
5 KURUŞ BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN Y:(LMAN 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
-1--otil Cilt Cüz ~3 ~Kuponu Kuponu~ 

30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 
cilt (300) kW'W)tur. cüz 7.lıil kuraştur. 

ütün Devletlere iki· Nota. Verdik 
f(orsan Denizaltı Marmarada CiN, GALiP · GELiYOR 

Tayyarelerle Araştırıldı Şanghay öiıünde sooo 
Japon .maktul düştü Meçhul Geminin Bogazdcln 

Marmara Denizine· Geçtigi 
$ayiası Tahakkuk Etmedi 

Fakat Görultirse imha Edilecek 

yorum. Yetim, dul ve mutekaitlerln 
Bir aralık söz, köy mektebi ve köy llç ayWdan eylillln altısmdaa 1-

hocaın meseleleri üzerinde durdu. tlbaren verllmlye başlanaeai, 17 
KWtür Bakanı Saffet Ankanm can- eylftle kadar devam ecleaektlr. 
dan bağlı olduğu bu dava ortaya atı- Ma&f)arm pbelere göre tevziatı 
lmca Bakan ooştu. Anlatmıya başla- gllnlerlnl gösteren resmi liste bu 
cft: gün 10 unca sayfadadır. 
"- ıııerımtz köyıu diye çırpmıyo- ~--.-..~~~~ ......... ~~~ .... 

(Arkası 8 incide) 

ŞARKILARLA 

FANTEZiLER 
Buglba altuaa •yfada "Jllkl.. 

ye,, liltmıunda "Şarlolarla faa
tn.Oer" eeıWnln ilk ,........ 0-

kuyaealmm.a. "FiLE,, möate.r 
lmzulle çıkaa bu Hl'I yudar 
~ ....... gidecektir. 

Bir Japon Generali Esir Edildi,· 
30000 Japon Rical Etti, 400 Bin 

Çin Askeri Şimale Yürüyor 

Ge~ Hayrinin cenaai dün derin bir feeuiir, içinde ebedi 

medlenine •ötiirüliirlıen.. (Y azm 2 inci •aylada) 

I ş Bankası 14 Yaşında 

13 yılın.faaliyet neticesi 
8 milyon lira sermaye 

lı Banlıa,nnın g~en yıltlönümüntle Anlıara merlıezi 6niincle 
llrtuat Velıilimu ve Banlca memaplan (Y&1111 eeldslacl sayfada) 
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f Ylldızdan San Remoya 
......................................................... 

Şehir Suyu 
ihtiyaca 

Yetişmiyor 

Çok Acı Bir Kayıp 

Başvekilimizin Küçük 
Kardeşi Vefat Etti 

26-8-937 ~ 

900 Taksiye 
isleme 

izini Verildi 
iKiNCi KISIM: No. 23 

HAİNLERİN AKIBETi 

Ali Kemal, Büyük Bir 
Şaşkınlık içindeydi 

1 Yazan : S. S. 1 
Diye, mütemadiyen bağıran Ali 

Kemal Bey, sürüklene silrilklene 
getirilerek otomobile atılmıştı. 

Cemi Beyle Mazlum Bey ve 
Kastamonulu Mehmet Emin Efen
di, otomobile dolmuşlar; Ali Ke
mal Beyi güçlükle zaptetmek için 
uğr~nuya başlamışlardı. Sivaslı 
Mehmet Efendi de şoförün yanına 
atlamış: 

- Korkma .. .sür. 
Diye bağırmıştı. 

Otomobil, hareket etmişti. 
Fakat, caddedeki kala.balık 

ıta, artık geçilmez bir hale gelmiş
ti. Hatta; Hava sokağının köşesin 
deki kulübede nokta memuru o
lan polis Davut Efendi, - esasın
dan haberdar olmadığı - bu mese
ienin ne olduğunu anlamak için 
Serkl Doryanın kapısına gelmek 
istemiş ise de, bir tUrlU halkı ya
rıp geçememişti. 

Halk arasında sıkışıp kalmış o
lan birkaç İngiliz ve Fransız polisi 
bile, bu heyecanlı sahneyi oldukla
rı yerden temaşa etmekle iktifa ey 
lemişlerdi .. Otomobilin sUratle ha 
reketi ilzerine, halk biribirinin ii&
tüne yığılmış, yol açılmıştı. Şoför 

Hamdi Efendi, arabayı mümkün 
olan sUratle Galatasaraya doğ -
ru sürmiye başlamıştı. 

Mehmet Efendi ile aralarında şu 
kısa muhavere geçmişti: 

- Ne tarafa gideceğiz?. 
- Köprüyü geçeceğiz. 
- Öyle ise, Boğazkesenden ine-

Ali Kemali tevkil edenlerden 
SUJa•lı Mehmet Elendi 

ve bağırmaya kalkışmıştı. 
Fakat derhal Sivaslı Mehmet 

Efendi başını çevirmiş: 

- Beyefendi!.. Yaptığın hare
ket, tamaımile senin aleyhinedir. E
ğer bu halk seni burada görür ve 
tanırsa.. Parça parça edileceğine 
hiç şüphe etme. 

Demişti.. Mehmet Efendin in bu 
sözleri, Ali Kemal Beyin aklını ba
şına getirmiş.. Derhal sükunet 
kesbederek, otomobilin köşesine çe 
kilmişti. 

Nümayişçiler geçinceye kadar 
otomobil burada kısa bir tevakkuf 
devresi geçirmişti. Ali Kemal Bey 
bu sUkun esnasında, titriyen bir 
sesle: (Arkası var) 

Su Zayiatını Önliyecek 
Tedbirler Ahnacak 
Kırkçeşme sularının kesilmesi UZ&

rine terkos suyu şehrin bugünkü ih
tiyacım tamamile karşılayamamak
tadır. Sular Idaresi, günde 40 bin 
metre mikabı su verdiği halde bu 
miktarın da yetişmediği görülmekte
dir. Şehrin henüz terkos suyu veril
miyen bütün mmtakalarma su ve
rildiği takdirde günde en az 65 bin 
metre mikabı suya ihtiyaç vardır. Bi 
naenaleyh yeni mmtakalara su ve
rilmeden önce miktarının artırılması 
lazım gelmektedir. Bunun için Sular 
idaresi her şeyden önce su zayiatını 
önleyici tedbirler almıya karar ver
miştir. ÇilnkU, yapılan tetkiklere gö
re, şehre akıtılan suyun mühim bir 
kısmı kullanılmıya imkan olmadan 
sızmaktadır. Bu 81Zmtıya mani ol
mak için derhal tesisat takviye edi
lecek, bozuk ve eski borular değişti
rilecek ve ondan sonra da şehirdeki 
tcrkos çeşmeleri hemen coı?altılacak
tır. 

Bu Ani Ölüm,· Çok Derin 
Bir Tesir U~andırdı 

Gümrük Müsteşarı 

Edirneye Gidiyor 
Gümrük ve İnhisarlar Vek8.leti 

Müsteşarı B. Adil Okuldaş ile İs
tanbul gümrükleri başmüdürü Bay 
Mustafa Nuri, bugi.in Edirneye gide
cekler ve Uzunköprü ile diğer Trak
ya gümrüklerinin vaziyetlerini tetkik 
edeceklerdir. 

ÇUKUR KAZILIRKEN 
Kadırgada bir evin kanalizasyonu 

için çukur açılırken 3 büyük sütun 
meydana çıkarılmıştır. Bu sütunla
rın Bizanslılar zamanından kalan bir 
.ayazmaya ait olduğu zannedilmekte
dir. 

Dünkü cenaze meraıiminde bulunanlardan bir ''"P 
Başvekilimiz İsmet lnönünün kü

çük kardeşi B. Hayri, evvelki akşam 
Heybeliadada denize girmiş, üzerine 
gelen bir fenalık sonunda kalp dur
masından vefat etmiştir. 

tirilmiş, orada namazı kılındıktan 
sonra saat 17,30 da Çamlar .altındaki 
ebedi istirahat yerine tevdi edilmiş
tir. Cenazeye başta CUmhurreisimiz 
Atatürk olmak üzere bir çok teşek
kUller altmıştan fazla çelenk gönder
mişlerdir. 

