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Yeni Çocuk Ansikl 
--o;:1 Cilt C üz ~ı 
~Kuponu · Kuponu~-
30 kupona mukabil bir 
cilt (300) kuruştur. 

10 kupona mukabil bır 
cüz 71h kuruştur. 

Bozcaada Faciası MANEVRANIN HARICTE AKI E 
. 

Su arımızda Gemi 
batıran Tahtelbahir 
!langi D~vlete Ait? 

Dost ve · Müttefik Yu90 
Matbuatı Türk Ordusu 

Kudretini Anlatıyorl r . 

~cepha.md ... ın.-1 .. ,1 I Salahiyetli 
~smanlı 

Bir Söz: 

idaresinin 
kalıntıları 

Denizaltı Gemilerinin Faaliyeti 
Bir Türk Meselesi Değil 
Bir Dünya Sulhü İşidir 

~hmet Emin YALMA N 

~ alih Rıfkı Atay fU fıkrayı 1 

hk anlattı: 

Harici işlere geniş vukufu olan bir 
zattan denizaltı gemilerinin suları
mız civarındaki faaliyetlerine dair şu 
izahatı aldık: 

~tah ltı~nevra günü Atatürk ve 
~~ erındeki arkadatlar T rak-

it} k 1 ~il ıııınen tamam o muf, kıs· 
~d Yapı halinde, kısmen eski 
~ e Yollarında doll4tıkları sı-

l Falih Rıfkı demit k i: 
~: Sazan Avrupa yollarına çı
diiır~· Bazan da bizim yoJlara 
' li}'onız. 
i': ~latürk derhal tashih et-

"Denizaltı gemilerinin faaliyeti, ka 
ra sularına yakın yerlerde bile cere
yan etse bunu bir Türk meselesi di. 
ye karşılamak doğru değildir. Mese
le denizlerin emniyeti işidir ki, bütün 
dünyayı alakadar eder. Türkiyenin bu 
işte doğrudan doğruya alakası azdır. 
Çünkü bizim kendi gemilerimizin a
çık deniz faaliyeti yoktur. Türk gemi 
!erinin seyrüseferleri kendi sahilleri
mize ait kabotajdan ibarettir. 

li,_~ Öy)e değil, hazan Cümhu
Oı.: }'olJarına çıkıyoruz, hazan 
~~lı idaresinin yollarında 

.&· "-· ___....,.+----"~-

~"' b~lınsuığin par:rltmı k'aranlıklan 
~~ırden~~r: aydm_Iatırsa, Ata
~lltıa bu .. sozu de, zihnimdeki ka
~ g·~. o~.ıece yardı. Halimizi ol
~ hıi 1 ~. ~orjnek, gidişimizi ölçmek 
~~ Sözun ifade ettiği hakikatten 
~nı.eı bir hareket noktası bulu-

Denizlerde seyrüseferin emniyeti 
işinin, en baş safta bir dünya mese
lesi diye ehemmiyetle düşünülmesi 

lazımdır. Deniz ticaretinin iptidai bir 
halde old'Uğu devirlerde bile korsan
lık, memleketler arcsmdo. ticaret mü 
naı!ebetıer]m sarsacak tesmw- apı· 

