
Cenuba doğru uzandığı mevzuunu kö 
mürlerimizin hakiki ihtiyatlarını vo 
cinslerini meydana çıkaracağı için 
verdiğimiz malümat kongrede büyük 
bir dikkatle takip edilmiştir. Bu kon
grenin temin ettiği faydaların en mu. 
himmi, verilen yeni malUmatla dünya 
kömür ve petrol reııervelerinin son du 
rumunun anlaşılmış olmasıdır. Kon-
gre mukarreratı haritalarla ve ilmi 
tebliğlerle bütün dünyaya bildirilecek 
tir. Ancak kati olarak tespit olundu. 
ğuna göre, 1913 yılında Sovyet Rus
ya arazisinin kömür ihtiya~ların~ 
mecmuu 230 milyar ton tahmın edil
diği halde yeni yapılan geniş araştır
malar neticesinde kömilr ihtiyatlan. 
nın 1600 milyar tona yükseldiği ve 
bu miktarın dünya kömür ihtiyatının 
yüzde yirmisine yakın olduğu anlaşıl 
mıştır. 

Şunu söylemek lazımdır ki Sovyet
ler kongreyi çok mükemmel bir şekil 
de organi?.e etmişlerdir. Kongre sa
lonunda alman tertibat sayesinde 
l800 jeoloğa, bildikleri li~an~a~la 
kongreyi takip imkanı venlmıştı~. 
Kongrede l!"'ransızca, Almanca, lngı
lizce ve Rusça konuşulduğu sırada 
hatibin konu§tuğu dili bilmiyenler, ku 
!aklarına taktıkları mikrofonlarla 
kürsüde söylenen dilin Fransızca, Al
manca veya Rusça tercümesini dinli
yebiliyorlardı. 

Kongre esnasında Moskova civa. 
rına, Leningrada ve billiassa yeni ya
pılan Volga kanalına seyahatler ter. 
tip olunmuş ve jeoloğlara son derece 
misafirperverlik göstcrilmekl~ ~er.a
ber lazım gelen izahlar da verilmı§tır. 

Sovyet dostlarımızın bilhassa he: 
yetimize karşı gösterdikleri hususı 
sempati ve alakayı kaydetmed~n .ge
çemiyeceğim. Kongreden çok ıstıfa
dc etmiş olarak dönüyoruz. Kongre
ye Sovyet devlet adam~arı çok .ehı:_m· 
miyet vermişlerdir. Kongreyı agır 
sanayi komiseri Mezhlav~k yoldaş 
açtığı gibi verile~ her zı~a~ete de 
Molotof yoldaş rıyaset etmıştir.,, 

Profesör Hamit Nafiz bizimle gö
rüştükten sonra Vekalete raporunu 
vermek Uzere akşam trenile Ankara 
ya hareket etmiştir. 

Hamamcllar 

Belediyeyi Haksız 

Görüyorlar 
KırkçC§me sularının kesilmesi yü

zünden evvelce birkaç hamam kapan
mış; depolarında su bulunananlar da 
sonrBA'.ian kapatmaya mecbur olmuş
lardı. Halen 37 hamam kapalı bulun
maktadır. Hamamcılar, dün yeni bir 
iddiada bulunmuşlar ve bu maksatla 
Istanbul mebuslarına müracaat et· 
mişlerdir. 

Hamamcıların şikayet ve iddiasına 
göre, hıfzıssıhha kanunu mucibince 
belediye beş yıl içinde şehir sularını 
sıhhi şekle sokmaya mecburdur. Fa
kat belediye beş yıl hiçbir şey yap
mamış, tam bu müddetin bitmesine 
iki ay kala Kırkçeşme sularını ka • 
patmıştır. Halbuki bu suların bu beş 
yıl içinde mikropsuz bir hale geti
rilmesi için ne mümkünse yapılması 
li.zımdı. 

çin gizli kapaklı işleri tabil görmek 
icap eder. Fakat demokrat bir mille
tin sırf barışı, emniyeti, istikran ko. 
rumak maksadile meydana getirdiği 
silahlı kuvvet için bu ihtiyaç y~tur. 
Hükumetimiz ve kumanda heyetimiz, 
bütün dünya askerliği için böyle ye. 
ni bir samimiyet ~ığırı açmakla cid
den çok dikkate değer bir olgunluk 
imtihanı geçirmişlerdir. 

(Başı l lııcide) 

Dost 1ran heyeti vapurdan 
şehre çıkıyor 

ataşelerinin önünde yapıldığı görül
müştür. Fakat bu defa Trakyada 
gösterilen açık ve samimi hareket 
tarzı, bütün dünya için yepyeni bir 
ç:ığır açmıştır. 