Ankarada T eesaür 
Ankara, 25 (Tan muhabirinden}

Başvekilimiz İsmet İnönünnün kü
çük kardeşi B. Hayrinin vefatı, An
kara mahafilinde büyük bir teessür 
uyandırmıştır. Ankarada bulunmak
ta olan hükumet erkanı, Başvekili
ınizin acısına taziyet telgraflarile i§
tirak etmişlerdir. 

B. Hayrinin cenazesi, dün saat 16 
da Heybeliadadaki evinden merasim
le kaldırılmıştır. Cenaze merasiminde 
Başvekil İsmet 1nönU, Mareşal Fevzi 
Çakmak, Dahiliye Vekili B. Şükrü 
Kaya, Hariciye Vekili Doktor Bay 
Tevfik RUştü Aras, Adliye Vekili 
ŞilkrU Saracoğlu, Milli Müdafaa Ve
kili General Kazım Özalp, Genelkur
may erkanı, kolordu komutanları, A
miral Şükrü Okan, Riya.seticümhur 
Genel Sekreteri, Siyast Müsteşarlar, 
elçiler, mebuslar, İstanbul ve Anka- Tan, muhterem Başvekilimiz Inö-
ra valileri, Parti, vilayet ve belediye nünün kederine orta kolur ~n derin 
ileri gelenleri, yüksek memurlar, taziyetlerini arzeder. 
matbuat ve ajans mümessilleri ve e 
Deniz Harp lisesi talebeleri, asker ve ~rhum B. Hayri, Amerikan Kol-
polis müfrezeleri bµlunmuşlardır. lejinde okumuş, mektebi beş sene ev. 

Muayeneye 
Gelmiyenlerin sayrsı 

Epeyce rJ 

MotörlU kara nakil vasıta!~ u 
lık muayeneleri bitmiştir. :tJd r:ı& 
!isi son sistem olmak Uze:e 9()1) rıtYe 
muayeneye gelmiştir. Talımal~~ ıçill 
aykırı eksiklikleri görüimed1ı. .... ~i 

UI.aıı.c.v 
bunlara bir yıllık çalışmn m . e-
verilmiştir. Muayeneye geıını)~ıı t ~ 

- 'l'iJl ya gelip te noksanları oldugu 1~t .A • ) oıır 
rar müracaat etmiyen hususı '. tt'I' 
blllerle taksilerin sayıları henüz tı1 
pit edilmemiştir. Fakat, bunla~~ 
haylı olduğu anlaşılmaktadU:· ~ 
Paris sergisi milnasebetil?_ ~ır, ııııdl 
otomobilin Avrupaya gittigı vı. ş )fil' 
dönıniye başladığı anlaşıımıştır: bil' 

· · de ıı.ıç ayene zamanında şehnrnız billet 
lunmamL5 olan bu gibi "btO~et 
için yapılacak muamelede s.e ~edi)1 
tereddüde düşmüş, vaziyetı b~ ,~a 
reisliğine bildirmiştir. J{ara ~e" 
vasıtalarının muayene talimat~elpıt 
si daimi encümen tarafından . )ili' 
edildiğinden bu meselenin ballı 
encümene bırakılmıştır. 

Havacılık 
Haftası ~ 

30 Ağustostan itibaren 5 eyi~,.!· 
dar devam edecek olan hav~~~· 
tasma ait hazırlıklar bit.itli . eJ• 
Hava kurumunun bi.ltiln §Ut>el~~er• 
lence ve müsamereler tertip etıı:ı~ 
dir. 30 Ağustos zafer ve ~el' 
bayramı günüdür. O gUnkU l< . •e t' 

nı Türk Hava Kurumuna bedi~ 
deceklerin mağaza ve dükkanl 
vitrinlerine afişler astırılacaktır 

İngiltere Elçiıi 
Londraya Gitti e-

İnglltere ,sefiri Ş.t; Persi Lo~" 
lim. İngiltere sefarethanesile Kro- 1 
ker otelinin önünden geçmiyelim. J M• f • 1 • • dil il 

Znb~ !~~·urları, büyük bir he. ısa ır erımız onuyor 
Cenaze, Deniz bt\ıııır.>sunun çaldığı vel yükselt derece ile ikmal etmişti. 

ın•tem hAv.:J.a.rı ilA.;bOOl.Q. ı.A..dalılaJl!dl .Ke.ndüsi büt;ı---.ı•.._~• ...... 1.
elleri Ustünde Heybeliada camiine ge dan sevlllr, ateş zekalı bir gençti. 

Sevgilisini 
Bıçakla 

Yaraladı 

Yugoslav 
Denizcileri 
Abidede 

iid~;, kaldık~ po~· dÖne~1~ 

Belediye Y asakları1td 
Riayet Etmiyenıer ~· 

yecan içindelerdi. Artık bir tehlike 

yı düşünecek halde değillerdi. O- Irak ve Yugoslav Asker"ı Heyetlerı· 
n un için şoföre hiç bir talimat ve-

rememişlerdi. Halbuki; en büyük D •• Ş h . . d A 1 d J 
tehlike, şoför Hamdi Efendinin ak- J UO e lJMIZ en yrJ l ar 
lına gelmişti. Bu tehlikenin mer- r: _ 
kezleri de, İngiltere sefarethanesi
le Kroker oteli idi. Çünkü o sırada 
lngiltere sefarethanesinde - muha ' 
faza maksadile getirilmiş olan -
bir bölük bahriye askeri bulundu
ğu gibi, Kroker oteli de, İngiliz za 
bıtasmın karargahı idi... Arabada 
daha hB.la çabahyan ve daha hala, 
boğuk boğuk bağıran Ali Ke.mal 
Beyi oralardan geçirmek; matlup 
olan neticenin altını UstUne getire 
bilirdi. 

Galatasaraydan sonra, serbest 
yol bulduğu için artık son sUratle 
ırnşmıya başlıyan otomobil, hiç bir 
inza ile karşılaşmadan, Bostanba
~ı, Tophane, Galata köprUsU, Sul
tanhamamı, Mercan yokuşu, Ba -
kırcıları geçmis. Beyazıt meydanı
na gelmişti. 

O tomobil buraya gelinciye ka 
dar. gerek Serkl Doryan

dan ve gerek başka yerlerden muh. 
t elif kimseler tarafından İngiliz, 
Fransız, İtalyan zabıtasına telefon 
edilerek bu cüretkarane hadise bil 
dirılmiş .. İmdada koşulması rica e
diLmiş ise de, artr.k iş işten geçmiş
ti. Hatta bu ecnebi zabıta merkez
leri, otomobilin geçtiği yolları bile 
tesbit edememişlerdi. 

Otomobil Beyazıt meydanına gel 
diği zaman, büyük bir kalabalık 
ile karşılaşmıştı. Binlerce kişiden 
mürekkep bir kafile, ellerinde bay
raklar olduğu halde; 

- Yaşasın, Hakimiyeti Milliye .. 
- Yaşasın .. Gazi Mustafa Ke-

mal Pr-.• .. 
- Yaş!..Sın, kahraman Türk or

dusu .. 
- Kahrolsun, miflet düı~manlan. 
Diye bağırışarak nümayiş yapı

yorlar .. Darülfünunun önUndep. ge 
lerek Okçularbaşma doğru geçiyor 
lardr. 

Ali Kemal Bey, bu kalabalığı ilk 
gördüğü zaman kimbillr nasıl bir 
ümide kapılmış.. Yine çabalarnıya 

Aıkeri heyetler ıereline dün Tarabyadaki Tokatlıyan otelinde 
verilen ziya/etten bir intıba 

Manevralarımızda l:n.ılunmak üzere 
memleketimize gelm~ olan dost dev
letler erkanıharbiiye heyetleri. Genel 
kurmay ikinci başkanı General Asım 
Gilndüz ve diğer mihmandarlarla bir 
likte dün saat 9,30 da bir şirket va
purile Boğaziçine gitmişlerdir. Tarab 
yadaki Tokatliyan otelinde misafirler 
şerefine bir öğle ziyafeti verilmiştir. 