~ '· 
~:~· h~ngi yollarda ve ne derece

ıol', ~ lllkıliip ruhu bize rehber O· 

:ı-u~. u. :ruh nerelerde tahakkuk 
~Uarı ıştır? Osmanlı idaresinin ka-

il.er nnı hala haklın olduğu saha-
eleridir ?ı 

~ "ı::•"'" sahasında dolaşırken 
~~unu daima düşündüm. insan, 
~~~ b hayatı içinde pek az zihin 
\ıetin Uluyor. Itiyat halindeki ha
'1ı1 

1 
tenbih edici ve aydınlatıcı 

~aı.e bette mahduttur. 
1".uı~t b" 
~;el'ee . ır manevra meydanında 
-111al'ııı ınsanla temas ediyorsunuz. 
~cel'et kendi görüş ufkuna mahsus 
1.~ı herden hadiseleri görmek im-
~da utuyorsunuz. Sonra masa 

, eıı. tasaVVur edemediğiniz mese-
) " Zih :a?lı şekilde karşınıza çıkı

t, ~t nınız bir düzüye kamçılam-
' ~et halinden kurtulan di-

1~ol' bir hızla dört tarafa ko-
~11'. ı 
\:~~§am kırmızı tarafın tayyare 

'a.at .k~nda bir çadırda kaldım. Ge
\: lı-t!tı1 ide kalkacak,Edirneye giden 
.'llra ~ e Yetişecektim. üç, dört saat 1 

1~ a.Jkınak düşüncesi, bütün yor-

Bozcaada kıyılarında son bahrı 
lan lspanyol vapurunun kaptanı 

lstanbulda 

yordu. Milletler arasındaki ticari iş 
birliğinin bu kadar inkişaf ettiği bir 
devirde korsanlık gibi bir amile hiç
bir yer bırakılmamak lazımgelir. 

Son gördüğümüz tecrübeler bir cj. 
beti ortaya koymuştur: O da en kü
çük bir kuvvetin canı istediği zaman 

(Arkası 10 uncuda) 

lngiliz Filosunun Ziqareti 

Filo 2 Eylülde 
Limanımıza Gelecek 

... 

lngiliz Kolonisi Misafir Filo Subayları 
Şerefine Bir Ziyafet Verecek 
l l: · ~ 

fsp ny 
Son Vaziyet·· 

Siperde bir Moc!rit askeri 
(lspan)·ada. Santander önlerinde 

şiddetli bir harp devam ediyor. Son 
haberler üçüncii sa)·famızdaclır. ) 

~"'""'"' .................... ' """'""...,.,- Jr..I ~ ~a d ttıa :rağmen devamlı bir uy
~ac}ll'aınıarna imkan vermiyordu. 

~b· arkadaşım Doktor Yusuf be. 
bi: taze hava taraftnrı idi. Ça
aç kanadını taze havaya tama

~ VEKİLLER ı 
1 ) ~ 

~ HEYETi ~ ~ol'd?lııştık. Ay gözlerimizin içine 
~ .,.a u. Ortalıkta serin, berrak bir 
~l}ı~dı .. '.lürlü türlü böcekler, bu 
~. güzellikler karşısında şair 

( t't:tct ltibi idi. Hiçbir ,zaman yük
) ~U ~ere çıkmıyan çok ince, çok 

\ "'ll' konser devam edip gidi-

:.ıgı-;lere C:onanmasının en yen-: uzuv:'arınC:an yerr. 
inşa edilmiş bir tayyare gemisi .• 

Limanımızı ziyaret edeceğini dUn 
haber verdiğimiz iki kruvazörle üç 
torpido muhribinden mürekkep Ingi· 
liz filosunun 2 eylülde lstanbula va· 
racağı knti surette tahakkuk etmiş-

~ tir. Amiral Wills'in kumandasındaki il gu 
k·· zeı çerçeve içinde Atatür- filo, burada beş gün kalacaktır. Ami 

~ıh u? tılsımlı sözünü düşün- ral gemisi, Sispeç kruvaıörüdür. Hü-
~ hq tııını, hayatımizm her şllbe-, kumetimizcc bir kabul programı ha-
t~ ıı~.ırnın yardımile sokuldu. zırla ktadır. Ingiltere sefir i me-

~ ~ıı gunlerine ait temas ve ~ ketine gideceği için zi-
a loıı~Yandırdığı intibalan bfr f' ctile yapılacak mera-

adını.. Bunları ' ~ a ı:elt!i_e · a&. güzar l.Iorgan riyaset 
(Arkası 10 un ) ·~ee:ıtf :• • 

1 , . .. ~ .... J ... , .-
• 1 '- ;~~' ~ , ,. 
\ I ... ~ ~· e 

Haber aldığımıza göre, Ingiliz ko
lonisi de filo subaylan şerefine Mo
da Deniz klübünde bir balo verecek
lerdir. 

Ali Çetinkaya 

Ankaraya Gitti 
Bir müddettenberi şehrimizde bu

lunmakta olan Nafıa Vekili Ali Çetin
kaya, dün akşamki trenle Ankaraya 
gitmiştir 

i TOPLANDI i 
~ Vekiller Heyeti, dün öğleden ~ 
~ sonra saat 15 t e Ba,şvekil 1-,met ~ 
~ lnöniinün Reisliği altında Dol- ~ 
~ mabah~e sarayında toplandı. Bu ~ 
~ toplantıda Genelkurmay Ba.5luı,. ~ 
~ mmız Mar~al Fevzi Çakmak 
~ ve Hariciye Vekaleti Siyasi Müs-
~ teşan Numan Rifat Menemenci- ~ 
~ oğlu da bulundular. ~ 
~ Toplantı ak am geç \ 'nkte ka- ) 
~ dar <levam etti. -
"'"'"'" ...... ,..., ..... ,......,....~~,..., 

\ Belgr.at, 24 (A.A..) -Avala ajansı 
hildiriyor; 

Türk ordusunun manevralarmı bU
yük bir dikkatle takip etmiş olan bll
tun Yugoslav matbuatı Türk askeri
nin parlak meziyetlerini ve Türk za
bitlerinin yüksek iktidarlarını teba-

-~ 

rüz ettirmektedir. Gazeteler dün ge .. 
~ ba§lıklar altında manevralar es
nasında Trakya Umumi :Müfettişi Kfı. 
zıın Dirik tarafından ecnebi askeri 
mümessillerin şerefine Edirnede veri .. 
len ziyafette Yugoslavya ordusu er-

• (Arkası 10 uncuda ) 

Çinliler Mukavemet Ediqor 

Japonlar Şanghaya 
. . 

Bomba Yağdırıyorlar 
Şehrin Yarısı Yandı, 80 Bin 

Kişi Muhaceret Etti 
Londra, 24 (TAN) - Şanghaydan 

gelen en son haberlere göre, bu sabah 
Japonlar bütün cephelerde karadan, 
denizden ve havadan taarruza geç. 
mişler, Çinlileri her taraftan bomba 
ve obüs yağmuruna tutmuşlar, fa
kat Çinliler muvaffakıyetli bir mu
kavemet göstermişlerdir Japonların 
kara, deniz ve hava kuvvetleri biribi
rine yardım ettiği halde Çinliler sar
sılmamış ve Voosung'ta iki taraf ara
sında şiddetli muharebeler olmuştur. 
Harp gemilerinin himayesi altında. ha. 
reket eden Japonlar, burada Çin 
hatlarına sokulmıya uğraşıyorlar. 
Fakat Çinlilerin muannidane mukave 
metile karşılaşmaktadırlar. 
Şanghay şehrinin yarısı tamamile 

yanmış bir haldedir. Her tarafta infi
laklar oluyor ve bu yilzden binlerce 
insan ölüyor. 
Şanghaydan harice muhacir akını 

devam etmektedir. Şimdiye kadar 
(80000) kişi hicret etmiştir. 

Son harekat esnasında bir Japon 
torpito muhribinin battığı haber ve
riliyor. Halihazırda iki tarafın ellişer 
bin kişilik kuvveti bulunduğu tahmin 
olunmaktadır. Çin bir yarım daire 
şeklindedir. Ve Japonlar kendi taraf- ı 
larmı azami derecede tahkim etmiş
lerdir. İngilizler ve İtalyanlar Şangha 
ya kuvvetler göndermekte devam cdi 
yorlar. İtalyanlar Habeşistandan, İn 
gilizler Hung Kongdan kuvvetler te
min ederek tebaalarını himaye etmek 
tedirler. ' 

(Ari·ası 10 uncuda) 

:;angiıay a·ışına·aüi irlarco ?oto 
k öprüsünde Çin nöbetç:si •• 

Dün Gece • 
Güreşe 

Festival giir~lerine dün gece 
de devam cdihli ve gUreşçlIPrimir 
büyük muvaffakıyetler knzan<lı
lar. Tafsilat onuncu sayfadadır. 
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Pof isten 
Dilenen 

• 
eroın 

kadın 
hey' etleri Festival Yeni Sehir , 

Planının iKiNCi KISIIU No. 22 -<>-

LERİN AKIBETİ "Eroin Bulun, Yoksa 

Diyor 

Dün Taksime kadar bir geçit resmi 
yaptılar ve abideye çelenk koydular Esasları 

e urlar, Ali Kemali 
lemiye Başladılar 

1 Yazan: S. S. ·I 
- Beyefendi! .. Zatı filinizi biraz 

Polıs Müdürü Beyefendi görmek is 
tiyorlar. Buyurunuz. Beraber gi
deceğiz. demişti. 

Çlldırıyorum11 
Müddeiumumilik, eşine az ratlanan 

bir suçun tahkikine el koymuştur. 
Hadisenin işleniş §ekli hayli tuhaftır 
ve bir genç kadının polis karakolun°a 
yaptığı müracaat üzerine tahkikata 
mevzu ol-ıuştur. Bu genç kız müra
caatinde şunları söylemiştir: 
"- Ben eroinmanım. Fakat, par.a

sız kaldım. Ya bana eroin temin edi
niz, yahut ta bir hastanede yatmnız. 
Çünkü ben çıldırıyorum.,, 

Galatada Karaoğlan sokağında o- ' 
turduğunu söyliyen Sevim ismindeki 
bu kız, Galata polis merkezinde şu id
diayı da ortaya atmıştır: 

-<>-- ' 
Prost, ilk Proieyı 

Dün Belediyeye Ver~İ 
. ııı· 

Şehircilik mütehassısı Prost, eirt· 
Hin başında Parise dönecek ~e ın 811 
ta tekrar şehrimize gelecektır. t. 

- av~ milddet içinde de hazırladıgt . c<f'· 

Ali Kemal Beyin rengi, birdenbi
re kül kesilmişti. Kısa bir tereddüt 
devresi geçirmişti. Sonra birdenbi
re sinirlenerek: 

- Benim, Polis Müdürü ile hiç 
b'r işim yok. Eğer benimle mutlaka 
göriışmek istiyorsa, telefonla görüş 1 

sun, diye cevap vermişti. 

"- Ben hayatımı düğünlerde. çen

gilik etmek suretile kazanıyorum. 

Her gUn iki lira vererek bir gram e

roin tedarik ediyor ve alıyorum. Bu 
eroini de bana hapisanede bulunan 

Madam Fani bilvasıta tedarik edi • 
yordu.,, 

Dün Cümhuriyet abidesine merasimle çelenk koyan 
Balkan Festival Ekipleri •• 

proje, alfıkadarlarca tetkik edile iS 
tir. Prost, müstakbel pUinın ~iJı 
hatlarını ihtiva eden avanp~ojeyi ıu\ı 
belediye reisliğine verıniştır .. ~Y btt 
kadar geçecek günlerde kendısı: nit 
lediye reisine yaptığı avanproJeir>' 
mahiyeti ve teferrtiatı hakk~?:nide 
hat verecektir. Proje, tcŞn~.15 kere 
şehir meclisinde tetkik ve ~~ı: ve
edilecek, sonra Nafıa ve DahıhY ~· 
kaletleri tarafından tetkik oluna ö11' 
tır. Prost, esas projeyi yapınad.an ]lal' 
ce belediyenin ve hükumetin pliı.Il ilı· 
kmdaki kati fikirlerini öğrenınıye datl 
tiyaç olduğunu bildirmiştir .. s!'~r~ği 
hiçbir değişiklik kabul edilın1Y bil· 
için esaslı tetkikler yapııınast aı"~ 
tUn alakadarlardan mu~e ~atı 
toplanması için altı aylık bır 

Cemi ey, sükfınetini muhafaza 
ederek, Ali Kemal Beyin kulağına· 

cbılmiş: 

- Beyefendi!.. Yalnız, değilim. 

Dışarıda bir hayli arkadaşım daha 
\ar. Aldığımız emir, kat'idir. Zatı 

[ bnizi; ne şekilde olursa olsun, gö
füreceğiz. 

Der demez, Ali Kemal Bey der
hal sükunet kesbederek: 

- O halde, biraz bekleyiniz. Tı· 
raş olayım, bideriz, demişti. 

Cemi Bey, dükkandan çıka· 
rak arkadaşlannın yanına 

gelmiş; meseleyi nakletmişti. Bu 
' aziyet, arkadaşlarının pek hoşuna 
gitmemişti. Fakat artık tıraşın bit· 
mesini beklemek zaruri idi. 

Ali Kemal Bey, tıraş olurken, ay
nadan mükemmel surette dışarıda 
ki vaziyeti tetkik etmiş; kararını 
vermişti. 

Tıraş biter bitmez, Ali Kemal 
Bey sükunetle koltuktan kalkmış
tı. Berber çıraklarından biri, yaka
sını fırçalamıya b~lrunıştı. Dört 
memur, iki kapıya taksim olmuşlar 
dı. Caddeye nç.ılan kapının füıünde, 
Mazlfım Bey vardı. Fakat bir aralık 
MazlUm Bey gafil davranmış, kapı
dan bir adını kadar uzakjaşmıştı. 
Işte bu fırsatı kaçırmak istemiyen 
Alı Kemal Bey, hemen o anda bir 
yay gibi kapıya fırlamış .. Serkl Der 
yana doğru kaçınıya başlamı§tı. Sı 
'a lı Mehmet Efendi, deı hal ileri 
ntılnu tr. Ali Kemal Beye ancak 
Serkl Doryanın merdivenlerinde ye 
tiı.;erek, derhal pantalonunun paça
sından yakalamıştı. 

Ali Kemal Bey evvela, yüzüstü 
merdivenın basamaklarına kapan
ını tı. Ve sonra, çarçabı:ık kendini 
toparlıyarak Mehmet Efendinin e
lmden kurtulmak için mücadeleye 
ba l "llıŞtl. 

Ali Kemal Bey, çok kuvvetli idi. 
M hmc>t Efendi, onu elinden ka
çırmamak için bütün kuvvetini 
sarf etmekte idi. 

l te bu sırada Cemi ve Mazlum 
Beyi rle, Kastamonulu Mehmet E
f ndi de nefes • nefese oraya gel
mişler; Ali Kemal Beyin etrafını 
<'evırmişler .. Merdivenden aşağı sü 
rüklemişlerdi. 

A i Ke-"'llal Bey, bir iki defa ba
ğırıp çaı;'1rmış.. lmdat istemişti. 
Fak t, s si, yukarı kattan duyul
madığı iç•n merdivenden hiç kimse 
inmemişti. Kapının yanındaki cam 
1ı odada duran kapıcı İbrahim ise, 
korku ve a~mlıkla olduğu yerde 
kalarak hiç bir hareket göstermiye 
cesaret edememişti. 

Ali Keı."llal Bey, kapıdan çıkan
Iırken göziıne kapıcı İbrahim iliş
mişti. Boğuk bir sesle: 

- Aman İbrahim.. Çabuk tele· 
fon et. Bu haydutlar beni götürü· 
yorlar. 

Diyebilmişti. 

Z abıta m murları, Ali Ke
md Beyi daha fazla söylet

ınıyerek butiın kuvvetlerile dışarı 
sürüklem · şlerdi. 

O gün, pazar olduğu için cadde 
son derecede kalabalıktı. Hadise
nin baslangıcmı görenler; Serkl 
Doryanın knpısı önündeki pasaja 
toplanmışlardı. Orası, geçilmez 
bir hal almıştı. Her cinsten adııını
lar bulunan bu kalabalığın, zabıta 
memurlarının üzerine atılarak Ali 
Kemal Beyi cebren ellerinden al· 

V ahcl ettin in Ser yaveri 
Avni Paıa 

mak ihtimali vardı. Fakat bu ce
sur zabıta memurları da artık her 

Galata p<?llsi, Sevim hakkında za,. 

bıt varakası tuttuktan sonra, dün ken 
disini müddeiumumiliğe göndermiş-
tir. 

1 
Müddeiumumilik, Sevimi tabibiadil 

Enver Karana muayene ettirmiştir. 
1 Tabtbiadil, Sevimin Adli Tıp lşleri 
j müessesesinde milşahade aaltına alın-
masına lüzum göstermiştir. Alınacak 
rapora göre, tahkikata devam edile
cektir. Müddeiumumilik, bir taraftan 
da Faninin kim olduğunu tahkik et
tirmektedir. 

şeyi gözlerine almışlardı. A G k 
Bu sırada, Çerkes elbisesi giy- vrupaya İdece 

lstl'ınbul festivaline iştirak eden 
Türk, Yunan, Romen, Bulgar ve Yu
goslav ekipleri dün(topıu bir halde 
abideye çelenk koymuşlardır. Heyet
ler, saat 15,30 da Konservn.tuar bi • 
nasının önünden milll kıyafetlerile ve 
her ekibin önünde bayrakları olduğu 
halde hareket etmişler, Taksime ka
dar bir geçit resmi yapmışlardır. Ön
lerinde şehir bandosu bulunan bu 
heyete dahil kadınlardan bazılarının 
başlarına da Balkan Antantına ve 
sulhe aiamet olmak üzere defne dal
lan konulmuştur. 

Kafile, tam saat 16 da Taksim mey 
danma varmıştır. Burada Balkan dev 
!etleri konsolosları ile Beyoğlu kay
makamı, Taksim nahiye müdürü, Be
yoğlu emniyet amiri bulunmuştur. 

miş olan bir : lam, belindeki bü
yük kamayı çekmiş; Ali IKmnal Be 
yi sımsıkı tutan Sivaslı Mehmet 
Efendinin üzerine hücum etmişti. 

Talebenin imtihanları Heyetler, mutat merasimle abideye 
ayn ayrı birer çelenk koymuşlardır. 

Maliye, lktısat ve diğer vekfiletler
den A vrupaya gönderilecek talebeyi 
ayırmak için Maarif Vekaleti yakın-

Mehmet Efendi de, bir taraftan 
Ali Kemal Beyi sürüklemekte de
vam ederek derhal rüvelverini çek da bir müsabaka imtihanı aç.acaktır. 
miş; o saldıran adamın üzerine çe- Bu imtihana girmek istiyenlerden 
virmişti. bir grup talebe, dün matbaamıza mü-

Bundan sonra istiklal Marşı çalınmış 
ve merasime nihayet verilmiştir. 

Festival programı ı mucibince bu 
akşam Balkan festival heyetleri Ka
dıköyünde Süreyyapa.şada milli oyun 
!arını oynayacaklar, Naşit ve arka
daşları da Taksimde Camlıköşkte 

Türk ekibi, çelenk koyduktan 
ıonra .• 

Kudret Helvasını temsil edeceklerdir, 
Yarın gece de Taksim stadyomunda 
Balkan festivalinin halk gecesidir. 

bırakılmaktadır. elt! 
Prost, Şark banltyösile 'A vruPıı ııııı1 

pres hattının ba§langıç noıcta5 rJS 
behemehal Sirkeciden YenikaP bir 
nakletetirilmesine ve Yenikapıda aıı· 
liman tesisine taraftardır ve av et
projeyi de bu esasa göre tanzinl 
miştir. ıı1" 

Avanprojede mesire yerlerinin ·di· 
cağı şekil, Boğazlar, Adalar: ?J::esi· 
yeköyü, Sürpagop ve ~vil ba urııte: 
nin alt kısımlarında. yenıden lt 1'e0· 
cak mahalleler, Sultanahınet ı\.f:rııllS" 
lojik ım ı n t a k a. l a r ı n ı rı btJll• 
takbel vaziyetleri, abidelerle d tl ys 
lann etrafında ve şehirde yeni ~aclllı 
pılacak meydanlar, yeniden a~ece~ 
caddeler, mevcutlardan geni~le gC'' 
yollar, resmi daireler birer bırer 
terilmiştir. 

Çerkes elbiseli adaım, yapmak is racaat ettiler. Bize dediler ki: "İm
tccliği palavrn.nın. böyle cindi bi» tih:uı vnlnız liselerin bu :Sene. mP.zıın
ID\lkabele ile karşılaştığını görUr lanna aittir. Halbuki takip edilen ga-
görmez, derhal kaçmıya başlamış- ye bakımından imtihanı bu sene me· 
tı. Onun kaçması, halkı da korkut- zunlarına hasretmiye sebep görülmü
muş .. Oraya toplanan kalabalık yor. Nitekim, geçen sene de ilk ilfı.n. 

Beyanname Zafer tJaljramı '!-'·- • .. --:- D:-
. 1 I~ 

Hale Koymak ~ 

derhal dağılmıştı. da imtihana yalnız geçen se-
Şoför Hamdi Efendi, otomobili- ne mezunlannın girebileceği sö~-

ni getirmiş: pasajın tam önüne ya · lendiği halde daha eskı 
naştırmıştı. seneler mezunları imtihana kabulleri 

Daha hala, kurtulmak ümidiyle hakkında müracaatlerde bulunmuş • 
çabalıyan .. ve: !ardır. Bu müracaatler Maarif Veka· 

- Beni kurtaracak kimse yok letince haklı görülmüş ve son birkaç 
mu? .. Haydutlar beni götürüyor- senelik lise mezunlarına imtihana ka
tar.. rışmak hakkı verilmiştir. Bu sene de 

(Arknsı var) 1 ayni prensibin tatbikini dileriz.,, 

ı,, 

u rovn:k,, Yugoslav 
Zırhlısı Geldi 

Misafir Bahriyeliler Şerefine 

Ziyafette Askeri Hey etler de 

Verilen 

Bulundu 

1 

Dubrovnik zırhlısı limanımızda 

Dost Yugosıavynnm :r.>ubrovnik ad
lı zırhlısı, dün saat 17,15 te limanı
mıza gelmiştir. Dubrovnik, Tınaztepe 
torpitomuz tarafından Yeşilköy açık· 

larında karşılanmıştır. 

Yugoslav harp gemisi, 21 parça. top 

atarak şehri selamlamış ve buna Se

limiyeden mukabele edilmiştir. 
Gemi kumandanı, dün akşam saat 

18 de belediyeye giderek vali ve bele-

diye reisi Muhittin Ustündağı ve da
ha sonra da Istanbul kumandan veki
li General Cemil Cahit Toydemiri zi. 
yarct etmiştir. 

Vali Muhittin Üstündağ dün gece 

Yugoslav gemisi kumandan ve subay

ları şerefine Perapalasta bir ziyafet 

vermiştir. Bu ziyafette şehrimizdeki 

dost devletler erkfı.nıharbiye heyetle

ri de bulunmuşlardır. 

Ver miyen radyo Hazırlıkları al
. ve b&" 

Dün akpm belediyede v 
1~ btlş· 

lediye reisi Muhittin üstUnda~ ts
kanlığında bir toplantı ya~ı1~1

11' ıısl· 
tanbulun çöp işlerini kökil~ ~l.r ıı~· 
letmek ve şehri asri ve teınız 

1 1~ 
le koymak için neler yapııınas ırııılf 
geldiği hakkında görUşrneıer11;rtteııe.1 
tur. Bu arada. şehrimizde b:ıeSi l!~ 
çöp fırınları yapılması mes 

Sahipleri 
Radyosu olanların beyanname ver

meleri için konulan müddet bu ay so
nunda bitecektir. Posta Telgraf ida
resine şimdiye kadar yapılan müra
caatlerin yüzde yetmişini müsaade
siz kullanılan radyolar teşkil etmek
tedir. Diğer taraftan radyoya abone 
olanların çoğunun beyanname ver -
mek üzere henüz müracaatte bulun
madıklan da anlaşılmıştır. Ağusto· 
sun sonuna kadar müracaat etmiyen 
radyo sahipleri cezalandırılacak • 
tır. Kullanılmıyan radyolann sahip
leri de beyanname vereceklerdir. Bu 
nevi radyolardan resim alınıp alınmı
yacağı merkezden gelecek cevaba gö
re anla§ılacaktır. 

Cami 

Kanlar 

---o-~--

Avlusunda' 

içinde Bulundu 
Dün Şehzade camii avlusunda has

ta bir adamın yerde yattığı, karnın· 

dan kan geldiği görülmüş, ifade ve

remlyecek bir halde olan zavallı has
taneye kaldırılmıştır. 

Tahkikat sonunda bu adamın bir 

müddet evvel hastanede karnından a
meliyat olduğu, ıstıraba dayanamıya
rak düşüp bayıldığı anlaşılmıştır. Ya 
ralı adam, Kasımpaşada oturan Şa
ban oğlu Alidir. Tekrar hastaneye ya 
tınlmıştır. 

r-·24 .. s~~it~···ı 

ı 
3 Tıfo 

Son yirmi clört ıaat Zcıt'

lında tifo vakası görülmüf, 

ı 
1782 kifiye birinci, 1553 ki· 
şiye ele ikinci aşı yapılmış-

tır. Yapılan kontrolcla 500 

1 
aşısız eınal bulunmuftur. 
Bunlara aşı tatbik edilmiş 

.::.~:~=.:::~:~::::~::~:~. 

30 Ağustos zafer bayramı münase
betile bu yıl, şehrimizde ve memle· 
ketin her tarafında büyük tezahürat 
yapılacak ve bugünkü müstakil Türk 
Cümhuriyetinin kuruluşunda ;mil 
olan bu büyük gün layık olduğu ~e
kilde kutlanacaktır. Bayram günü, 
bütün resmi daireler kapalı olact>k, 
sabahleyin Bayazıttan başlıyarak 

Taksimde bitmek üzere bir geçit res
mi yapılacaktır. Bu merasime askeri 
kıta ve mekteplilerden başka esnat 
teşekkülleri de iştirak edecektir. 

30 Ağustos bayramı için alakadar 
daireler mümessillerinden mürekkep 
bir heyet program hazırlamak:adır. 

30 Ağustosta Dumlupınarda büyük 
merasim yapılacaktır. Bu merasime 
şehrimizden belediye ve şeh1r meclisi 
adına daimi encümen azasından Ce
malettin F'azıl, Parti ve halkevleri ar 
dına Eminönü Halkevi Reisi Agah 
Sırrı ile Üniversiteden bir grup gide
cektir. Bunlar yarın şehrimizden 
Dumlupınara hareket edeceklerdir. 

Üniversite Yabancı 

Diller Mektebinde 
Profesör Ömer Celalin, lktıeat fa.

kUitesi dekanlığına tayin ediLmesi ü
zerine açık kalan Universite Yabancı 
Diller Mektebi mUdUr muavinliğine 
hukuk fakültesi medent hukuk dok
toru Hıfzı Veldet tayin edilmiş ve 
dünden itibaren vazifesine başlamış... 
tır. 

Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun· 
dan alınan malumata göre, bugün ha. 
vanın Karadeniz kıyılarında kısmen 
bulutlu ve mevzii yağışlı, diğer yerler 
de az bulutlu olması, rtizgarların ek· 
seriyetle garp istikametinden Kara
denizde kuvvetli, diğer yerlerde ha
fif esmesi muhtemeldir. 

DONKV HAVA 

Dün hava, ekseriyetle bulutlu geç
'Iliş, rüzgarlar şimalden saatte 20 ki-

rind~;~::~·· SATIRLA 1 

Bu yıl 65 yaşını d::::. ~ 
ye memurlan 

edilecektir. 
• ·rttl',,, 

Ö 1
.. ·e pıotö • .u 

Ankara. ımot r u ~ Jiııle''°'·er 
çak mektebi, :ı9 teŞ 

merasimle açılacaktır. 

• l81'e1,. 

O skUdar ve KabatAŞ ~l ısllel~ 
tamir edlllrken bu e)c geoW' 

nln etrafı da temtzıeodlrllec k~r. ~ 
letllecek ve tanzim otun~·e ş1rtıt 
nun lçln bir proje yapıJnUŞ 
Hayri yeye gönderilmiştir· . 

• ıettıre~ 
B eşiktaş belediyesi ~adros11 ~ 

8U ve icra dairesi 

nlşletumı,ttr. 
• ıet eı<teP 

• • ;ıksek JJl _,ıeJ' 

U niverslte ve l i ·ede re-- 1 
talebeleri.nin uarb ~ ,.sııet 

dukları _..ııı 
Subay okulunda kur . diln el'?"" 
kampın üçüncü devresı 
nilıayet bulmuştur. 

~HAY->\ 
1
25 Ağustos 9371 
~ ---- ııııır= ıı2 

8 inci ay GUn: 31 - stoS= :ı.2 
Cemaziyülahır: 17 Ağll [l1i ıs53 
Arabi 1356 . RU :12•16 

Güneş: 5,19 - öğle. . ıs.58 
ikindi: 16,02 - Ak~;· 3,SO 
Yatsı: 20,35 - tms - 15~ etrC ~ 

. tir }3aroJ11 cıı 
lometre hızla esmış · çok 32, . tif· 
milimetre, hararet kcnkaydcdilrttış 
21 santigrat olara 
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·Asi General Franconun Orduları 
Santandere 1 O Km. Mesafede 

Akdenizde korsanlıklar 
Sayılamıyacak kadar çoğaldı 
Londra, 24 (TAN) - İspanyadan gelen en son haberlere göre 

ispanya asileri Santandere doğru ilerleme hareketlerine devam 
etmektedirler. Bir habere göre asiler Biskayeye hakim olan bu 
tehre on mil mesafededirler. Şehrin sukutu birkaç günlük it sa
yılmaktadır. 

Asilerin asıl hedefi ~ehre do~ru gi-, 

den ~ark ve garı, yollarım zaptetnıek Ka P Tayyar·~ 
bu suretle hükümet kuvvetlerini ikiye ' "' ı YI ~ ,. .-.;. 
ayırmak ve şehrin sukutunu kolay - ~ ~ 
la§hrmaktır. Santanderden Fransayu ~ H "I" A a yor ~ 

CiiJıe1 muhaceret ba.~laıwşt~~· Bı~nlar Ce~u- ~ a a r nı ~ 
t.._ erden ve bombalardan ka- buşarki İspanyaya gonderilmekteJır. ~ . Le ~ 
'""&f<td • ~ Moskova, 24 (TAN) - ·u ... ~ 

rıt çocukları mağaralara ler. . · . 1 b 
1 

... ı ne,·ski'nin idare etmekte olduğu ıı. 
Ve • l vaıensıvadan verılroı ıa er ere ~o- "" 

ın ere •aklanıyorlar ı:. • • •.• ld b" takım kasabal"- N 209 tayyaresinin aranmasına ~ 
t. re, Asiler şıma e ır ·• . _..:ıı· D" .- k 

__ 

1 

, ~ b dnnaru ile kül yı- , devam edılmekteuır. wı )~e u ~ e f • rı tan are "'0'? a~ . . ıı. tu hanlisinde be~ tan·ate ta- ıı. ,. l edecek ğmı haline getırmış1er \ e hır ~ok te- ' p l . ı "" 

l lefata sebebiyet ,·ermişlerdir. ~ rafından uzun araştı~ ar )apı_ ~ 
t A ·1 B"lbao ile Santander ara- ~ mıştır. N 209 tayyaresınde .. b~ ~ ı/f'ihd sı er ı ı.. • • ld w ıı •• l . musaıt 
\(f( arma Sindaki On milhİffi istihkamı zaptet- "'I kltô!.0 ligli \'e. IU~ amlJS w ~ 

) miş olduklarını bildi:ıne~tedirler. ~ ~~rtıbat ~e )~~yecek .~uı_u~:~ ~ 
f.Qb •tl • Bask hükumet reisi, maıyetındeki en ıçın, tan~~)~ bulma umıdı J ~ 

l e T l d .. t · Kastro divanıharp tara bolmuş deglldır. ~ 
~ f wıd rı ~;zırı ahkfım edilmiştir - ikinci kutup Amerika seferini ~ 
Jhdra, 24 (Tan muhabirinden) m an ı ama mc •• b b l ·d ~, -.·apmıs olan tay\·areci Gremov, ıı. 

"'<.! a B · l T ısı om a an ı ·' · · "" 8etı tına umum kumandanlığı, ır ngı ız ~em . Yuınaşev ve Danilin, bugün Mos- ~ 
'ti i~ terfi edecek jandarma zabit- Barselona limamnal gı:rken bom- kovaya dönmüs , .e büyük törenle ~ 
~ bir kararname hazırladı. Ka- bardmıana uğnyan ngı :z vapuru ka~ılanmıslar<lır • ~ 
)~ \r e'. lstanbulda bulunan Dahi _ ~omei-Julia'?ı~ kaptanı bır_ tayyare- ~ _,..,,",....., ., ~., ~ ~ 
~ ... ekili B ~··k .. K .1 .:J~ - nın vapura ıkı bomba attıgmı, bun-
'lijj • • ~u ru aya ı e wger 

e?'ill'.ıiıe · d k !ardan birinin vapurun kıç tarafm-ve Jan a?'.ma umum u- w d. . ·· ld ~ 
li'. ...... ll.ı ge al N · · tt• dan 12 metre u:r.aga uşmuş o ugu-l~lt ner acıye ımza e ı- . be kt 
.~ \'e Yliksek tasdike sunulmak nu söylemiştir. Va~ura ısa t yo ur. 
~· lstanb 1 ·· d ril · t· B Ingiltere hükfımetı bu vapura refa-
tı,~ler de 30u ağusgtoiltae mış ırl. u kat etmek üzere bir torpido muhribi 
'Qır a os neşro una- . . 

' göndermiştir. Ingıltere denız maka-

l ...___ O>--- ma tı hadiseyi asilerin deniz makama 

lngilterenin 
Berlin Elçisi 

1 Uç millet yarışında kazananlar 1 

Bundan birkaç gün önce, Fransız, Italyan, Ingiliz tayyarelerinin iştirak 
ettiği büyük bir tayyare yanşı yapıldı. Bu yarış lstren'den başhyarak 
Şamıı ve Şamdan doğruca Parise olmak tizere 6200 kilometrelik bir yol 
üzerinde idi. Yanşı yukarda resimleri görülen İtalyan tayyareci)eri ka
zanmışlardır. !talyan tayyaresi vasati olarak saatte 427 kilometre yol 
katetmiş buna mukabil Fransız tayy areleri de 336 kilometreden yukarıya 
çıkamamışlardır. ltalyan tayyaresinin markası Savoia • Marhetti'dir. Re
simde arkada galip tayyare, ön plan da ve sol başta pilot Capini görün
mektedir. 

Yarışta kazanan tayyare bir milyon 500 bin frank almışbr. 

Mussolini Almanyaya 
Gidecek 

ve Hitlerle Konusacakmıs 
' ' Roma, 24 (TAN) - İtalya hükumeti Reisi Sinyor Mussolininin 

Almanyaya gideceği hakkındaki şayialar teeyyüt etmektedir. Al
man ve İtalyan siyasi mehafili bu ziyareti tekzip etmemektedirler. 

Seyahat hakkında öğrenilen tafsi-~ ~ 

ıata. göre, Mussolini Nasyonaı - Sos-ı Askerz 
yalist (Nazi) partisinin Nürenberg 
töehrindeki yıllık kongresinewi!;>tirnk ~- Ter ~i Listesi 
decek, ~ok kalabalık olaeagı tahmın J ı . . 
ed·ı b k re''İ müteakip İtalya Ankara, 24 (Tan muhabırmden) 1 

en u ong ·' · · 1. M""daf \' k~l t• 30 -hiikfımeti . efi, Alman Başvekili Her - Mıl 1 u aa e ·a e ı, . agus-
H·tı 1 _ş ·· kt· tos Zafer bayramında terfı edecek 

ı er e "'oruşece ır. . 
~ subaylarla askeri memurların terfı 

Bu gö~üş~elerin ~almz-~ong:,eden kararnamesini hazırlamıştır. Karar
sonraya mhısar etmıyecegı, ::-1~ren- name bugün Zat işleri dairesi tarafın 

3 

flCK 
Çivi Gibi! 

Hangi işte olursa olsun kimin ~·e
rinde kalıp, kimin gideceğini kestin
mek güçtür. Hele bizatihi liyakat sa
hibi olmıyanlann beka ve istikrarlan 
havaya, suya, mevsime ve zevke tabi 
bir ı:ey gibidir Ben öyJelcrhıi bilirim 
ki: 

- Eh artık bu işten sonra tutuna .. 
maz! 

Denir de, lru sözden sonra onu ~ine 
ayni )'er<fo ~alışır goriirüz. Bunun bir 
hilnncti vardır. iste oo.u anlatmak is
tiyortun. 

(Söz aramızda. Bu sntırlnn yazar
ken öyle bir sıcak var ki, arkadaş. 

Iardan sululuğu ile meıJıur birisinin 
karakteri deği;ıti.) 

Efendim! Diyelim ki, Hasan oğlu 

Ali lılr i5C !kaynl.ınışbr. O yer, onun 
yeri değildir amma t11Jilı adını ver
diğimiz milnasebet&iz amil, adamca
ğm bu bilmediği i§İD ba.~ma geçir
mi5fir. 

Ba~ka yerde olsa: 

- Ben bu i5i yapamam! lhtısacmn 
yok! deyip ~ekilirler. Bizde bunu ya
panıaz..,mız. İttihatçılar Babıaliyi ba.~ 