Manevraların en ince ve hususi 
tenkitleri bile ecnebi ataşelerin ö
nünde yapılmış, bütün kusurlar or
taya atılmıştır. Bundan başka hakem 
rnporlarmm hulasaları ecnebi ata~e
militerlere tebliğ edilecektir ki bu ra
porlarda her türlü tef errüatta yapı
lan kusurlar gösterilmiştir. Ayni za
manda ecnebi ataşemiliterlere yirmi 
beş kadar kroki tevzi edilecek ve böy 

lece manevra hakkında tam bir fikir 
sahibi olmalarına imkan temin olu-
nacaktır. 

Bu hareket tarzı, ancak barıştan 
başka emel beslemiycn ve taarruz ih
timallerine karşı kendine güvenen 
bir ordudan beklenebilir. 

Manevranın Yegane 

Yarahsı 
Trakya manevralarında yüz bin 

kişi dövüştü, türlü türlü hücumlar 
yapıldı. Silahlar patladı. 

Bu kadar gürültii içinde nazarlık 
olsun bir damla kan akmasın mı ? 

Bir damla kan kaybetmek feda
karlığını, Diyarbekir mebusu ve Ku
rultay askeri encilmeni reisi General 
Kazını Sevüktekin üzerine almıştır. 

General Kazım çok tezcanh bir 

zattır. Biraz vücutlü olmasına rağ
men safi harekettir. Manevra yerin
de otomobilinden fırlamak isterken 
başı şiddetle kapıya çarpmı§ ve ha
fif~e yaralanmıştır. 

General Kazım Sevüktekin, m~ nev 
ra sahasının yegane yaralısı sıfatile 
günlerce sargılı başla gezmiş ve or
talığa hakiki bir harp manzarası ver
miştir. 

Generalin dostları meraka düşme
sinler, yara çok hafiftir. 

Sigaradan Sigara 

Yakmak Yasak Değil 
Son günlerde bazı gazetelerde si

garadan sigara yakmanın menedil
diği ve bu gibilerden para cezası a
lındığı yolunda bazı yazılar görül
milştür. 

Diln emniyet direktörlüğünden al
dığımız bir tezkerede. alakadarlara 
bu yolda hiçbir emir verilmediği gi
bi, herhangi bir tasavvur da mevcut 
olmadığı bildirilmekte ve tekzibi is
tenmektedir. 

Adliyeyi Yakan Suçlu 
Usküdar adliye binasını yakmak

tan suçlu Nurettinin sorgusuna de
vam edilmektedir. Şimdiye kadar 25 
şahit dinlenmiştir. Hazırlanmakta o
lan tahkikat evrakı, 150 sahifeyi bul 
muştur. isticvap birkaç giin daha sü
recektir. 

Nurettin. dün de sorgu hakimliği
ne getirilmiştir. 

Devlet Demiryolları 

Müdürlüğünden: 

düellosuna giriştiler ve bütUn kuvvet 
!erile döğüştüler. Muharebe netice

! sinde 500 maktul ve bin kadar .mec
j ruh düştüğii tahmin olunmakt~dır. 
Çinliler bir hayli mukavemet ettıkle. 
ri halde mukavemetleri az çok kırıl
mış ve neticede takviye kıtaatını bek
lemiye mecbur olmuşlardır. 

Şanghayda harp bütün şiddetile 
devam etmekte ve gittikçe şiddetini 
artınmaktadır. 

Şimalde Hopein merkezi olan Kol
ganm Çinliler tarafından zaptolundu 
ğu haber veriliyorsa da bu haber he 
nüz teeyyüt etmemiştir. Muharebeye 

1

30 bin Çinli iştirak etmiı;,ıtir. 
Tientsin'den haber verildiğine gö 

. re Şimali Çindeki Japon kıtalan 150 
bin kişi tahmin olunmaktadır. Bunla 
ra 8000 kişilik bir takviye kıtası gön
derilmiştir. 

Japon tebliği 
Son Japon resmi tebliği şudur: 
22 ağustos günü Şanghay'da 61, 

62, 15, 19 ve 63 üncü Çin fırkaları 
Şapei ve civarında ehemmiyetleri 
nisbi ve mahalli olan birkaç taarru-
za tcşebbils etmişlerse de Japon kı
talan bu taarruzlara mukabele ve 
Hongkow mahallesini temizlemişler
dir. 