Misafirlerimiz öğleden sonra yine 
vapurla Boğazda bir gezinti yaptık

tan sonra l'erapalas oteline dönmüş 
!erdir. 

Dost devletler erkaniharbiye heyet 
!eri dünden itibaren memleketlerine 
dönmiye başlamışlardır. General HU. 
seyin Fevzlnin başkanlığı altmda bu
lunan Irak heyeti dün sabah saat 9 
da Toros ekspresile Bağdada hareket 
etmiştir. Ferik General Nediç'in rei.s 
liğinde bulunan dost ve müttefik Yu
goslav heyeti de dün akşamki Kon
vansiyonel trenile Belgrada gitmiştir. 
Her iki heyet te istasyonda genel kur 
may ikinci başkanı Asım Gündüz, ts. 
tanbul kumandan vekili General Ce
mil Ca.hit, General Veysel, İstanbul 
Merkez Kumandanı General İhsan 11-
gaz ve bütün mihmandar heyetleri ta 
rafından askeri merasimle uğurları-

mışlardır. 

Dost Romen heyetinin başkanı Ge 
neral Skitiyu, bugün Romanyadan ge 
lecek olan hususi bir tayyare ile Bük 
reşe gidecektir. RÖmen heyetine men 
sup diğer murahhaslar bu cuma gü. 
nü vapurla ve Köstence yoliile memle 
ketlerine döneceklerdir. Diğer heyet
lerin bu cuma günü memleketlerine 
dönmeleri muhtemeldir. 

İran heyeti mütenekkiren İzmir ve 
Ankarayı ziyaretten sonra Tahrana 
gidecektir. Afgan heyeti de birkaç 
gtin memleketimizde kalacaktır. Ge
neral Esadullah Han bu ayın 28 !inde 
Ankaraya. gidecek, iki gün kaldıktan 
sonra Irak yolile Kabile dönecektir. 

Dost Romanya Elçiliğinde 
Suvare 

Dün gece Romanya sefaretanesin
de şehrimizde misafir bulunan dost 
erkfı.niharbiye heyetleri şerefı;e bir 
suare verilmiştir. Suarede kıymettli 
misafirlerimizden ba4Jka Dahiliye Ve
kili ve Parti Genel Sekreteri B. Şük
rü Kaya, Adliye Vekili B. Şükrü Sa
racoğlu ve Genel Kurmay ikinci baş
kanı Orgeneral Asını da bulunmuşlar 
dır. 

ı························ .. 
J 24 Saatle 

5 Tifo 
Son 24 •aatte bef tilo cJa· 

kaıı görülmüftÜr. 1953 kİfİ· 
ye birinci cJe 2250 lrif iye 

i . ::i~:: ::: ::::i:. :~:::~::::ı 

Muhtelif belediye emirlerine 
8~. 

rı hareket edenler, takip oıuııtı f1Jı 
Dün de yasaklara riayet etmiY~t-ı 
tramvaya atııyan 18, Köprüde e.tlf" 
ler dışından geçen 38, vapurdan ıc-'' 
yan 1 kişi cezalandırılmıştır. ~ı;pe,• 
ta serseri dolaşan 42 kedi, 22 ~ 
yakalanmıştır. 203 noksan e 
müsadere edilmiştir. ~ 

1 BiRKAÇ SATIR~ 
'------·-------~erd~ Y aruı ernekt.ar gazetecll 114" 

Vartan Tovmasyaııın Ş~ )d 
ki mezanoa .merasbnle aııın& t 
nacaktır. 

• fi.O~ 
•• talyan bandıralı eoınte rUe ~ 

adındaki seyyah vapu JIJ~ 
rimir.e dört üz kadar ,ı\trnaıı1 

ve ltalyan seyyahı geJnıbtb'· _,/ 

-==============~~d~ 
zörünUn kumandan ve zabitleti}ı_ıô• 
sabah saat 10,30 da. toplu ~ir gtôe' 
ve muzika ile birlikte TakSlil'l~d 
rek Ci.lmhuriyet abidesine ıner de de' 
çelenk koymuşlardır. Meraslr.:ll talt' 

' niz müzikasile deniz harp .0~u bul~' 
Gemi kumandanı çelem\ lıoyma heleri ve kıta deniz askeriilllZ • . 

• • d muştur. te şelJ 
meraıımın e y 1 1 d nizcller dili\ 1 ~.rt!f ugos avya ı e .. gc!l' 

İki gUndenberi limanımızda bulu- rin görülmiye değer yerlerını 
nan Dubrovnik adlı Yugoslav kruve.- !erdir. ~ 

[TAkVi~B~HAViJ 
1

26 Ağustos 9371 
PERŞEMBE_ Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun. 
dan alınan malumata göre, bugün ha 
vanın Eğe ve cenubi Anadolu mmta
kalannda az bulutlu, diğer mıntaka
larda bulutlu olması, rüzgarlarnı 
Trakya ve Marmara mıntakalarmda 
şimalden, cenubi Anadoluda cenup
tan, diğer yerlerde de garpten e~me. 
si muhtemeldir. 

DtJNKO HA\' A 

_ _ _:.:.....-------. 113 
8 inci ay GUn: 31 Hızır~. ıs 
CemaziyUllhır: 18 Ağusto ·~ 
Arabf 1356 Ruınf 1116 
GUneş: 5,20- öğle: . ıs:ıse 
!kindi: 16,01-Akşam. 3 sZ 
Yatsı: 20,33-İmsak: / ı 

L....... - - oıııtl 
larak kaydedilmiştir. HsV8 • .;!tı~ c~ 
ıu geçmiş, .rilzgarla.r. uınurnı ette s 

Dün, barometre 756 milimetre, ha- nubu garbıden sanıvcdC' 3 m 
rarct en çok 2S, en az 2C santigrat o- ratle esmiştir. 



TAN 

• 
ASiLER SANT ANDERi ALDILAR 
l3ütün. Simali 1 Her Şeyi Filistinde İngiliz Proiesine 
l ' f"..., Durduran Al hd I k Spanya ~ Bir şua? ey arı 

A '{ • ~ öğ~;:.~~nu~~~~a~ Fiili Bir Şekil Aldı ,oz e rzn Elz'n de ... ~~- Captovn fi6hrinde motörle işli -
,, ~ yen bütün ,·esaitin ansızın ve Mu·· . .t.ıu··, Bı·r ı·s 1a""m 

meçhul bir sebepten dolayı dur- / 4 l j 

t Londra, 25 (TAN) - Bugün ispanya asilerinin kaynakları 

'QlırQ~ından verilen malumata göre, asi kuvvetler Santander 
e rıne • • • liiik. gırmı1tır. . 

/:'QkQt lllJtet kaynakları henüz bu haberi teyit etmemiş bulunuyor. 
'tQ/tQrtlınan malumattan anlaşıldığına göre şehrin içindeki asi ta
~l)ı Qrı fehrin teslimini kolaylaştırmışlar, ahalinin mühim bir 
'tııttı1 teslim. olmayı tercih etmişler, bir kısmı da şehirden kaç-
~ t. 
~ ·ıuıı h·· 
~ Oldıığ\ı Ukftınet kuvvetlerinin tes- ı t.,, ha.~r \'erilmekle beraber 
~I'. ~YYut etmemi. bulunmak 

'1~1ter ta 
~"'\goııa ,~rtan hiiki'ımet kuvvetleri 
~~i ~ llucska'~·a ka~ı taarru

~'da ş \c Verilen habere göre üç 
~etıel'j ~uvaffakıyetıl ~·arma ha-

dıl'. l apınıya mu\'affak olmuş-

~·eıki 
-<tı bUkfı gece saat 12 de asi topçu-
l~b rnet merkezinin mahalleleri

'la~tdırnan etmişler ve mühim 
• ~hu .sebebiyet vermişlerdir. 