tıklan zaman öldürülen Nazım Pa
şanm Sultan Hamit zamanında ne
f erlikle Erzin cana oefyedilmesine böy 
Je bir hadise sebep olmu.5tiJr. 

Nazım Pa~ piyade dairesi reisi 
sa.nisi iken iradci seniye ile kendisini 
topru dairesi reisi yapmışlar. 

• O da irade teıkeresine: 

"Bendeniz piyade sınıfına mensu
bum. Towuhiktau anlamam.,, diye 
cevap ver.miı;. 

Bu eevap, padi~ahm hoşuna. gitme
miş, gazap etmiş ve r\itbesini refede
rek Erzincana. sür.müs. 

Diğer taraftan bir adam, ayağına 
gelen nimeti ihtısasım haricidir, diye 
teperse kolay kolay ihtısası dahili 
yer de bulamaz. Onun için hepimiz 
bö)·le bir teklif knl'§ısıncla. irkilmez, 
eyiliriz. 

"' tı nezdinde protesto etmi§lerdir. A-
ablusgarptekİ silerin tayyareıeri bugün şarki ıs -

Berlin, 24 (TAN) - lngiltercnin 
Berlin elçisi Neville Henderson nas
yonal sosyalist partisinin kongresınc 
iştirak etmek üzere 10 eyliilde Nu
renberge gidecektir. 

berg toplantılarından evvel de ıkı dev d .. k t d"k d"l k ·· . . . . . an yuse as ı e arze ı me uzere 
Jet reısının, Hıtlenn Bavyerada Ber- T t b 1 •. d · ı · t • T fil 28 

Lakin mütehassıs olmadıt;'l bir işe 
gelen tabü sık sık falso yapar ve fal· 
so yaptıkça Ziigıt yer, lmfasma VU• 

rulur. 

pcıUJ' a ..ıuu .... ~lJcu uu uv.uı IJcu u uuc.u ,., ı..· 

Ordular miş ve püskürtülmüşlerdir. 
llK U t::.li:I. u ld i:Lh. UU ~Ub1u._ •• ~h 1 

böyle bir toplantıya iştirak etmekte
dir. 

cnısgauen u~ h.aıu h.~1~u111.ı 1:: ae a yn - : :m u a gon erı. mış . ır: er er 
ca siyasi konuşmalar yapacaktan bil- agustos cumartesı giinü, kıtalara t /şpanyol demir madenleri 

~ Qk~iye Edilmedi Bilbaonun asiler tarafından i§ga-
d . ·1 kt d" tebliğ edilecektir. ın me e ır. 

• o t:t lindenberi İspanyadan demir ithal et-
bi A, 24 ( T A N ) - miyen GaJ memleketi, yakında yeni-
'l'ı-a tnernıeketlerinde, ltalya- den demir ithalatına başlıyacaktır. 

g bJusgarbe iki fırka as- /Burası lspanyadan senede bir milyon 
.._ _ 01lderdigı-· hakk d . 1 k ton demir almakta idi. Bu seneki it-
"la_ m a şayıa ar çı . . 
ı.. <la İtal . . . halat yarım mılyona varmamıştır. 
'tl'Je yan resmı mahafılı bu M'll l C . 

1
• 

l'i tek · ı et er emıye ı %e ~·· zıp etmektedirler. Trab Cenevre dün, Ispanya hariciye na-
eıOnd ·ı "k' r k s· ·1 tııa erı en 1 1 ır a, ıcı ya. zırından aldığı nota üzerine lspan-

Leh ve Fransız 

Erkanıharbiye Reisleri 

Buluşacaklar 

Kongreden sonra Mussolini, !tal -
yan - Alman ittihadının bir nüma
yişi olmak üzere Berline de gidecek
tir. 

M:ussolininin bu seyahati yalnız 

yapmıyacağı, bir çok İtalyan ricalin
den başka İtalyanın propaganda na
zırı Dino Alfieri'nin de kendisine refa 
kat edeceği beyan edilmektedir. 

----o ~l'ab~evraıardan sonra geri dönen ya meselesi ile meşgul olmıya baş-
Usgarp fırkasıdır lamıştır. Milletler Cemiyeti konseyi- /rakın yeni it --o-- nin toplanıp toplanmıyacağı meselesi, 

Ql~a A b. t konsey reisine bırakılmıştır. Umumi Erkô.nıhar biye 

Varşova, 24 (A.A.) - Gazct~lerin 

bildirdiğine göre, eylulde yapılacak 
tümen manevraları münasebetile Ma 
reşal Riydz - Smigly, Fransız umumi 
erkamharbiye reisi General Gamelin 
ile buluşmak fırsatını bulacaktır. 

~·· • ra IS ana katip icap eden temasları yapacak- dan bildirildiğine göre sivil vali, mil-

ij~İ.... tır. Jiyeti mec:hul bir denizaltı gemisinin R • • J f ~ I Ef f z• 
'4.... ' 11h1at Satıyormuş· Konsey 10 eylülde adi bir içtima Burriana limanında demirli bulunan eısı s ,, a 
~ yapacaktır. Akdeniıde mühim hadise- iki ticaret gemisine birkaç obüs at- Bağdat, 24 (Tfü~) _ Irak Erkani-
~ '- ~İ.i(~ail)· Heral~ yazry.or) - ler ~ıkmadığı takdir.de kons~~i.~ aci- mış olduğunu beyan etmiştir . harbiye reisliğine tayin edilmiş olan 

Çek ve Romen 

BaşvekiU(:ri 

Neler Konuşmuşlar? 
Bükreş, 24 (A.A.) - Dün Mamo

rosda bulunan ltB. Tatnrcsco ve Hod
zanın bu mülakatları hakkında hiç 
bir tebliğ neşredilmemiştir. 

Siyasi mahafilden öğrenildiğine 
göre, B. Hodza Tuna meseleleri ve 
Italya ve Almanya ile münasebetler 
meselesinde Küçük Antant devletle
rinin daha sıkı bir diplomatik işbirli
ğinde bulunmalarını teklif etmiştir. 
Ayrıca, Polonya ile Çekoslovakya a
rasında yaklaşma rneselesi ve Roman 
ya ile Çekoslovakya arasında ekono
mik ve endüstriyel işbirliği meselesi \; "-ta1ı~•mmah, lıngıltere ile Su- len toplanmasına lüzum gorulme- Obüsler hedeflerine isabet etme - Abdüllatif Nuri Paşa bı.ıgiin istifa et 

~ n arasında ihtilaflı bir mektedir. miştir. Hiçbir hasar yoktur. Denizal- miştir. Kabine, Nuri Paşanın yerine, 
~ ıı.,1~•• Akabenln cenubuna Yine meçhul tahtelbahir tı gemisi, cbüsieri attıktan sonra kay Musul kumandanı General Eminüiö- Bağdada müteveccihan hareket etmiş 
~' çıkarılnuştır. Akabe ha- Valansiya, 24 (A.A.) - Castellon- bolmuştur. riyi tayin etmiş ve General Musuldan tir. 
\ lhllis lngUiz işgali altındadır. ---------------------------------------------------

de mevzuu bahsolunmuştur. 

\,~ta ~ııut geçenlerde lngiltereye 
~ aftgundererek bu havalinin ken 
~ ~a1.01duğunu bildirmiş ve in
\~)' ıaı protesto etmişti. Niha-
~ a:;ı•n ArabMana. mühimmat 

Jlşılını~tır. 

'~~ ~ 9ı tere Başvekili 
~~aya Gitmiyecek 

"d .. ·a 2 
~ 1:11' 4 (TAN) - Salahiyettar 
l'ia alıreııeri, ortada deveran e
~ar hilafında Başvekil Bay 

,~.tnberlain'in Romayı ziya-

Akdeniz de Emniyetsizlik 
"" 

A ğustosun başlanndanheri Ak 
deniz tan·are ve tahtelbahir 

korsanlrğmm bir -;ekline sahne ol
du. Evvela lngiliz gemisi olan Cor
poral British, daha s(mra ltalan 
Mangoia, }i'ransız Djebel Amour, 
Yuoaolı Ktistakis Cezair açıklarm
da tan·art'I taarruzuna u~radılar. 

Bu hadiseleri müteakıp lspan)'Ol 
gemisi Cappador, Twıus a~ıkların
dan hir muhrip tarafından bom
bardman edilerek batınldı ,.e Dani-

: ................................................................ : 
f YAZAN : ÖMER RIZA DOGRUL f 
: ................................................................... : 

ma ,.e yakınlatôma hareketi üzerin
de tesirini göstermi~ ve belki bu ha 
ınıs ve bır ıspanyol gemisine bom
ba. atmıı;lardır. 

Biitüın bu hadiseler Akclenizde 

aJdıklan da işitilmemistir. 

1sımn)'a hiikumeti, son taarruz
ların İtalya.o mt;hripleri ve tahteı. 
bahirleri tarafından j,\"apddığınn ka
nidir. VaJensiya hükhmeti lUiidafaa 
Bakanlı~ı neşrettiği bir tebliğde İs
panyol gemisi Campndor'un torpil
lendlkten sonra İngilizler tarafın
dan kurtanlan ta)·fasınrn ifadeleri
ni nakletmektedir. Bu ifadelere gö
re, lo;panyol gemisini torpilliyen 
muhrip, İtalyan muhribi Saet:ta i-

1 gırtden malumattar olma -
~ marlia mektep gemisi Eclith'in tay-a Ylemektedirler. 

emni~·etin bozulmuş olduğımu gös
termekte ve hu hadlsell're amil o
lan muhrip, tahtelbahir ,·e tan·a.. 
reler~ tedbir aJmma.smı icap ettir
mektedir. Bilhassa bu m!lhrip \'e 

tahtelbahirlerin kime ait olduğu me 
selesi her memleketi meşgul et
mektedir. Çünkü ispanya. cümhuri
yetinin, yahut ispanya asilerinin e
linde Ege sulanna kadar uzanabi
lecek kabiliyette ne muhripler, ne 
de tahtelhahirler yoktur. 

Bu yüzden bu şekilde faaliyete 
geçen muhrip ,.e tahtelbahirlerin 
lspan)·a cünıhuriyetine ,·eya İspan· 
ya asilerine ait olmadıkları a.nla
~ılmakta ve Akdenizi kaplı~"an em
niyetsizlik havasını tasfiye lüzumu 
kendini göstermektedir. di. Tebliğde bu ııokta. te.harüz etti

rildikten sonra İtalyamn İspanyol 
gemilerine kal")jı ilkönce yabıız tah
telbahirlerinde.n istifade ettiği hal
de soııra işi gi7Ji tutmıya da lüzum 
görmiyerek deniz yüzünde dolaşan 
zırhlılanndan da bu ~·olda istifa
de ettiği anlatılmaktadır. 

ı~~a 'nahafilinde de ayni haber 

ltı ~riciye Nazın Kont Cia
ıtııı &iltere seyahati mevsimsiz 

A ektedir. 
lf~~ ......__ __ _ 

Urk·· 
~ \in Kastamonuya 

~k Bastığı Gün 

yare tecavüzüne uğramasındaı:ı son
ra Fransız ~emisi Parame meçhul 
tahtelbahirin taarruzuna uğramak· 

la beraber kendini kurtardı. Daha 
sonra lspanyol gemicti Conde Aba-

L ondradaki Ademi Müdahale 
Komitesinin bu mesele ile 

meşgul olup olmıyacağı belli değil
dir. Falmt bu hadisenin tam bir 
müdahale hareketi oldu~u da son 
derece sarihtir. Hatta bu hareket, 
ispanya hükfımetine ka~ı bir ilam 
harptir. 

İspanya hükumetinin devletlere 
verdiği son notalar da hep bu me
aldedir. 

lşte böyle yapıp zılgıt yediği za;.. 

man işbıdeaı çıknnlacak sandığnnız 

bazıları \"nr ki, f nlso ettikçe inadına/ 
yerinde kalıyor. 

Bu w.!işahade üzerine kn..'Ii ohlwn: 
Bir kısım adamlar çhi gibidir. Kafa
sına ,·urdııkça olduğu yere g~iyor 

ve geçtikçe pckleşiyor. 

B. FELEK 

I ngilizBaşvekili 
T ati/den Döndü 

Londra, 24 (A.A.) - Siyasi ma
hafilde tebarüz ettirildiğine göre 
Baıwekil B. Chamberlain'in bir iki 
gü~ kalmak üzere Londraya avdeti 
umumi siyasi vaziyetin fena inkişaf
larını gösteren bir delil gibi telakki 
olunmamalıdır. B. Chamberlain'in bu 
avdetinin sebebi kralın misafiri o -
larak Balmornl şatosuna gitmeden 
evvel dahili ve harici vaziyet hakkın
da maltımattar olmak arzusudur. B. 
Chamberlain'in Loncirada kalacağı bu 
iki gün esnasında hiçbir kabine top
lantısı yapılmıyacaktır. Nazırlar ara
sında yalnız B. Eden ve Lord Hali
fnx, bu haftanın ortrunrına doğru 
Londrnya döneceklerdir. 

---o,---
Fransız Demiryolları 

Nasyonalize Ediliyo 
Paris, 24 (TAN) - Bugün FTansız 

kabinesi, nasyonalize edilmiyen de

miryollarını etatize etmek için toplan 

mış ve bu hususta kararlar venmiştir. 

Ayrıca Fransada ilk defa kurulan 
demiryolunun 100 Uncü yıldönümü 

de bugün büytik törenle kutlanmıştır. 

Muğlada Kömür 

Buhram Var 
l~ ~0~u. 24 (A.A.) - Atntür
·~ ~.nce Kastamonuyu şeref

fltı:Unün hatırası dün bütün 
iç· halkınm içten gelen coş-

lllde kutlanmıştır. 

solo bir muhribin taarnızile batı
nldı ve George Macnight ·gemisi 
meçhul bir zırhımın bombardımaı. 
ruıın. maruz kaldı. En nihayet Boz
caada hadiseleri ,·ukubuldu \'e meç
hul tahtelbahir iki lspanyol gemi
sine taarruz etti. Fakat hii.diseler 
bu kadarla da kalmamış bulunuyor 
en son habf-rlere göre, hüviyeti meç 
hul tan·areler, ~·ine faaliyete g~-

ispanya. cümhuriyeti.nin donan
ması gibi ispanya asilerinin donan
maları da son derece zayıftır. ikisi-
nin f'lindeld bütün gemilerin, bilhas 
sa tahtelbahirlerin C'evelil.n sahası 

son derece kısadır. Bunlann bita
raf bir limana ul!nyara.k mahrukat 

Bazı Londra gazetelerine göre, 
bu hadiseler, bir taraftan lngiltere 
ile ltal)·a, diğer taraftan Fransa 
ile İtalya arasında lınşlıyan a.nla~
disrierbı a.nlaşnuı yolunda atılacak 
adımlara engel olaeağı ileri sürül
müjtür. 

Bu ithamlarıo doğru olup olma

dığı hakkında hüküm \'ermek sıra
sı gelmemiş bulunuyor. 

Fakat bu hadiselerin Akdenizde 
emniyeti bozduğu söz götürmez. 

Muğla, 24 (A.A.) - Burada odun 
ve kömür buhranı vardır. Demirci es 
nafı kömür yokluğundan dükkanları
nı kapatmıştır. Ekmekçiler de ayni 
duruma d")~mek üzeredirler. 
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Adliyede 

- -Bıçakla Barsaklarını ' = = S Müdcleiumumi Hikmet : 

Barışıp 

Anlaştılar 

Deşecekmiş l § Ö:r.teı ve naip Sultanahmet § 
Polis, dün mUddeiumumHiğe '.Akif § Birinci Ce:z.a Hakimi Re,it, 5 

adlı bir tehdit suçlusu vermiştir. Da- S lıtanbul ikinci noterliği hak S 

Açılan Dava 

Sukut Etti 

da 

vacısı da Nimet adlı bir kaıiınıiır. Ni- § hındaki ilk tahkikahnı dün : Gulam Ali isminde biri, evvelki 

S bitirmiı ve icra muhcuebe : gün 10,20 vapurile Boğa~çinden Köp
E ıeli Vi.alettin ile noter ba1- E ril iskelesine çıkmış, bilet memuru 
: katipleri Vedat ve Fuatten E Hüseyin bilet sorunca: 

met, meşhut suçlar müddeiumumisi
ne şikayetini §Öyle anlatmıştır: 

- Bay müddeiumumi, bugün evi
mizden cenaze çıktı. Matem içindeyiz. 
Akif, bana haber göndermiş, illaki 
çıksın, gezmiye gidelim, diye.. Ben 
gelen vasıtaya vaziyetimi an~attım. 

"Bugün çıkamam,, dedim. Sonra Akif 
kapıya kendisi geldi: 

- Nimet, ben sana daha bir haf
ta evvel on lira verdim. Parayı alma
sını, harcamasını bilirsin de gezmiye 
gitmesini niçin ihmal edersin. Ya şirr. 
di benimle gelirsin veyahut şu bıcak
la senin barsaklarmı deşerim, dedi. 
Ben bağırdım ve polise haber verdim. 

Suçlu Akif te bu iddiaya karşı şun
ları söylemiştir: 

- Bay hakim, ben Nimeti dç se
nedenberi tanırım. Kendisile sıkı ah
baplığım vardır. Kendisine para ve
riyorum. Tabii gezmek, eğlenmek is
terim. O gezmiye gelmedi. Ben yalnız 
lafla ısrar ettim. Kendisini korkut-
madnn.,, 

Müddeiumumf bu müdafaayı varit 
görmediği için suçluyu asliye dördün
cü ceza mahkemesine göndermiştir. 

Gümrükten Çahnan 
Sigara Paketleri 

Gümrük mUf ettişleri gümrtiken 
çalman sigara paketleri hakkında 

tahikata başlamışlar ve iki memur 
hakkındaki tahkikat evrakını dün 
müddeiumumiliğe göndermişlerdir. 

Müddeiumumilik tahkikatı noksan 
bulduğu için evrakı müfettişliğe iade 
etmiııtir. 

Küfreden Kadın 
Mahkum Oldu 

Hayriye Altmtuğ isminde bir ka
dın, dün sabah Merkezefendide bah
çıvan Ibrahime küfretmiştir. Sultan
ahmet sulh birinci ceza hakimi Re
şit, Hayriye Altıntuğu 3 gün hapse 
ve 3 lira para cezasına mahkum et
miştir. 

ADLiYEDE TA YINLER 
· '.Adliye Vekaletinin hazırladığı 70 
kişilik nakil ve terfi listesi Yüksek 
tasdikten çıkmış ve Ankaraya gönde
rilmiştir. Birkaç güne kadar liste a.
lakadarlara bildirilecektir. 

= -S müteşekkil ehlihibre de ra- : - Bilet arkadan geliyor, demiştir. 
: porunu vermiftir. Tahkik § Arkadan kimse gelmeyince memur, 

§ heyeti, noterin ılelterlerini S Gulam Aliyi yakalamı.5 ve bilet pa-

5 Ve mühürlerini mÜ•adere e- : rasını istemiştir. Gulam Ali: 

§ derek müdcleiumumiliğe gön-El - Azizim, ben bileti almıştım. 
: dermi,tir. E Fakat hangi cebime koyduğumu u
E Müdtleiumumiliğin ve na- E nuttum. lşin doğrusu budur, ceva

S ibin hazırladığı tahkikat ev- E bmı vermiştir. Fakat, memur bunu -E rakı bugün •orgu hakimli- E kabul etmemiş ve bir polis çağırmış.. 
: ğine verilecektir. Tevkil e- : tır. lddia;'a göre, Gulam Ali, polisin - -S dilen noterlik bafkatibi Ru- : karakola götürme emrine mutavaat 

etmediği gibi memur Hüseyinin çe
nesine de elile dayanmıştır. Polis ve 
memur Hüseyin elbirliğile tekrar Gu
lam Alinin ceplerini aramışlar, haki

katen bilet ceketinin mendil eebinden 
çıkmıştır. 

: fen Eırel de/terler naklecli- : i lirken tekrar tevki/handen ~ 
: getirilmiı ve isticvap edil- S 
S miftir, bugünden itibaren E 
~ noterlik tahkikatı sorgu ha- § 
: kimliğine intikal etmiftir. : 
;HJlllllUlllllllllllllllllllllllllllll~ Gulam Ali, bilet memuruna el kal-

Yaralıgan 
Çocuk 

Adliyede 
Polis dün, Karagümrükte oturan 

10 yaşında Şaban adlı bir yaralama 
suçlusunu yakalamıştır. Şaban, so
kakta oynarken arkadaşlarından 12 
yaşmda Hüsnü ile kavga etmiş, bir 
aralık ta cebindeki sustalıyı çektiği 
gibi arkadaaını o.rka:nndan nda.nıa.'lul· 

lı yaralamıştır. Yaralı Cerrahpaşa 

hastanesine yatırılmıştrr. Müddeiu
mumilik Tabibiadil Enver Karanı gön 
dererek yarayı muayene ettirmiştir. 

Daktilo 
Makinesi 
Çalmış 

Yenipostane önünde Hikmetin dük 
kanında çalışan Nazmi, dün sabah, 
dükkandan Hikmetin daktilo makine
sini çalmış ve satmıştır. Polis, Naz
miyi yakalıyarak meşhut suçlar müd 
deiumumiliğine vermiştir. Nöbetçi 
sulh ceza hakimi Bny Reşit, Nazmiyi 
tevkif etmiş, şahitlerin çağrılmasına 
karar vermiştir. 

dırmaktan ve polisin emrini dinleme
mekten suçlu olarak meşhut suçlar 
mUddeiumumiliğine verilmiştir. 

Suçlu, müddeh ı umilikte davacı -
farla barışt1ğı için davaları sukut et
miştir 

-0-

Adliyeden Davet 
İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
İstanbula geldiği anlaşılan Geyve 

Ceza hiikimi Fikretin derhal memu-
riyetimize müracatı. 

VFNt Nli"..~R iV AT 

Güneş • Dil Teorisinde 
Müspet ve Menfi 

Anlamlar 
Dr. Erhan Sanater, "Güneş - Dil 

Teorisinde müspet ve menfi anlam
lar,, ismi altında bir eser neşretmt,
tir. Bursa ll Matbaasında basılan bu 
kitap 200 sahifeliktir. Tavsiye ede
riz. 

-<>---
MANEVRA RESiMLERi 

Foto Etemde 
Beyoğlunda Tokathyan karşısında 

Foto Etem, manevraları bizzat ta
kip ederek güzel resimler almıştır. 
Istiyenlerin oraya müracaatleri. 

_ Gördünüz ya. Müfsit olduğunuz bundan da an
laşılıyor .. Daha delil mi istiyorsunuz?? SiMDiLiK 

...................................... ---...... 
MEKTEPLERE 

Girme Şartlar. 
• ......................... _ .................... . 

Yeni Bir Sütun 
Açıyoruz 

(Bugünden itibaren bu sütun
larda mekteplere kayıt ve kabul 
§artlannı neşretmiye başlı~·onız. 

Okuyu<'ularımız mektep iıjleri hak 
kındaki müşküllerini bize bildir
dikleri takdirde "TAN,, 111 "Mek
tep işleri bürosu,, kendilerine sii
ratle cevap ,·erecektir. Bu mak
satla gönderilecek mektupların ü
zerine "Mektep işleri bürosu,, kay 
di ilave edilmelidir.) 

• 
Yük.ek / kh•at ve Ticaret 

Mektebi 
Müessese, yüksek, lise ve orta ol

mak üzere 3 kısımdır. Yüksek kısrm 
3 senedir. Kaydolmak için ilse mezu
nu oLmak lazımdır. 

Ticaret lisesi, biri ihzari üçü asli 
olmak üzere dört senedir. 18 yaşın -
dan küçUk her ortamektep yahut or 
ta ticaret mektebi mezunu ihzari sı
nıfa alınır. 

Orta ticaret mektebi dört senedir. 
15 yaşrnı geçmiyen her ilkmektep me 
zunu kaydedilir. Mektebin her Uç kıs 
mına 15 Eylülden 5 Birinciteşrine 
kadar talebe alınacaktır. 

• 
Kızılay Ha•tabakıcılar 

Mektebi 
Mektep, üç seneliktir. Dersler na

zari ve amelidir. Mektebe girebilmek 
için en az ortamektep mezunu olmak, 
iyj ahlaklı ve sıhhatli bulunmak la
zımdır. Kayıt işleri 15 Eylüle kadar 
devam edecektir. Müracaat, Aksa -
rayda Haseki caddesindeki mpl•+op 
direktörlüğüne yapılmalıdır. 

• 
Yüksek Deniz Ticaret 

Mektebi 
6 Yıllık mektebin yalnız lise birın

ci sınfma talebe alınacaktır. Girme 
ş11;rtlan şunlardır: 

1 - Ortamektebi bitirmiş ve 15 -
19 yaşında hastalıksız olmak. 

2 - K~v.ıt 31 Mustos aksamı k~ 
pana1..-aKtır. lstej{IITer o gun saat ö 

de sıhhi muayeneye tabi tutulacak
tır. 

• 
J\nkara A•keri Baytar 

Mektebi 
Ankara askeri baytar mektebine 

girme şartları şunlardır: 
1 - Pek iyi ve iyi derecede lise 

mezun olmak, olgunluk imtihanını 

vermiş bulunmak. 
2 - 18 - 21 yaşında Türk olmak. 
3 - Tahsile devamına mani özür

leri bulunmamak. 
7 Eylüle kadar Haydarpaşa Bay

tar tatbikat mektebi anüdürlüğüne, 

Ankarada Ziraat enstitüsü baytar fa 
kültesi askeri talebe amirliğine mü
racaat edilecektir. lste•di kadrosu 
dolunca kayıtlar kapanacaktır. 

. ÖLÜM HABERLERi 

Çok Hazin lir Ölüm 
Evkaf Diyanet işleri levazım mü

dürü merhum Cevdet kızı ve Ankara 
da Yenişehir eczacısı Nureddin ve e
lektrik. şirketinde Necmeddin hemşi
resi Ncrime Yatman henüz bahar ha
yatı olan 19 yaşında iken dün öğle 

üzeri gözlerini hayata ebediyen kapa
mıştır. 

Cenazesi bugün saat 11,30 da Şiş
lide Midilli apartımanmdan loıldırı
larak namazı Teşvikiye camiinde kı· 
lındıktan sonra Beylerbeyindeki aile 
kabristanına defnedilecektir. 

• 
Ölüm 

Defterhane nazın ımerhum Riza 
Paşa kızı, Adliye Nazırı merhum Na
zım Paşa zevcesi, doktor Ömer Nasım 
ve mühendis Tayfur Nasım annesi, 
ve Ticaret ve Sanayi Odası Umumi 
Katibi Cevat Nizami Düzenli kaym
valdesi Bayan Vecihe milptela olduğu 
hastalıktan kurtulamıyarak irtihal 
eylemiştir. Cenazesi bugünkü çar
şamba günü saat on ikiye çeyreık ka
la Şişlide Halaskar Gazi caddesinde 
301 numaralı Ömer Bey apartımanm 
dan kaldırılarak, namazı Teşvikiye 
camiinde kılmacak ve Kabataştan hu 
susi vapurla Harem iskelesine geçiri· 
lerek Karaca Ahmette aile kabristanı 
na defnedilecektir. 

Merhume çic;ek getirilmemesini ar
zu etmi.'>tir. 

• 
ÖLÜM 

Kuşadası kaymakamı Nail Titerin 
büyük kardeşi Babaeski Cümhuriyet 
müddeiumumisi Radoslu Haşmet TI
ter ölmüştür. Ailesine ve kardeşi Na
il lltere taziyet ederiz. 

Mürettipler Cemiyeti 
Bir Teneuüh Hazırladı 

Türk Mürettipler Cemiyeti, hasıla
tı mürettiplerin malUI, ihtiyar ve has 
talarının tedavilerine harcanmak ü
zere bir tenezzüh hazırlamıştır. Te
nezzüh günü 28 Ağustos 1937 Cu
martesi sriinü saat. döri.tedir. ~irl{eti 
tıayrıyeti'ffı Oö. nutrmnJrVB.}JUL'n l{İJ_lr 

rüden muayyen mevkiinde davetlile
rini alarak Adalara gidecektir, ora
dan Kavaklara kadar uzayacak olan 
bu gezintinin fevklade olması için 
her türlü tertibat alınmı§tır. 

Türkiye Iş Bankasından: Banka
mızın kuruluşuna rastlıyan 26 Ağus
tos 1937 Perşembe günü İstanbul, Be 
yoğlu, Galata şubelerile Beyazıt, Ka
dıköy, Üsküdar ajanslanmızın kapa
lı bulundurulacağı sayın ali.kahla. 
rımıza bildirilir. 

Ertuğrul Sadi Tek 

Pertembe günü 

Y etilköyde temsil 
verecektir. 

Günün programı - ıst-ul 
öGLE NEŞRİYATI: iıdsl 

Saat 12,30 Plakla Türk rnJs pli) 
12,50 Havadis 13,05 Muhtel 
neşriyatı, 14 SON 
Ak~m N eş riya tı: siJtisİ: 
Saat 18,30 Plakla d~S ınJıııce''1 

19,30 Konferans: Bcyoglu aJırıdaıı 
namına, Memduh Tezci . tar e ıı.rtıJ" 
(Kooperatifçilik) 20 Nezıhe YkiP ~ 
daşları tarafından Türk ın~~a tstf' 
halk şarkıları, 20,30 önıer ~eıı 
fından arapça söylev, 20,~5 fil!~ 
Şen ve arkadaşlan tarafın an a.t l)"' 
musiıkisi ve halk şarkıları .<5~ vetıoı' 
n) 21,15 Orkestra 22,15.~J~ r~· 
sa haberleri ve ertesi gunUn !veOP' 
mı. 22,30 Plakla sololar, oper 
ret parçalan 23 SON. 

• HAFiF KONSERLER· ~ 
ı ı· fl8l' 

7,10 Bertin kısa da gas ·30 J'• 
musiki. (8.15: Devamı)· 9, setlii 
ris kısa dalgası: Plak. 10:3~k 8Uit. 
kısa dalgası: Musikili artı~ pi~ 
10,45 Paris kısa daJgas~. seı:lill 
11,30: Keza. 13: Keza. 1 r ıs.1 
kısa dalgası: Eğlenceli konse 1,,ı5 
BUkreş: Kanşık Pli)dar· Ii JtoO" 
Bertin kısa dalgası: Eglence. 130'• 
ser. 14,15 Paris kısa dal~;1;.si!Y'· 
do'dan konser nakli. 15 ~lirı ~· 
dan konser nakli. 15,15 Be ·itleti-
sa dalgası: Asker şarkı v~ ~eStrt• 
16,30 Paris kısa dalgası; Jııı~: 
şarkı. 16,30 Berlin kısa k sa d-1" 
Halk konseri. 17 ,35 Roma :sÜ J(O
gası: Orkestra, ;:arla. 19, vsJS
lonya: Orkestra (Operet ve J3tt" 
ler). 20 Peşte: Orkestra. ZO ri~t. 
lin kısa dalgası: Karışık ~~si.~ 
22,45 Bükreş: Romen rnusı 51• 21:. 
Varşova: Mandolin ork_estrcli tı~· 
Berlin kısa dalgası: EglenF~t~~ 
yük konser. 22 Roma: . ıtır 
dans musikisi. 22,05 Bilkge:ı~Y'· 
men romansları. 22,10. a: J(O
Bando muzika. 23,20 Vıy~ serıet• 
ro musikisi (Eski ve yenııc~str~ 
den). 23 Peı'}te: Opera or J.s'f.t 
23,05 Prag kısa dalgasr: ıııııst' 
bando. 24,25 Peşte: Çigall 

ıc:;;ERALAR, OPERETL~~·~ 
22 Milano, Florans: pı retL 

Quartetto Vagabondo,, ope 
ODA MUSiKiSi: rrrlf. 
15,35 Roma kısa dalgas~ulo': 

konseri ( Pizetti). 20,55 v 
Balalayka kuartet; 

RESiTALLER: . ~ 

no., 7':öfis~ .. 1 \DWtWuVC'Af.":::.~ ~J 
lin kısa dalgası~ali• R<-o \"J: f'1 
tı piyano silüeti. ıs var§Şarıo r~ 
yano - şarkı. 19 Peşte: sı: )l& o.? 
sitali. 19 Berlin kısa da!f?~ ti. 20, ., 
Reger'in altı piyano silU~·s}etsO 
Bükreş: Mendclssohn ve ) 20·:;0 
den keman konseri (Plakl.a. · zl. 
Peşte: Çift piyano musi~ıs~ fi!' 
Bükreş: Grieg'in escrlerı~oJ!ill~ 
list konseri. 22 Varşova: . ZZ• . 
eserlerinden solist konser1

• resi:~ 
Prag kısa dalgası: Şarkı ~efPP" 
22,25 Prag kısa dalgası: 
resitali (Ovorak). 

DANS MUSiKiSi: ~ 
19,03: Bükreş. 21,40: PÖ~ı>~ 

dalgası. 23: Varşova. 23,~. · \Ti) 
zig. 23,55: Kolonya. 24.0 · 
na. 24,15: Roma. """' 
MUHTELiF: ;.,r&Y"'J, 

19,30 Roma kısa da.lg~sı~ p"iof 
ve Rumca söı.lü ve ınusik 

Bu latifeli ve tatlı sözler Erdenin sinirlerini yatış
tırmıya yetti. Şimdi, her ne olsa, faı.la söylediğinin, 
biraz çokça ileri gittiğinin farkında olarak kızardı. 
Onüne baktı. Zihninde bin şey birden parlıyor, bin 
şey birden düşünüyordu. Adeta yorulmuştu. Vali yi
ne krrmızı kalemini parmaklan arasında dolaştırmı
ya başlıyarak dikkatle Erdene baktı. Birşey düşü
nüyordu. Bir lahza sonra söylemi ye başladı: 

AP<~ ~-p;a-c~D-z 

yiç olarak karanlrkta mavi boncuk ararnıya ·ıe bit 
nız. llminizin ve gönlünüzün mukaddes a!e~-yıJıııl 
meşale yakmıya bakınız. Onu alevlediniz ını ~ ııa1'' 
aradığınız mavi boncuğa değil, hatta en ~ur ~ıi ar. 
lara sahip olursunuz. Bununla beraber yı~e . at et• 
zularınıza terkedeceğim. Saf bir kanunla ıstinanca1' 
tiğiniz o kanunların derecatından geçin.iz. BU, baş'f.' 
tecrübelerinizin biraz daha kökleşmesınden 
bir şeye yaramıyacak. ıan bit 

Ha! Şiımdi siz düşünürsünüz. bu kanaat;e ;evabıı' 
adam nasıl olur da bu makamda bulunur· n bllr 
kısadır: Ben bulunmasam o kanaatte olrnıya :\o e-- Şimdi sıra benim. Beni dinleyiniz. Bütün söyle

dikleriniz haklı mıdır, haksız mı? Buna iki cihetten 
cevap vereceğim. Evvela makam itibarile. Sonra şah 
mm. Bu makama göre siz haklı değilsiniz. Neden 
haklı değilsiniz? Ve bu tezada niçin düşüyorum? Bak 
anlatayım yavrum! Sen daha gençsin. Vilayetlerin 
ne zaman teşkil edildiğini belki bilmezsin. Asırlar 
var ki bu makam, halka olsun, ferde olsun, hiç kim
şeye (sen haklısın) dcme:niştir. Demiyecektir de .. 
Çünkü hikmeti teşekkülü bütün hakkı, kudreti, ar

zuyu kendinde görmekten ibarettir. Hükfımet tabiri, 

istibdadın redingot giymiş, kalıbını değiştirmiş di
ğer bir manasından başka birşey değil. Mutlakıyet 
hükumetile meşrutiyet hük\imeti arasında da yalnız 
bu elbise ve çehre farkı var. Mutlakıyette istibdadı 
bir kıyafette, bir simada görtirsün: Çember sakallı, 
bıyıklan ufki kesilmiş ve uçlan şakuli bırakılmış, 

kelle sinek kaydı, kulakları sarkıtan bir Yeniçeri 
kavuğu, bacaklar çengel ve ayaklar paytak. Kollar 
uzun, nihayetindeki el değil, yumruk. Bir omuzunda 
tüfek, ötekinde küskii. Belinde kubur, dişlerinde ya
tağan .. Asırlardan beri her gün, her dakika, rüyada 
bile bunu göre göre, insana yılgınlık ve bıkkınlık gel 
mez de ne olur? Bu kanıksayış, sözüm ona bir ihti
lal ve o da haşa, bir inkılap vücude getirir. Yahut 
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•biz öyle sanınz. Derken meşrutiyet gelir. Sahne ha
kikaten değişmiştir. Fakat şahıs değişmemiştir, ayni 
şahıstrr. Yalnız çeşitli biçimde elbiseler tedarik et
miş, muhtelif renkte yağlı düzgünler bu~uş, bugün 
üzeri sırma şeritli astragan kalpağını sag kaşına de
vi rm.iş, zarif hakisini vücudüne yakıştırmış, ince bı
yıklarını pomatlamış, yumuşak elleri gantlı, parlak 
gümüş mahmuzlannı şakırdatır görürüz. Aldanmıya 

hm. Güderi sandığımız o gantlar, üzeri 
ince dikenli birer çelikten muştadır. Mahmuzların 

şıkırdayan dişlerine en keskin zehir sürülmüştür. 
Sembol mü anyoruz? En şıkmın, en monşerinin ce-

binde bir hançer saklıdır. Mebus mu istiyoruz? Kol 