22 ağustosta saat beşte Şanghayın 
üzerinden uçan ve tarassutta bulu
nan bir Japon deniz tayyaresı iki Çin 
tayyaresinin geldiğini görerek onlar
la mücadeleye başlamıştır. Deniz tay
yaresi evvela Çin tayyarelerinden 
birini düşürmüş sonra mitralyözle • 
rind<>lti bütün fişekıı>IJ sarfettiği içjn 
ikinci tayyareye hilcum ederek yüz
me tertibatiyle çarpışarak onu da ye
re düşürdükten sonra hareket üs.sü
ne avdet etmiştir. 

Japon tayyareleri 
Ayni gün saat 15 te üç Japon tay

yaresi Şanghay'ın 20 kilometre şima
linde kain Faoşan'ın üzerinde ve 
Yangtse ile Wangpoo'nun mansıp ci 
hetinde dokuz Çin tayyaresi görerek 
bunlarla muharebeye tutu§mu§lar
dır. Bu muharebede beş Çin tayyare
si düşmüştür. Japon tayyareleri ha 
sara uğramadan dönmüşlerdir. 

Şimali iÇnde, 20 ağustos gecesiyle 
21 ağustos gününde Çahar'dan ~fan
çukuoya girmis olan 3.000 kişilik bir 
Çin kuvveti Kunngtung ":Mançukuo'' 
daki Japon ordusu tarafından geri 
püskürtülmüştür. Japon ordusu Ç:ı.
har'ın cenubu şarkisindc Çin Seddi 
uzunluğundaki mevzileri i şgal etmiş
tir. 

Pekin civarında 
Nankin civarmda Japon orduları 

Çinlilerin taarruzunu tardetmekte ve 
Çahar ile Hopei arasında bulunan 
Çin Scddine doğru, arazinin arızalı ol 
ması yüzünden, betaetle ilerlemekte 
dir. 

20 Ağustosta Pekinin cenubu şar
kisindeki dağlık mıntakada üç Çin 
fırkasının yaptığı taarruz 21 ve 22 A 
ğustosta Japon krtalan tarafın 'fan 
tardedilmiş ve Çinliler Liangşing ve 
bu şehrin garbine doğru ricat etmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Japon tayyareleri 22 Ağustosta 

Şiankiako "Kalgan,, nın 30 kilometre 
cenubu şarkisinde tahşit edilmiş olan 
Çin kuvvetlerini bombardıman ederek 
bunlara mühim zayiat V€ırdirmişler
dir. 

Tsing - Tao'da Japon düşmanlığı 
hareketi dolayısiyle vaziyet nazik bir 1 

safhaya girmi§tir. Japon kolonisine 
mensup kadın ve çocukların büyük 
bir kısmı 21 Ağustosta tahliye edil
miştir. Diğer kısmı bugün tahliye e
dilecektir. 

Çin aularındaki lngiliz 
1 

filoları 1 
Londra, 23 (A.A) - Maltadan bil

dirildiğine göre, Çin sularındaki In
giliz torpido muhribi filosunun Akdt>
niz filosundan bir torpido muhribi fi
lotillası ile takviyesi planlan terke-
dilmiştir. ! 

Uç lngiliz torpido muhribi filotilla. 
sı, her zaman olduğu gibi bundan 
böyle de Maltada kalacaktır. 

OSMANLI BANKASI 
i LAN 

Osmanlı Bankasının Galata, Yeni
cami ve Beyoğlu devairi, Zafer Bay. 
ramı münasebetiyle 30 Ağustos 1937 
(Pazartesi) kapalı bulunacaktır. 

Haydarpaşa işletme 

16, 8, 937 tarihinden itibaren Haydarpaşa - Adapazan ve Izmit -
Adapazarı arasında işletilmekte olan gezinti trenlerimiz mülgadır. Muh

alkın mnlUmu olmak üzere ilan olunur. (5493) 

Hayatta Muvaffak 
Olmak ister ·misiniz? 

Gcuson i•minde bir müellif hayatta muvalfalır· 
yetin bütü!' anahtarlarını aıağıdaki kitaplarda uer
mİftir: 

Dr. Gasson diyor ki: 
"Bu eser dinamitle dolduru1 

muttur. Bunun gayesi, bir 
çok if sahiplerini mahveden 
atalet ve korkaklığı berha"• 
etmektir. Bu kitap cesaret • 
lerini kaybetmek üzere olaf1• 
lara kurtulut yol ve vasıta • 

larıru gösterir. Bu kitaP 

mü~külleri yenmek istiyeJ'I 
herkes için yazılmıttır. Bu kitap bot sözler, '\~vet 
efendim, hakkınız var,, "batüstüneler,, kttabr değil· 
dir. Ben bir nazariyeler kitabı değil, umumi çareler 
kitabı yazdım.,, Fiyatı 75 kuruf. 