'1ddetıl'iYet topçu kuvvetleri de ay 
~tUsu e ~ukabele etmiş, toplann 
lllıtttı Yirnıi dakika kulakları çın 

~ğijdirr. Öleılerin miktan malfım 
~-

~,_tere h'" ı-·. . . Akd . , t,.et Unumetmın enıze 

·' eden vapurlarının kolaylıkla 
'b-a.tn::: Ve bu suretle de taarruza 
'.ra bUYU ası için vapurların üzerine 

!illa~ işaretler koyduracağı an-

lca,k'· HükUmeti 
._liırı~ :~: •<·~·· 
"t\r. n_2a (A.A.J - Bask hükfıme-

Şam Kabinesi 
İstifa Ediyor 

Adana, 25 (Tan muhabirindoo)
Hataydan gelen . haberlere t~öre, An
takya. konsolosluğu a~ılmıştır. Kon
solos geliınciye kadar bu \"azifeye 
Bevrut konsolosu Zihni bakacaktır . 
Şam liabinesi istifa edecektir. l{o

miser Martelin ParMen dönü~ü bek
lenmektedir. Demir gömlekliler, jan .. 
danna diye Hatnyın bütiin kara kol
larına ye~leı;ıtirilmiştir. Hududumuza 
iltica eden halk mümessillerinden ba 
zıları, ölümü dahi göze o.larak Antak
ya.ya gitmişlerdir. 

Vatani gazeteler, Türklerin müte
caviz olduğu yolundaki yaygaraları
na devam ediyorlar. Türk konsolos 
vekili Faiık Zihni, dün Antakyada ma 
halleleri gezmiş, vaziyeti inceden in. 
ceye tetkik etmiştir. 

Yeni Hatay delegesi 15 Eylilldo 
Sancağa gidecektir. Yeni Antakya 
Türk konsolosu ile delege vekili dün 
"';"' an .. ;;~-- p·-r-.. ı-.1--. , 

~ duğu haber verilmektedir. tşlir 

~ yen otomobillerin motörlerl bir- ~ongresi T OJJlıyaca k 
' denbire durmuş, tramvaylar, o-
~ tobüsler hareketten kesilmi~tir. Londra, 25 (TAN) _ Filistinin manda altında blle olsa taksi-

!
, Hatta şehrin bütün fabrikalaı- mi projesi Arap ve Yahudi mahafilinde tiddetli bir reaksiyon 

nnda makineler işlemez olmuş, 
elektrik santralleri, telefonlar uyandırmıttır. Bilhassa Arap mahafilinde bunun tesiri çok bü-
birdenbire .susmustur. oc>olis, bu yük olmuf ve liderlerin elebatıhğile, aleyhdarlık fiili bir tekil al-

ansız tevakkufun .. sebeplerini ~ ~ mıttır. 
~ ra.5tırmışsa da hiçbir iz elde et- Dün Filistinin muhtelif ~ehirlerin-
~ miye muvaffak olama.mı~tır. Bil de kargaşalıklar olmuş, mürettep ve ~ 
~ hassa nazarı dikkati celbeden tesadüfi nümayişlerde l>ir ~-Ok lki5iler .............-
~ şey, a~'Ili dakikada :radyo aletle- I yaralanmış, polis ımü<lalıaleye mec -
Ş rinin de diinyanm 1ıiçbir tara - bur kalmış, hatta ıoobir istimali icap 
..ı fmdan mevce alamamış olma - etmiştir. Kudüs müftüsü, Filistinin 
,. landır. Bu vaziyet S dakika sür yeni statüsünü tetkik etmek ve bu 
- müş ,.e makineler yine işlemiye hususta. bir (karar vermek üzere İ!t-
~ başlamıştır. lam Birliği kongresini toplıyacaktn'. 
, Vaka ilim aleminde ve halk Ecnebi memleketlerdeki Arap ve 

araıııında. büyük bir merak ve he- Yahudi mahafilinde de projeye karşı 
- yec-aın ıuyandırmıştır. ..ı b şiddetli bir hoşnutsuzluk görülmek-,. Dola.5an rh·ayetlere göre, o 
..ı tedir. Müftü, ecnebi memleketlerdeki 
,. tevakkufu henüz kimb tarafın-
~ bu hoşnutsuzluklardan istifade ede-
' dan icat \'e nesredildiği belli ol-
- mıyan gWi bir s'!aa 1ltfetmek 1a.. ~ cek, Hint, Cava, Afrika ve Arabis
• tan yarımadası müslümanlarma mü
ı: zımdır. Polis tahkikata de\·am 

~ 
racaat ederek oradan kongreye heyet 

etmektedir. • ler gelmesini istiyccektir. Daha şimdi 
,.._......._..,. ,..,.."-"-""-.,,.,"'-~' den birçok dışarı memleketlerden ken 

lngiltere 
Tetbirler 

Alıuor 
Londra, 2:> (TAN) - Tatilden 

dönen Ba.~wkil Mister NeviUe Chnm

berlail bu!!ün Hariclye azın Mister 
Edeın Ye ::Wührühas Nazın Lord Hali. 

disine tasvip telgrafları gelmekteiir. · 

Kayıp Tayyareyi 
Aramıya Çıkanlar 

Kudüs Müftüsü Elhaç 
Eminülhüseyni 

Yugoslavyanın Nüfusu 

Artıyor 
Belgrat, 25 (TAN) - Devlet ista

tistiğinden anlaşıldığına göre, geçen 
sene Yugoslavyanın nüfusu 224,000 
kişi artmıştır. Halr:ı Yugoslavyanın 
nüfusu 15,174,000 dir. 

3 

Radyoların ihbarı · 
Yeni çıkan radyo kanunu eskiden 

ruhsatiye alını} veya almamış bütün 
radyoların ağustos ayı zarfında en 
yakın Posta Telgraf idaresine ihbarı
m emrediyor. Bu emre itaat etmiyen 
lere de birtakon cezalar tertip edi
yor. Bilhassa radyo gibi gizli muha
bere vasıtalarını hükumetin sıkı sıkı 
kontrol etme i memleketin selameti 
namına. en lüzumlu bir iştir. O sebep
le buna denecek hiçbir sözlinıüz yok
tur. 

Gazetelere bakılırsa rnclyo sahiple
ri umulduğu kadar nıüracaattc bu .. 
lunmuyorlanruş. Ağustos sonu yak
laştığı halde radyo sahiplerinin hala 
iı;i ihmal etmeleri, radyoda.ki hergiin
kü ihtara, gazete tebligatına rağmen 
hala aletlerini haber vermemeleri 
doğrusu inanılacak ~ey değildir. u .. 
nutmamalı ki, ağustosun iki günü de 
bayram münasebetile kapalı olduğu 
için önümüzde kalan müddet snruldı
ğmdan da ,:ızdır. 

Bu böyle olmakla. beraber 
radyo sahiplerinin de bir kü~ük müş
külleri vardır ki, burada onu yaz.. 
makla. bir gazeted vazifesi yapmak 
istiyorum. 

İsim tayin etmiyerek umumi söyll. 
yeceğim:Radyo sahipleri çok olan ba 
zı posta merkezlerinde halkın beyn.n
oamelerini alıp kendilerwe llmühber 
verecek memur 'bir tek kişidir. Bir 
memur bir günde yedi saat birte\iye 
~şsa ve bir saatte de 6 kişinin i5ioe 
baksa günde 42 ilmühaber yapabilir • 
Diyelim 'ki, ellL Ayın son günlerinde 
müracaat edenlerin adedi ellili pek 
çok ~eçtiği için masanın ba.sında sar 
atlerce sıra. bekle)ip vakit kaybeden .. 
Ier olu~·or. Jlatıra gelir !ki, eğer me.ı 
mur adedini artırmak kabil değilse; 
beyanname salıiplerine birer muvak· 
kat makbuz verip üç gün sonra ilınü
haberlerini almıya gelmelerini söyle
mek ve böylece radyo sahiplerini bek 
letmiyere.k ilmühaber doldurmasına 

ait kalem i.5lerini onlann gıyabında· 

yapıp hem onları yorgunluktan, hem 
de pıemuru ba§mda bir sürü adam 
olduğu halde ~alrşmaktan Jmrtannak 
pekala mümkündür. ı 

B. FELEK 
~."~ · Agurre, refakatinde ~la
._.,~~liye nazırlan olduğu halde 
~ li(ı t den hareketle bugün öğ-

Dün Antakyanın Şerbetçi mahalle 
si abloka edilmiş, Türk evlerinde se
bepsiz aramalar yapılmıştır. Kuseyr 
köyünde şapka giyen Türk dostu A
rapların evlerine ateş açılmış, hücum 
edilmiştir. 

faks ile görüşmüştür. Bilhassa Uzak 

~ark ve Akdenizde lngiliz ~emilerinin 

himayesi m~elesinin mevzuubahis 

olduğu temin olunmaktadır. 