tuğunda evrak çantası, burnunda altın kenarlı göz
lilğü, kal'§ımıza öyle bir kanunla çıkıyor ki, biz bu
nunla cebimizdeki nafakayı, göğsümUzdeki son nefe-

si ve yuvamızdaki ılık ve mukaddes ırz ve aile ha
vasını vermiye, kaptırmıya mecbur oluruz. Yann ..• 
kanburu fırlamış, dizleri titriyen, fakat ihtiyarlık 

hırsı, gün geçtikçe fitillenmiş benzin küpU gibi ayan 
şeklinde karşınızda görünür. An'ane der ezdirir, sal

tanat der kırdırır. sadakat der hercü merç eder. 
Bu dört şekil hep o eski çember sakallıdır. Buna yüz 
dört, bin dört, bir milyon dört yüz bin şekil sima ili.
ve edin ve onları bir havanda kırk giln dövi.inüz, u-

saresını, esansını, özünü alınız ve (bu kimdir?) di
ye sorunuz. Göreceksiniz ki hep bir ağızdan size : 
Hükumeti meşruta! diyeceitler. Binaenaleyh bu ma
kamdan "haklısınız!" sözünü bekliyemezsiniz. Hiç 
dikkat ettiniz mi? Bir nahiye müdüründen bir na
zıra kadar, hepsini gözünüzün önüne getiriniz ve 
dünyanın en saf, en gılü gışsiz bir fikrile düşünü
nüz! Bunların hangisi bu milletin işini görmiye me
mur olduğunu düşünür? Hiç biri. Bilakis mill~t bun
ların işini görmiye mecburdur. Bunlar diyorum, bu 
nu şahıslar telakki etmeyiniz. Bu, bütün bir şahsiye
ti maneviyedir. Hükumetler, milletler için teşekkül 
eder, bu hakikat bir düsturdur. Fakat şöyle 
olur: Milletler hUkumetler için doğar, yaşar 

ve perişan olur. Millet ezilmemek için hakkını ıster, 
onu ya açlığa, ya mahkemeye, ya ölüme veririz. Hü
kfrmetler kahrU istibdadını hak telakki eder ve ister, 
alır, nasıl alır? Milleti açlığa, ya mahkemeye, ya ö
lüme vererek. Kendi hakkını almak için, ötekinin hak 
kını ,hattA gönüllü olarak vermek için yine bu .. Ben
ce genç efendi! Bu makam noktai nazarından siz hak 
sız, haksız ve haksızsınız! 

Şahsi kanaatime gelince, şimdiye kadar söyledik
lerimi _ ki asıl hakikat" budur ve hakikatin acı olması 
da bu yüzdendir - ters çevirirseniz anlarsınız ki siz 
haklısınız ve ben katiyen bu kanaatteyim. Izaha ha
cet var mı?. O halde beyhude müteessir ve mtitehey-

, ... tercu• 
ka birisi bulunacak, o ta«dirde_.h~gı~ıe dol<ltıı~· 
dersiniz? Bir yara, karşıdan degıl, uzcrı~·knıeti ııil 
larak ve pansıman edilerek tedavi olunur ... 

1 ·ıcaı ede' 
kumeti imhaya kudretLm yoktur. Lakin ~ızı 1 l{öI<teJlı 
bildimse yine bir muvaffakıyet dem~ıktır. eli! 13ıJ• 
aziz delikanlı, kökten deşmeli ve temızlcnnı 1' acrçi 
na bir çare var: Bize değil, millete m.ensup ~t;ir· 'JiJ! 

böyle sillelere maruz kalmak her sanıye var 

rar yok .. ..1umsedi: 
Ve heyeti tahkikiye reisine donerek g~ . göSte" 

. . • • ti. kendısıne -'• 
- Alınız ışte! Satvetı hükume . rini.Zirı ~ 

riniz. Harareti tavında bir maden. Çekıçle 
tında memul ederim ki iyi bir çelik olur. f dh'sfl1 

Bu mülakatın ertesi gUnU Erde.n •. ilk ~~i:ata ın
harpte sorguya çekildi. Reis; tamıkı ta 
zıum gördüğü için işi başka gUne bıraktı. 

Yağı Kesilen Hoşaflar 
. . va.sıtasiJe ıı:e 

Refik Tekin karısına, Erden Vergıcı 'k "kisini 
nesine uzun birer m~tup yazdılar. R~fı : !< jçltle . smı c\ ra _,.,. 
fırka kaleminden şubeye gıden re a biJlbıı.rr 

· · dair ayrıc ıı• koydurdu, yerlerine verılmesıne urı so 
b. ktup yazdı. Uç g 

Ya da birkaç satırlık ır me . d"ı · 
b" mır ver · 

ra da villyet, kazaya fil yolda ır e (ArkaS• ,·ar) 
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Burhan Belge Mısırdan başlıyarak bütün Arabistan ülkelerini dolaşmııtı. Tenkitlerimiz 
Arkadaıımız bugünkü yazısında yine Lübnandan bahsediyor, fakat bu se- - Efendim, evvel& hamamlara 

f 
yeni sular bulmıuz da Kırkç.eşme n-

er, Lübnamn politikasını ele alarak inceden inceye tahlil ediyor. 1anm öyle keabıiz.. . Yahut: 

Lübnan nollan: 

B ir Oımanlı nhiti lir 
Lübnan naayonaliıtine 

o huin sünlerden birinde de
mİf ki: 

- Bu ~•i burada durdukça 
ü rahat Jiiaii sarmeuinb r 

Dat, (Beyrut'lu buna Cebeyi di· 
yor) Lübnandır. LUbnanda bal ve 
bahçelerden vergi almımyor. Cebel 
li bwı1ann mahaulüntl indhip te
hirlerde aatmı ve banma diye. 
öyle ki, "BtlyUk Lübnan ctlmhuri 
yeti" Din içbıde, Cebel, bustln da· 
hi böyle birçok imttyulardan ı.tf. 
fade etmektedir. 

Btlyllk Lübnan cümhuriyeU, bir 
denis cUmhuriyetidtr. Suriyenin 
bütün •bf11erl, bunun elindedir. 

llellerek kö sabitlerden Merkesi Şamda bulunan uıl Suri-
er. Y t:ğtta&.!lllerl ye c:Umhuriyeti halla, dUnya ile te-
deı.. Baaıiaıdaa bir )'Ildır · mu etmek wtene, bunu Lt1bnanm 
"-vatt~' ttmldimJzJ tavauutu ile yapmıya mecburdur. 

-,,e_,r elde et.mlıt· 
1
-ki memleket, ayni dili konu, 

~ mak ve blsiın iki blribirine 
....... ~ kadar malılyetl koD1f11 eski villyetDizi tetkil et

~de durulaa m~ 

da da varmış. Yalnız, vilayet rnec- - Evveli caddeleriııizi asfaltlayı 
lisinin kapısını aşamazmış. Ve me- na, yokuşlannm dttzleylniz de sırt ve 
seli, ufak cemaatlerin adlan okun lll'lk' lwnalhğım 80lll'a kaldınnız.. 
mazmış. Fransızlar, bir milyonu Veya: 
zor dolduran cümhuriyet tebaasını - Efendim,~ lstanbulmı sıhhi 
daha ne kadar küçük parçalara a- ..,tlanıu Stokholme benzetlniz de 
yırmak kabiL<~e yapmışlar. Meseli, kedileftı ondan sonra dokunun.uz... 
Alevilerin şimdi kendi kadıları var Yahut: 
dır. 

Bu mühim mesele haricinde, Su- - Sanki ""1rln büttln işleri bitti de caddelerde k&rpdan karşıya geçmek 

riye ve Filistin ile olan münasebet l~ln çlvOI koridorlar kaldı .. 
lerin tanzimi ve bir de Fransız Sular bugün mikroplu, salgınlar 

Yüksek Komiserliği ile olan rabı- bugün kmp geçirmekte, kedUer şimdi 
tanın muhafazası gelmektedir. uyuz, murdar ve bulaşlk, otmobiller 
Devlet vazifeleri, asıl bu noktalar- bu sabah !Wvna çarpıyor, huna11ar, 
da kendilerini göstermektedir. Şarkın m büyük manzara faciası, 

Bizler, Filistinden Lübnana ge- Garpten her gelen vapur veya tren 
çerken, huduttaki Nagura'da dur- yoJcusunun gözüne her sabah her öğ-
duk. Gümrük muayenesi bitti. YU- le ve her akşam batıyor! 
rüyecektik. Fakat, önümüzde du· Hayır hayır, aulan pis bulduğunuz 
ran ve yolu kaphyan bir kamyon yerde ve dakikada ke.Jıılz; aym kedi 
hakkmda, müslilman polis Amiri yl ile hıristiyan gümrük iımiri ara- tuttuğmım yerde belediyeye teslim 
smda bir ihtilaf çıktı. Lübnan po- edinls; caddelerde geçit yoDanm, hat 
lisi kamyona "geç" ve, Lübnan ti henüz kaldmm d*nmlyen t.oprak 
gümrtlğU "geçemezsin" diyordu. yollara tatbik ediniz, ve 150 kilo &i-
tki şef, birbirleriyle yanm saat ka- tmda t.er döken zavallı yük malıldi-
dar mükellef bir kavga ettiler. Ni Lübnanda yülg.Jı tlafltlTa dofnı munu ıutgeldlğinlz yerde ıstıraptan 

kurtarmu:! 
• l'lnıa],tka, UerUyen bir meille beraber, bl-

~ !'!..~ taball kademeleri- riblrinden çok 
-•11'111 l&ltlara uymuı bir farklıdır. Lübnan 

,;..~ uygunluğun mahiyeti- çok daha ımede. 
~ bir mesele olar ve U- mdir. Okur yasar 
~ mHnakaıe•ar yapılır. larmm 1&)'181 da-

,_ ~ ~ vudlar araam- ha çoktur. Vatan-
... öğretlcillk vardır. la. d&flan, daha zen 

1'ürk çocuğu bu tahsil gin,, alıfveri,e da 
... a..~ iyi bir slraatçi ha kabillyetlidir. 

LUBNANDA 
·POLiTiKA 

rabillyor, ne devletin kocaman kılı
cını, ne de iatiklllin kocaman bay
rağım tqıyablliyor. Lübnan, bu 
heybetli politika cephaneliğinin i-

, çinde, P8f& babymm uker Unifor 
mumı giym.if bir çocufa benziyor. 
O kadar aevimli, o kadar çaresiz ve 
o kadar oyunbaz birfey ••• 

Netekim Lübnan Üniversitelerin 
de (biri Amerikan biri de Cizvit) 
okuyan gençler, dıfanda bekliyen 
devlet ifleri bu halde olduğundan, 
kendi aralarında, panarablmı ve 
paniali.mizm meselelerini yahut 
fq.imı ve komünizm davalarım 

Ve ltlrulan lstanbulda Ağust.os 

bavalJIDID nıtubetll sıcağıııa bağışla
ymız: Gazet.elerimlz teblrde ınodenı 
disiplinin kıymetini Eylfil serinliğinde 
daha iyi takdir edeceklerdir. 

Hepsi vazifelerdir: Zanınıri olall 
blrhı;ı bu sabah yap1lmam•ş olması, 
saruri ohm bir cllğerinhı bu akşam ya 
pılmulDı meneimez. - Fatay 

-.,... hakJı göeteren birçok Ve, mUaUlman kadar hıriatiyanı 
\ ~ la11Jabuır: Türkiye geoit vardır. Yalmz, hıri8tiyanlann top
~-....; llaenııekettdlr. BaJkm•n ytb lu bir rey verebil•eaine kartı, 
"-' ~ köylerde toprakla ui- müslUmanlar, .unnt, fil, alevi ve 
~ .IDallarmuzuı hepsi drai sonlan nbıbet "ye" li ile biten da
~~.;., Türkiye en geoit kal- ha birçok mezheplere bölUnmU,tUr. 
~ aluunda yapacaktır. Ve Lübnanm hudutlan o kadar us 
(.,, memleketin en geait talıkla çizilmittir ki, Maroniler, ko 
·' lbüesseeesl olan Dk ta.hail laylıkla eberiyeti tefkil edebilmek 

bUgllerl vererek büyti)J tedirler. 

"-' u. ~·v .. ·-· .a\;61' o- ~~ =· "trikleridir. -._, Jra~ lazlumı l'r n Lutm a. o ~~Luuu...,ı..ı •• 
ti._ !o Dıahmrlar vardır: 8&- Onlan oradan onun çıkaracağı söy
. ~ bunJan lstlyenler, istek- lenmdrtedir. ÇUnkU İtalyanlarla, o 

t...__ ~' olmasmllan ıstı- i.fıkdaşlık etmiye memıundur. Bu se 
... ~ bu hal fer, Avrupaya yaptığı aeyahat, 
...._-_- ' insanı yese ika-.-~ Fransa ile İtalya arumda ehem· 
'-tead · miyetli rekabetlere yol açmlfbr. 
.. .:_.r1ıa ye.pdması gayretine Roma ile Parls, kendbıine yapılan 

' müeaa8'e8lnln asıl işle- kabul meruiminde, hiç bir mu
' fulul aranırken, eldf raftan kaçmamıflardır. Fransa, 

.::.. normal neticeden de Lübnan ekalliyetlerini biraz koru-
~ · Ba itibarla ilk tah- mak istedi mi, Maroni patriği der-
~ draati öğretme. hal İtalyanlara iltifat etmektedir. 

durmakhğmm gerek- İtalyanlann aynı zamanda mUılU-

~ bet sea--ıı ... vanı•--• ... -.a.-. mantarı tahrik ettiklerinin farkr-
ıı::ıu.., ,,, -r-...... uauu- na vardı mı tekrar Franaaya ya-

ile, ~rlnla, bir yıl içindeki naşmaktadır. s_ ..,.....,._köy muhitinde, ya 
""-4e 'Böyle bir ıamanın ho
~; okuma yuma 

'-.._ ~ Ilı teki \'e geri bir terbiyeden 

"~ .._ bir t.erblye alaeak. 
~'- ~a, tarihi blleeek. ya
~ ._-.. için ilk bilgileri edl-
~~ Irada zevkini lneeltlrken 
\ı.ı~laftırtMU, )Ola. 
,.,.... bu tab8U ve terbiye 
\.. ~ ~ şüpbeelz zlnat ~rt 
~" llAka merkesl olaQktır. 
~ ~ hiçbir DIDUI iyi 
~ ~ mahiyette olamıya
~ ~ bugtbaldl ilk tah9IUll 
~ ...... UllMU'lan zlraatçi ye
~..,..... davu.ı çhemlyeeektlr. 
~--:;.. ~Odlr ki, memlekette 

~" ~ •Rldı yaratabilir. Ba 
~ ---P ydlannda t.ecriibe e-
~ -.ıtan. adim ve mlifre-
~ cleilıJUrmekle bqani. 

§s~~:.~~ -.:..,~ hakDd manuD~ 

M aroni patrlfinin nUfuzu uıl 
Cebeldedir. Beyrut ne ka

dar olsa bir tüccar ,ehridir. Bey
rut müslümanları ve bıriltiyaıılan 
arasmda ileri dütüncell olanlar, 
mezhep ve din lhtillfları ytlzlin. 
den hazan ne yapacağım bilmiyt'n 
CUmhuriyet bUkbıetine acıyanlar 
ve memleketleri için Kemalist bir 
liikliği temenni edenler u değildir. 

Büyük Lübnan cumhuriyetinin 
en büyttk derdi, memur tayin eder
ken, cemaatleri Jmdırm&Dl&]cbr. 
Cemaatlerin en bUyUk gayeai de 
devlet dairelerine, mümkün olduğu 
kadar ltendi adamlarım yerleottr
mektlr. Beyrutta hükdmetler, bu 
yüzden devrilımekte ve bu sayede 
iktidara gelmektedir. Meeeli. müı
lilmanlar, Wt mikdarda belediye 
çaV'UfU tayjn ettiremediler mi, o yıl 
keyifleri kaçmıfbr. Yahut mektep 
leri için tahalaat koparamadılar 
mı, keza. Bütün diğer cemaatler 
de ayni vuiyettedlrler. 

~~= :':.":.:.:: 
~~ YIDarmda, memlekettlt B tlyUk Lübnan CUmhuriyeti, 

t~~~~~~o.;;-.;,;; ı.nm ::eı:=t = 
~'~ .uu ...... ~ mezhep kavpl&rmı yabftırmIY& 
\~ .. ki, • taıısn her it memur döıt naaretli bir tefekldll· 
~ ~ ~ olacak ilk bilgi dür. Bu manan bisim zamınunız 
~ ~ \'eren bir müessese ola- 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!11!!~-!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!l!!l!!!!l!!B!!!!!f 
~~· iyi sırutçlleri, haJd. nm da W. llamrllyaealdlr. Ba IDek· 
~' ...._~J....ıa kuvvetlendlrU· teplenlm y----, devlettm YUlfe 
!\ ~ ~ mekteplerlndm bekll· alarak veya blmt tetebbls Mhuma 
\ ~ muhitlerine göre ihtl· girerek muhltlerladeld mtlatallsU ktlt
~ '-U.taawer yetlttlrecek- lesinde telmlk bilgi yarataeaktır. Bu 
~ lstlbaletteld pJıpmJarm da, lk tab

... laaraJaa Ytllmek Ziraat allde oldup gibi yeni bir im aJdıp 
taı..°..."!- ziraat mektepleri- görmekteyls. 
~ detu, v..nu. Kemal VNAL 

hayet, bizlerin de beklediğimize şa 
bit oldular ve yol verdirttiler. 

B UtUn "Büyük Lübnan CUm
huriyeti" aahaaı, o kadar 

gi1ze1 ve istihsal ve ticaret saha
ımıdaad üzerine almış olduğu roller 
o k ar muayyen liı, ınsan DULuu 

bu müşkülatm nereden ileri geldi
ğini araştırmıya mecbur kalıyor. 
Neden Lilhnanlılar hallerinden 
memnun değillerdir? 

Bu mühim sualin cevabı halbuki 
son derece basittir. Lübnanda dev
let fazladır. Devlet. orası için cid
den bir külfettir. Hem masraflı, 
hem gürültülU, hem kavgalı bir iş. 
Yahut, devletin bu günkü şekli. 

Lübnan, Monaco prensliği gibi ga
yet basit bir idare şekline mühtaç 
olan bir yerdir. Ve, terakki eder
se, muhakkak böyle basit bir idare 
mellanizmaama vbıl olacaktır. 

B ir de, Lübnanda lüzumun
dan fazla din ve mezhep 

vardır. O kad,ar fazla ki, Allah bi
le, bunlann muaımelltma bir ta
kım bürolar tahsis etse, işlerin, 
içinden çıkılmaz bir bürokrasiye 

Amerika Karikatürü: 

müncer olmam mukadderdir. ŞU~ 
hesiz, mezheplerde bir mikdar tas
fiye yapmıya lllzum vardır. Hele, 
esaslı bir Wklik ilin edilerek Ma
roni patriğinin milnhuıraD gUnalı 
çıkartma ifleriyle ve lUzumauz .un 
nf ve şit kadılann sirke yahut 
ımangal konıuı u nca11;ll ııe meşguı 
olmalan zarurfdir • 

Çünkü Lübnan halln, bir güzel, 
çalışkan ve neşeli bir halktır. Ya
şadığı ve ekmeğini çıkardığı mem· 
lei<et te güzeldir. Bütün doğu Ak· 
denizinin turistlerini eğlendirecek, 
oteller, evler, kahveler, barlar ve 
bahçeler mevcuttur. Lübnanlılar 
halbuki, bahtiyar olmanın bu mev
cut şartlarını gözden kaçırarak 
Lübnandan büyük bir devlet yapı
smm kubbesi altında biribirleriyle 
sonu gelmiyen bir ,amataya kapıl
llllJlardır. 

I
• nsan bu hali görünce, l<igati 

açarak, millet, devlet, is
tiklal v .ı. gibi kocaman kelwele
rin medlfillerini yeniden gözden 
geçireceği geliyor. Muhakkak ki, 
küçük ve çok sevimli Lübnan, ne 
milletin kocaman teknesini doldu-

. mUnakef• ediyorlar. Lübnan de
mokruiaiııi fazla küçük ve çellm
als buluyorlar. 

Bir A vuaturyah doetum, ba
na, panarablmıln en ateşli 

taraftarlarını Beyrut Üniversitele
rinde gördüğünü söyledi. .A:meri
ken yahut Cizvit misyonerlerinin 
gözleri önünde pifen bu "panara
bizm" qmı tatmak cidden lezzetli 
birşey olsa gerektir. Burada büyük 
Suriye lideri Fahri Barudinin bir 
sözünü hatırladım. Bana demi§ti 
ki: 

- Valalhi ya ahi, bütün bu Bey
rut mektepleri hep hain yetiştiri
yor. Bütün Suriye nuyonalistleri 
Osmanlı idadilerinden yetitmil ·o-
lan kimselerdir! 

Fahri Barudi'nin panarabizm fik 
rine hainlik damgasını vurmumı 

bekliyemeyiz. Çünkü demir göm-. 
leklilerine günde ~ defa (namaz 
saatlerinde) yaptığı telkin hep bu
dur. Anlaşılan, eski nesilleri ku
detmi9ti. ÇUnkU bugünkü vaziyet 
odur ki, panarabizmin ilim tarafı 
Beyrut Üniversitelerinde kaçak o
larak gizlice, politika tarafı da 
Şam sokaklarmda açık olarak !a-
9iatçe imal olunmaktadır. 

Hakikat ise, LUbnanın milletten 
bUyUk bir devlet, Şamm da devlet
ten bUyUk bir millet peşinde kOf· 
maca oynadıklandır. 

Çimento 
Kuponları 
ö·deniyor 

Borsa muameleleri dUn gevşek ol
muştur. Bir isterlin 132,88 frank gel 
miştir. Unitürk 262 franktır. Borsa
mızda on beş liradan muamele gör
müştür. Anadolu tahvil!eri 41,lt> mü
meufller 38,80, biıeeler 24,35 lira
dır. Fakat iş olmamıştır. Sivas Er
zurum tahvilleri 97 ,50, Ergani 95, 
Merkez Bankası hiaseleri 90, Aslan 
Çimentosu 12,75 liradır. Çimentonun 
kuponlanmn ödeme zamanı bugün
dür. Beher kupona 200 kuruş temet
tü verilecektir. Merkez Bankası bir 
Ingiliz lirasma 631 kuruş tP-Rnit et
miştir. 

Işıklı köyünde 
2 ev yandı 

Aydm (TAN) - Buradan bir saat 
ötedeki Işıklı köyünde yangın çıkını1t 
iki ev yanmıştır. Biribirine bitişik o
lan iki evde oturan Nevşehirli Hasan 
ve Mustafarun analan tarafından bu 
iki ev arasındaki ocakta yemek pi
şirilirken çıkan yangın, Aydın bele
diye itfaiyesinin de iştirakile söndü
rülmüştür. Eşya namma birşey kur· 
tarılamamıştır. 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
Pen•k Bugün Ne Haldedir? 

.w· 

Pendikte iskele civannda Bay Ke
mal imzasile yazılıyoı-: 
"- İstanbul için çok iyi bir sayfi

ye yeri olan Pendik, son zamanlarda 
um1.1ımi sıhhate aykın noksanlarla do
rudur. 
İstasyondan vapur iskelesine giden 

cadde istisna edilirse bütün yollar, 
baştaıi başa süprüntü içerisindedir. 
Kapı önleri de süprüntülerle doludur. 
Belediye tanzifat arabalan evlere 
gayri muntazam olarak haftada ba
zan bir, hazan iki defa uğramaktadır. 
Bu yüzden halk ıUprUntUlerini sokak 
lara dökmektedir. 

Bidonlu arabalarla Yakacıktan p 
tirilen ıu, ağzı açık gaz tenekelerile 
ölçWerek evlere satılmaktadır. Ara· 
banm bir kenarma takılan bu pis te
nekeler toz, toprak içindedir. 

Plaj vaziyeti, acınacak bir hal
i iedir. Sahil pistir. Buralarda da. her 

~-----------~--------------t ~yüzlerce halk ve kamp talebeleri 
• 1.. ı • 1.. la --' u ı banyo yapmaktadır. ,.,ereRe oernn fU ou rcuuara. •• ntlTp bombası 6ir türlü of•• al -r Sahilde kasabanın ailprUntWerinin 

anuyor.. döküldüğü yer, bir mektep civarın • 

dadır. Buralan fena bir taaffün için· 
dedir. Sokaklarda başı boş, pis bir 
çok köpek ve kediler dolaşmaktadır. 
Kasaba kara sinek istilisma uğra -
mıştır. Sineklerden eylerde oturmak, 
bele rahat yemek yemc:c imkanı kal· 
mamıttır. Alakadar makamlann c· 
hemmiyetle nazarı dikkatini celbede-
rim.,, 

• 
Cevaplarımm: 

Kartalda Ankara caddesinde 83 
numarada B. Rasim Kösteme: 
"- Allkanıza teşekkür ederiz. Te

lefon numaralanmız, gece için 24319, 
24310 dır.,, 

• 
Gaziantepte Hacı Hanefi oğlu B. 

Abdullah Namığa: 
"- Sorduğunuz layiha esasları ü

zerinde Büyük Millet Meclisinin önü
müzdeki devre içtimalarında müzake
reler yapılacaktır. Vaziyet, llyiha ka 
nuniyet kespettikten sonra anlaşılabi-
lecektir... · 



6 ============================TA N 25- 8- 937 ~ 

iki· gilrililk: hik:Aye 1 ORDU İLE BERABER: . 

u ski Ço 1 
• 

yenı ve Büyü.k 
Belde • 

ır Oluyor 
S ekiz gün süren bir ayrılıktan 

sonra göğsümde parıl pa
rıl yanan bir madalya ile matbaa
ya döndüğüm zaman, bana ilk sor
dukları sual şu oldu: 

- Seyahat intJbalarmı yazacak 
mısın? 

Durakladım: Çorlu, büyük Ma
nika, Halimekadın çeşmesi; Veli
mese, Saray; tozu dumana katan 
<>tomobiller, meşe yaprakları ara
sında mevhum düşmandan kendi
ni gizliyen Mehmetçik, çadır bezin
den elbise giyen toplar. sesi nere
den geldiği keşfedilmiyen mitral
yözler, tepemizde korkunç vızıl

ıt.ılarla, kovalamaca oynıyan tayyare 
ler, kafamın içinde biribirine ka
rı~ı. 

- Elbette yazacağım .. Dedim am
ma, işe nereden başhyacağımı he
nüz kestiremem~tim. 

Sekreterimiz Tahir hatırlattı: 
- Çorludan başla! 
- Güzel fikir.. dedim, Çorlu-

dan başlamalıyım! 
Ve kaiemi elime aldım, ancak 

Çorluya kadar iki buçuk saat sü
ren bir otomobil seyahatinin, ka
rakteristik taraflarını da kurcala
madan geçemiyeceğimi anladım. 

G eçen pazar günü idi. Dört arka 
daş, daracık bir otomobil için

de yola revan olduk. Asfaltta yağ 
gibi kayarak ilerliyorduk. Arada 
bir, fıkralar, hikayeler anlatanlar 
oluyordu. Böyle güle eğlene, Bü
yükçekmeceye vardık. Bir de ne 
görelim?.. Göl üzerinde nefis bir 
lokanta .. 

Çorluya bir an evvel yetişmek 
için aramızda verdiğimiz karar 
derhal tezelzüle uğradı: 

- Aman şurada bir yemek yi
yelim! dedik. 

Herkes, kendi dağarcığındakini 
ortaya döktil. Lokantacıya: 

- Hazırda neyin var? dedik. 
Taze kefalı varmış. Yağda kızar

tarak önümüze getirdi. Artık do
kunmayın keyfimize .. Tatlı tatlı ye
megımızı yedik. Midelerimi7Jn 
haklı şikayetini böylece bastırdık
tan sonra. yolumuza emniyetle de
vam edebilirdik 

T ermustaki suyu Silivriye ka
dar zarzor idare edebildik. 

;yoğurt diyarı olan Silivride, nasıl 
olsa, bir bardak ayran bulacaktık. 
Otomobili, kasabanın ortasında 

durdurarak, ilk rastladığımıza sor
duk: 

- Burada ayran, nerede satı-

lır? 

Yüzümüze hayretle baktı: 
- Burada ayran bulunmaz! 
Hayret etmek sırası bize gel-

mişti. Yoksa, yanılmış mı idik? 
Ayran, yoğurttan yapılmaz mı 

idi? Tekrar sordum: 
- Ayran bulunmasa da yoğurt 

varılır, elbettte ! 
- Yoğurt ta yoktur efendi.. 
- Amma, yaptınız ha .. Silivride 

ıoğurt bulunmaz olur mu? .. 
Manalı manalı biribirlerine ba

kıştılar. Nihayet içlerinden biri, 
açıkça anlattı: 

- Bizim burada, ağustos geldi 
mi, bütün yoğurthaneler paydos e
der! 

Arkadaşlardan biri dayanama-
dı: 

- Ya Istanbulda gatılan Silivri 
yoğurtlarına ne diyelim?. 

Gülüştüler: 

- Onlann hiçbiri, Silivri yo
ğurdu değildir? 

O tomobilden atlıyara.,k, kasa
bada kısa bir gezinti yap

tık. Köşe bucak yoj;'llrthane ara
dık. Gösterdikleri yerde, birkaç 
yoğurthane gördük. Fakat, hepsi
nin kapısında kocaman birer kilit 
asılı idi. Ayran ve yoğurt bulmak
tan ümidi kesince, birer bardak 
su ile hararetimizi söndürmeğe 
mecbur olduk. Silivrinin ilerisinde, 
Jstanbulun Floryasını gölgede bı
rakacak, halikulade bir plaj uza
nıp gidiyordu. 

• 

l 

Sıcaktan bur run bura.ııı ;oı;e.r aoıt
tilğümüz için, ayni dakikada, hepi
mizin içiinde ayni arzu uyandı: 

- Ah, dedik, mümkün olsa da, 
şu plajda biraz serinlesek ... 

Fakat, yolcu, yolunda gerekti. 
Şoför bu arzumuzu duymadı bile ... 
Var hıziyle sürdü otomobili. Siliv
ri ile Çorlu arasını nasıl geçtiği. 
"llizi anlamadık. 

' 
N ihmayet, kasabaya giriyo-

ruz. işte, gözümüze çarpan 
ilk büyük bina: Askeri hastane ... 
Inşaatı bittiği zaman. değil yalnız 
Trakyanm, bütün memleketin en 
büyük ordu hastanesi olacak. lle
ride, bir muhteşem yapıyı daha 
gördük. Burası da kolordu karar
gahı ... 

Çorlu, yalnız bu iki gösterişli bi
nasile dahi; pek yakıııda, nasıl bir 
istikbale namzet olduğunu bize 
müj.1eliycbilir. 

Kaldı ki, kasabada umumi bir 
umr an hareketi başlamıştı. Ne ya
na bakılsa hissedilir bir kalkınma 
seziliyordu. Yollar genişletilmekte, 
yeni caddeler açılmakta idi. 

Arkadaşlarla. kasabanın küçük 
kahvesinde toplandık. Her şeyden 
evvel, kendimize bir program çiz
mek lazımdı. Biz programı çizer
ken, kolordudan haber geldi: 

- Korgeneral sizi bekliyor .. de
diler. 

Salih Omurtak'ın yanına girer
ken, ne yalan söyliyeyim, hepimiz
de belli belirsiz bir tereddlit vardı. 
Acaba nasıl karşılanacaktık? Bun
ca mesuliyctli iş arasında, manev
ra başhakeminin bizi dinliy~ek 
vakti olacak mı idi? .. 

Böyle düşünmekle ne kadar ya
nıldığımızı, Salih Omurtak'ın ya
nına girdiğimiz zaman anladık. 

O rdumuzun bu çok değerli ko
mutanı, gazetecileri, öyle 

güleryüzle karşıladı, umduğumu

zun çok fevkinde bize o kadar na
zikane bir kabul gösterdi ki, adeta 
mahcup olduk. 

Bazan en küçük memurdan bile 
ekşi surat görmcğe ve hatta ha
karetli söz işitmeğe idmanlı oldu
ğumuz için, Salih Omurtak gibi, 
Türk ordusunun imtihanında mü
meyyizlik edecek bir zatın bizim
le bu derece meşgul olabileceğini 

murtak hepimizin elini sıkıp ayrı 
ayrı hatırımızı sorduktan ve bi
rer de sigara ikram ettlkten son
ra; çekingen bir sesle: 

- Arkadaşlar, dedi, istirahati
nizi temin etmek vazifesini üzeri
mize almış bulunuyoruz. Ancak ne 
yazık ki, Çorluda, size layık bir o-
el bulamadık. Geceyi Tekirdağm

Jn geçireceksiniz! Burada ancak 
ikinci sınıf bir otel var. Sizin için 
kapattık. Sıkıştığınız zaman, bura
ya da gelir, kalırsınız. 

Salih Omurtağa teşekkürlerimizi 
sunduktan sonra Tekirdağın hare
kat sahasına uzaklığını ileri sür
dük. Ve müsaade ederlerse, Çor
luda kalmağı tercih edeceğimizi bil
airdik. Memnun oldu: 

- Hay hay .. Baylar .. Nasıl is
terseniz .. Bizce matlup olan şey, 

sizin·istirahatinizdir .. dedi. 
Sonra, yanına çağırdığı kurmay 

yüzbaşı ihsanla bizi tanıştırdı. Yüz
başı Ihsan, icap ettikçe manevra 
ı:ıafhaları haklnnda gazetecilere iza
hat verecek, tabir caizse, bize 
mihmandarlık edecekti. Kolordu 
Karargahından, sevinçle çıktık. 
Yatacak yerimiz temin edildiği gi
bi kiminle temas edeceğimizi de 
biliyorduk. 

Otelde odalarımızı ayırttıktan 

sonra, hepimiz birer yana dağıl

dık. 

Bu dakikadan itibaren, her ga
zeteci kendi hesabına çalışmak, 
zaruretinde idi. 

Dostluk kantarlıı fakat, haber 
ve havadis alış verişi miskalla! 

Gece geç vakte kadar, hakiki bir 
harp havası esen Çorlu sokakların

da, dolaştık. Köşe basları birer dü
-Wn evi kadar kalabalıktı. 

Kırmızılar karargahında, müt
hiş bir faaliyet vardı. Kolordu bi
nasının pencerelerinde, bütün ge
ce, ışık yandı. 

Otelimizin önündeki yoldan, sa
baha kadar otomobillerin homur
tusunu, atların kişnemesini, uzak
tan U7.ağa mitralyözlerin, topların 
gürültiisünü dinledik. Yarın sa
bah erken kırmızı saflarını dolaş
mağa çıkacağız. 

Fakat uyumak mümkün mü? .. 
Burada herkes gibi, biz de sefer
beriz. 

1 
-2 -

- Canım, ne oldu diye tekrarla
dım. O çocuğu sevdiğini söylüyor
dun. Yoksa seni aldattı mı? Kal
bini mi kırdı?. Ne yaptı?. 

- Beni ne aldattı, ne de birşey 
yaparak kalbimi kırdı. Fakat ona 
tahammül edemedim. Ona taham
mül etmekliğLme imkan yoktu. Ve 
ayrıldım. 

- Kabahati ne idi çocuğun? 
- Küçükbey) oluşu .. Evet (kü-

çük bey) .. Bir erkek için bundan 
daha fena bir sıfat olabilir mi? 
(Küçükbey) Paşa zade... Mi-

, rasyedi .. Bu kelimeler Ifıgat kitap 
larına en çirgin küfürler olarak gir 
melidir. (Küçükbey) yani hiç bir 
meziyeti olmıyan adam. Zengin ba 
basının oğlu olmaktan ba.şka hiç 
bir meziyeti oLmıyan manasız, silik, 
iğrenç adam ... Tahtııı1rnrusu, sivrisi 
nek, bit, pire gibi ba.c;ıkasının sır

tından geçinen ve böyle olmayı bir 
meziyet sayan, bununla övünen, 
boş kafalr, muzır mahluk. 

Tahta kurusu, pire gibi sırttan 
geçinen haşerat hiç olmazsa bu hu 
susiyetler.ile iftihar etmezler. Kü
çücük birer böcektirler amma gece 
yatağınıza kadar 
girmişlerdir ve 

sizden beslenmi-
ye karar vermiş
lerse siz uyandığı 

KOÇUKBEY 
nız zaman hemen kaçmıya, kendi
lerini sizlere göstermemeye çaba
lar, onlar bile tufeyliliğin iğrenç
liğini idrak etmişler, utanır ve 
kaçarlar ... 

Fakat (Küçükbey) için bunu id
rak edecek ruh asaleti. seciye asa
leti nerededir?. Av:ı:upada tahsil et 
miş, diyorlardı Alp Uluhan için .. 
Nişanlandıktan sonra, bu tahsilin 
ne olduğunu öğrendik, burada Ga
latasaray mektebinde senelerce sınıf 
atlayamamış, nihayet mektebe de
vamına imkan kalmayınca burada 
emsali arasında mahcup olmasın 
diye beybabası A vrupaya gönde
rip hususi bir mektebe kaydetmiş 