• 
Kendini 

Tanır mısın? 

Dünyada en mühim fey in
sanın kendi ~arlığıdır. Bü • 
tün öteki feyler teferrüat • 
tan ibarettir. Kendinizi ta '" 
nımak istiyor musunuz? 
Kendi kabiliJ,~tinizi, kendi 
varlığınızı, kendi hususiyet• 
lerinizi tanımanın ve bun " 
ları iyi yolda kullanmanJJ1 
sırrını öğrenmek istiyorsanıı 

bu kitabı okuyunuz. Fi. 75 Kr. • 
Talih Sensin 

I 

Talihini başka yerlerde ara• 
ma.Talih bizzat sensin. El"• 

rir ki bunu bilesin ve bun .. 

dan istifade edesin. Talihini 

başka yerlerde arıyanlar, ha· 

fifler, zavallılar ve mağlup

lardır. Bu kitap size talihi· 

nizi öğretecektir. Fi 75 Kr. 

• Yeni Müşteri · 
Bulmak San'atı 

Dr. Ga11on diyor ki: 
"T etkikatım neticesinde 
gördüğüm hakikat tudur ki, 

her tacir bu kitapta göster" 
diğim usulleri tatbik etmek 
auretile bir iki sene gibi kıs• 
bir zaman içinde müşterile " 
rin adedini bir misli arttı " 
rabilir. Müşteri arayıp bul· 

' mak bir aan'attır ki, bun~ 
pek az kimse bilir. Ben bu kitabımda size bu san 
ati öğretiyorum.,, 

Fiyatı 50 kuruş .. 
8 

ideal Büro 
Bu kitap bürolannın İf çı 

karma kudretini 

istiyenler, için kısa, fakat • 
meli bir kitaptır. U size a 
masraflarla çok iş nasıl Ç 

karılabileceğini gösterir. F 

VEN/ / na ve yanlıt büro usulle 
81.!L1tt4:~Şrelll yüzünden geri kalan, hatl 

... !_1t·4n zarar eden veya batan müe 
ıese'er sayılamıyacak k 

dar çoktur. Bu kitap, bu gibileri kurtarmak için Y 
zılmıttır. Fiyatı 50 Kuruf. 

• Doktor Gcu•on'un bu ıaylada gördüğünüz eserle 
ni idarehanemiulen alabilirainiz. latanbulda bulu 
miyanlar, bedellerini po•ta pulu olarak idarehan 

mize gönderebilirler. 

IST AN BUL "TAN,, MATBAASINDA 



=====================:=-TAN -:::=====================-=============:::c:==========ıı 
''Bu s1rn hiçbir vakit 

zevcime ifşa etmedim" 
~ el! WOO lira olan 800 ton katran yağı 1-10-1937 
'b.. ta::t 15 de kapalı zarf uauJU ile Ankara.da Nafia Vekaleti 
~ ite . alınacktır. 

taMıı ~k isteyenlerin f3480) liralık muvakkat teminat ile kanu
'1li --"151 Vesikalan ve Nafia mUteah.hitUk vesikumı ve ~klif

~etk:: il.at 14 de kadar Devlet Demiryollan Malzeme da.iresln
;ı:"lllıtı onıtıyon'J Reisliğine vermeleri llr.ımdrr. 

, ~T\232) kuruta Ankara ve Haydarpap veznelerinde satıl· 

• • • 
Cİ\'~ lleınıryollan birinci tıletıme mmtakasmda Dil iıkeleai istaayo
~llert kilometre M + 600 ocağından af&iıda m1ktarı ve muham- ı 
Çlk&nını.-~ı Balast ve Blok birden kapalı zarf usulile münaıkaaa· 
~~wr. _ 

dt ~· 9, 937 tarihinde salı günü 11$1 16 da Haydarpaşa garı bi- 1 ..r: İfletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. isteklilerin 1 

leiıtt llneainde yazılı muvakkat teminat mektubu evrak ve ve
il ltll1 D1ektuptarmı eksiltme günü nihayet n.at 15 e kadar Ko

._.....,..,.._ itine vermi, olmalan llzımdır. (5532) 
Cinai İhale edilecek Metre mik&.bm Muhammen Muvakkat 

Miktar m 3 vagonda tes- bedeli teminat 
lim Muham-
men bedeli 

Kurut Lira Kru. Lira. Ku. 

3500 260 ) 

3000 210 ) 

2~ 160 ) 2,650.00 1848.75 

2000 90 ) 

3000 115 \ 

• • • 
~ l>erniryoııan birinci işletme mmtakumda ••ağıda mevkileri, 

ktPalı"e muhammen bedelleri yazılı balast her tq ocağı için ayrı 
tart usuliyle münakasaya. çıkarılmıftır. 