Moskova, 25 (A.A.) - Tas Ajansı 
bildiriyor: Bu sabah saat 8,25 te Sov 
yetler Birliği kahramanı Şevelevin i
da.ı ~de tlört motörlü Ü(} t ayyare, 
Levanevskinin tayyaresini aramak ü
zere Moskovadan Kutba hareket et
miştir. Tayyarelerin pilotları, Sovyet 
ler Birliği kahramanlarından Vodoa
ianov, Molokov, Alekscev ve Seferi
nin baş Navigatörü ise Sovyetler Bir 
liği kahramanı Spirindir. İlk merha
le, Arkanjeldir. Uçuş istikametinde 
hava şeraiti mükemmeldir. 

1918 yılının 1 kanunuevvelinde ye 
ni krallığın nüfusu 11,606,000 idi. =============== 

Adliye Vekaleti 

Hesabına Avrupaya 

Gidecek Tal ebeler 

llta Baycı:me'e gelmişlerdir. 

Attl~-;
0 

Hükumeti 

S· Açık Kapı 
1Yaseti Kullanacak 

~Ork, 25 (TAN) - Amerika 

ı''-'eıbevıetıeri Reisicümhuru B. 
t t~kşt, A. vrupa siyasi meseleleri 
~ ııokar~ harbi hakkındaki Ame
"ttiııe taı nazarının Avrupa dev-
~ etl)ı~niatıimasma B. Velles'i me 
~ ~d Ştir. B. Velles, Uzakşark 
t,tlt'iıı a ~giltcre ve Fransaya Roo
~'ııı Cıne karşı açık kapı siyasetı 

ı:ı 1ı~ta devam edeceğini bildire
Inaktadır. · 

IOQ ~ 
~ Romen Zabiti 
~I~.:. . G.d. 