yavrusunu. Zengin ecnebi çocukla
rına para ile diploma dağıtan ve 
resmi ilmi hiç bir kıymetleri olmı

_yan bazı mckteoler v
1 
ardır.-Avrwuı.. 

aa şte benım nışan li:n onun oırın-
den mez·.:nmuş. 

F akat babasının parası var ... 
Kimseyi beğenmez .. tımi de 

fenni de, edebiyatı da, içtimaiyatı 
da, felsefeyi de o bilir. Senelerce 
Üniversitede çalışmış. parasız genç 
lar onun nazarında birer sıfırdır. 
Dünya onun indinde onun keyfi i
ç:n yaratılmış bir eğlence bahçesi.. 
İnsanların, nazarında hiç bir kıy
meti yok. Ne bilsin ki insan dedi
ğin mahluk ne zahıınetle meydana 
çıkar ve meydana çıktıktan sonra 
mevcudiyetini muhafaza etmek için 
ne ezıyetlere, ve ne zahmetlere 
i<atlanır .. Onu seviyorum demiştim 
sana o zaman. Beni ayıplama. "Ne 
kadar para canlı bir kızmış" diye 
beni aşağı görme! diye öyle söyle
miştim ... Onu sevmiyordum. Onun 
serveti gözümü kamaştırıyordu. 
Onunla izdivaçta büyü!{ bir saadet 
bulacağımı zannediyordum .. Fakat 
onu sana söylediğim gibi sevmiş te 
olsavdım. onun nişanlısı olarak ya 
nında geçirdiğim beş ay içinde on
dan soğumamaklığıma, ondan nefret 
etmemekliğime imkan yoktu. Baba 
sı için servetini doğru yolda kazan 
mamış, diyorlnrdt. Bu söz belki ya 
lan, belki de hakikattir. Fakat ba
na ne?. Ben babasına hürmet ede
rim. Çünkü hiç olma7..sa bir işin. hat 
ta hrrstzlık. dolandırıcılık ve dala
vere olsa bile inisyativini kendi bul
muş olan adamdır. Fakat Alp, Alp 
kimdir?. 

Eski zamanın sarsak, salak şeh 
zadelerinden. paşazadelerinden , ka 
dıasker zadclerinden farkı nedir?. 
Meziyeti şu veya bu babanın çocu 
ğu olmak değil mi? .. Dünyaya baş 
ka nasıl bir meziyet getirmls.. O 
nunla gezdiğim zaman, onunla bu 
lunduğum znman her ra~tgeldiğim 
erkeği ekmeğini ya kendi zekası
na, ya kendi kuvvetine. ya kendi 
mesaisine medyun olanların hepsi
ni ondan çok ziyade şayanı hür
met ırörüyordum. Ve her kesten a
şağı insan olarak bana Alp görü
nüvnrdu. 

A lp diğer insanlar karşrnında 
ki bu küçüklü~ünü anlaya

mıyordu. Parasma öyle bir güveni 
şi ve o paravı öyle bir meziyet sa
yışı vardı ki.. Fakat eğer o hadise 
olmasavdı. ei!er o hadis~ benim i-

f ······~~~~tı;·······1 
f Suat Derviş f ········-............... . 
çimde tebellür etmeden kaynaşan 
bu nefret duy~ularını patlıyan bir 
volkan hnşmetile tahteşşıuurumdan 
şuuruma fışkırtmasaydı. Belki de 
şimdi onunla evlenmiştLm bile .. 

Sustu. Yorgun, yorgun nefes al
dı. Sonra anlatmıya devam etti: 

- Babasının mobilya fabrikası
nı gezmP.k istcm~ştim. Beni bir gün 
beraberine alarak fabrikaya götür 
dü. Nişanlım. aksaçlı iki büklüm 
kapıcının yerlere kadar eğilip se
lam vermesine mu.!rnbcle ~t.medi. 
O gün hava pek sıcaktı. Atölyede 
bir işçiye fenalık gelmiş, arkadaş-- - . 
için beraberce onu musluğa götür 
müşler, bunu göriince sanki herkes 
onun kölesi imiş gibi payladı. Ter 
alınlarından sızan işçileri, kendin
den elli yaş büyüklerine kadar. 
sanki onların üstünde bir hakkı 
varmış gibi sert sert azarladı: "Ne 
var? Burada koyun sürüsü gibi du 
racak. lşler geri kalıyor. Haydi atöl 
yeye". "/\ ··lrndaşımız bayıldı." fi
lan diye birşeyler söylemek istedi
ler. Dinlemedi: "Doktor musunuz 
siz?" dedi. Ben dayanamadım. Sö
ze karıştım. Bilmem amma dedim, 
bir insanın bayılması, bir insanın 
aramızdan ölüm tehlikesine düş
mesi hepimizi alakalandıran bir 
hadisedir .. Buna kolay, kolay laka 
yıt kalamazdı işçiler .. , Omuzumu ok 
şadı! "Bırak senin aklın ermez. di
siplin meselesi! dedi. Hem saatler 
geçiyor. Bir kişi öldü dive. fabrika 
dan is mi çıkmıyacak? Ölüm en ta 
bii hidise değH mi? .. Hem ortada 
ölüm de yok.. Sıcaktan birinin ba
şı dönmüş.,. Biliyorum, neden et
rafımızı saran insanların bize fena 
fena baktıklarını zannettim. Onla
rın karşısında hiç bir suçum olma 
dan kendimi kabahatli hissettim.Biz 
fabrikayı gezerken öğle paydosu 
çaldı. Alp: "Gel bahçeye çıkalım. 
Bahçede işçiler dinlenir, onları da 
gör." dedi. 

B ahçeye çıktık... Delikan
lılar oturmuşlar, ekmek yi 

yorlar .. İçlerinde birşey yemiyen 
ve uzanıp uyuyanlar da var .. Ke
narda havuzun yanında bir grup 
var. Ortalarında başı kasketli otuz, 
otuz beşlik ı r işçi usta başılarla 
konuşup şakalaşıyor, gülüşüyor
lar. Alp onu görür görmez birden 
yannndan ayrıldı. O grupa doğru 
yaklaştı. Ne yapacak diye merak 
ediyordum. Küçücük cüssesile iri 
işçinin karşısına dikildi ve kendi 
ustabaşısına dönerek: 

- Bu bahçeye dışardan ziyaret
çi alınmamasını size kaç kere ten
bih edeceğiz? dedi. Hele bu adamı 
buraya almayınız diye si'.ze kaç ke
re söyledim. 

Genç ve iri adam Alpe doğru e
ğildi, ve büyük bir so~ukkanlılık
la: 

- Benden mi bah!'!ediyorRun de· 
likanlı. dedi. Anlamadım .. Hele ben 

<f 

zıı:ıış:..11 
!le aıye ou oançeye gıreın: }>ellitl 

- Senin erkek kardeşınd ust.ı 
:ıabama rekabet eden firılll.l g 

:ıaşılık ediyor. 
- Bana ne? . ..ıtil !;' 

? }31;,:.ı 
- Ne demek bana ne· ıı.n:ılııJI' 

lerimizi bozan firmanın ad 
nın burada işi yok. lri işçi: jrtllııdj 

- Oğlum, dedi, be~ 0 faıışı)-o! 
çalışmıyorUım.. Kardeşııll ç 'le tıil' 

~ bl 
muş .. Nerede çalıştıgı~ı. ibi dt" 
mern, bana ne?. Biz sızın g ~ıııfS' 
ğiliz. Hepimiz, kendi ek~e~tl ıı!l! 
kendimiz kazanırız, bunun ıç~~ 
ve müstakil insanlarız. Ne bıı beııiı:l 
yaptığı hareket benden, ne f\lıııf· 
yaptığım iş kardeşimden 50 eıcıııe 
Sen küçük beyim, daha babll tc.r 

Sının . 
gı yiyorsun.. Daha ana ·z ç()C°J 
nından kopmamış vakit.si 1~ 
gibi kendini bana bir ek 

0t<J&' 
hissediyorsun, bunun için kllt~ 
min işinden de beni mesul ttı 
sun. Af . 

Aip fena halde hiddetledol! 4i' 
- Çık, şimdi şuradan d ·"" 

J - - • -, !J5fY 

O
... teki ilti lColunu göğSU 

de çaprastıamıştı: ıtil11 
d" seıı c - Hey züppem, de ı.. yo~ 

oluyorsun da adam kO''l.1 il )-sP 
bu fabrikadan?'. H.aydi b~b~1ııısY 
sa. hakkı var derdim .. ~ç izitıl t' 
sa herif zanaatten yetJşti b btırfld~ 
bi. Ya sen kim oluyorsun, ,.,t· 

. h kkltl .. 11• 
bu fabrikada senın ne a.. Jl10w 
Burada senden evvel bütuıı. J3l~ 

Ye isçileri hak iddia edebilır:ıı;:Vl 
. t ç.. ·ı· 

on altr yıldır bu zanant n ııJtl 1J11, 
usta bir isçiyim. Babamın i.Ş(l 

. . . - il ustı:ı. ..;r 
'-'Onu olduğu ıçın deg • •e ı;r: 
J • • .. 1yc) ııl 
yim, onun içın hangı nto ·ıe ~ 
sem arkadaşlarım saygı 1 

btl f~ 
' ın ~ karşılarlar .. Ben de babaı:ı blr 

rikasında çalıştım. Ben e nı ıı.tıl1 
sene bu fabrikanın taşlafl ksrır 

rasınıı ıJ 
terile sulayanların a ı old\lıı ~ 
tım.. Sen nereden peyda ttlfed 
Zlbıdı. Sen nereden ortaY'a 50ıU!l~ 
de ancak zanaatkarların ,0rS~ 
geçebileceği yerde kon~Ş~~ibııJ'~ 
a külhani! Orospular bıle dıılıfl. • 
nnr, ekmeklerini senden ~ 
refle ~azanırlar. .,.;iı:Jl'e. 

.. ··ne tuı-~ ıu· 
' Ve nişanlımın yuzu yere t· 
ten iğrendiği için oıacakdoğrtl ~· 
kürerck bahçe kapısına rıl<ılı) , 
ti. O anda dünya başuna ~dıfll· ~· 
7..annettim .. Ne kad~r ~ta rsull• 1>1>~ 
kadar küçüldi.im bıl~•Y:ııneğe·. '} 
mezsin.. Bu kadar ku<; n:ıJlluıu., 
kadar küc;ük olmıya t~~·a 8ğl~(ıı 
yoktu .. Hıçkırıklarla ag e. aoı'! '( 

h kapısın tıı 
fabriıkanın ba çe ~ biln1eı Ilı 
koştum. ne yaptıgımı V 

0 
~ı-ş' 

halde kaçtım .. k.~:~.1":: :ıladıftl: ti 
Alpe nişan yuzugunu ~ ·e ıııı.Yrc 

_ Ağlıyor musun. dıy gıı!l? 
sordum. Halft ağlıyor mu on se~ 

- O sahneyi, bundan so!lf" 
t.~ e!li sene , 

yirmi sene. ha ._.. -m11c 
hatırlasam. yine böyle ag 
diye cevap verdi. 

1
- Ort l\1e1<te 
Niksarrda 

Açlıyor 
10· 

u r sene .r. 
Niksar CTAN) - pC kssııl:lgll" 

ilkİnektep mezun ıı veren 8çılllc 
da bu sene bir ortamekteP c:$t ı 

. . roeffll· 
tır. Bina temin edılmış. dl 

h Ik ye 
ders levazımı için de n 
lira taahhüt eylemiştir. 
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Açllan 

Havagaıi 

Çok işe Yarıyor 
P etrol sondajlarında her su •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••ı 

Pirça :Srna~ı, .~~"'.! ağzının bir 1 y • 
Poaıllk ha kuçülmesini, daha az azan. 
tiril'or. ~ru indirilmesini icap et- L ""'/ 1 E / 
hQrU k PUsluktan daha ince i Q l rene i 
... Ullanılanııyo .. k" · 
"'C r. n u en ın 
t .. _ boru, ınu çu , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
"'il', ve makkap 8 pusluk-
~· 
~ l8anrn ilk haftasında kuyudan 
lorrn ~ tabakat nümuneleri klor 
""'~ ~- e :muamele edilince esmer 
~ '"& 1.Ctess .. b bu teı.aıı·· ~. atı bırakmış, sondajın 
ltıitli p·· ~:'11· petrolcular için çok ü-

lrtad0l'ü.lmüııtür. 
tiisu d'en tetkik ve arama ensti-

ırekt" .. Petr01.. oru B. Cevat Taşman, 

»Iaıı ~ ~~:cudiyetine işaret sa
dan k lllUJde karşısında Ankara 
!'ak ~rn~a gelmiş ve 11 gün kala
tllt, 0;111k tetkiklerde bulunmuş
tetkik t_est. denilen bu teressübat 
de 12 5edılnıış, suyu bastırmak için 
~~ Pusluk borularla sondaja 

16 . olunınu§tur. 
tehag rıısan sabahı işe başlıyan mü
)uın sısıar, mil 1110 uncu ayakta 
ke.ı:ı ~~k ~alker tabakasını açar -
~ı Uthış bir havagazi feveranı 
bir ısında kalmışlardır. Çok kısa 
~manda sürekli şekilde püs
bo~ ıt:te olan hava gazi, emniyet 
ağıt arue zaptedilmiş ve kuyunun 
b~·lldıı.. d ~ .. d . . 
.~ _, ogruca motor aıresı 

lıso arının altına gönderilmiştir. 
~~ lllcı ayakta kükürtlü gaz fış
la 1~ 19 mayısta 1581, 20 mayıs-
23 l4, 22 Mayısta 1658, nihayet 
hıu~»sta da 1675 inci ayaklara 
"etıı ' o gün akşam kuyuda kuv-

l{ '1cak su görülmüştür. 
" 

11
""1an soh çıkarılan nümune 

)o ltıı"»•tli bir yağ kokusu veri
~r. nuhassa asfaltla karışık yağ
~~ Petrolün çok kuvvetli, müspet 

euerid' ~ ır. 

\tar Uhakkak <ki, Hermis'te petrol 
~Ü A.ncak, şimdi anlaşılması is
toı ~~ §ey şudur: Havzadaki pet
)0; ır ınecra bularak akıp gidi 
~ nı~? Kuyudaki petrolün mik
>eu' ~gır ve masraflı sondaj faali
t~tıtıin devamına müsait bir de-

e tnidir? 

Jiettrı.iste petrol çıkarsa mınta... 
d-.J l' kanın birçok yerlerinde son 
ba\t apııacaktır. Kuyudan çıkan 
lııaa~gazinin kullanılmıya başla
b.t_ ' aylık kömür sarfiyatını en a
·~ b· 
~tın ır hesapla 3000 lira kadar a-
' Iştır. Yakında kampın diğer 
oları Servislerinde de kullanılacak 
)aııt havagazi için hususi tesisat 
~lllaktadır. 

Kuyudan gaz fışkırıyor •. 
mütehassıs Fasıl'dan sordum. Ba
na şunları söyledi : 
"- Bugünkü vaziyet hakkında 

kati bir şey söylenemez. Çalıştığı
mız saha bakirdir, işlenmemiştir. 

Fakat, uzun seneler sondaj işlerin
deki tecrübelerime ve tecrübelerin 
bana verdiği kanaatlere göre, Her 
mis sondajlarını çok ümit verici bu 
luyorum. Şimdiye kadar çok ümit
bahş ve müspet delillerle karşılaş
tık. Böyle olmakla beraber henüz 
satılacak bir şeyimiz yok. 

Enstitü direktörümüz B. Cevat 
Taşman, muhakkak ki, çok müsa
it bir Bazen - Havza bulmaya mu
vaffak olmuştur. Kendisinin bu yol 
daki çalışmaları, Türk petrolcülü
ğü tarihinde yer tutacaktır.,, 

Mister Rasıl nasıl çalıştıklarını 

l şöyle anlattı: 

"- Bizi sormayın, dedi, bu, bi
zim işimiz ... Ancak, Türkiye Hükfı 
metinin petrol işine verdiği büyük 
ehemmiy~ti, giriştiği büyük feda
karlıkları burada söylemek mec
buriyetindeyim. Eminim ki, Türki
ye, bu çalışma ve fedakarltklarmın 
en canlı mükafatını pek yakında 
görecektir. 

B akir bir memlekette petrol 
aramak ve bulmak, hayli 

müşküldür. Bu mesai, evvela, iki 
mühim haslet ister: 

tıtt . Pta iken, havagazinin yap
llıı diti gördüm. Petrolün kokusu
~· Vaziyeti merakla baş 

Uşak Köylerinde T etkikle;-ı 
-~--------...,, 

lr Köylüler, Halkevi önünde 

,~lt. ('.I' AN) Halkevimizin · nın faydalı neticelerini arttırmak yo 
'·~i Yeni bir programla çalı§- !undadır. 

''•. ~ lanııştır. Köycülük şubesi ilçemiz C. H. Partisini ve Halkevi
~11 he ktor ve muallimlerin iştira- ni teftişe gelen Manisa mebusu KR
~"i~ t hafta köylere gidip halkc zım Nami Duru, Halkevinde devleti
~~ 11~aiıı,nıakta, parasız hastalara mizin ve C. H. Partisinin ana pren-
~ d;_!-<:larını temin etmektedir. siplerinden olan "altı oku" izah e

~er şubeleri de çalışmaları den bir konferans vermiştir. 

Kuyudan 
1 - Maddi feda karlık 
2 - Azim, sebat ve tahammül, 
Hükfımetiniz, bunları~ ikisine de 

fazlasile katlanmıştır, katlanıyor. 
Biz de bunu yakından görüyor ve 
biliyoruz. Türkiyede petrol, iktisa
di hayat için yeni bir başlangıç o
lacaktır. Türk madenciliği tarihi
ne geçecek olan bu güzel eseri gö
rünce biz de büyük bir §eref duya
cağız. 

Takdir edersiniz ki, dağlık ve 
sarp bir ınmtakada sondaj yap
mak, vesaitsizlik yüzünden zordur. 
3,5 sene önce Türkiyeye geldiğim 
zaman, samimi olarak söylilyeyim 
ki, lisan bilmediğim için burası pek 
hoşuma gitmemişti. Fakat şimdi 
Türklerin arasında onların adetle
rine alıştım. Türkçeyi. biraz öğren 
dim ve rurkiyeyi çok sevı;niye baş 
ladım. Türkiyede çalışmakla büyük 
bir haz duyuyorum. 

Grup direktörü B. Cevat Ta§ma
ru buraya gelmeden evvel tanırım. 
Uzun seneler şimali ve cenubi Ame 
rikadaki petrol sondajlarında ken 
disile arkadaş oldum. Aramızdaki 
dostluk ve yakınlık, Türkiyede ça 
hşırken bana yabancı bir memle
kette çalışıyorum hissini verdirme
miştir. 

Çok temenni ediyorum ki, kısa 
bir zamanda petrolü fışkırtalım. 
Fışkıran petrol, Türkiyeye yeni oir 
endüstri yolu açacaktır.,, 

• ktısat Vekaleti komiseri je
l olog Ahmet te sondaj işleri 

üzerinde şunları söyledi: 
"- Hermis havzasının jeolojik 

teşekkülünü ilk defa olarak müşa
hede eden B. Cevat Ta§man olmuş 
tur. B. Cevat Taşman, 3 sene ka
dar evvel, bu havalide tayyare ile 
jeolojik bir istikşaf tetkikinde bı.ı
lunmuş, Hermis antiklinalinin pet
rol için ümitbahş neticeler verebi
leceğine işaret etmiştir. Bunun ilze 
rine bu havaliye geçen ı:;ene Ameri
kalı jeologlardan mürekkep bir he
y~ gönderilmiş, bu heyet te uzun u 
zadıya tetkikler yapmıştır. lnceleme 
ler sonunda, heyet, Havzada. son
daj yapılması yolundaki fiki:-lere 
ittifakla iştirak etmiştir. · 

B. Taşman, aldığı raporlar üze
rine bu araziye tekrar gelmiş, biz 
zat jeolojik tetkikler yaparak son
daja karar vermiştir. 

Görüyorsunuz ki, arazi çok dağ 
lık ve arızalıdır. Çok ağır ve nak
liyesi çok külfetli olan sondaj alat 
ve malzemesini bu noktaya nakle
debilmek için yollar açılmış, vesait 
taraktor ve cer arabalarile kısa bir 
zamanda nakledilmiştir. Teşriniev 
vel ve teşrinisanide devam eden bu 
nakliyattan sonra sondaj hazırlık
ları bitirilmiııtir. 
Gercüş ve Midyat havalisinde 

petrol mevcuduna işaret eden jeo
lojik teşekkülat, cami kubbesini 
andıran bir kuruluştur. Şimdi üze
rinde çalıştığımız Hermis haavza
sından başka, bu civarda ve köyün 
ııark ve garp cihetlerinde iki, üç 
havza daha vardır. 

Bu havzalar civarında tespit edi
len asfalt tabakaları, sızıntı halin
de bulunan ham petrol ve fosil
ler, Midyat havalisinde petrol mev 
cudiyetine dair olan ümit ve ihti
malleri kuvvetlendirmektedir. He
le, son iki ay içinde Hermis arama 
larında rastladığımız Oil test ve 
havagazi, bu ümitlerimizi artırmış 
tır. Herhalde, gelecek günleri ina
nışla beklemek yanlış bir şey ol
maz, kanaatindeyim.,, 

lzmir körfezi 
I çin bir vapur 
Ankara, 24 (Tan muhabirinden) -

1zmir körfez işletmesi hP.sabma Lon
dradan bir feribot almıya giden he
yet, raporunu göndermiştir. Rapora 
göre fen heyeti, körfez seyrüseferine 
muvafık bir vapuru beğenımiştir. İn
giliz firması, bu gemi için 18,500 
Sterlin istemiştir. Makine aksamı da 
görüldükten sonra vapur satın alına
cak ve Cümhuriyet bayramından ~'v
vel gümrük muameleleri bitirilerffi 
İzmir - Karşıyaka seferlerine tahsis 
edilecektir. 

ACABA 
NE ZAMAN 

ÖLECEK? 
Meşhur Italya.n edibi Gabriele 

d'Annunzio, uzun senelerdenberi 

~ 
Garde gölü sahillerinde etrafı 
duvarlarla çevrili bir evde bü
tün dünyadan çekilpıiş bir hal-

i de y~amaktadır. 
Dannunzio, bundan altı ay ev

vel, öleceğini hissettiğini büyük 
gürültülerle ilan etmiş, ölüsü
nün toprağa gömülmemesini ve 
keskin bir hamız içinde erime
ğo bırakılmasını istemiş, fakat 
edibin bu kehaneti çıkmamıştı. 

Dannunzio son günlerde, Ital
yan fütürist mektebinin mües
sisi arkadaşı Marinetti'ye bir 
mektup yazarak birkaç güne 
kadar ölceğini şu cümlelerle 
bildirmiştir : 

"Allaha ısmarladık. Artık be
ni ölümümden üç saat sonra gö
rebileceksin. Ve ancak o zaman 
benim hakiki yüzümü görmüş 
olacaksm. 

D'Annunzio 

• 
ihtiyar Dünyanin 

En ihtiyar 
Canhsı 

Amerikanın Kalifornıya sahillertn 
de şu resmini gördüğünüz kaplum
bağa görülmüş ve yakalanmıştır. Ri
vayete göre, bu kaplumbağa tamam 
542 senelik upuzun bir ömre malik
miş. Sırtındaki imzalar bu rakamın 
doğruluğunu ispat ediyormuş. 

Arapkirde Değişmeler 
Arapkir (TAN) - tıçebay Cela.l 

Sümer, Serik tıçebaylığma, Malmü
dürü Hasip, Beyşehir Malmüdürlü 
ğüne; Hususi muhasebe memuru 
Ag8..h, Hekimhan hususi muhasebe 
memurluğuna tayin edilip gitmişler
dir. 
Malmüdürliiğüne tayin edilen Ma

raş varidat memurlarından Adil ve 
hususi muhasebe memurluğuna ta
yin olunan Kemaliye H. M. memuru 
gelip vazifelerine başlamışlardır. 
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MACERALAR PEŞiNDE: 

Amelia Earhart 
Faciasının Meçhul 
Kalan Tarafları 

Kadın tayyareciler arasında unu
tulmaz bir şöhret kazanan Amelia 
Earhart'm kayboluşundaki sırlar hi
la çözülemedi. Belki de hiç çözillmi
yecek. Fakat bu facianın en bellibaş
lı sebeplerinden biri, kadınların tay
yare kullanmakta fevkalade hüner 
ve kabiliyet göst~rmelerine rağmen, 
son derece tehlikeli hatalar yapmala
rıdır. 1927 de Prenses Lovenstein, 
Atlas Okyanusunu tek başına geç
mek istem.iş, ve Okyanusun suları i
çinde kaybolmuştu. O günden bu gü
ne kadar kadın tayyareciler hep ölU.m 
ile başb~a yUrUmUş bulunuyorlar. 

:Aınelia Earhart'm da son macera
sına başlarken bu çeşit tehlikeli ha
talardan kendilerini koruyamadığı an 
!aşılmıştır. 

Amelia, Atlas Okyanusunu tek b~ 
şına geçmiye muvaffak olan ilk k~ 
dındı. Kendisi daha sonra Honolulu'· 
dan Kalif orniyaya uçtu. Bu iki sefer 
ona ,.Kadın Lindberg,, unvanım ka
zandırmıştı. ÇUnkU Amelia, hakika
ten o Okyanus kartalının tıpkısı idi 
ve bir erkek tarafından kazanılabile
cek her muvaffakıyeti kazanıyordu. 

Sonra, bu kadm, cesaret bakmımdan ı 
bir erkekten farksızdı. Ve bir erkek 
kadar soğukkanlı idi. Bu kadın, Ok
yanuslara, çöllere, insan girmedik or
manlara, müthiş buz kütlelerine gale
be çalmış, fakat tam erkekliğini gös
tereceği dakikada kadınlık zi.fına 
mağlftp olmuş ve telsizle verdiği son 
telgrafta "Toprak görmüyorum. Ya
nın saatlik benzinim var.,, diyebil
mişti. Halbuki bu anlı şanlı tayyare
ciden daha çok başka şeyler beklenir
di. Buna m8.ni olan en mühim amil, 
tayyaresini, en son keşifler ve ihtir~ 
larla techiz etmemesi idi. Sonra Ame
lia'nm radyo hakkındai bilgisi çok 
eksikti. Bu yüzden nerede bulunduğu 
hakkında ma.IUmat ve i§al'et veremi
yor, battA bu m.&ldmat ve tıareti ver-
mek ihtiyacını hissetmiyordu. Bu 
yüzden, son seferi ba3ladıktan bitin
ciye kadar kendisinden ancak yedi se 
kiz iııaret alınabilmişti. Bununla be
raber Amelia, kadın tayyarecilerin en 
bilgilisi idi ve kendisi 1918 den başlı
yarak harikalar yapmıya özenmi§ti. 

Amelia, son devrillem seferin~ çık 1 
madan evvel birçok dostlarına bu se
ferden hoşlanmadığını söylem.it ve 
bu sefere sevmiyerek çıktığını anlat
mıştı. Bu sözler, onun namına bir his
sikablelvuku sayılmaktadır. 

Kadınların erkek gibi uçmalan, an 
laşılan hiçbir zaman mümkün olmı
yacaktır. 

j Garip ,eyler: 

Birkaç Kere Ölür 

Dirilmiş 
Geçenlerde Amerikada Kemperl 

ııehrinde Romen namında biri ölmüş
tür. Fakat bu ölüme ne köy halkı, ne 
de doktorlar inanınamışlardır. Çün -
kü, Romen şimdiye kadar iki defa ö
lüp dirilmi§ti. 

1 
Romen, bundan 12 sene evvel bir 

sabah ölü olarak bulundu. Gömülme 
hazırlıkları yapıldı. Bir aralık, ölmüs 
adam, dcrln bir uykudan uyanıyor -
muş gibi dirildi. 

Romen, ikinci defa da 48 yaşında 
iken ölmüştü. Yine 48 saatlik bir uy
kudan sonra öldüğüne hükmedilen 
Romen, birdenbire canlanıverdi. 

Şimdiye kadar hiç hastalanmamış 
olan Romenin son ölümü şüphe ile 
karşılandı. Fakat, yapılan sıkı mua
yeneler, zavallı Romenin artık külçe 
haline geldiğini göstermişti. 

• 
lngilterede İeıkoçyanm küçük bir 

kasabasında halk şekerli sirke içer 
lermiş. Bilhassa yemekten sonra 
kahve yerine şekerli sirke içmek 
senelerdenberi moda imiş. 

• 
Son zamanlarda dünya yüzUnde 

sakallı kadınlar çoğalmaktadır. Yal
nız Amerikada her sene yirmi ka
dar kadının sakalı çıkmaktadır. 

Anlaşılan bu gidişle bütün kadın
lar yavaJ] yavaş sakallanacaklar
dır. 

Geçende tayyaruiyle kaybolan 

'A.MELIA EARHART ( 

Tımarhane 
Binasını 

~ Yakmıslar , . 
Strazburgda Deliler. 

isyan Ettiler 
Londra gazetelerinin yazdığını 

göre, Strazburg akliye hastanesin .. 
deki deliler isyan etmişler, ve tJ,. 
marhane binasını yakmışlardır. 
Hidise şöyle olmuştur: ~ 

Timarhanenin avlusunda topla,.. 
nan yUz kadar deli, ansızın nara
lar atarak muhafızlara hücum et;.. 

mişler, aralarında epeyce süren 
bir boğuşma olmuştur. Neticede 
muhafızlardan birisi ölmüş, beşi 

ağır surette yaralanmışbr. 
Deliler, başıboş kalınca, binanın 

içine dağılmışlar, ellerine ne geçir. 
dilerse kınp döktükten sonra ti
marhaneyi ateşe vermişlerdir. Bu 
manzara, çok acıklı olmuştur. De-ı 
liler, yanan binanın etrafında çev• 
relenmişler, sevinçten hora tep~ 
rek bağırmıya, sıçrayıp oynamıya 
başlamişlardır. Bunlardan birkaçı· 
nın alevli odunları ellerine alarak 
timarhane avlusundan dışarı fırla,.. 
ımalan halkı dehşet ve heyecana 
düşürmüştür. Hadise yerine zabıta 
ve itfaiye kuvvetleri yetişinciye 

kadar deliler timarhanenin avlu dı· 
varını da yıkmışlar ve etrafa dağıl 
mışlardır. Burada zabıta kuvvetle
ri ile aralarında müthiş bir çarpış
ma daha olmuştur. Timarhane kaç 
kınlan, içerden çıkardıkları eşya .. 
lan önlerine yığarak barikatlar 
yapmışlar, itfaiye ve polis kuvvet
lerine kızgın demirler, tuğlalar, 

alevli odunlar fırlatmışlardır. Bu 
çarpışma iki saat kadar sürmüş

tür. Neticede 12 deli ve birkaç po· 
lis yaralanmıştır. Hadisenin bun .. 
dan sonraki safhası daha fecidir. 

Yakalanacaklarını anlıyan deli
lerden birçoğu canlarını kurtar
mak için kendilerini ateşe atmış

lar ve alevler içinde kalarak yan· 
mışlardır. 

Bütün bu kargaşalık, ancak ge
ce yarısına doğru düzelebilmiştir. 
Yapılan araştırmalar sonunda 6 
delinin şehre kaçmıya muvaffak ol 
duklan anlaşılmıştır. Strazburg 
radyosu ile halka bu delilerden sa
kınmaları ve tedbirli davranmalan 
bildirilmiştir. Bu ihtar. şehirlileri 

büsbütün heyecana düşürmuş ve 
adeta bir panik başgöstermiştir. 
Bunları gizlendikleri ve dolaştıkta
n yerlerden topla.mak ta mühim 
bir mesele olmuştur. Bu kanlı ia
yan hadisesinden sağ çıkan kaç
kınlar binbir ihtimamla itfaiye kış
lalanna sevkcdilmisler, nvrı ayrı 

hilcrelere konularak çok sıkı bir 
muhafaza altma alınmışlardır. 



ydın Sanat Okulu 

ni ilavelerle b · r sanat 
ahallesi yapılıyor . 

Yeni alınan tedbirlerle Okulda 
Talebe miktarı arttırılacak 

Okulun müdür ve muavinleri birarada 

Aydın, (TAN) - Cümhuriyet ida- ı metler görmüşlerdir. Daha mektebi 
resmin Aydına armağanı olan sanat bitirmemiş olan talebe de tatil ayla
oku1u, eski lisenin tek binasında ku- 1 rında fa.brikada iş alarak bilgilerini 
rulmuşken, birçok yapıların ilavesi
le bugün bir mahalle şeklini almak-

tadır. Okulun atölyeleri ile ders mal
Zfmesinin çoğu yenilenmiş olduğu 
gıbi bu yoldaki faaliyete ve yeni in
şaata devam olunuyor. 

4-5 yıl evvel sanat okulu mezun
ları iş bulamaz, muallim muavinliği 
ve memuriyet peşinde koşarken, alı
nan yeni tedbirler sayesinde bugün-
kü mezu ılann daha diplomalarını 
almadan iş buldukları ve mekteple 

arttırmaktadırlar. 

Vekaletten gelen emre göre, ley
li girme imtihanını kazanamıyanlar 
bu yıl nehari olarak sanat okuluna 
alınabilecektir. Bu tedbir, müdavim 

ve mezunlan arttıracaktır. 
Bu sene mezkur okulda 60 ı tesvi

yeci, 44 ü marangoz, 29 u demirci, 

74 ü inşaatçı, 8 i dülger olmak Uze

re 215 talebe okumuş, 17 i tesviyeci, 
8 i marangoz. 4 ü demirci, 3 ü inşaat 
çı ol.'Tlak üzere 32 talebe mezun ol

alakalan kalmayınca hemen işlerine m,•cıtur. 

gıdip başladıkları memnuniyetle gö-
rülmektedir. 

Talebe adedi artacak 
Sümer Bank fabrikalarındaki mü

tehassıs ustaların çoğunu sanat okul
ları mezunları teşkil ediyor. Bilhas
s Aydın sanat okulu mezunları ve 
~ lebesi, Nazilli fabrikasının inşasın
da ve montaj işlerinde değerli hiz-

on9uldak 
oları 

amıyor 

Ankara • Çankırı 
Tenezzüh Trenleri 

Çankırı (TAN) - Ankaradan bu
raya gelen tenezzüh trenlerinin ey
lfıl sonuna kadar işliyeceği yeni bir 
emirle bildirilmiştir. 

Kon yanın 

TAN ;;:;o - O· 1MI 

lstanbul Liman Sahil Sihhiye Merkeıi 
satınalma komisyonundan; 

Samsunda 

Mektep 
• • 
lhtıyacı 

--r-<>--

Bu Yıl A~ıkta T af ebe 
Bırakılmıyacak 

Samsun, (TAN) - Bu yıl Samsun 
merkezindeki 11 ilkmektepten çıkan 
talebe sayısı 396 kadardır. Buna Çar
şamba kaza merkezile adeta küçük 
bir kasaba halinde bulunan Tekeköy 
llkmekteplerinden çıkan talebe sayısı 
da ilave edilecek olursa yekun 689 u 
bulmaktadır. 

Bu çocuklar lisenin orta kısmı ile, 
ticari ortaya ve orta okula girmek 
üzere şimdiden teşebbüse geçtiler. 
Geçen sene lise~izin mevcudu 847, 
ticaret orta okulunun 172 ve orta o
kulun 402 idi. Mezun olanlar ise lise
den 23, ticaret mektebinden 3 ve or
ta okuldan 30 kişidir. 

Bu yıl müracaat edenler fazla ol
duğundan bu üç irfan ocağının bina 
itibarile kafi gelmediği anlaşılmıştır. 
Bir pavyon ilavesi düşünUimüş. fa
kat bu sene yetişemiyeceğine göre, li
se yanında evvelce muallimlere ait 
olan binanın tadili ile şube ve labora
tuarlardan bir kısmının oraya nakli 
daha münasip görülmüştür. 

Ticaret orta okulu binası da yetiş
mediğinden Saımsunun en güzel ve 
müsait binalarından biri isticar olun
muştur. Mektep, şimdi bu binaya nak 
ledilmektedir. Bu mektebin ilerde li
se haline konulmasına da çalışılmak
tadır. 

Orta okul binasına ilaveten tam 
karşısında bulunan müsait bir bina
nın kiralanmasına teşebbüs edilmiş
tir. Bunların temini için bizzat vali 
Fuat çalışmaktadır. Yeni maarif ve 
lise müdürleri, ticaret ve orta okul 
direktörleri kendi mekteplerine ait 
ihtiyaçlar için gayret göstermek'..e
dirler. BlL yıl çocuklardan hicbir.inin 
mektepsiz kalmaması temin olur.mai< 
için hummalı bir faaliyet vardır. 

Bafrada açılan orta okul semere
sini vermiştir. Valimiz bu yıl Çar -
şambada da bir orta okul açılması i