~. 7, 9, 937 tarihinde salı gtlnU aaat 16 da Haydarpaşa garı bi
birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. İsteklilerin 

te~anıeainde yazılı muvakkat teminat mektubu, evrak ve ves :ıtıektuplarını eksiltme günü nihayet saat 15 e kadar komis-
e . e Venniş olımaları lazımdır. 

~l'in teklif mektuplannda aşağıda yazılı muhammen bedeller- 1 

kla.rı tenzilatı ayn ayn kaydetmeleri icap eder. 
t ~ Ve nıukavele projeleri ücretsiz olarak Haydarpaşada Yol 

e tİtliğinden alınabilir. (5511) 

KW'Uf Kurut Lira Ku Lira Ku. 

10000 150 162 16200.Q9 1215.00 

15000 . 150 182 24300.00 J.822.50 1 

15000 1:§ UT 22050,00 1653,75 1 

. ~~ - Afyon 18000 126 138 2•840.00 1863.00 I 
bir· Ankara SOOO 145 157 7850,00 588.75 

~~lge Sanat Oku'u Artırma ve 
11trne ve iha'e Komisyonundan: 
c· 

Ul.si Miktan Fiatı Ekailtme T. G. S. İlk teminat 
K. S. L. K. 

3000 K. 3 ) 
400K. 780) 

lSOO K. 5 10 ) 
600 K. 12 ) 

3000K. 480) 4 

400 K. 6 60 ) 
7000 A. 60 ) 
1300 K. 13 20 ) 

500 K. 12 ) 
1300 K. 5 70 ) 

600 K. 4 80 ) 26-8-937 per. 
1000 K. 7 20 ) şembe, 14 133,16 
MOK. 720) 
500 K. 6 ) 

800 K.11 40 ) 
200K. 480) 
800 A. 16 80 ) 
800 A. 80 '° ) 
600 A. 2 40 ) 

4000 A. 3 60 ) 
~ 12000 A. 3 ) ;1' 938 akşamına kadar yukarda yazılı 21 kalem yaş sebzeli 
e C e .. konulmtJ.ftur. 
~o~galoğlunda Yüksek Mektepler ımuhasebecilifi binasında 
eıc.11~0nda .Yapılacaktır. Ekailtm!ye girecekler 2•90 No. lı ar
o~ll e ve ıhale kanununun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı ev

l!e arı, ticaret odasının 937 belgesini ve herhangi bir devlet 
'~l'Zak ve sebze müteahhitliği yapbkJanna dair bonservisi 

beııiarı lizımdır. 
~tte komiayona ve prtnaa:neyi cörmek iatiyenler oku· 

b ~olunur. (5094) 

"~ li111an i•••tme idares nden: 
1~ ~ ilzertnden eald Mumhane antrepownun bulundulu ma 

ttııc :;1 mukarrer antrepo binası açık pazarlığa konulmuştur. 
ltttı=. • 8, 1937 ç&r1amba günü aaat 10 da tefler encllmenlnde 

• 1tta lhınek için (17.000) liralık teminatın encümene tevdii 

~~ ~cftı. (150.000) liralık bir ile ait lııp.at yapbklarmı tevalk 
~· 
~ laabatıa beraber p.rtname ve prej.ter (10) lira mukabl

ettıtttnden almacaktır. (SOOQ) 

HAYRE"1'N 
ÇİZ6R 

"Şimdi, eskisinden daha fazla sevi· 
fiyoruz. Halbuki bir aıtıddet, mu· 
habbeti ve se'vgisi azalmıştı. Sebebini 
de biliyordum. Buruf\lkluklarım, be
ni 50 yaşlarmcla ve ldeta ihtiyarla· 
mış gibi gösteriyordu. Bugün ise 30 
dan noksan görünüyorum. Zevciıu 
bunun sırrına vakıf değildir. Fakat, 
bunu da yegane cild unsuru olan 
Tokalon kremine medyunum. Kul· 
lanmağa başladığım günden bir gün 
aonra ne kadar genç ve ne kadar 
taze görünüyorum.,, Tokalon kremi
ni, cildin hUceyrelerini gençlik faali· 
yetine icra için yegane vasıtadır. 
Terkibinde Viyanada yapılan şayanı 
hayret fenni keşfin cevheri olan 
11Biocel,, mevcuttur. Ve cevher, genç 
ve aağlam. cilt hüceyrelerini besli• 
yerek ikaz ve ihya eder. 