~ ~\r ~Qtıstana ı ıyor 
t<~at-i' _25 (TAN) - Romen ve 
~~~e.aa~1Yat zabitleri arasında teş
~-ı' ·~_Yapılması maksadile 100 
"t~~ tiyat zabiti, ayın 28 inde 

. na gideceklerdir. 

'~ ~ ,.~0slavya Kabine-
~'~d~ Değişiklikler 

l,_"'li;, lll 
~ııı b· 2_5 (TAN) - Havas a
tı._ 'a~an:ıldırdiğine göre, Brdo yaz
~'1ı.\ ~ nda Yugoslav kral naibi 
~ ~~~lea~ı. Başvekil, Ayan ve Mec
>~\ \':1

ni kabul etmiştir. A!'ala -
~osıav kabinesinde tadilat 
s~ . 1 görUşmüşlcrdir. 

" tıy K b' . . '"~t e a ınesının 
~y . 

ı._'I ... ~ ihtiyacı Varmış 
~4 ~ ı :ı 
~~.~herı!'i fRadyo) - Şamdan ge
~~ ~ ~ ~re göre Surie Dahiliye 
~~ ;ı:edeki petroller imtiyazı

~ ~ ~ d . trol kumpanyasına veri
l ~~e~ır olan beyanatı bütün Su 
t~y~la elen tarafından protesto 
~ ~ ~~~ış, nazır kendini müda

tı)aCtrı r kalarak hUkiımetin pa 
da bulunduğunıu söyle-

Halk Partisi, mühtaç halka 25000 
kilo un dağıtmıştır. Hatayda fakirler 
sevinç içindedirler. 

-o---

Suriye isyanını 

Kimler Yapıyor? 

Adana, 25 (Tan muhabirinden) -
Suriyeden alınan ha'Jerlere göre, El
cezirede isyan edenler, müstakil hü
kumeti istemiyerek baş kaldıranlar 
değil, onların isteklerini bastırmak 
için Şam hükumetinin kiraladığı aşi
retlerdir. 
Kıyama vatani partisinin imha si

yaseti ve, hareketleri sebep olmuştur. 
Suriyedeki Fransızca gazeteler, bunu 
açıkça yazmaktan çe ıdnm!'mektedir. 

Akdeniz mıntakasmda İngiliz filo
sunun takviyesi kararlaştırıldığı ve 
İngiliz gemilerine karşı taarruz vuku 
una karşı gelmek için tedbir alındığı 
anlaşılıyor. Uzak Şarka gelince Şang 
hayda ve Çindeki İngiliz tebaasının 
can ve mallarım himaye için tedbir 
alınmış ve Şanghayı askeri harekat 
sahnesi olmaktan çıkaracak teşebbüs 
lerin ve bu hususta Fransa ve Ame
rika ile "teşriki mesai siyasetinin de. 
vanu kararlaştırılmıştır. 

---0 

On Yedinci Arkeoloji Kongresi 
Bükreş, 25 (TAN) - 17 inci bey

nelmilel antropoloji ve arkeoloji kon
gresi 1-8 eylfıl ar.asında Bükreşte 

toplanacaktır. Kongreye, Romanyalı 
Profesör Nikola Minoviçi riyaset e
decektir. 

Arkanielde 
Moskova, 25 (A.A.) - Şcvelevin 

idaresindeki üç tayyare, Arkanjele 
varmıştır. 

Fransız 

Yeni 

Kabinesinin 

Bir. Kararı 
Paris, 25 (A.A.) - Bu sabahki na 

zırlar heyeti toplantısından sonra hü 
kumet azaları Fransız rantlarının ku 
ponları üzerinden alman yiizc~c onun 
bundan sonra alınmamasına prensip 
itibariyle karar vermişlerdir. 

Bu tarihten itibaren 17 yıl içerisin
de Yugoslavyanm nüfusunda 3 mil
yon 568 bin kişilik bir artış vardır. 

Fransa da 

Bir Yangın 
Bordeaux, 25 (A.A.) - Dün öğle

den sonra Landes departımanında So 
ferino civarında az görülmüş şiddet 

·H bir yangın çıkmıştır. 
Bugün saat 10 da yangın söndürü

lebilmiştir. 8000 hektarlık bir sahayı 
işgal eden çam ağaçları yanmıştır. 
Evlere birşey olmamıştır. 

Sıvasta Terfi Eden Muallimler 

Sıvas (TAN) - Lise fizik mual
limi Baha Örnekol, muallim mektebi 
ruhiyat muallimi Fikri ve musiki mu 
allimi Hüseyin Kaya birer derece ter 
fi etmişlerdir. 

• 

Suriye I-lalkz ve 1 ürkiye 
S uriyenin bugün mukaddera- ~· • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 tına hikhn görünen unsur- t .. 
lann Türkiyeye ka~ı aldıkları ,·a.- ı• YAZAN : OMER RIZA DOGRUL 
ziyetin mahiyetini hepimiz de bili- - : 

B .. · d f la d •• • ••••• ••••• • • • • ••• •• •• • ••••• • • • • •• • •••-..... --.. ....... • yoruz. unun uzerın e az ur- ~ . . . . 
mıya lüzu:n yok. Iı'akııt Suriye l~~- hakım ol~ musteml~k~cı~er 
halkının Türkiyt>ye kar~ı vaziyeti butun kunetlerıni, bu hakiki hıs-
ve düsünüsü h~ikaten tetkike. de- lerin tezahür etmemesi i~in kulla.o-
ğer. Son günılel'cle memlcJcetimize mi a;ta ve bu yüzden bu ha.ki.ki his-
. . . . . d b' er oaskı altımda kalmaktadır 
Surıyenın muhtelıf yerlerın en ır • 
~,ok yolcular geln:i~ler ye Iımir fu- Hakikatte Suriye halkının yüz -
arını zi)•aret ettil<tı•n sonra Jstan- de doksanı, Türkiyeye f!rarşı derin 
bula .ı~ramışlardır. Bunları~ bir sevgi hislerile mütehassis bulu.n-
çoğu ile görü~mü~ ve Suriye mat- makta \'e bu hislerini izhar etmek 
buatı ile daha ba.~ka ,·asıtal:ırınm istemektedir. Hatta, Vatani unsur-
ifade edemediği, beUd ifade etmek· lamı bu hisleri izhar ettirmemek i-
istemediği hisleri ve diisünceleri ~in uğraı:;malan, kenclilerine karşı 
anlamak imkanını ('l le etmiş bu- nefret hisleri uyandırıK"ak malıi .. 
lunuyoruz. yeti almı!)tır. lluna Suriyenin bir 

Buracla konuştuğumuz ve sa.mi- çok 'Dlerkezlerinde tesadüf olun -
miyetlerini vazih bir ımrette sez- makta, bilha.c;sa Halep gibi büyük 
diğimiz Suriyelilerbı h·~psi de her merkezlerde, Türkiyeye karşı gös-
şeyden evvel, hakiki Suriye hisleri- terilen muhabbet, günden güne te-
nin müthi5 bir baskı altmcla tutul- barüz etmekte \'e buna ka~ı gel -
duğunu söyleme.kte birleşmio;Jerllir. mek istiyen Vataniler, umumun 
Suriyede hüküm sürmf''tte olduk- nefreti ile karşılanmaktadır. 
lannı ı:;aınan unsurlar ''e bu unsur- Fakat Türkiyeye ka~ı göster~ 

len mulıabbet, Suriyeye uıtıDhasır 
değildi. Lübnanın her taraf mcla. ve 
'.l.'rablus, Şam gibi mühim merkez
lerde halkın hiç olmazsa yüzde sek 
se.n beşi Türkiyeye ~arşı eın derin 
sevgi ile bağlı bulumnakta ve Ha
tay dava.-,ına kart:ı Türk tezinin 
haklı olduğuna ıillanmaktadırlar. 

B ugün Türkiyeye ka~ı hisle
rini gereği gibi izhar edemi

yen bu büyük ekseriyetler, llk fır
satt.a.n istifade ederek ba§lannda 
bulmıan unsurlann bu milli akide-

ye boyun eğmesini temin edecek
tir. 

Suriyeli misafirlerimizin anlattık 
larmdan bu noldalan tesbit ettiği
miz gibi Suriyenin geçirdiği buh
ranlar hakkında bir~ok §eylt>r an • 
ladrk. ~lisafirlerlmizin anlatışına 

göre, Cezire mıııta.kasmdakl isyan
lar, Suriye lıükfımetinin idaresiz-

liklerinden istifade ederek bu mm
takayı Suriyeden ayırmak için uğ
ra!;iaın ve bu suretle hu~laki pet
rolleri istismar etın~k istiven mü; 
temlekecilerin eseridir .... ;k:ıt bu 
ütirak harelu•ti Cezire mmtakası
na munhasır değfülir. 

Dürzülerin ele u·ı0i ıemeli besle
dikleri göriilmekt~ ve bunlar da 
Suriye ida.resimlen ayrılmak, Suri
yeye karşı clahili 6'.itiklallerini mu
hafaza. etmek istemektedir. 

Diğer taraftan Suriyenin içinde 
mütereddi fırkacılık kavgaları hal
kı tiksindiren bir mahiyet alını5 
bulunuyor. 

ımsafirlerimizle konuşmaktan s.n 
ladığırmz bir hakikat Suriye hal
kının, başlarında. bulurıan liderler
den çok fazla hakikati anlamı~ ol
duklandır. 

Suriye efkarı umumiyesinin ha
kikati anlaması, ba taki liderlerin 
de yakında hakikate boyur. eğe -
ceklerine bir mukaddime sayıla.bi
lir. 

Ankara, 25 (Tan muhabirinden)__, 

Adliye Vekli.leti hesabına bu sene 
Avrupaya tahsil için dört talebe gön 

derilecektir. İmtihanlar, 15 teşriniev 
velde Ankara hukuk fakiiltesinde ya .. 
pılacaktır. 1stanbuldan iştirak etmek 
istiyenler de Anknraya geleceklerdir. 

lktısat Vekili 
Celal Bayar 
D n Geldi 

lktısat Vekilimiz B. Celal Bayar 
dün gece saat 21 de İpar kottasile 
Akdeniz seyahatinden döndü. Bay 
Celal Bayar, evvela Moda deniz klü
büne indi. Orada bir mUddet istira
hat ettikten sonra İş Bankası Umum 
Müdürü B. Muammer Erişle görüştü. 

!ktısat Vekilimiz, bugün sanayici
lerle görüşecek, daimi sergi yeri hak
kın.da izahat alacakbr. 

İş dairesi umum mildürü B. Enis 
Behiç, yeni teşkilat kadrosunun tat
bikine ait hazırlanan talimatnameyi 
bugün lktısat Vekili B. Celal Bayara 
tasdik ettirecek ve Ankaraya döne
cektir. 

Kısa Ankara Haberleri 
Ankara, 25 (TAN muhabirin

den) -
• Başvekalet Mü teşan B. Kemal 
İstanbula gitmiştir. 

8 Kültür Bakanı Bay Saffet An
kan, yann sehrimizde bekleniyor. 

• Nafıa Vekateti tefti he~·eti ni
zamnamesi ~·ann<lan itibaren me- , 
riyete girmektedir. 

9 Nafıa Vekili Bay Ali Çetinka
ya, beraberimleki zcmtla birlikte 
Ankaraya geldi. 
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~alıkemelerde ~EREı _f _A_a_k_e_rl_ik_iş;;...le_r_i _ 

Girme Şartları EHLIYETNAMELI 
KISA HiZMETLiLER 

Beyoflu askerlik pbeebıden: Sekiz Memur Mahkemede Çalınan 
Buğday Yolsuzluğu Altın 

- ~-.......-..~~'--~_... 
BURSA ZiRAAT MEKTEBi 
Mektebe, çiftçi çocuğu, en çok 19 

yqmda Tllrk olan orta mektep me

333 doğumlularla muameleye tabi 
kısa hizmetlilerden tam ehliyetna
meyi haiz ve tabsiUerini bitirmiş olan 
yerli ve yabancı okurlann 1-EylW 
-937 gününde Yedek subay okulun
da bulunmak tl7.ere sevkedlleceklerin 
den 27-Ağustoe---937 gününde ıu
beye mUracat etmeleri. 

zwılarl almacaktır. 

~~~~~yapıld~!!~~!!~-Kalem 
istimali davuma dün Aaliye Birinci Ceza malıkemeainde baflan- o 

Müracaatler, mektep müdUrlttğtl
ne, yahut isteklilerin bulunduklan 
yerlerin en büyük mUlklye memuru
na yapılabilir. Taliplerden evveli ııek 
iyi dereceli me.amlar tercih edilecek
tir. 1 eylill eonuna kadar mtiracaatler 
kabul olunacaktır. 