çin Maarif Vekaleti nezdinde teşeb
büsatta bulunmuştur. Buna müsaade 
ed:ldiği takdirde mektep binası vila
yetçe temin olunabilecektir. 

su derdi 
halledildi 

Şifaiye 

Medresesi 
Temizlendi 

Srvastaki Şilaiye meclreıeıi 

1 - Müstahdemin için 166 takım kışlık elbise ve 166 takım yazlık : 
bise maa kasket ve 166 adet kışlık kaput kapalı zarf usulü eksiltıne 
yaptırılacaktır. 5 j(IJ• 

2 - Tahmin bedeli kışlık elbiselerin maa kasket takımı 15 lira 2 
ruş, kaput 14 lira 75 kuruş ve yazlık elbiseler 7 lira 25 kuruştur. öriiP 

3 - İstekliler elbiselerin nümunelerini merkeziımiz levazımında g 
şartnamelerini parasız alabilirler. te 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 7 eylül 1937 sah günü saa~ on :f ye 
Galatada Kara Mustafapwıa sokağında lstanbul Limanı Sahil Sı 
merkezi satınalma komisyonunda yapılacaktır. . tuP-

5 - Eksiltmiye gireceklerin eksiltmeden bir saat evvel teklıf mek ur 
larını komsiyona venmeleri ve muvakkat teminatlarını yatırmaları şart 

6 - Muvakkat teminat parası 464 liradır. _...rıı 
7 - Eksiltmıye glrecekleyin terzi olduklarına dair ticaret oda~ 

1937 senesi vesikalarını göstermeleri şarttır. (5427) ___.,.,.,, 
~-----------------------------------------

Betonarme Köprü inşaat• 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Sivas vilayetinde Sivas - Koyulhi5~ 

yolu üzerinde Yukarı Kale ve Koyulhisar - Reşadiye yolu üzerinde a§S 
Kn~e köprülerinin beton arrue olarak inşaatıdır. 

Her iki köprünün keşif bedeli (68 000) liradır. dıı. 
2 - Eksiltme 1-9-Hl37 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 16 

Nafia Vekaletinde şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasıııcJJ 
kapalı zarf usnJile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme §artnamesi ve buna müteferri diğer evrak (340) kurUI 
bedel mukabilinde şose ve köprüler Reisliğinden alınabilir. te-

4 - Eksiltıneyo girebilmek için taliplerin (4650) liralık muv:akk~t eD 
minat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair Vekiı.Ietiınif.'1 
alınmış müteahhitlik ehliyeti fenniye vesikasiyle Ticaret odası sicil "~ 
kası ibraz etmeleri lfızımdır. 8t 

Istcklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir ~
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri IXl 
tezidir. Postada. olacak gecikmeler kabul edilmez. (2622) (5091) ____________________________________ ___..,,-

lstanbul P. T. T. Vilayet 
Sıvas, (TAN) - Kültür Bakanlı

ğı tarafından buraya gönderilmiş o
lan mimar Sedat Çetinta§ın çalışma. 

larile tarihi Şifaiye medreseGi temiz
lenmiştir. 1217 - 1218 senelerinde m .. d . . ı ·. v • • d 
Selçukiler tarafından hastane olarak u ur U g Un en : 
yapılmış ve 1768 de medreseye çev~ d ,.. 

Meriyete giren 3222 ıayılı telsiz kanunu mucı'bı"nce ra yo. 
rilmiş olan bu binanın her kemeri al- 11e 
tında vaktiyle "Talebei Ulum,, için hiplerinin Ağustos sonuna kadar en yakın P. T. T. merkezleri 
kerpiç ve ağaçtan yapılmış olan oda- müracaat ederek ruhsatnamelerini almaları lazımdır. ..~. 
lar yıkılmış ve medreseden tam 3221 1/ Ağustos/1937 den evvel alınmıt olan ruhsatnamelerin hU 
araba toprak ve moloz çıkarılara~ mü yoktur. Ağuıtoı sonuna kadar ruhıatnamelerini abnıY•~!: 
taşınmıştır. Şimdi Şifaiye medreses evvelce ilan edildiği gibi ağır cezalara çarptırılacak ve bu oıü 
tertemiz olmuş, sıvalar da kazılarak 
çinileri meydana çıkarılmıştır det hiçbir suretle uzatılmıyacaktır. I• 

937 ücretleri Eylul sonuna kadar verilebilir. Ancak radyo lc1J~ 
1 •. 

lamlsın kullanılma.sın beyannamesinin Ağustoı içinde P. · 
Merkezlerine verilmiş olma.aı behemehal lazımdır. 

Ruhsatname vermek için eski zamana ait hiçbir para isteııil' 
miyecektir. (5167) 

f(asfamonu 
Ağaçlanıyor 

~· , .,--

Kastamonu, (TAN) - Şehr:imiz
de yeni bir kalkınma hareketi görü
lüyor. Sokaklar, caddeler eskisine 
nazaran \daha temiz ve düzgündür 
Şehrin ortasından geçen ve yazları 
kuruyan "çay" ın kenarlarına çam 
dikilip büyütülmesi bazılarınca mu
vafık görülüyor. Bu takdirde ağaçsız 
lıktan doğan sıkımt da biraz hafifle
miş olacaktır. 

Şehirden epeyce uzakta olan Gü
zel stadyom civarında bir klü.e, bina
sı inşasına karar verilmiştir. Büyük 
hastahanenin, Halkevinin inşasına 
devam olunuyor. 

Spor faaliyeti canlı olan şeh.rimiz
de bu kış llgaz dağlarında kayakçı
lık faaliyetine de başlanılması düşü
nüLmektedir . 

Türk Hava KurUntLI 

BUYUK PiYANGOSU 
5. ci keşide 11 EylGI 

Büyük ikramiye: 50.000 
dedir. 937 

Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeler 

le (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ••• 
DİKKAT: 

bi 
Bilet alan herkes 7 / Eylul/ 937 günü aktamına kadar 

Tamir işini Kimse 

Üzerine Almıyor 

5,500 Yeni tesisat, 24 saatte 
ton su temin ediyor 

Alaettintepesinde 250. şer tonluk üç 
depoya akıtılmaktadır. 

'.Açılış töreni yapılırken 
Suyun ilk akış töreninde vali Bay 

Cemal Bardakçı, askeri komutanlar, 
birçok askeri ve mülki zevatla mu
azzam bir halk kitlesi hazır bulundu 
Belediye reisi Bay Şevki Ergunun 
söylevi çok aUu?landı ve Halkevimi
zin yirmi hoparlörüyle bütün şehre 
neşredildi. Törenden sonra, ordu e
vinde belediye tarafından iki yüz ki
şilik çay ziyafeti verildi. 

letini değiştirmit bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ••• ~ 

.... .,.,. 
Zonguldak, (TAN) - Eski valili). 

rimiz Hüseyin Hüsnü Berker ve A
kıf J.~yidoğan zamanında yollarımı

zın mühim bir kısmı ve başlıca köp
rüler yapılmış olduğu gibi şimdiki 
valımiz Halit Aksoy zamanında da 
i.i senelik yol programına dahil iş-

1 r n bir buQUk senede yapılması te
mın edılmiştir. 

Ancak vilayet bu sene mühim bir 
' iyetle ltarşı karşıyadır. Zamanla 
bozulmakta olan yolların tamiratı ek 
s ltmf'ye konulmuş, talip çıkmamış, 
tPmdit olunmuş ve yine istekli bu
lunmadığından tekrar eksiltmeye çı 

karılmak zarureti hasıl olmuştur. 
Yine talip çıkmazsa iş mevsimi geçe
rek tamirat yapılmasına imkan bu
lunamıvacağı için yolların daha faz
la bozulmasından ve har<'anan yüz
b 1 rce !ıranın da heder olmaya mah 
k • '11 kalmasından endişe edilmekte
cLr. 

Yol ı lr-rinde ta!ip çıkmamasına 

s b p olarak, kesiflerin da.ılığı ve ke 

Yapılan fenni tetkiklere ve kat'i 
hesaplara göre şehre yirmi dört sa
atte beş bin beş yüz ton su gelmek

Bol suya kavuşan Konyadan bir görünüş 

' tedir ki, nüfusa nazaran adam ba
şına 100. litre isabet etmektedir. Ar
tık şehrin her tarafında günün her 
saatinde bol su mevouttur. Buna rağ 
men, sokakların sulanması için kulla
nılan arazözler,belediyenin kazdırdığı 
elektrikle işliyen Uç kuyudan istifade 
ederek şehrin memba suyuna dokun 
mamaktadır. Depoların irtifama gö
re hasıl olan tazyikle, en yüksek a
partımanlara kadar suyun çıkması 
da temin edilmiştir. 

Konya. (TAN) - Su sıkıntısı çe- dörtyüzden fazla çeşmenin suları ke
ken Konya şehri, Belediyenin çalış- silirdi. 
malariyle bu hayati işi başarmış ve Belediye, vilayetin de değerli yar
şehrin susuzluk derdini ortadan kal· dımiylc, Dutlu suyu membaında as
dırmıştır. ri tesisat meydana getinmekle bera-

Şehre, şbıdiye kadar Çayırbağ, ber jeolojik esaslar dahilinde su top
Mu...'{bil ve Beypmarı membalann- lama kanalları açarak su mikdarmı 

dan saniyede yalnız otuz iki litre su 
temin edilirdi. Elli üç bin nüfus ve 
onbeş bin eve malik olan şehrin ih· 
tiyacını tatmin edemiyen bu miktar 
dolnyısile öğleden sonra Konyada 

arttırmış ve saniyede otuz iki litrelik 
bir su daha. teminine muvaffak ol
muştrur. 

Herkes su alıyor 
Su bolluğunu gören halk, mutema 

diyen belediyeye müracaatla evleri
ne su almaktadırlar. Mevcudu kalma 
dığmdan dolayı belediyece yeniden 
döıt yüz su saati daha sipariş edil
miştir. 

ıf va pıldığı sırad:ı mesela amele ile
t ti 40 veya 50 kuruş iken iş saha
larının genıslcmesile ücretlerin yük
selmesi ileri sürülmektedir. Ayni za
manda yol işlerinde hükumetin kon
tr 1 sistemini büsbütün kuvvetleştir
miş olmnsı da antiteahhitleri çekindi
r n müessirler arasında zikredilmek min olunmaktadır. Aksi halde tami
t iir Son eksıltmeye vilayetimiz ha-1 rat işlerinin gelecek seneye tehiri za
ri ınd n talipler bulunabileccı?i tah- rureti hasıl olacaktır. 

Su, membalardan biriktirme Itavu 
zuna kadar uzunluk mecmuu yüz 
kırk metre olan betonla kapanmış, 

dört kanaldan akıtılmakta ve bura
dan da 200 m/ m kutrunda demir bo
rularla on iki km. lik bir mesafeden 

Dutlu suyunun şehre isalesi mas
rafı doksan bin liraya baliğ olmuştur 
Suyun mikyası 16 dır. 

Devlet Demlryollırr •,, llmanlanlşleımi u. tdirlsl Hani~ 
. . . d yazılı oıs.O 

Muhammen bcdeUerıle muvakkat teml,natları hızaların a yrı ilJ!l' 
aşağıda cins ve mikdarları yazılı beş grup malzeme her grup ayrı ag.ds. oe.t 
le edilmek şartile 6-9-1937 pazartesi günü saat 10 da. Hayd81:paş ne si' 
binası dahilindeki satmalma komisyonu tarafından açık eksıltrne 
tın alınacaktır. . . 1~' 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaık ~e hi.ZSda.l' JtO' 
yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme gUnU saatıne ka 
misyona müracaatları lazımdır. _ kts.dıl 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dagıtıırna teınillştl 
1 - 10.000 Kğ. göztaşı muhammen bedeli 2100 lira, muvakkat 

157 lira 50 kuruştur. f k 3()00 
2 -1000 Kğ. toz sabun 2000 Kğ. sutkostik, 5000Kğ. potas koS :e~irıatl 

Kğ. adi soda muhammen bedeli 2482 lira 50 kuruş, muvakkat 
186 lira 19 kuruştur. . 1209 lif' 

3 - 2000 Kğ. tutkal, 300 Kğ. san balmumu muhammen beden 
muvakkat teminatı 90 lira 68 kuruştur. · t>e<Jeli 

4 - 500 adet 500 m/m genişliğinde çimento künk muhamınen 
1475 lira muvakkat teminatı 110 lira 63 kuruı:ıtur. balJçB ,. ö Ur ve 

5 - Maşa, kanca, rozas gibi muhtelif soba levazımı ile k m t lif eill' 
kovası, muhtelif fener, yağdan, bidon ve saire gibi 14 kalem rnu~ e 8 1'\J' 
malzeme muhammen bedeli 1841 lira muvakkat teminatı 138 ııra 
ruştur. (5398) 

931 
• • • . l 2z-9-

1 
d9" 

Muhammen bedeli (14100) lira olan muhtelif cins sap ar bina.sırı 
çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankaradn tdare 

t ~ sa ın alınacaktır. . t ile " 
Bu işe girmek isteyenlerin (1057,50) liralık muvakkat .. tcnıın;297 "e'r9" 

nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gun .ve t 11me dil' 
1-7-1937 G. 3645 No. h nüshasında intişar etmiş olan taıım; ~ J{oıtliS' 
iresinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a ka a 
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. . gaydarP'· 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dalresınden, 
şada Tesellüm ve Sevk Sefliı?inden daı?ıtılmaktadır. C5467) 
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Hünkarm 
CSuallerine 

evap Verin 
lııtanb 

~lerıe ~l.da bulunan bütün Yeni-
' B 

1
Pahiler, buraya toplan

le!it sıru1;;11arın aralarına da, muh
t~ll'U<>+ ara mensup, binlerce halk 

S Y•I. 
~ kork 

"akit tekb· unç kalabalıktan, vakit 
'Seııur ır sadalan yükseliyor; 
d en) kil' 
Uı.·arıaıın ısesile, (Ayafosya) nın 
~ husul a çarparak velveleli akis 

Orta k e g~tiriyordu. 
~~cu :Pı ile(Babüssaade)denilen 
~beUi :pı arasındaki meydanda, 
'tt lical· . avuklarDe dolaşan dev
~bıral?.J1 ile Ulemanın çehrelerinde 
~ol'du. ık alameti, arttıkça artı-
s· lrdenb· ıre· ...... 'l1 • 
So abt geliyor 

~ Zleti d ' 
il~ ~ Uyulmuştu. Herkes ol-
kıııar erde durmuş .. Bütün konu-
% ' SUs:ınuştu. 

~' - Zler B b" . . . 
~ Od~ a usaadeye çevrilmıştı. 
uij~k b· darla Saray baltacıları, 
~ ~r dikkatle kapıdan çıkar 
t~~U ~tı, geniş saçağın altına 
'b~ l'tııışlerdi. Tahtın önüne, 
~lllüıı .ve al çuhalar yayılmıştı. 
~bt Ueı~ ağaları ve silahtarlar, 
~ı .. \r a~ının arasına sıralanmış 
~i de l!ıirlerle, ülema ve devlet 
' ' teşrif at usulüne göre yer 

llnıışlardı. 

~· ~ ~ on dakika, derin bir sü-
1~ ~ ve intizar ile geçmişti. 
'1t • 
'~şallaaaah .. Aleyke avnul-

~ bi~~ 
ı. tu11 ' alkış sesleri yükselmişti.. 
":!', ~a eller, kavuşmuş. Bütün göz 
,~~Ya çevrilmişti. . 
a, ~ahta.rağa ile Çabvşbaşı

' oı ık Yilrümiye mecali knlma 
~~ . bir ihtiyarın kollarına 
t~~8.tr erd~. Ayaklarını sürüyen bu 
'<llıiııı ' a~ ağır tahta doğru gc-
... -ı erdı (lu . 

doğru ilerilemişlcrdi. Bunlardan 
biri ; yer öptükten sonra, söze gi
rişmişti: 

- Sultanım! .. Vücudü şerifiniz 
alili miza<; olup, bu devleti aliyenin 
yeni bir padişaha ihtiyacı olduğu, .. 
güneş gibi zahirdir ... Bu gidişle, el 
bette şehzadelerden birine saltanatı 
teslim buyurmanız tahmin olunur. 
Kul tayfası, Şehzade Selim Sultan 
dan başkasını istemezler. Ve .. bu 
gün bu maslahat görü1medikçe, 
şuradan şuraya gitmeyiz; derler. 

Bir başkası da söze karışmıştı: 
- Padişahım! .. Şu tahtı hüma

vunu en son vereceksiniz.. Bari 
bir mhstnhakına verin. Gerek asker 
ve gerek reaya kullarınızın hace
tini reva eyleyin. 

S anki, dışarıdaki on bin yeni 
çeri ve sipahi, bu sözleri 

duymuşlar da tasdik ediyorlarmış 
gibi; birden bire korkunç bir tek
bir gürültüsü işitilmi§ti. 

İkinci Beyazıdm solgun rengi 
büsbütün ağarmıştı.. Sanki etra
fındakilerden medet ·umuyormuş 
gibi, melUI nazarlarını ağır ağır 

dolaştırmış; vezirlerine bakmıştı. 

Yalvarır gibi hazin bir sesle: 

- Siz söyleyin.. Bu anedek .. 
Hangi umurda ta.ksirim görüldü?. 
Bu saçı, sakalı din ve devlet ve re
aya uğurunda ağartmadık mı? .. 
Şimbdi bize kocamış: deyu reva gö 
rillen bu muameleye, hakkın rıza
sı olur mu? .. 

Diye mırıldandı. 
. Bu suallere vezirlerden evvel, 

murahhaslar cevap verdiler: 

Orta kapıda, kapıcı ba.şmın oda
sında, ellerile demir parmaklıkları 
sımsıkı tutarak gözlerini meydan
dan ayırmıyan bir adamın çatkın 
çehresinde birdenbire bir meserret 
uyanmıştı. Derhal geri dönerek ar
kasında duran ve sabırsızlıitla bek
leşenlere: 

- Hele şükür .. Matlup hasıl ol
du. Müjdeciler geliyor. 

Diye mırıldanmıştı. Bu adam, 
Selim Handı. 

Kapı, şiddetle açılmıştı. Bölük 
ağaları i<;eri dalmışlardı. Derhal 
Selim Hanın önünde baş keserek: 

- ~übarek olsun, Sultanım .. 
Hemen, saadetle tahta buyurun. 

Diye bağırmışlardı. 
Selim, büyük bir heyecana kapıl 

mıştı Söyiiyecek söz bulaımamıştı. 
Bacaklarının arasına dola§an altın 
kabzalı kılcını yukarı kaldırarak 

sol eliyle sımsıkı kavramıştI .. Ağır 
gövdesini güçlükle taşıyor gibi gö 
rünen ~ısa bacaklarını gere gere yü 
rümiye başlamıştı. 

Meydandaki tekbir sesleri, artık 
bir kasırga halini almıştı. Selim, 
orta kapının üzeri kubbeli küçük 
sofasından geçrkcn, bütün kapıcı
lar: 

- Mübarek bad! .. 
(Arka~ıı \'ar) 

1 E K o N o M i 1 
ı•rııı•ıırı•ıırı•ıııı•ıııı•ıııı•ı 

1 Günlük! 
- i 

: Piyasa • 
• . d 1 . • .. d 1 1 I ZDllI' en şe ırıınıze gon ~ :;: 

rilen Ege hayvan mah- j 
1 sulatından 4700 'kiloluk bir par- := 
= ti ke~i kılı ihracat i~in kilosu 45 j 
1 kurujtan satılını~tr.r. :;: 

• i 
1 B andırmada vapura teslim := 

Fiyatlar Dustii , 

ihracat 
arpalar 

için getirilen 
satılamıyor 

Bunun Sebebi, Bizden Mal Alan Memleketlere 

Başka Piyasaların Daha Ucuz Mal Vermeleridir = şartile Balıkesir mmta- j 
1 kasının yulaflarından 150 bin ki- :;: Bu sene Rusyada arpa randımanı yüksek olduğu için Rus arpa-
= lo ihracat için satılmış ve kilosu i larınm ihracına büyük ehemmiyet verilmektedir. Aldığımız malu
l 3,S2,5 kwu~tan "·erilmi~tir. § mata göre, Rus piyasaları, bizden yüksek fiyatla yemlik ve bira-

-1- T k •K t k 1 lık arpa satın alan memleketlere arpalarını sürmek için fiyatları 
ra yanın eşan mm a ar := .. .. .. . 
smda.n gönderilen on bin i dufurmu'l.erd.ır. 

1 kilo yeni mahsul susamın yerli =: Bunun netıcesı olarak son hafta ı-
fa.brikalarımız tarafından ya~ i içinde Ruslar mühim ":1iktarda arpa LJQ V 
~ıkanhnak üzere kilosu 17,10 :;: satmışlardır. Bu hal, pıyasamıza ge- J Jj y an 

I kurn~tan alınnustır. i len ihrac~tlık arpalara iki günden- 1\ T kl . J 
~•ıııı•rııı•ıııı•ırıı•ıııı•ıııı•r.: beri aı.ıcı çıkma~asına sebep olmuş- 1 va ıyaf ınaa 

tur. Bır hafta onceye kadar devam . 

Sıvasta 
eden. ha:aretli. satışla~", t~~amil~ is- lenzıia""'t 
teksız bır vazıyete gınnıştır. Fiyat-

Ekim Vaziyeti 

Çok iyi 

lar 3,35 kuruşa kadar düşmüştür. 
Dün ancak 60 ton arpa satılmıştır. 

Dün gelen mallar 
Dün şehrim.ize on iki vagon buğ

day, sekiz vagon arpa, üç vagon çav
dar gelmiştir. Satışların hepsi de 
gevşek geçmiş ve piyasa gevşek ola
rak kapanmıştır. Yumuşak buğday-

Sivas, (TAN) _ Mmtaknmızın !arın sıra malları 6,02 - 6,05 ve Al

birçok yerlerinde mahsulün toplanıp pullunun ekstra ekstra 1 - 4 çav
biçilmcsine ve harmanlara başlanıl- darlı buğdayları 6,20 - 6,34 kuruş 

arasında satılabilmiştir. Sert buğday
ınıştır. Her ne kadar son zamanlarda 
yağmur yağmamışsa da daha evvel 
bol yağmurlar düştüı'.;.-U için mahsul 

çok iyidir. Bazı yerlerde ekinlerin 
boyları kısa kalmıştır. Fakat, tane
ler dolgundur. 

Ziraat Bankasının buğday alımı-

na devam 7tmesi, fiyatların tabii va

ziyetinin muhafazasına yardım etmek 
tedir~ Maamafili köylü tarlada işiyle 
meşgul olduğundan piyasaya fazla 

miktarda zahire gönderilemiyor. 

Bu ayın on beşine kadar mmtaka

ımzdan Istanbula, Samsuna ve di
ğer piyasalara 120 bin kilo buğday, 
75 bin kilo arpa, 10983 kilo ham de-

!arın fiyat1 düşük olarak devam et-
mektedir. Dün gelen mallar 5,22 -
5,35 kuruş arasmda müşteri bulmuş
tur. Dün altmış ton çavdar 4,10 -
·1,30 kuruştan satılmıştır. 

ltalyanın yeni buğday 
Rekoltesi 

İtalyanın 1937 buğday rei{oltesinin 
80.097.460 kental olduğu haber veril· 

mektedir. Bu miktar ltalya için kafi 
görülmektedir. Bu sene Italyada 
1.461.170 kental çavdar, 2.349.870 

kental arpa ile, 6.043.860 kental yu

laf istihsal edilebileceği anlaşılmı§

tır. ltalya sebze ve meyva federas-
yonu bu sene alivre satışları yasak 

ri, 1785 kilo mercimek. 978 kilo sa- ettirmiştir. 
de yağ sevkedilmiştir. Macaristanda rekolteler 

Macaristanın 1937 yılı randımanı 
19 milyon kental, çavdar altı buçuk 
milyon kental, arpa dört buçuk mil-

yon, yulaf iki buçuk milyon kentai 
olarak tespit edilmektedir. 

Trakya Hattında da 

Tatbik Ediliyor 
Hayvan nakliyatı için Anadolu 

hattında tatbik edilen tenzilatlı tari
fe, bundan böyle ayni şartlarla Av
rupa hattında da tatbik cdilccektir
Trenlerle naklolunan hayvanları din
lendirmek veya beslemek ve 24 sa
atten fazla yolda kalmamalarını te
min etmek için bazı mola istasyon-
ları kurulması kararlaştırılmıştır. 
ilk mola istasyonu olarak - Ye
nice - ayrılmıştır. Mola istasyon
ları için de bir talimatname hazır
lanmaktadır. 

Hayvan borsasında 
Dün hayvan borsasında kilosu va

sati 18,07 kuruştan 2411 baş kara
man, 18,50 kuruştan 161 dağlıç, 

17,55 ten 280 kıvırcık, 21,66 kuruş
tan 300 kuzu, 13 kuruştan 36 tiftik 
keçisi, 12,97 den 36 ökliz, 12,68 ku
ruştan 13 inek, 13 ten 8 dana, 9,81 
kuruştan beş manda ile 11,77 kuI'U§· 
tan 48 baş malak satılmıştır. 

Bulgaristandan 

Almanyaya Domates 

İhracı 

1 ~en~arıak alkışlar arasında sii
/aı-; (~ ?u halsiz ve mecalsiz ih· 
).~Yet· ~lllci Beyazıt) tı. Şu elim 
"'~eaı1 ~e. istihza teşkil eden al 
~ to~rtnı işitmiyor ve anlamıyor 
':. ot~en Beyazıt, güçlükle tnh 
t..l\ı-a. ~ P yerleşebilmişti... Ve 
~ ~ agır ağır başım kaldırarak, 
~ei ~~nnı arkasından tüyler Ur-
~! 1~ ~elvele ile yükselen tek 

~~ .:arını dinlemişti. 

- Şevketlu hlinkarmnız! .. Ne bu 
yurdunuz ise, cümlesini biliriz. Ve 
böylece de tasdik ederiz. Amma 
ve lakin . Kul tayfası, malumu
nuzdur. Bir kere kulaklarına cUlus 
sözü girmiştir. Artık, nesne kar 
etmez. İlla ki matlüpları hasıl ol
mak gerektir. Tahtı, Selim Hana 
terkedin. Varın saadetle haremi hu 
mayununuza çei<ilin. Gayri, ömrü 
şahanenizi .millete hayır dua ile gc 
çirin. Bu işte, başka çare yoktur. 

Cilt Veremi BORSA 
24 Ağustos SALI 

PARALAR 

Bu sene Bulgaristandan Almanyn
ya mevsim başlangıcından temmuzun 
ilk haftasına kadar 900 vagon taze 
domates ihraç edilmiştir. lyi kali
tedeki Bulgar domteslerine istek faz 
tadır. Şimdiye kadar ihraç edilen do
matesler yüksek fiyatlarla satılmış
lardır. Geçen senenin bütün mevsi
minde ihraç edilen domates miktarı 
860 vagondur. 

~ gjb· ler, sanki ona kuvvet ver 
~-:ı, başı biraz daha dikleşmiş-

~;.t~d.a divan duran vezirle
~ "fli. &eıdirerek dudakları titre
tıı~~ık rengi kaçmış olan bu 
"fll r arasından şu sözler işitil 

t\ l<uııarımı bö' 1 ·· h il ~f:tt n, y e cum ur e 
~lf~~.erı ~uratları nedir? .. Sual 
ıı;Qı~~ Bız de bilelim.. Eğer, 
t~ . olacak birşey ise, biz de 
~ görelim. demişti. 

' 1 kin · 
~ a. cı Beyazıt; mahşer gibi 
~ 'iııa.lıı~lu!U dolduran yeniçeriler 
'a::ıt de:.11~. ne istediklerini bil
r:14tı. ıfldı .. İstenilen şey, gayet 
\ ~d endsinin tahttan feragat 
~ ~lll.ie Selim) in tahta çıkması
~-'I. lll "e Yerine en küçük oğlu 
~~ltı e~elerdi... Fakat İkinci Be 
~ bq. 11g0~terdiği bu tecahül, za>' ~il.Urı?nıtten ibaretti. O, şu bits; llı.el)ı~e. bile, saltanat hırsını 
~ ~~b~tı. Onun için; saatlerden 

ır. S~dalarile etrafı çınla 
~r.'\: a~'lşçıleri birkaç sözle da"iti l .. 
~ · Urnit ederek buarya gel-

~~eriı 11, b· erle sipahilerin murah-
\> e .. 

1
:S.z geride, bekleşmekte-

ı. " <-lrle...:ı b" . 
·~4 {Old •uen ın : 

~ l'i~ıı~a:, llşları.. Beri gelin. Saadet 
~'Q. ırı, suali şeriflerine cevap 
ı;~ 

\&,"Ll:I orıı 
-~it ara seslenmişti. 

~ar, hep birden tahta 

Dediler. 
Bu sözler, çok kati idi. Hatta, 

tehditkar bir mahiy:ti bile haizdi. 

İkinci Beyazıt artık, maddi ve ma
nevi bütün kuvvetlerini kaybettiği
ni hissetmişti. Kupkuru kesilmiş o 
lan ellerini uğuştura uğuştura ba 
şmı önüne eymişti. Zayıf bir ses
le : 

- Elhükmülillfıh ... 
Demişti. Birkaç saniye düşünür 

gibi durduktan sonra, sesi titriye 
titriye devam etmişti: 

Mademki, ayak direrler .. Gönülle 
ri hoş olsun ... Oğlum Selim Hanı, 

yeriıme na.sbettim .. Allah mübarek 
eyliye Tuttuğu işler, asan gele .. 

Bu sözleri, ancak tahta yakın o-

lanlar, güçlükle işite bilmişlerdi. 

M urahhaslardan biri, derhal 
geriye dönerek-

- Tez .. Selim Hanı getirin. 
Diye seslenmişti.. Murahhasm 

bu sözleri, bir paruladan ibaretti. 
O anda, koca meydanda coşkun bir 

sevinç havası dalgalanmıştı. Birkaç 
bölük ağası, orta kapıya doğru koş 
mıya başlamıştı. 

Suadiyeden Bayan M. S. imzalı, 
pek tt> kibarca bir ifade ile yazıl
mış, mektup ~önderen okuyucumuz, 
ge~enlerde bir münasebetle - daha 
doğrus"U münasebetsizlikle - cilt ve
reminden bahsetti~imden dolayı 

merak etmiş. ~imdiye kadar hiç 
kimseden i~itmediği bu hastalık 
hakkında benden "mufassal malü
mat" istiyor. 

Böyle korlmnç adlı şeylerden ba
his ~ınayı sevmediğime bütiin oku 
yucularım şahit ol~alar gerektir. 
Fakat bir pot kırınca, onu tamirt> 
çalışmak ikinci bir pot kınnıya veı;ıi
lc olmakla beraber, ~ · ine o tamiri 
insan kendine bor!.~ sayar. < rerek 
Sua.diyedeki sayın okıt;\'Ucumııı.u, 
gerek onun gibi bu tabire mim koy 
muş ola.n ba.~ka sayın okuyucuları
mızım merakım teskin için bu bah
si açmıya mecbur oldum. 

Zaten hastalığın kendisi de be
nim işimi kola~·laşt.rıwık mal:iyet 
tcdir. Adı hiçte ho~a gidc~Pk birı;.ey 
olmamakla berabPr vücudü-ı ba5ka 
~erlerinde, bilfarz akciğerdeki ku
dar can sıkacak se.r değildir. iyi ol
muş gibi görünürken arada sırada 
tnzelenir, Bu da yiıu~ insanın haya 
tına dokunmadığını gösterir. 

Yine '\'akıa )iizün bir tarafında. 
bunında, yanakta, ~ti.ıUn kwarm
da, kulak üzerinde ~·•klı~ı \'aifü in
sana çirkinlik verir. Fakat oralartla 
olması mutlak değilllir. &:nıııda o· 
Iursa yüksek yakalı ~vapla onu 
kapamak kabildir. Kolda olursa ya 

ıın da uzun kolla g~zı;1~.1<ft>n baş

ka mahzuru olmaz. Hac ti.ta ohırsa, 
tabii kapalı kalır. 

Gençlerde, en ziyadt• on he~ ya
şından önce ,çıknıu~r <.;ılk can sılia
cak bir ~eydir. Fakut otuz ~ a".'ın
dan sonra pek na<liı:' olması o ya
şa gelmi!; olanlara tescili ,·erir. 

Cilt veremi de öteki veremler gi
bi, Koclı basilindt>n ileri ~clir. l"a
kat yaraların içerl1o1iııtle onun pclc 
87 bulunması, hn blığm hafif hir 
\."erem olduğunu gösterir. Bu mik
rop en çok defa cildm ı~ erisuıe dı
şarıdan gelir. Başka bir sebepten 
hasıl olan yaraya verem mikrobu 
bula.5ır. Kulaktaki:Pr .küpe ta:mıalt 
i~in kulak delinirken hasıl ohır. 0-
nwı için hekimler lmı çocukların 

kulaktan delinmesini hiç sevmezler. 
Hastalık dışancla olduğundan te

davisi için de bir~oı~ r.nreler ,-ar
dır. lUiitehassıslar \.'ereme tutulan 
cildi kimyevi maddelt>rle yakarlar, 
haeamat yaparlar, ateşle yal.arlar, 
bıçakla kazırlar, keserler ~·ılmnr -
lar, Röntgen ı~ıkl:ırile. daha başka 
türlü ışıklarla tedavi ederler. llii-

13.sa onu, uzun müddet te olsa 
iyi ederler. 

Bunun haylice nadir bir hasalık 
olması d.ı adını işıttıek mel".ıl' et
memeye ciddi bir sebeptir, Ondan 
dolayı, cilt üzerinde bn;-;;lm lekeleri 
cilt veremine benzeterek lüzumsuz 
yere telasa düşecekler i~in, ıılaınet
lerini söylenıiyceeğim. 

terlin 628,-

1 
Dolar 123,-
1.<~ransız Fr. 90,-

. Liret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
İsviçre Fr. 580,-
Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin A vusturya21,-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron lsveç 30,-

Altın 1050,-
Banknot 257 ,-

ÇEKLER 

632,-
127,-
100,-
115,-
84,-
23,-

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

1051,-
258,-

Londra 631,- 631,-
I\'ew-York 0,7903 0,7S91 
Paris 21,0525 21,0525 
Milano 15,0158 15,0142 
Brüksel 4,6937 4,6935 
Atina 86,6085 86,6085 
Cenevre 3,-1412 3,4412 
Sofya 63,3914 63,3914 
Amsterdam 1,4325 1,4325 
Prag 22,6625 22,6625 
Viyana 4,1838 4,1838 
Madrid 12,0144 12,0444 
Berlin 1,9644 1,965 
Varşova 4,1740 4,1740 
Budnpeşte 3,9810 3,9810 
Blikre,ş 106.4975 106.4975 
Belgrad 34.39 34,39 
Yokohnma 2,7225 2,7225 
Moskova 20.435 20,435 
Stokholm 3,0738 3,0738 ı 

~~-----------------'' 

ZAHİRE 
BORSASI 

24 8/ 937 
FlrAILAR 

Cinsi 

Buğday yumuşak 
,, Sert 

Arpa Anadol 
Çavdar 
Yulaf 
Kuı;ıyemi 
Susam 
Fındık iç 
Pamuk 

Aşağı Yukan 
K. P. K. P. 

6, 4 6,15 
5,271/~ 5,32%1 

3,30 4,-
4,16 4,34 
3,321h -.-
7,33 8,-

17,- -.-
43,20 -,-
45,- -.-
52,- -,-
63,- -,-

Yapak Anadol 
Yapak Trakya 
Tiftik mal 130.- 132,

G ELEN 
Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Tiftik 
Yapak 
Mercimek 
P.Yağı 
Mısır 
Susam 
Bulgur 

478 Ton 
160 Ton 

DIŞ FiYATLAR 

15 Ton 
35%. Ton 
11 Ton 
18~ Ton 
49 Ton 
15 Ton 
28 Ton 
32~1? Ton 

Buğday Liverpul 5,70 K 
.. Şikago 4,89 K 
,. Vinipek 5,68 K 

Arpa Anvers 4,94 K 