Siz de bu lnulmm yaptığım 
ya.pabllirsfm.lz • 

Siz de yeglne cild un.suru olan To
kalon kremini kullanınız. Akşamla· 

rı yatmazdan evvel (pembe rengin· 
deki) Tokalon kremini ve sabahlan 
(beyaz rengindeki) Tokalon kremini 
kulla.ıunız. Mukavvi, besleyici ve be

yazlatıcıdır. 

"SENjÖZEF,,l 
FRANSIZ ERKEK USESI 
Yeni den sene.si, Eylfilün 8 

inci Çarçamba leyli talebe için 
ve 9 uncu Perşembe günU ne
hari talebe için başlar. Kayıt 

muameleei, Pazartesi gününden 
bqka her gün ıaat 9 dan 
U 1/2 a ve 14 den 18 e kadar 
yapılır. nk tahsilini bitirip diploma 
ala.n talebe ORTA sınıflara gi
rebilmek için ihzari sınıfa ka

bul olunur. 

•• 
TURK ANTRASiTi 

1 lstanbul 5 inci noterliğinden: Maç• 
ka, Teşviklyede Tazartes apartmanı
nın 4 numaralı dairesinde oturan İ· 
sak Asa kızı Sara ile Ref ael Taza.r· 
tes aralarında aktettikleıi evlenme i· 
le birlikte ımallarmm sureti idaresi 
hakkında dairemde tanzim ve tasdik 
ettirdikleri mukavelename ile ( Mal 
birliği ) usulünü tercih ve kabul ey
ledikleri cihetle keyfiyet alelusul ilan 

Sı:ı.tış Y ~rlerl : 
Merkezi: Galata: Galata Yolcu Salonu karşısında Tahir Han, 5 inci ka.tta, Tel. 44915 ve 4491{ 

Kuruçeşme caddesi No. 25/ 39 Tel. 36.213 ve 36.21 
Vehbi Koç Ticaret Evi, lş Bankası karşısmda. 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 
Genel Direktörlüğünden: 

D. D/ 8 mımaralı mesajeri tarifesi 1, 9, 937 tarihinden itibaren Avrupa 
hattma da teşmil edilmiştir. Fazla tafsilat için istaayonlara müracaat 
edilmelidir. (2947) (5495) 

~------------------~--------Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden: 
937 - 938 ders senesi için alınacak talebenin kayit muamelesi 1 ey

lWden 22 evlW 937 akşamına kadar yapılacaktır. Kaydolmak· ve da.ha 
• fazla malumat almak istiyenlerin tatil günleri hariç olmak üzere hergtin 

saat 9 - 12 ve 13 - 16 ya kadar ımektebe müracaatleri. (5504) 

Devlet Demiryolları işletme llf 
Direktörlüğünden: 

2 8 1937 Tarihinde kapalı zarf uaulile satın alınacağı ilan edilmiş 
iken görülen lüzum üz.erine bir •müddet tehir edilmiş bulunan 8000 meşe 
traverse ait ihalenin 28-8-1937 Cumartesi günü saat 10,30 da Sirke· 
cide 9. lşletme satmalma komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacağı 
ili.n olunur. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1560 liralık muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettiği vesikaları, Nafia işlerine ait eksiltmelere girmek isteyenler
den aranacak mUteahhitlik vesikası hakkındaki talimatname dairesinde 
aıımnı, vesika ve tekliflerini ayni gtın saat 9,30 kadar .ieletme binasın· 
daki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

lstekliler bu işe ait ,artnameyi, Ankara Malzeme Dairesinden ve Sir· 
kecide 9. işletme satınalma Komisyonundan bill bedel ala.bilirler. (5334) 

Gedıkpaşa lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan · 

Miktarı Cinsi Tahmin bedeli 
Lira Kr. 

tık teminatı 
Lira Kr. 

2750 Adet Anbalaj sandığı 3162,50 237,19 
1 - Cinsi, miktarı, tahmin ve ilk teminat bedelleri yukarda yazılı beş 

boyda 2750 anballj sandığı açıH eksiltme ile satm alınacaktır. 
2 - Eksiltme 8 eylül 937 çarşamba günü saat 15 te Gedikpaşadaki 

jandarma satmalma komisyon binasmda yapılacaktır. 
3 - Şartnaıme ebat ve evsaf pu9Ulalan her gün Gedikpaşadaki ko· 

misyonumuzda görülebilir. 
• - isteklilerin belli gün ve saatte ilk teminatları ve şartnamede ya

zılı evrak ile komisyona mUracaatlan. (5513) 

j olunur. 