• • 
YENi NEŞRiYAT 

Türk Pulları Kataloğu 
dı. Davanın aekiz auçluaundan beti mahkemeye ıelmitlerdi. Bı•r M•• zzf y k•ı• 
H · d 8 _ _._ ıannc1 h . . uve e ı ı 

epaı e um:anm memur an ve epame de ıtten el çektiril-

IST AN BUL KIZ LiSESi 
• Llaenin altıncı amıfma resm' veya Ali Nusret Puhan tarafmdan ev
muadeleti tudikli ilk okuldan fe}ıa- velce netredllmJt olu "Türk Pullan 
detname almış olanlar, dokuzuncu Kataloğu" nun birinci tabi bittiğiıı
llmıfa da resmi veya muadeleti tu - den yenisi bütün pul meraklılan ta
dikli bir orta mektep mezunu im ta- rafından 1&bırmlıkla bekleniyordu. 
lebe almacaktır. Lisenin diğer mııf. Aradan epeyce zaman geçtiği halde 
Ianna muadil okullardan tu- kataloğun intifar edemediğine üzUlUr 
dikname ile gelenler kaydedilecektir. ken birkaç gün evvel çıkmış olan ye
llUracaat edecek talebe, velisile bir- ni kataıotu görünce bUyUk bir sevinç 
likte mektebe gitmeli, tahsil veelka- duyduk. Çt1Dktl bu eeferki evvelJdn-
81, hüviyet ctU.dam, qı ve BJhhat ra- den daha g1lael ve bilhaaea muhtevi-

miftir. Muhakeme E•&yor 
Dün mahkemede bulunan suçlular DUn aallye birinci ceza mahkeme-

• 

Mağazadan 
Bir Sürü Eşya 
Çalmışlar 

lir Tanesi de Po&sl 

Yaralamıı 
Dlln &aliye birinci ceza mahkeme

ainde Beyoğlunda Yeni Bakkaliye ma 
pusma muhtelif zamanlarda gire
rek soyanların muhakemesine devam 
edildi. Suçlulan lslim, AbdWkadir, 
:Ali oğlu Mustafa, Mirza Ali, Xeh
met, Ahmet oğlu Mustafa idi. 

Bunlardan Islim, Abdülkadir, Ib
rahim oğlu Mehmet, Mehmet oğlu 
.Mustafa bir defa mağazaya ittiaallıı· 
deki fırmm penceresinden girerek ~ 
Ja vesaire çaldıklanm itiraf ediyor
lar, diğerleri ise kendilerinde bulu • 
Jlan hırsızlık eşyaamm suçlarım iti
raf eden arkadaşlan tarafmdan ve
rlldiğtni söylüyorlardı. Suçlulardan 
Iallm, ayni zamanda lurmzlık yapı
lan dUkklnda bir polüı memur.una bı
sak çekmekten de ıuçlu idi. Bu Ddn
ci hldiae de §Öyle olmuetur: 

Yeni bakkam~ mağazam tur
la ile soyulmıya başlayınca l&hibl po
lise mtlracaat etmi§ ve o gece içenle 
bir memurun yatınlması kararlaştı
nlmıetır. Memur içerde yat.arken suç 
lulardan Isliun mağazaya girmiş, me
ımır kendisini yakalamak isteyince 
bıçağını 'ekerek kaçmı§tır. 
I lsllm ı.~rguaunda: 

1 - O gün giren ben değildim, de -
miştir. • 

Dün mahkemede bazı phitler din-
lendi. Gelmiyenlerin çağınlması llçin 
F1uhakeme talik edildi. 

• 
:Adliyeden Bir Davet 

Istanbul C. Müddeium]lllllllğtnden: 

Istanbula geldiği anl&§llan Klh
ta C. Müddeiumumisi Isınan Nayma
nm hemen memuriyetimize mUraca
ati. 

lstanbul Ziraat Bankasııun eski mU-
dtlri1 Ahsen, ve memurlardan Suavi, sinde Almanyadan plen bir taahhUt-
Adil, Mazhar ve Raaimdi. Şevket, Ali lU mektubu ve içindeki kıymetli dol
Kemal ve Cevat gelmemi§lerdi. Mah- makalemi aşırdığı iddia ellen ve bu 
keme gelenlerin eorguaunu yaptı. yüzden dolayı da l§ten el çektirilen 

Bay Aheen elyevm açıkta bulun- Pan~altı başmUvezzi vekili Kadrinin 
duğunu, Suavi bt;r fi irkette mu-ır... muhakemesine devam editdi. iddia §U 
ld ....... .,, idi: 

o uğunu, Adil hili. bir işi olmadığı- Almanyadan, Pangaltıda oturan 
nı, Mazhar komisyonculuk, Rasim de 
toförlük yaptıklarmı möyleditler. ld- Anna_ isminde bir kadına taahhütlü 
dia.edllen auç yedi madde halinde hu bir mektup gelmiştir. Kadri, bu mek 
Iba ediliyordu: tubu Annanm kapımı& kadar götür-

1 - Emir lıillfma bufday itlerin- mil§, önünde açarak içindeki altın ka 
de mutavumt kullanmak; lemi gösterdikten sonra: 

2 _ TeJdrdai buldaylarmm bo- - Bayan, demi§, bu kalem gUmw 

zuk oldutu ha.kknida lmir makamla. rilğe tabidir, verilmez. 
Birka~ gün sonra Anna, poata me

ra hlilfı hakikat ihbarda buhınmak; muruna mUracaat ederek vaziyeti bil 

3 - Dettrmencl ile uyuearak buğ- dirmfe, Kadri eorguya çeldlmie ve 
daylan un haline getirmek; her ,,eyi ink&r etmiftir. BiraZ sonra 

4: - Kayıt ve tartı illerinde yol- / Kadri bu aşırdığı kalemi kullanırken 
auz1uk; arkad.qlan tarafmdan görWmUı ve 

G - Hesaplan muntuam tetkik e- lmirleıine haber verilmiştir. Kalem 
derek vaktinde allka4arla.rdan alına- yakalanmış, tetkik ettirilmiş, TUrki
mak; klyeye girmesi menedilen firmalar • 

6 - Kayıt ve tartı ile beralı8r a- dan olduğu anlaşılmıştır. 
nalizi vaktinde yapmamak. Bundan eonra Kadri kalemi "ak-

Suçlularm hepei de iddia edilen sui n.b&mdan birisi hediye etti,, demit, 
istimalin ve ihmal in v&ki olmadığım daha eonra bu ifadesini de çevirerek 
söylediler. Keti isminde bir artistten aldığını 

Muhakeme, gelmiiyen şahitlerin ııöylemiştir. 

zorla getirilmeleri için başka bir gn. Dün muhalaemHi bitirllmiftir. MU.el 
ne bırakıldı. deiumumt Bay Ihsan, suçunu sabit 

frCSrerek kendisine ceza verilmesini ls
temittir. Muhakeme, karar için baş
.kabir gUne kalnuftır. 

porUe 6 fotoğraf götürmelidir. yat itibarile daha ehemmiyetini ve 
• huaeten TUrk pullannın kıymetini 

SiY ASAL BILGJLER OKULU anlamak için eenelerdenberi yıJma
SiyuaJ Bilgiler Okuluna bu 1ene dan çalışmakta olan Nusret Pulhan 

85 meccani leyU ve 8C5 nihari olmak bu e.eri ile, menuunun hakikaten bir 
üzere 100 talebe &ımacakbr. Lise ilim olduğunu ve ondaki derin wku
mezunu olmak, yapılacak seçme im- funu bir kere üha ispat etmie olu
tihanmda kazanmak l&zmıdır. ücret- yor. Bu tab'a, evvelkinde bulunmı
lt talebe almmıyacaktır. Kayıt, 15 yan, bütün TUrk pullan hakkında 11-

eylfile kadar devam edecektir. MU- raaile illve edilmi§ olan yeni ve mu
racaat, lstanbulda Yükeek Öfretmen faual izahat, lrlfeeler, cetveller ve 
ve Ankarada da Siyual Bilgiler o. hatta kanun BUretlerine vanncıya ka 
kuluna yapılmalıdır. dar büyük emeklerle toplanmıı her 

• türlü malftmat eserin ne kadar gay-
YOKSEK ZIRAA T retle meydana geldiğini gtieterlyor. 