Mısır Londra 3,76 K 
Keten T. Londra 8,23 !{ 
Fındık G. Hamburg 94,60 K 
Fındık L. Hamburg 94,60 K 



Festival Güreşleri Ortamektep Muallimliği 
imtihanında Kazanan 
llkmektep Muallimleri 

Çinliler mukave
met ediyor Osmanlı 

Büyük Mustafa, Dünya 
Şampiyonunu Yendi 

. <Batıl incide) 
~ hUkiimeti, Japon ve Çin kun-et ı• d • • n 

lerının Şanghaydan çekilmelerine ve a re s 1 n 1 
tebaa~arm devletler tarafından hima. 

~e edilmelerine dair olan İngiliz tek- Kalıntı I arı~, 
lifini kabul edeceklerini bildirm' 1 . ış er-

Ankara, 24 (Tan muhabirinden) - , dinden Hasan, Sinoptan Bekir, ls- dir. ~\~nya bu teklife henUz cevap (Dafi ı _... 
Kültür Bakanlığının muallim mektebi tanbuldan Semiha, Trabzondan Gani- venn mış bulunuyorsa da Japonya bit ı..-Y acar ve Adnan da Finlandiyah mezunları arasında aQmış olduğu or. me Muştan Süleyman Çorludan İs- menafiinin başkalan tarafından mü. Cephesinden llhamlar,,. diyearar '{fi" 

3 tamektep muallimliği yazılı imtihan mall Çorumdan Ahmet Rizeden Sa- daf a~ını kabul etmiyeceğini ihsas et yazı hf inde ifade etmıye k 

Rakiplerini M agv luA p Ettı·ıer !arını kazananlar 17 ağustosta Anka- bit Diyarbekirden LA.~ia Cevdet mıştır. dim. . .-lııtlt' 
rada bir sözlü imtihana tabi tutulmuş Gi;esundan Yahya Kütah;adan Ah~ Anaerikaya röre İnkılap ruhu nerelere ~ 

Festival komitesinin te.~ti~. etti~ 1 re biribirlerine üstünlük gösteremi- lardır. Bunların sayısı 281 kişi idi, 79 met, Balıkesirden 'İrfan, Bunadan Amerika Hariciye Nazın Mister Hangi sahalarda Osmanlı. •:r' )lr 
güreş müsabakalarının ilçuncusU dün yen pehlivanların beraberliği ile ni- Türkçe - Edebiyat, 93 Tarih - Coğ Ekrem, lzmirden Neşet, Turgut, De- Cordell Hull Çin ve Japonyaya hita- kalıntıları yolumuzu kesıY · ;ıı'! 
akşam Taksim stadında oldukça bil- hayet buldu. rafya, 54 Riyaziye, 34 de Fen bilgisi nizliden Doğan. =~~et;yt~~e~irtedir~".y&nnamede şu nevra meydanlarının kt baŞ~ 
yük bir kalabalık önünde yapıldı. ikinci devre kura mucibince Ad- - Biyoloji olmak üzere sözlü imti - mevzuu olan askerli en ·t ~ 

Saat seki~de? i.libaren Bal~nn ş.am nan alta düştü. Finlandiyalıda Ad. hanlara 260 muallim girmiştir. "Uzak Şarktaki va.""ıet, Ameri- umumi hayatımızın rnubtelt ıJllY'"' 
piyonasına ıştırak ~ece~ gureşçiler nana oyun tatbik edememekten mü- Neticede imtihanlara girenler üç Manevranın kan te!->8aaınm ve menfaatlerinin hi- nnda bu suallere cevap ara 
arasında seçme mahıyetınde muhte- tevellit büyük bir kızgınlık göze çar- grupa ayrılmıştır. A grupu doğrudan may~ çerçevesini çoktan aşmıştır. lışacağım. yiJll -" 
lif müsabakalar y~pıldı_ ~e ;;ıaat 9,20 pıyor. Adnan mindere yapışınış vazi- doğruya ortamektep muallimliği hak Hariçte akis!eri Aınenka hUkillneti inandığı sulh aiya Şunu iptidadan söyliyeğildit·"' 
den itıbaren gecenın mühım milsaba- uette ha b' t ·· lil . kını kazananlar, B grupu bir sene a- se~ müessir kılmakla meşguldUr.,, maksadım kusur araınak deold~ ~ 

b. J smına ır ur oyun vermı- Mister Cordell Hun 'k e 1ll'Jr 
kalan olan ecne ı karşılamnnla.rına yo ilk .. d kik b . tt çılacak kursta okuyacaklar, C grupu (Ba§I 1 !adde) ı i taraf ara- ze dünden kalan mirasın n .. _...t r-

dı - r. uç a a u vazıye e geç- smda sulh n--• ıDaA"'-başlan · da imtihanda muvaffak olamıyanlar. ve mYIHUemettn teminine hepimiz biliyoruz. Borçtankil 11e'..-ııll' 
K

:
1 

d K d (I ) tı. ikinci üç dakikada Adnan üste g_. kinıharbiye reisi General Nediç tara- imk•- bulunduğu kanaa ...ıın ~OG'""". 
87 o a a ya --:. dır. IUl tini besle- mıras· tan 14 senede buı; ...-. . 1 ıveç - ti ise de o da bir şey yapamadı. fından söylenen nutku dercetmekte- kte 1 gö '"'="1111 

Büyük Muıtafa: Müsabakanın son dört dakikası bil- Türkçe - Edebiyat zümresinden dirler. Gazeteler, bilhassa general Ne- :: değilv~ mbc:eUnenin yalnız bir bakım re vanlmasmdaki nimeti ~~ 
G . "h" il b k 1 . tih . nlerd 2 k' . A. 49 k' a ' t dünya bakımından adam, ya kör doğmuşt~_-lilr,,,,, ecenın mu ım m sa a a an saat yük bir mücadele halinde geçti. Peh- ım ana gıre en ışı ı- diçin nutkundan, yeni Türkiyenin ge- halli lamn geldiğini ileri s"-~- oew-

9.20 de dünya şampiyonu l<adya ile livanlarm ikisinin de burnundan kan şi B, 28 kişi C, grupuna ayrılmıştır. rek askeri, gerek BOByal ve kUlttırel dir. ""uı~~- dar ve hasis menfaat "e uttut· 
Büyük Mustafa kar§ılaşmasil~ baş • geliyor. Minderin ortasından müthiş Tarih - Coğrafya zümresinden im sahalarda elde ettigı·· mUhim terakki· , l ş· al şelerile sonradan kör 

0~ .a. bitti 
d o1annn ar im Je -a•ı-66-L Türk milletinm· vazı'yetıııv: .... ulli 

la ı. . . . . . . bir soluma işitiliyor. Adnan bütün e- tihana girenlerden 6 kişi A, 39 kişi lerden bahseden kısmını ehemmiyetle ,,_ cı ... vCUf"IUC ~ JIY 
l~k dakık~lan bınbınnı ~eneme ile nerjisini sarfederek· göreştiğinden B, 48 kişi C grupuna ayrılmıştır. kaydetmektedirlr. oluyorlar Jetin tabii vazifesi, yapııaııa iyi19 : 

geçıren pehlıvanlar zaman ıl~rle<likçe 20 dakika nihayetinde sayı hesabile Riyaziye zümresinden imtihana gi- Şimali Çinde Japonlar bir dereceye kını verdikten sonra daha ııaf'IO' 
açılmıya ve kuvvetli saldırışlar yapmı galip ilan edildi. renlerden 9 kişi A, 29 kişi B, 16 kişi Miaalirlerimiz fehri geziyorlaT kadar muvaffak olmaktadır. Mançu- kısa zamanda vannanm yo ~ 
ya başladılar. A . C grupuna ayrılmıştır. Aziz misafirlerimiz, dost devletler ko kollan Kalgan'ı işgal etmiş bulu- birliğile aramaktır· p bit~ 
Müsabakanın henüz UçUncU dakı' • ğır Sıklette Çoban Meh- erkanıharbiye heyetleri, Genelkur- nuyorlar. İşgalden sonra Japon k B ugünkU nesle ınensu ... .afP" 

Fen bilgisi - Biyoloji zümresinden tl . . uv. · in ~.Jt 
kası olmuştu ki, İsveçlinin kol kap. met - Samıunlu Ahmet: imtihana girenlerden A grupuna seçi may Başkanımız Mareşal Fevzi Çak- ve. en ılerlemiye devam etmiş ve de- olmak, bir inSaD ıç bor91' 
masile alta düşen Mustafa büyük bir Bu müsabaka serbest güreş ola- mak, kurnandanlarmuz ve misafirle- mıryolu boyıınca tahaşşüt eden Çin edilebilecek nimetlerin ~n b~ 
enerji sarfederek meşhur §arnpıyona rak yapılıyordu. Pehlivanlar biribir- len yokltur;t21 kişi B, 13 kişi C grupu rimizin mihmandarhklanna tayin e- kıtalarının arkalarını çevirmişlerdir. dür. Bugünkü Tü:.~.~~1' örJll~..: 
yarım salto taktı ise de minder kena- lerine ilk dakikalarda kuvvetli el en- na ayn mış ır. dilen subaylarımızla birlikte dün sa- Burada kati bir muharebe beklenmek tarihi milletin öld~~uAgyni JISIP"",. 
nna düşen Kady.a bu tehlikeyi atlat- selerle bir deneme yaptılar. Ne ka· Buna göre muvaffakıyet derecesi bah saat 9,30 da Akay idaresinin Ka- tedir. Çinliler Tiençin istikametinde nun acısını çekınıştır. k'deJI tll'_, 
tı. dar olsa her ikisi de alaturkadan gel- yüzde 60 1 bulmuş bulunımaktadır. lamış vapurile BUyUkadaya gitmişler t~za geçerek dUn Yang - ling. ölümden dirildiğini ve es 1 ltU~ ı' 

Müsabaka çok heyecanlı oluyor ve me olduklanndan bu el ensesler mu- imtihanda muvaffak olanları ders ve Ada halkı tarafından içten gelen hmg'ı işgal etmişlerdir. Burada mü- vur edilemiyecek kad~ ~ 1' 
mkı saldırışlar halinde devam edi. hakkak yapılacak. Ecnebi pehlivan- zümrelerine göre sırasiyle yazıyoruz. samimt tezahürlerle karşılanmışlar- cadele şiddetle devam etmektedir. zindelik kazandığını, d

1
':e gel~ 

yordu. Sekizinci dakikada minderin lar üzerinde iyi sonuçlar.ıı gördüğü- İsimleri hizasındaki memleket adla dır. . Nankau'da iki taraf buradaki ge. genç, en dinç milleti ha ariciJldt 
dışına şiddetle yııvarlanan Ka.dya kal mUz bu el enseler Türk pehlivanların n namzedlerin yazılı imtihanlara gir Misafirler, Adada bir gezinti yap- çıtte şiddetle muharebe etmektedir- görebilmiş, tasavvur h tut· 
çalannm ağnpığından şikayet etti ve biribiri üzerinde tatbik kabiliyetini dikleri vilayet merkezlerini göster. mışlar ve şereflerine Anadolu klü • ler. Japon tayyareleri Narıkin şehrini vinç ve saadete kavUŞmUi ~ 
ilk devre berabere nihayetlendi. kaybediyor ve tesir etmiyor. llk dev- utektedir. bünde bir öğle ziyafeti verilmiştir. bombardıman etmiye başlamıştır. o kadar istidatlı, fedaklt~ ~ 

İkinci devrede kura mucibince İs- re daha fazla atak yapan Çobanın TURKÇE - EDEBIYAT Ziyafetten sonra Adalarda bir ge- Pekinden verilen malumata göre bir milletimiz var ki, baya cSeP:, 
veçli alta düştü ve Mustafa kendisine galebesile bitti · A grupu Istanbuldan Umia, Eni- zintl daha yapıldıktan sonra yine burada Çinliler bu taraflarda taarru- köşesine bilgi ile dokunu:~ 
iki güzel salto yaparak puan kazandı. ikinci devrede kuvvetli bir tırpanla se; B grupu Gaziantepten Beşir, Is- Kalamış vapurile Floryaya gidilmiş- za geçmiş bulunuyorlar. Fakat Japon tue bir hayat fışkırıyor, ·yor· S:: 
İkinci üç dakikada Kadya, Uste geçti Samsunluyu alta alan Çoban bUtün tanbuldan Melahat. tJJker, Muazzez, tir. lar bUtUn taarruzıan pilskürttUkleri- filizleniyor ve mahsul .V:ceı~~ 
ise de bir şey yapamadı. Son dört da- devre müddetince Uatte güreşti, fa- Ferhunde, Hatice, Düriye, Nahit, Ka- Dost erkimharbiye heyetleri ak • ni bildiriyorlar. emellerle ve müspet d~ bir ~ 
kika ayakta ve Mustafanm mUthi!ll kat bUtUn enerjisine rağmen Sam- dircan Kaflı, Sıdıka, Hamdi, Naciye, şam geç vakit Perapalas oteline dön- Şanwlıayclalıti Japon memlekete yapılacak ~~ket~-· 
hamlelerile geçti. Kadya şaşrrmış va- llUDlunun mrtını yere getiremedi. Kal Tekirdağdan Etem, Denizliden Nad, .. l d' BGfkamanJanlıfı yoktur ki, bundan meıı:-_:1r&Jll f!j'. ô" 
ziyette idi. 20 dakika nihayetinde Mus dınp kaldnıp yere çaldıgı· Ahmede B 1 k mu~ er ır. Esk" F h ul al ak ıw-- tl1I a. ı esirden Avni, Zeki, Vehbi, Iz- ı ormosa kumandanı General na tam ma s . m. -•elP' \\1 
tafa mUttefikan galip illn edilerek tuıla galip gelemedi amma ... vı he- -'-lllılı!ıııl•...aa1tı1c&. 1 bır ıı:ıeJll'::....ır 

.,- r ı.ı-., Y.·--=••·-.., t"-fj-1,,,.l"'lll,...~'""'Ü,._,....."_........-......,~, va.ne Matsua §an~hÜı)a daki Japon sın. Dünyanın hıç ~ 
haklı bir galebe kazandı. sabile galip ilan elildi. A d d F kf CJZCUU •r Yuvvetren b• .. r.uman ıgına ~~VKt---~.1a~ ..ı .. ~ san, y m an: ev ye, Giresundan; - ...,~ ......... -s-·-·- u- t3' 

87 Kiloda Neo (Estonya) - Ağır Siklette Niıtrum (Fin- Basri, Oğuz, Trabzondan: Nezihe; "C' olunmuştur. Bu meşhur Japon Gene- yen işler bi.zCN öldnP }ta bil' '3 fi' 
Şevki: lindi a) N (l ) Ankaradan Fahri, Nazif, Leman, r QCİQSl rali, Çinlilerin şeciane harbettikle- ğildir ve hiçbir meınleke~ ic;itı _, 

Günün ikinci ~~sabakası pazar .ak- Fes~val gür::rı a::~ü~aba- Kastakonudan: Paki7.e; Samsundan: (Başı l lnclde) rini söyliyerek vazifesine başlamıg- daşın yurda sevgisi ve çJb~ 
eamı Kadyaya ıkı dakikada yemlen kası Avrupa cıam . .1 d"' Fikret, Burhan·, Bitlisten: Sadi·, Er- bütU dil .... na f i ti tır. aliyeti bizde olduğU kadal' .• lıf' 

• _ • • !i pıyonu ı e unya n nyanm se_,~ .... e er emn ye B gUn J p-· 
ve acem1 oldugundan acı acı şıkayet ikincisi arasında ya l d zurumdan: Mehmet; Burdurdan Ha- ni ihlll edecek bir mevkide bulundu- u apon Imparatoru bir emir- iyi nıahsul veremez. ceYe -1' 
ettiğimiz Şevki ile Estonyalı Neo kar B" .. k b. h pı ıyor u. san, Kütahyadan Suat, Karstan Is- ğudur. Buna mukabil emniyet ve in nanıe ile diyeti toplamıya davet! et- Zihni gu veya bu dUşiill çıatJll~ıtır 
eılagması idi. saba~ uzu~ sü::~~l~~8;ı~r:ı~t~~ met, Seyhandan: Sait, Ismail, Muğ- zibatı kurmak ve idame etmek mese- ~iş~ir. Diyet, hUkflmetin vaziyet yü- lıp veya memleketin. ih~Y:ere~..-

Müsabaka evvelden tahmin edildiğı li 1 · 1 Ul - lesı'nde du"nyanın en bUyUk kuvvetlen· z n en istediği fevkalade tedbirleri ınamile yabancı ve ifra .... c ~,,: .. 
van arın hareketıı· ve bır· ı·bı'rı'ne o adan Feridun, Kırklarelinden ug, t i .. ..,uıı .. 

gibi "ıktı. Şevkiyı' hafif bir bel sar - . - asv P ve hükflmet tarafından sana- na esir olup, milletin iP'" ~.1~• .... ~ yun tatbık ederek "alışmaları gece Ispartadan Salahattin, Gümüşhane- aciz hissetmektedirler. Dünyada b'..ı •• eriye &·IPI' .,.. 
maaile altına ~lan Estonyalının galip . :s • şekilde bir uayişsizlik ve emniyetsiz yu ve sair memleket kaynaklarını alaka duymıyanlar, il ki ,,,,,r. ..J 
gelmesi uzun sürmedi Köprüye ge • ~n en enteresan müsabakasını teş- den: Ozcan. lik hUkUm ıürmesi, bUtUn insanlık.ta kontrol için istiyeceği fevkalade sa. düşünmek ve çalışmakt~dde0 6"' 
tirdiği Şevkinin sırtı~ı 2 dakika 10 ~:! =P~k:en t~ .b~inci ~~itrukada TARIH - COGRAFYA rafından teeaUrle ]lartılanacak bir lilıiyeti kabul edecektir. heyecanı tanıınıyanlar cı -~ 
saniyede yere değdirerek tu§la galip urma ıs ıyen ıs m A grupu: Bursadan Turgut, Eli· vaziyettir. Fakat Umilsizliğe dUfDlfye Japon tebliği cak kimselerdir. asl~J 
geldi. başının üstüne düştüğünden boyuıı zizden Hakkı, Zonguldaktan Mesude, sebep yoktur. En müessir ve katı illç Tokyo, 24 (A.A.) .:..... Tebliğ: • nkılap ruhunun P. 111~~ 

61 Kiloda Kerkkeinin-YafU adaleleri ezildi~ iddia ~er~k mü- Idris; Izınirden: Hayri, Eski,ehirden lara bir hastalık ilerledikten sonra 22 Ağustos gecesi 23 ağustos fecir 1 için ortalıkta b~a)ta pıtı1 .... 
61 kilonun birinciliğini belli edecek sah_ak~~ ter.ke~ti ve Isveçli hükmen Melahat. müracaat edildiğini unutmsanak li. vaktine kadar Japon kıtalan Çin havası bulunmasına ınu "-

olan bu müsabaka tahmin edildiği ka galıp ılan edıldi. Bu grupu: Çanakkaleden: Hikmet, zımdır.,, kuvvetlerini geri püakUrterek Şang- vardır. aksat. ısı ~ 
dar zevkli olmadı. Müsabaka minde- Neo - Kadye: Fuat, Tokattan; Hüseyin, Ordudan Bu itle bir üçüncü devlet mi? hayın lhnalin.de karaya çıkmaya mu- Bu yazı serisinden ın kkukoıs'-' 
rin ortasında sıkı bir itişme halinde Dünya şampiyonu i.le ikincisi ara- Ali, Çoruhtan Fuat, Aslan, Manisa· Parla, 24 (A.A.) _İspanya mese- v~fak olmqlardır. Şimdi Şanghaya kqa ihtiyacının ta~a uzertııd6 ; 

devam etti. Her iki pehlivan biribirinı sında yapılacak olan bu müsabaka dan Zeki, Balıkesirden Nezihe, Nüz- lesi ve bilhassa Bozcaada civarındaki dogru ilerlemektedirler. memleketin canlı işlerı ~ 
minder dışına sürmekten başka bir iş Mustafa kareısmda çok yorgun dil- bet, Mara.ştan Necati, Giresun.dan taarruzlar meselesi, bugtlnkU gaze- 23 ağuatoa sabahı dört Japon tay- ka toplanmasına bir serre _,,.d 
yapamıyor. şen Kadya'nm müsabakaya çıkma- Dursun, Çankından Belkis, Mehmet, teleri işgal etmektedir. Ecbo de Pa- yareaiyle 27 Çin tayyaresi Yangtse sun faydalı olabilmektil'· &flOS• ~ 

Dk devre, bu şekilde her iki güreş- ması yilzUnden Neo'nun hükmen gale. Denizliden Burhan, Mustafa, Konya- riB gazetesi, diyor ki: ve Vangpoo nehirleri mWtekasmda, Bu yazılarda mub!:tadpır· 1 ırur• ~ 
çinin bariz bir tefevvuku olmadan be- besile nihayetlendi. dan Handan, Bingölden Bahri, Hay- "Bozcaada civarında yapılan taar. klin Pao,an'm Uzerinde muharebeye ve dar ruhlular değil Ü ~_..
rabere nihayetlendi. MUaa.bakalardan sonra güreş fede- dar, lzmirden Meziyet, Adile, Sam • ruzlar, umumiyetle General Franco- bqlamı§lar ve tiddetli bir çarpıgma- letinin iyiliğini. her oltUarrl ak ~lt 

ikinci devre kura mucibince Fin • rasyonu bJLşkanı Ahmet Fetgeri kısa sundan Ki.mil, Aydından HUseym· Be- nun tahtelbahirlerine atfedilmekte • dan 10nra 9 
Çin tayyaresini dUşUr- 1 d Ustiln ~JtY .. mtıeler, bir tanesini de •"katla"''"- şUnce er: en ·11 ola.il• landiyalı alta düştü. ilk devre ile kı- bir söylevden sonra ecnebi misafirle. dia, Kırklarelinden Hulki, Kütahya- dir. Bu lsnad, teemmUle değer. Al- lardı D - .._- yurtıanna candan bag. bir 

yas olamıyacak derecede hareketli rimize festival komitesinin kupasını dan Hakkı, Kayseriden Edip,Iatanbul manya ile İtalya, Londra komitesine, l~· Biğer Çin tayyareleri kaÇDllf- katf açık kalple ve genif 
geçen ikinci devrede Yaşar Finlandi- merasimle verdi. dan Nuaret, Muammer, Zonguldak- hUkOanetle lsilerin elinde bulunan ta . u .çarpış~a .esnaamda Japon anyan vltandaŞlardır. .,~ 
Yalıya müteaddit oyıınlar tatbik etti. h' 1 d YY&relerinden ıkisıne bir çok kur- YA~,,. Pire Muhtelitine tan Semiha, Urfadan Mehmet, Ço- tahtelba ır erin ayni zaman a teslimi tunlar isabet dtıni Alamet Ernin 
Saltolar biribirini takip ediyor. Bur· rumdan Rifat, Kocaeliden Hikmet, ni teklif ettikleri zaman, hUknmetçi. ikisi de 1 ve pilotlardan .,,.,...-
gular ecnebi pehlivanma tehlikeli sa- · bir t ht lbahir fil ta Y&ral&nnu§tır. Buna rağmen :;..•I 

K•ım Çıkacak? Nedim, Mustafa, Mustafa, Isparta - lenn a e oııuna sahip YY&relerin dö...14• d h • d G .. •• 
niyeler geçirtiyordu. Bütün devre Ya 01..1.·klan, General Franconun elinde . ı.uu e areket Usle- Halkevın e isi dan Ibrahim, u--ehirden Osman, u-w nne dönmiye muvatf k 
aarın b!lriz hakimiyeti altında g""'ti ~w rvis hali d k ik a olm11•1ardır. ..il 
"' "":< Dün yeni ımmtaka başkanı B Mu- Bursadan Arif. · ise se n e anca i denizaltı 23 Atu&toe .. u ...,. §eı , 
ve 20 dakika nihayetinde sayı hesa- hiddin Ustündağm riyasetinde topla gemisi bulunduğu anlB.fılmı,tı. Gene- lil gun saat 16,55 te Çin Bir Resim . .ı1 
bile galip geldi. nan klUp murahaslan, Pire muh- RİYAZiYE: ral Franconun o tarihtenberi Akde- ~ tarafından atılan obüsler Nan- as .~ 

Ç b M h d . M ak) 9· t litine A grupu: Vandan Mustafa, tzmir- nizde bu kadar mUıkemmel bir zabıta -- Rod'da Şanghayın en bi.iyük Karadenı'z memleketlerinibnili·"e~ 
o an e me ın er ı ır e karşı lstanbul muhteliti- ~~ Ustüne d""m""tilr 200 azı k& ,,ttr..ı. 

nin ne gekilde çıkacağını ko- den Halim, Nuri, Turhan, Derviş, Sıt servisi temin etmesine medar olacak kışı kadar ölmüş ve Y=:aıan"'9 .l cuklarmın resim ve y . e vilt e~" _. 
yarı,ı: . 

yaşar, Finlandiyalıya tehlikeli da-
Jdkalar geçirtirken sahanın arkasın
da müsabaka zamanını bekliyen Ço
ban Mehmetle ağır sıklet Finlandiya
lı ve Jsveçli pehlivanlar vUcutlerini 
ısındırmak için 100 metre bir yarış 
yapıyorlardı. Sevimli pehlivanımız gU 
reşte olduğu gibi yarışta da ecnebi 
rakiplerine tefevvuk etti ve halk ta
rafından çılgınca alkışlandı. 

79 Kiloda Nordling (Finlandi-

ya) -Adnan: 
Bu karşılasr;a çok sıkı bir itişme 

halinde başladı. Her iki pehlivan bi
ribirine müthiş saldırışlar yapıyorlar 
dı. Müteaddit seneler Avrupa şampi
yonluğunu kazanmış bir güreşçi olan 
Finlandiyalı, Adna!lın hUcumları kar
eısmdıı bocalar gibi oluyordu. Dk dev 

1 kı, Malatyadan Hasan, Sadettin Mus- yeni tahtelbahirler satın almr• oldu- 22 Agus· t ak§a.mı ınış tr. nı· tanıtmak ve talebeY1 .t 3 __ ı-~"'"-
n~muş ardır. Aldığımız habere göre, -Y os J ..,..vv 

tafa. ğunu kabul etmek mi llzmıdırT Dl. sin apon bahriye- · .. .. Halkevı ıl 
cumartesi günU Beşiktaş • Galatasa h e mensup bir nakliye gemisi Sang üzere Emınonu ·si aÇ ;.'. 
ray, Pazar günU de Fener bahçe. GU- B grupu: Kocaeliden Akif, Cem.al. ğer herhangi bir faraziye, neticeleri ay limanına gelmittir. Gemidek1 er- bir resLm ve y~ se~gıve kıZ ort' ~ ..6 
neş muhtelitlert Pire muhtelitine kar Erzurumdan İzzet, Trabzondan İdris, çok ağır bir takım tahminlere yol a- zak, Japon, ecnebi ve Cin balknıa da.. Sergiyi Samsun ıısesı ~ .. hiıl ()9~ 
fi oyııiyacaklardır. UçüncU maça çıka Balıkeslrden Orhan, Konyadan Mak- çar, çUnkU bu takdirde Uçünctı bir ğıtıimıttır. tehi resim muallimi B. ~ ııa~ 

bule, Muhsine, Gaziantepten Mahmut devletin faal surette mUdahaleai th- 22 A;:,.._.__ b Sergı'de taDJJ• ...ı. .. 4' 
cak takım, bu ilk iki maçın neticesi- ti.malini de-i .. etmek zarureti ı.a __ , . e; ... l.Ull gecest bir Japon ta~-ya.. azırlamıştır. useı-..-"'' 
ne göre belli olacaktır. Samsundan Emine, Pervin, Dlyarbe· l.JM9 uaeu re filoeu Nankirun etrafmdald tay • simlerle serbest mevzu:nıarııı __ G_j 

Yeni Tayyarelerimiz 
Dün Geldi 

A vrupaya ısmarladığımız tayyare
lerden ikisi dün Yeşllköy meydanına 
inmiştir. Bunlardan birisi yolcu tay
yaresidir, 4 motörlil olup 14 yolcu ta 
,ımaktadır. Başbakanımız dUn Yeşil
köye giderek yeni tayyareleri tetkik 
etmiştir. 

kirden Rıza, Eli.zizden Oğuz, Hakki.- olur.,, yare meydanlarını iki defa bornbardı- lenmı., eserler vardır. ıl~oJ 
riden Ahmet, İzmirden Hakkı, Reşat, Humanite gueteei, Fransa ve ln- man etmişlerdir. tedris vasıtası olarak kuııa.rı50 ııU~ 
Zonguldatan Hayri, Ankaradan HU- giltere tarafmdan ittihaz edilmı., olan ŞimaU Cinde askeri hareklt itaba- deferdedir. 100 büyUk. 1 ~r_J 
mi, Mug·ladan Kemal, Tokattan Ta- bahri müdafaa tedbirlerinden bahse smda v-...ıyeı de.ıw-- _ 1_.1_ A·""1C• 

be ~. e;'9llle"'-'9~· Bununla resim hazırlanmıştır· r=..:ıır. ~ 
bir, Agn· dan Ali, Amasyadan Kenan, derek diyor ki: raber ~-111enn· '--- k edil ekteu> ~ 

1 'lw'Ul.l.U ~ as eri hareket nUmuneal •-bir m ·de ·•e 
ed Hakk N. -d d H "Londra ve Paria'in talya ve Al- lere kal1r·----'-• ""'" •bı " Edirn en ı, ıg e en asan, ~arma dair erna--ler sa, Atatürk portresile. a laf - 1 M h t İst b ld Ş manyanm yalnız İspanyayı fethet- vard .... Y" Bitlisten • a mu , an u an a- ır. kel reDmleri, tarihi sıma ' . d...ı 

mek için harp etmekte olmayıp belki 23 A .ı.. .... _ gUn orU".I 
dan, Rıza, Boludan Ahmet, Kırklare- . ksatl 6"°1.U9 U Japon tayy":.rel~ mektep hayatını gösteren ~IP".11• daha genış ma ar peşinde koı- ri Pekin Seni k ,,e ... 
tinden Hasan, Yozgattan Hüseyin. 1 .. te - yan şimendifer hnt- serler, han'ta, pt•n. grafiur-· ... 

makta olduk armı gos ren bir takım tı Uzerind Fun a """' r 
Fen bllgıs' i - Biyolojik: ki k .'Keal ·tao-teng ile Slang- ralar sergiyı' r.enginle• · _.afif~ 

hareklt icra etmekte bulunduklarını a ov gan,, araamdaki mmtak.. ji ve teJJ..ı:.;I 
B. grupu: Erzurumdan Niyazi, :Ağ anl&Dlif olmalan memnuniyete oayan d bul l"ı- .... Bundan ba,ka blyolo . -~tf' 

M Ce a unan 'lw' .... kuvvetlerini boınbar- simleri de ayn bir ...nızellık _. ..-
rıdan Zekeriya, araetan mil, llar dır.,, dıman tmı.ı rdir e .. e ~e • tedir. 
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SOMER BANK 

M Uınumi Müdürlüğünden : 
1 
eınur namzedi alınacak 

il 
8ank .. -ı ..... , za )" 
ataktır M uzurnu kadar lise mezunu memur namzedi alı-

~etler i~t'h ektepten (PEK lYl) derece ile mezun olan nam· 

'-b
5
aka iıntj~nsız: lYl ve ORTA .derece iJe mezun olanlar mü· 

I • eçilenle anı ıle seçileceklerdir. 
trırıe (70) r~en bir ecnebi lisanım iyi bilenlere (80), diğer-
aYrıca lıra maaf verilecek ve Ankara'da vazife alanlara 

t rnesk 
ltıtihan 

1 
en zarnmı da tahakkuk ettirilecektir. 

ayrıi za O Eylul 937 tarihinde Ankara' da ve lıtanbulda 
Ilı ı.' llland 

eıc v . a Yapılacaktır. Taliplerin isimlerini kayıt ettir-
""ıık e ızah "' aa, narneyi almak üzere 1 EyJul 937 tarihine kadar 
Ve l r'da Sü B 
r• •tanbuld rner ank Umumi Müdürlüğü Personel servisine 
~taattarı il~a Sürner Bank İstanbul Şubesi Müdürlüğüne mü-

1 

• 
1 

llAYRE"'~ 
f:İZIR 

\ 

~~ olunur. " 

· l)e"ıet---------· ---- - · 
1Ş'et Demiryolları ve Limanları 9 
~~h•:ıı'!~ b direk törı üğ ün den: 

11.. e " edeli, vagon üzerinde teslimi halinde beher metre mikabı "tlast .1 erde t l l< tuı b es inu halinde 110 kuruş olmak üzere 6000 metre mikap 
q eıa 9 urgaıdan, 

bı lS~ııuıı~ınrn be 
6 ;:ı kur e.:ı deli vagon üzerinde teslimi şartile beher metre mi-
~ ' 9, 937 uş olrnak üzere 8000 metre ımikabı balast kilometre 27 den, 
~te ekJı~~si günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Sirkecide 9. 
l!u ~ komisyonunda ayrı ayn veya ikisi birden satın alı-

lıııl\'aı.,_ tarnanı -
ı._ 1111at t en veya kısmc?ı girmek istiyenlerin yüzde 7,5 nisbetindc 
"Ut.... eınııı 1..1 ~da~1elere P'i~ a kanunun tayin ettiği vesikaları, Nafıa işlerine ait 
'tat ~ talinı~~~rıek istiyenlerden aranacak müteahhitlik vesikası hak
tı?ııd "'·30 a k nrne dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün 
~ tr. Şaw.. adar İşletme binasındaki komisyon reisliğine vermeleri 18.-

Cide ı~ı~ \..ltarne.le 
<t etnıe ko r parasız l1lıırak Ankara Malzeme dairesinden ve Si:-

1 rnisyonundan dağıtıLmaktadır. (5388) 
St" b . ~ _ 
&1aı 1: .. :::. Limanı sahil sihhiye merkezı 
~ ;ııUstaııde a komisyonundan: 
2 ..._~llacak:nı için numunesi ü zerine 166 çift fotin açık eksiltme 

~ ~ ..... &Otinlerin muhammen fiyatı beher çift için beş liradır. 
Uırıe.. llııa ait ·· 

ı. ~ ._.: \'e Şartn numuneleri istekliler .mezkfır Merkez levazımından göre-
~a ır_ ~Siltnıeameleıi de p:ırasız alabilirle. 

·;ıra Mustat açık olarak 7 eylül 937 salı günü ııaat on altıda Gala
t a lttnn· apaşa şokağında İstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merke7.i 6: Aluvakk;.oııunda ystpılacaktır. 

l.at ~ teminat parası 62 lira 25 kuruştur. 
<aıa eklilerı k 

t'llı.ın ibra.2 n unduracı olduklarına dair 937 senesi ticaret odası 
1 nıecburlclir. Aksi takdirde eksiltmiye giremezler. (5426) 

t,~"·k 
ı, ~ 1 Okulu Müdürlüğünden : 
"~ru :y:r:~~ekaletine bağlı olan (Teknik Okulu) mühendis ve fen 
~) \?Şaat _ rnek üzere iki kısmı havidir. Her iki kısımda ışimdilik: 
~~be<ııakine (Yoı, demiryol, su işleri, yapı işleri) 

~.ı lel'i .... 
2 tahaı11 i::dır. Her iki şubede mühendislik tahsili dört, fen m•)ınurlu
~ ' o 1 senedir. 
~ıııu tta nıcl. 
a arı inıtıh"""tep mezunları imtihanla, olgunluk imtihanı vermiş lise 
ıh' l{ ansız hlmır. 
~ı., aYıt nıu 
~ ".! Okuı b' ddeti 1 - 30 eylüldür. Kayıt muamelesi Istanbulda Yıl-
~' lstekı ın~~llnda her gün saat dokuzdan on ikiye kadar yapılır. 
\ f ll:ıekt ilerın 22 yaşından büyük olmamaları ve istida, hüviyet cüz-
~ b~~~U~ ~~ ı:adetname veya tasdiknamesi, 12 adet Viktorya ebadı:ı
~~a ı. haı kagı· teşekküllü bir hastaneden heyeti sıhhiye raporu, aşı 
~.:~ l{ad tla:rından ibaret evrakı kayit müddetinin sonuncu ak
ta,~ 01tuı ar 0~ul müdürlüğüne vermeleri veya işbu günün akşamına 
ta.~ ~21der:1~di.ırIUğüne vasıl olmak Uzere posta ile iadeli taahhütlU ola-
t huı de eri lazmıdır. Postada vaki olacak gecikmeler mazeret ola

ı-,_ 'h. e Unıe 
·~, tıan(lllirı . z. 
~ e . cıteşr· b k~. dil ın aşlangıcmda yapılacak dühul imtihan günleri ay-
.~' baıı ecekur. 

1111e, l a fazla bilgi edinmek istiyenlerin vilayetlerde Nafıa müdUr
stanbuıaa okul idaresine basvurmaları. (5362) 

Yuk 
tq·· sek Deniz 
~diirlu'•gv ünden: 

Ticaret mektebi 

Azı Çoğu 
~-O Forma Forma 

'det d ~ıı beş kita a et adet 
~ıa~aa1 • 80 142 

ı. ~ ""1 • 
f''~ı. \'e lc;illdekı' 

"'il teai S ' M2 S/ M2 
bagt trıı er 0 t.. ~ 'tılacak 4 ooo 50000 

~ıııı il.elet t 
('r, ıı l{a. Cıgat 
~ gıt bedeli. 

~ 