Nafıa Vekaletinden: 
1 Birlncite,rin 937 cuma günü saat 15 te Ankarada Nafıa Vekaleti mal

zeme eksiltme komi8yonunda 232000 lira muhammen bedelli 4000 ton kre
ozotun kapalı zarf usulü ile eksiltmeal yapılacaktır. 

Eksiltme ,artmımeai ve teferruatı 1160 kuruş mukabilinde Veki.let mal 
zeme mUdUrlUftlnden almabilir. 

Muvakkat teminat 128M liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre Vekaletten alm

mış malzeme mUteahhitllği vesikası ile birlikte 1/ Birinci teşrin/937 cuma 
günü aaat U de kadar Vekllet malzeme müdürlüğüne vermeleri li.zım.. 
dır. (2724) (5197) 

Kayseri villyetl Daimi Enclmeni 
başkanh§ından : 

Vil8.yet merkezindeki arsada yaptınlacak 99557 lira 42 kuruı keşif 
bedelli memleket hastanesi işaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıka

nlınıfbr. Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, hususi prtname, metraj defte

ri, ketif hulasası, temel, bodrum, ze"'min kat, planlan, ön ve arka ve yan 
poliklinik cepheleri ve şakuli ma~ta ve bayındırlık işleri genel şartname
si ve şose ve kargir inşaata ait fenni şartname. 

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

istekliler bu ite ait evrakı her gUn daimi encümen kaleminde görebi
lirler. 

Eksiltmeye t,tirak etmek isteyenlerin 6228 liralık muvakkat teminat 
belgeai. ill.ndan IOnr& almmıı ticaret odası vesikası, Nafia Vekaletinden 
alınmış müteahhitlik vesikası, Villyet nafia müdürlüğünden alınmış eh
liyet.name, inp.atm baflangıcmdan aonuna kadar diplomalı bir mühendiı 
veya bir mimar istihdam edeceğine dair noterlikt.en talMiikli belgeyi ver
meleri prttır. 

Ekliltme 2490 numaralı kanuna tevfikan yapılacağından kanunda h.s. 
rih edilmiş vesikaların da verilmesi lazımdır: 

istekliler kapalı sarflarmı yukanda yazılı saatten bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde encümen başkanlığına vermelidirler. Zarfla· 
rın yukarıda yazılı saate kadar yetiştirilmek üzere iadeli taahhütlü mek· 
tup teklinde gönderilmesi caizdir. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez. 
işbu keşifnamede Nafia Vekiletince icra edilecek tadili.tın blll kayıt 

ve şart müteahhit tarafından kabul edileceğinin teklif mektuplarına derci 
l.izımdır. 



12=========================-===============================T AN 

lngil'z ve Avrupa meyva tuz'arına 
müthiş ve ezici bir rakip olup dört 

beş m·sli daha ucuzdur. 

·. 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Şekerli ve meyvalı olup en leziz bir gazoz ve en nefis bir şampanya 

hıulasası gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa lngiltere ve ltalyada 
şerbet ve içki yerine kullanılan en sıhhi bir mayidir. Hasan gazozu mi
devi ve hazımdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba kaşığı içilebilir. Ya- ı 
zm sıcakta dondurma ve şerbet yerine Hasan gazoz özü n·ıuz. Çok u
cuzdur: Kavanoz içinde küçük 25, iki misli 35, dört misli :~. sekiz misli 
90 kuruştur. · 

•• 
Hasan Meyva Ozü 

r Ekşilik, .şişkinlik, ağn, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dolgun 
ve gazli midelere yemeirten sonra, küçüklere 1, büyüklere 2 tatlı kaşığı 
midevi ve hfı.zımdır. lnkıbaz ve barsaklarda atalet halinde sabah aç kar
nına 1-2 tatlı kaşığı müleyyin ve çorba kaşığı ile müshildir. Meyvalann 
özün_?en yapılmıştır. Şeke.rsizdir. Şişesi 40, büyük 60, dört misli 100 
kuruştur. 

Belsoğukluğu ve Freng•den korur. 

Boğaziçi Lisesi Direktörlüğünden : 
~ Orta. okul ve lise son smıf bitirme engel ve bütünleme sınavlarına ı 
eylülde ve diğer sınıfların bütünleme ve engel smavlanna '1 eylülde ve 
olgunluk imtihanlarına 9 eylülde başlanacaktır. Prograımları öğrenmek 
üzere alakadarların mektebe müracaatlcri. 

• 

~ilrkige 1<;5 JJ~ 

SÜMER BANK 
Umum Müdür~üğünden : 

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

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

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

mezunları ile fabrikalarda bir müddet çalışmış olanlar 
tercih edilir) 

3 - Askerliğini yapmıf bulunmak 
Taliplerin 7 Eylul 1937 tarihine kadar Umumi Müdürlüğü

müzeM. E. rumuzu altında tahriren müracaat etmeleri ve di
lekçelerine aşağıda yazılı vesaiki ili,tirmeleri ilan olunur. 

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

Büyük Sanat Serg-isi 
Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğünden: 

Güzel Sanatlar Akademisinde Resim, Heykel, Afiş ve. T.ür.k.. Tezyini 
sanatlarına ait olmak üzere muhtelif sergiler açılmıştrr. Sergi 2 Eylül 
937 akşamına kadar devam edecektir. Her ~ün saat 10 dan 18 ze kadar 
ziyaret edilebilir. Duhuliye yoktur. (5335) 

' 

. ,, 

. . . . -· ·'' ·~ '(:f :. 

Di~leri her Jenı ekten sonra günde d\ •~lı 
ni~in tır~a ! amak ıazundır 1 

.. d f aaı.;ızclır. 91 Y 
Çünkü bir 'lefa disler hariçten alman mikroplara kal"l'lı mu a · 

1 
dUf· 

• ik ~u 
niyen ağızdaki ''Salya,, denilen maride milyonlarca m rop 

Salyada bulunan Lüab dişle- ~~~rr;r::::r,,; 

rin en birinci düşmanıdır; diş

lere yapışarak yosun peyda e
der . .Mineleri aşındırır, yavaş ya 

vaş dişleri ve kökleri çürütür, diı; 

etlerinde iltihaplar peyda obr 
Dişlere yapışan yemek artıklar• 

ve ecnebi maddeler de temizl:.n· 

mezse birer mikrop yuvası hali· 

ne gelir. Eğer dişler muntaza 

man ve günde en az 3 kere 
"Radyolin,, le fırçalanmadtğı 

takdirde çok çabuk mahvolma

ğa mahkümdur. 

1RADYOLi 
ı Bu muhtemel akıbetleri vaktinde bertaraf eder 

Sabah, öğle ve akşam günde 3 
defa dişlerinizi fırçalayınız ... 

KANZUI< 
MEYVA TUZU 

\ 

;N HOŞ VE TAZE ~IBYV Al.ARIN USARELERINDEN tsTmsY-
EDIUOŞ TABU BIRl\IEYV A TUZUDUR. . 

. edil biltrıeSI Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklıd e tl· 

nümkiln değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalarını ekşiliklerini ve ırı jptl 
n.nid inkıbazları giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumi hayau;ab. 
~amsızlıklarını en emin surette ıslah ve insana bayat ve canlılık 

1NGtı4tz KANZUK ECZA'NESİ 
BEYOGLU - İSTANBUL ~ 

------~~----------~-------
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ve BELGEVŞEKLiÖirtE KARŞI 

Hormobin 
k tu•'·" Tabletleri. Her eczanede arayınız (Posta ~ ~--

. · - 1255 Hormobin Galata istanbul -===-~ ~ 

. , ___ _ ANKARA PALAS 
Bir çok ıenelerdenberi san'atindeki maharetile 

Muhterem Bayanlarımızın memnuniyetini kazanın•t 0N 
Kadın Berberi HASA 

Eylulün birinci gününden itibaren 
1 caktır • 

Ankara Palas berber salonunda çalıtmıya baş ıya ~ 

Ankara Belediyesinden: u-e içtD 

iş Bankası asgarı 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbara sahıplerine 
senede kura ile 20,000 lira mükafat dağıtmaktadır. 

Belediyemize alınacak arozöz, Vid anj ve Süpürgeli arab~· veS:eısliğılle 
verilecek tekliflerin 2-Ağustos-937 tarihine kadar Bele ıy; da yeti~ 
gönderilmesi ilan edilmi§ti. Halbuki tekliflerin bu müdd.~t zar ;1 _ _gyıo1-
tirilemiyeceği vaki müracaattan anlaşıldığından bu muddet lnıak uıere 
937 tarihine kadar uzatılmıştır. Teklif vereceklerin nıalfl.n1U 0 

ilan olunur. (2564) (4956) ~ 

n·S.S~ 
Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı ld_are E~AN mııtb»115 1937 sonuna kadar keşide tarihleri: Eylül, Birınci Teşrin ve Birinci Kanun 

aylannın ilk günleri. Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldıgı yeı f"""'J 

Üşütmenin. Grip. Nezlel Bas ve Diş Ağrılarının laf\ nacı KESKİN 
- ' 

KASELERiDiR. 's:tthçN;;ati 