~~~bi. 
Adet 

3000 

lfuhamınen Çoğu 

Fiyatı Tutarı 

Lira K. Lira Kr. 
26 ~692 ) 

o 0.75 

Maktuan 

o 27 

) 

) 

375 ) 
) 

) 

110) 
) 

810 ) 

Muvakkat 
Teminatı 

Lira Kr. 

374 02 

~, ·ıııllt1! lltızirı 'l' 3987 00 
~ ~,,k edrisatına lfizumu olup forma tutan yukarıda yazılı 

~1'1tıa~1°Jiai ·..,~enfa Ticareti H1.1kuku, Buhar Makineleri tarifatı, kim
"ll~ "e Ingilizceden Türkçeye Denizcilere Sözlük kitaplarının 

~.~•11 ~ı-;~;a~~ §ekillerinin yapılması ve cildiyesi, 27-8-937 tarihine 
· lta.'Q ., ... nu snat on buçukta açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
~Ilı ~ llıırı~~~narneyi görmek üzere mektep muhasebesine ve 2490 
~bıijeı(ll inci ve 3 üncü maddelerindeki şartlan haiz olmalan 
~rıı~. 't:ıa~"tbuk~~Utıncye iştirak edeceklerin de muvakkat teminatlarını 

'I ll'ıaı. _ llzıarı _lllektepler Muhasebeciliği veznesine yatırdıklarını gös
•qıı.ı tın ıle veya banka mektuplarile mektepte müteşekkil komis

a belli ctin ve sıJAttE' mUracaatları (5165) 

TÜRKİYE 
CUMHU .RİYETİ 

Fransanm Midi havalisinde ye
tiştirilen bazı çiçeklerin merke
zinden istihsal edilen saf, ve 
şebnem gibi taze erimemiş bal
mµmu ile yüzünüzü banyo et
tikte en sert bir cildi bile bir ge 
ce zarfında yumuşatmıya kafi 
dir .. Parfümlerin istihsal edildi 
ği bu havalinin kadınları, ilk de 
fa olarak taze ve yağlı bu cev
herin beyazlatıcı, yumuşabcı 

hassasını keşif ve bunun yerini 
tutacaık başka bir maddenin 
mevcut olmadığını beyan etmiş 
lerdir. Bu cevheri kullananla
rın yeni ve gençleşmiş cildlerini 
bu havaliyi ziyaret edenler tara 
fından takdir nazarlarile seyre
dilmektedir. "Sir a Septin., tabir 
edilen ve latif ve kullanışlı bir 
formül haline getirilen bu cev
heri, gece yatmazdan evvel cildi 
nize tatbik ettikte, siz uyurken 
cildinizde husule gelen çirkin ta. 
bakayı eiritir ve ga)Ti mer'i bir 

SIRAA'f.B 
tarzda kısım kısım dökülür. Ve 
onunla beraber siyah noktalar 
ve açık anesameler de zail olur. 
İhtiyarlık çizgileri silinir ve al
tındaki yeni cildiniz tazeliği ve 
yumuşaklığı ile meydana çıkar. 
Yüzünüzün açık ve beyaz cildin 
gUzelliği ile nahoş bir tezad teş
kil etmemesi için "Sir a Sep
tin11 i boynunuza, omuzlarınıza, 
kol ve ellerinizde de kullanma
nız lazımdır. Yalnız Paris Asep
tin laboratuvarları bu calibi dik 
kat ve şayanı hayret "Sir Asep
tin., i istimal hakkına maliktir
ler. Şu halde eczahanenizden 
veya parfümörünUzden "Sir A
septin,, i musırren isteyiniz. 

1 - Dr. Ihsan Sami _, 
TIFO AŞISI 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tu 
tulmamnk için tesiri kat'i, muafi· 
yeti pek emin taze aşıdır.Her ecza 
nede bulunur. Kutusu45kuruştur. 

................. , 
Zührevi ve cilt hastalıkları 

-· 
or Hayri Omer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
karşısmda No. 133 Telefon :43585 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan· 

Azı Çoğu Muhammen Muvakkat Eksiltmenin gün ve saati 
li'iyat Garanti 

L. Ku. 

• 
Makarna 1300- 1700 25 79 22 1 Eyliil 1937 Saat 15 
Şehriye 250- 360 25 
Kuskus 50- 100 25 
Pirinç unu 225- 300 17 
Un 1550- 2575 16 

Heybeliada sanatoryomu ve ebe talebe yurdunun 1937 mali yılı ma
karna ve benzerleri ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Miktarları, muhammen fiyat, muvakkat garanti ve eksiltmenm 
gün ve saatleri yu.!rnrıda yazılmıştır. 

2 - lstekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. . 
3 - lstekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 sayılı ka

nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya ban
ka mektubu ile birlikte belli gUn ve saatte Cağaloğlunda sihhat ve içti
mai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyona gelmeleri. (5262) 

l ........ ı.ı.ta•n•b•u•ı .. s.e.ıe.d.iy•e•s•i .. İl•a•n•la.r.• ........ I 
Belediye müe8Seselerile temizlik hayvanları için lüzumu olan 698178 

kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bir kilo arpaya 5 kuruş 
50 santim fiat tahmin edilmiştir. Eksiltme 26-8-937 Perşembe günü 
saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesi Levazım müdür
lüğUnde görülebilir. istekliler 2490 numaralı kanunda . yazılı vesika ve 
2879 lira 98 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mcktubile beraber teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de ka
dar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar 
kabul olunmaz. (B.) (5168) 

Sahibi: Ahmet Emin l'.ALMAN. Umumi Neşriyatı idare Eden: S. SALİM 
1azetecilik ve Ne$rivat Türk Limltet Şirketi. Ba.cırldıgı ver TAN mntb~uu' 

İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma 
Komisyon.unda 1: 

9-9-937 tarih perşembe günil saat 15 de lstanbulda liseler muhase. 
beciliğinde toplanan ziraat mektebi eksiltme koınµ;yonuna 19780,26 lira 
keşif bedeli Halkalıda Ziraat mektebinde yeniden yapılacak makine han· 
garları inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur . 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna. 
meleri, proje, keşif hulasasile buna mütefeni diğer evrak liseler muha· 
sebeciliğinde görlilecektir. 

Muvakkat teminat 1483 lira isteklilerin en az 15000 liralık bu işe ben· 
zer iş yaptığına dair Nafia Vekaletin den almış olduğu müteahhitlik ve 
ticaret odası vesikalarını ve teminat ma' buzunu havi kapalı zarfları 
9--9-937 perşmbe günü saat 14 de kadar liseler muhasebeciliğinde toır 
lanan komisyon başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri lazımdır.5508 

Açık Eksiltme ilanı 

rstanbul Müıtür Direktörlüğünden; 
13- 9-937 tarih Pazartesi günü saat 15 de Istanbulda Kültür Direk

törlüğünde eksiltme komisyonu odasında (559,33) lira keşif bedeli Kül· 
tür Dairesinde yapılacak tamirat açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri Genel, hususi ve fenni şartna
meleri, proje, keşif hulasasiyle buna milteferri diğer e\Tak dairesinde 
görülecektir. 

Muvakket teminat (42) liradır. 
Isteı!dilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göstere

ceği evrak üzerine Nafia Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve 
ticart>t odası vesikalariyle gelmeleri. (5561) 

Ashri Liseler Müf ettişliğin~en : 
Sivil Liselerde ikmali olup ta lkmalde muvaffak olacak Okurlardan bir 

miktar talebe imtihanla Askeri liselere alınacaktır. Yüksedc sınıfta olan
lar tercih edilirler. Talip olanların ş~mdiden müracaat ederek evrakları
m tamamlamaları lazımdır. (327) (5558) 

~dalar M.a'müdürlüğünden : 
Mevkü Sokağı N. Kıymeti Cinsi 

Heybeli E. Arka E. 1 
Y. Kara Vasil Y 14 

900 lira ·Ahşap ev 

Hissesi 

tn.mam1 

Yukarıda yazılı gayrimenkul satış bed.eli def'aten ve peşinen verilmek 
üzere 31-7-937 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlıkla satılacaktır. 

Satiş muamele.si 31-8-937 sair gUnü saat 10,30 da yapılacaktır. Istcldi
lerin yazılı saatte Adalar Malmüdürlüğüne müracaatları. (5380) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
lstanbul Universitesi Tıp, Hukuk, Edebiyat, Fen ve lktısat Fakültele

rine ve üniversiteye bağlr Diş.tababeti ve Eczacı mektebine 1 Eylülden 
itibaren talebe kabulüne başlanacakbr. Yazılmak isteyenlerin Fakülte 
Dekanlıklarına vesikalariyle beraber müracaat etmeleri. (5545) 
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Yağsız Kar ve Acıbadem ve Yarım Y oğlı Gündüz ve Gece ve Deniz ~
. 

• iltl • 

Kremlerı 

(E5) 
~ c~ 

VAG~ 
A 
K u~ 

a 

o 
Çilleri, Sivilceleri, erg enlikleri izale eder. Dünyanın en son icadı kremdir, ihtiyarları gençleştirir, gençleri 1 

zelleştirir. HASAN ismine ve markasına dikkat. 
~~~~--.---.-~~~~--.-~--.-~--.-~~~~~~~--.---.-~~~~~~~~~~--.-~~~--.---.---.---.-~--.-~--~ 

Siz de bu kreınd,. 
S ôgara da içseniz. 

RADYOLiN'le 
Günde en az 3 defa fırçaladığınız takdirde dişle

ri nizin sağlamlığına ve 9 üzelliğine halel gelmez 

RADYOLiN 
Dişlerdeki leke, pası ve kef ekelerl lerlnbı OtDıaplaamasmı ımnederek 

Cf!nrizler , ağızdaki mJkroplan imha ağızda daimi sıhhat, daJml cazibe, 

~~:; ;;· v~~;;güz;:)~;~r ak-I 

şam ve her yemekten sonra 
fırçalamayı ihmal etmeyiniz. 1 

Kütahya Villyetinden : 
Vilayet Nafia Dairesi için 1717 lira muhammen bedelli 1500 kilo Va

kum yağı, 400 teneke benzin, 300 kilo Gıra.s yağı ve 80 kilo arap sabuııu 

19-9-937 Cuma günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye 
k~nulmuştur. 
Şartname ve nümuneleri her gUn Daimi Encümen kaleminde görüle

bildiği gibi §artnamesi Vilayet Nafia Müdürlüğünden istenebilir. lstekli
leri mezkflr gUn ve saatte Vilayet Daimi Encümenine müracaatları ilan 
olunur. (5548) 

~-~ARPINTI ve HAf AKAN-
Bulantı ve bq dönmesi hırçmlık ve neteıizlik ıinir ve 

yarım bq ağrılarım K A R D O L tedavi eder. ----· 
Beyo§lu Tapu Sicil Muhafız' ı ğınd an: 

Fatınanın Murisi Aliden intikalen satışı talep olunan Kasımpaşada Ha

cı Ahmet mahallesinin Kurt Oğlu sok ağında eski 86 ve 88 ve 90 ve 92 sa

yılı ev ve iki arsanın tapuda kaydı ol madtğından bu yer hakkında tahki
kat yapılmak üzere 3-9-937 gününde mahalline memur gönderilece
ğinden işbu gayri menkule tasarruf iddiasında bulunanların ilan tarihin
den itibaren on güne kadar elerinde«i vesaik ile Beyoğlu Tapu sicil Mu
hafızlığına veyahut keşif gUnü mahallinde bulunacak memura müra
caaUan ilan olunur. (5546' 

, • Ekzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için • \ 

EKZAMiN 
\ • 'tullanınız. Binlerce hastayı kurtarın ıştır. Eczanelerden isteyiniz. • 

Devlet Demiryolları lıletme Umum Mü· 
dürlüğünden: 

Umumi tedrisat dereceleri dahilinde bulunan resmi ve maari(çe mu
saddak hususi bilumum mektepler ve üniversiteler talebesıne tatbik olu
nan ve umumi tarifeye göre yUzde 50 tenzilatı havi bulunan 00/ 7 No.lı 
hususi yolcu tarifesi 1, 9, 1937 tarihinden itibaren 9. işletme Mıntaka-

sma da teşmil olunacaktır. Fazla mal ilmat istasyonlardan alınabilir. (5510) 

Hakiki Ç A M. kokulu 
EREN KOLONYASI 

Y Ciğerleri zayıf, ve sinirleri bozuk olanların 
- kalbine ferahlık verir ve gönlünü açar 

masaj ve banyo için pyanı tavıiyedir, 10 gram EREN kolonyası 
· banyonuzu mükemmelen tatir eder. Cildiniz\ miı gibi kokutur ve güzellet tirir. 

Tanınmlf eczane, ıtriyat ve tuhafiye maiazalarında •atılır. 
Nureddin Evliya Zade Ecza, Alat ve Itriyat deposu - lıtanbul 

İstiklıt.ı . 
Direktörlüğünden : 

1- İlk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Hergiin saat 10 dan 16 ya kadar .mektebe müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenler biran evvel müracaat etmelidirler. 
4 - Eski talebe Eylülün on'llilcu gününe kadar gerek mektupla gerek mektebe başvurarak kaydını yeni- 1 ,, 

letmelidir. Eski talebenin Eylulün onundan sonra müracaatleri kabul edilmiyecektir. 
Bütün cihanda elli senedft ~ 5 - Sekizinci ve on birinci smıf larm bütünleme ve engel sınavları Eylı1lün birinde, diğer sınıfların Ey

liılün yedisinde başhyacak tır. tün \'e eşsiz kalmışbr. 1'I 
KREM BALSAMI ~ 

Büyük bir bilgi \ 'e uzun bit ~ 
mahsulü olarak vücude gtP'"" 
yegane sıhhi kremlerdir. 1'I 

6 - İstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Sehzadebasr Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

~ ...................................................................... , 
lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan 

KREM BALSAMI ,, 
Şöhretini söz ve şarlataııJıld- ti' 
sıhhi evsafının Paris, ı..on~ ttll!'!' 
Un, Nev. York güzellik enstl ~ 
den yüzlerce krem arasınb .,111 
ellik mükafatını kazaDJJIJ~ 

D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Kapı No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

.. BEOGRAD 4111 

Beynelmilel Daimi ilk Sergi 
11 - 21 Eylül 1937 

Her türlü malumat ve izahat için 
Galata, Frenkyan Hanında 

DABKOViÇ ve Şki 
Vapur acentasına müracaat edilmesi. Telefon: 44708 

lstanbul Deniz Ticaret Müdürlü§ünden; 
Kaptan, kılavuz ve makinistlerin her altı ayda bir Yüksek deniz tica

ret mektabinde yapılmakta olan terfi sınıf imtihanlarına 13 - Eylül -
1937 tarihinde mezkflr mektepte başlanacak ve imtihan 20 Eylül 1937 de 
bitecektir. lmtihanın yapılacağı günler, anezkfır mektepte ve MUdürlü
ğUmüzde asılıdır. lmtihana girecek namzetlerin istidalarını ve deniz ha
yatını gösteren vesikalarım Müdürlüğümüze ibraz edere« sıhhi muaye
nelerini nihayet 10-Eylül-1937 tarihine kadar ikmal eylemeleri ve bu 
tarihten so:ıra müracaat edeceklerin imtihana kabul edilmiyeceği ilin 
olunur. (5430) 

mu.lıammen K. 

ispat etmiştir. 

DiKKAT: 
KREM BALSArdlff ~ 

Gündüz için yağsız, gece ~ ~ 
ve halis acı badem kremle 
dört nevi vardır. J!'I 

KREM BALSAM ~ 
Otedenberi tanmmış hususi ~ 

rmda satıldığı gibi son der- ~ 
mahsusada imal ettirdi~ rlfll s" 
şık ve beraber ta.,nnıya el"e :;.-" 
susi tüpler derununda dabi - .J 
tadır. ,,-

Fiyatça daha ehven oldoğd 
pek kullanışb Ye zarif olaıt J~ 

1 KREM BALSA~, 
Tüpleri bütün nevilerile t~*"" 
za, ıtriyat ve tuhafiye ına~-
bulunur. ~ 
İNGlLlZ KANZUK ~& 

BEYOGLU - tsT.aı"-

lstanbul nafıa müdürlüğün~~~~~nde (611) 
27, 8, 937 Ouma günü shat 15 de lstanbulda Nafia .müd~r~Ugu atı p# 

l 
lira keşif bedelli Devlet basım evi tertip atölyesi ikmalı ınşa , 
hkla eksiltmeye konulmuştur. ni şllrtD~ 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, busu.si ve f:n daJ.tfSiJJ 
meleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri diger evra 
görillecektir. ti' 

Muvakkat teminat (47) liradır. • d ir göst.e ıiJ 
lsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptrgına 8

uteabblt 
ceği vesika üzerine Nafia müdürlüğünden almış oldukları rrı 
ve ticaret odası vesikalarile gelmeleri. (5553) 

lstanbul afıa müdürlüğünd~n; .. durıuğU11~ 
10. 9. 937 Cuma günü saat 15 de Istanbulda . Nafıa ~ucak pa# 

(9990) lira keşif bedelli lstanbul Pertevniyal Usesınde yapı a 
ilavesi inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. • fenni şa~ 

Mukavele, ei<siltme Bayındırlık işleri genel, hususı ve k daifesi'I 
meleri, proje, keşif hulisasile buna milteferri diğer evra 
görülecektir. eti' 

Muvakkat teminat (750) liradır. • dair gast .JI 
isteklilerin en az (5000) liralık bu ı,e benzer iş yap~ıgın~·teablıitli1' 

ceği vesika üzerine Nafia Müdürlüğünden almış oldugu mu 
Ticaret Odası Vesikalarile ~eLmeleri. (5549) 