ENSTITOSO Ali Nsret _Pulhan:m bafka neırtyatm-
~nkara YUkııek Ziraat EııBtitUstt- da gördüğtlmil.I mce r.evki bu kata-

n · t ba...... fakillt 1 rl lofun cildinde de, zariflikle sağlam-
e ve zı.raa .T .._ e e ne lJ.&. bfrı-..!rmek . 

kız veya erkek lise mezunlan alma- e• "'9W IUl'etlle kendini gö.-
caktır. Orman faldllteeine yalnız er- termlftir. 
kek parasız yatılı, paralı yatılı ve ÇOCUK - Çocuk Esirgeme Ku
talebe kaydedilecektir. Olgunluk rumu genel merkezinin çıkarttıfl bu 

ım. tih ı:-- mecmuanm 48 inci uyıaı çıkmıştır. 
anını veren UDCI mezunu 

TUrk talebe EnetitJl~ imtihansız gi
receklerdir. Yaş, 17-25 olmak li.. 
zımdır. Niharf talebe yaş kaydine t&
bi değildir. Ziraat FakWtesine yazıla
cak talebe, Ankara Orman çlftllfin
de 10 ay staj görecek ve ayda 30 Ii· 

Ertuirul Sadi ~ek 

BU GECE 
Y etilköyde temsil 

•erecektir. 
Arsada 
Bulunan Ceset ~Yitl&MIO •ltu aka&· 

.....,."""'T......,.'\racıar-devBlırticelmr. lKiT - Aııkaraca tanınmıı ma-

• Birkaç gllndenberi ortadan kay • Cesedi Bulundu HAVA. OKULU GEDiKLi ruf simalardan ve tüccardan Polat-
bolduğu ihbar edilen Pqaköyde Ço- lıh Kara MuaWanm kerimesi Bayan 
ban Şabanın ceaedf bulunmuttur. Ev- Universitede hademelik yapan Ba- KISMI lle Kızılcahamam kazası Halk Partl-
velki sabah, Kartal clvarmda bot bir yan Fazlı adlı bir genç iki gUnden- Hava okulu gedikli Jmnnma, Uae i te ed' Hali K ğı akiUeri 

· beri kaybolmll§tur. Dün aabah, San- sekizinci ımıfmı bitlrmit 17 - 20 yq 1 mu m 1 s uca n 
araamn yanmdan geçmekte olan bir ---.a-, m'"•but ahl&klı, vtlcud" u- icra kılmmıftır. 
yolcu, köpekler tarafından bazı yer- dıkburnu açıklarında cesedi bulun- cu~ - u 
leri dişlemnit olan ceaedi görmüt, za. mut ve müddeiumumiliğe haber veril çuşa elverifll, boyu en az 1,65 metre --n---
brtaya haber vermiştir. .ıniştir. olanlar alınacaktır. ımracaatıer, ta- KUTU BARI CINA YETi 

Şabanın niçin öldtlrllldUğtl tesbit Tabibiadil Enver Karan, cesedi mu Hplerin bulunduğu askerlik pbelerl-
edilem ayene etmiftir. Uzerinde bir cebir ve ne yapılacaktır. Okulun bilinci mmfı 
bani emittir. Katil araılDlJI, Şa- tazyik eseri görWmemiştir. Müddei- m muvaffakıyetle bltlrenler, kabW -

a arkadqı Çerketli Rızanm ara- umumilik, tahkikatı derinlettlrmek- yetlerine göre, uçucu, maldnist, tel-
larmm çok açık olduğu anlaplmıttJr. ıtz, fotoğrafçı ve bombardmıancı o-
Rıza yakalandıktan eonra, CİD\.Yeti _tıed_ir_. ---------- !arak aynlırlar. 
inklr etmek ı.temittlr· Fakat tahki- ~ ...... ---~--~~~"'! 
kat derlnlettirilince bUtUn suçunu an Kızdaym Sünnet Düiünü KAYIP - 3003 numaralı ı.tanbul 
latmıe, tevkif edilerek dün 'Oıldldar OnOmtı.leld cumarteei g11nu, Un- Ziraat Bankuı tuamıf cüzdanımı 
müddeiumumiliğine tellllm olunmq- ka~ Kızılay cemiyeti bir sUmıet kaY.bettlm. htıkUm8ilzdUr. 
tur. düğünü yapacaktır. Ahmet Hamdi 

984 yılmda Kutu barında kemancı 
Samiyi öldUrdUğll için 7 aene altı ay 
hapse mabkdm olan Adil, hakkında-
ki karar tıemyia edilmiftir. Temyiz 
karan tudik ettiği için Adil, tuhihi 
karar talebinde bulunm111tu. Bu talebi 
de reddedUlnce dün müddeiumumiliğe 
müracaat ederek muhakemesinin ia
deai istepıde bulunmqtur. Bu tale
bi de tetkik edilecektir. 
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Günün prognum -
öGLE NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 Plakla Ttlrllub 
12,50 Havadis 13,05 M 
neşriyatı 14 SON. 
Akşam Neşriyatı: 

Saat 18,30 Pl&kla dan9 
19,30 Spor mllsahabeleri: 
tarafından 20 Sadi ve ark 
rafından Türk musikisi ve ---·L·
lan 20,30 Ömer Rıza . 
rapça söylev. 20,45 Safıye 
da.şiarı tarafmdan Türk Jll 
halk IJ&rkılan (Saat ayan) 
kestra 22,15 Ajans ve bo~ 
ve ertesi günün programı 
la eololar, opera ve operet 
23 SON. 

• HAFiF KONSERJ..Eft: 
7,10 Berlin kısa dalgası9Jı 

meler. (8.15: DevamıJ.5 kısa dalgası: Plik. ıo,ı _. 
aa dalgası : Plak. 11.30: lC 
Keza. 10,30 Berlin kıl& ıs: 
BUyük eğlenceli orkestra: 
,,eli musiki. 13,10 BUkret· 
14,15 Paris kısa dalgası: 
konser nakli. 14,15 :serlbl 
gası: Eğlenceli musiki kO , 
Paris kısa dalgası: ee.aııee 
ser. 18 Varşova: Rac~~ _:.;.A 
m. 18,35 Roma kısa ~.!!r~ 
lenceli orkestra musıa

BUkreş: Karışık pl~ 

~:ııı te:e~~~~: ~e;.. 
20,35 Btlkreş: Eğlen kill 
sikisi. 21 Varşova: şar 1' 
musiki konseri. 21,ıo 40 Opera ve eerenc1.dlar. ~ •• 1r 
Şimal istasyonları: K~. 
ki. 21,45 Berlin kısa d~:;-.· 
musikisi .22 Kolonya: y.,... 
pli.klan. 22,25 Prag 1'!~ ... 
Yaylı sazlarla seren~ 
Btlkret: Lokantada11 k~ ~ 
23,05 Prag kısa dalg~yo 
siki. 23,05 Varşova: 
trasr. 
OPEBALAR,OPEld1'1~ 
22 Millno, Florans: [)OD• 

"Sperduti nel buio,, o~: 
Berlin kısa dalgası: Stil~ 
ti. 22,50 Prag kısa d 
operalanndan parçalar. 
ODA llUSIKISI: • 

16,30 Parts kısa dal~· 
Iı oda musikisi konseri. 20 
Gru: Gitar oda triyosu. 2'· 
kılla dalgası: Yaylı sazıar 
seri. 
RESiTALLER: 

uJHi~.~~ : 
dalgası: Beethoveınin p 
natlanndan. 16,30 Beri~~ 
gası: Maka Ret(er'den ~· 
sikisi. 19 Bertin kısa Ji~ 
yano sonatlan (Haydn). 
te: Tanınmış adamların eO 
leri şarkılardan. 21,05 BU 
kı resitali ( Liszt. Delibelt 
Strausa). 21,30 Bertin kll' 

;~.~1!, ~i'~'!.ı,!:: 8 ... 
kılan. 23 Varşova: aŞrkl 

DANS MUSiKiSi: 
23,20: Viyana. 

JIUHTELIF: . 
1145 Berlin kısa dal~'~ 

ça, Türkçe ve Rumcıı •"• 
ıikili nettriyat. 
SENFONiLER: 

12 Bükrel: Salzb~ 
verilerek Furtwaengl!.~ 
deceği Senfoni kkoJUI"&• 
vurtuile nakil 

(Divanı harbi örftye bi&zat müracaat eden Erden 
2:fendi meseleeiniıı t,aratı mtteemıdeden ibaret oldu
ğu ve li.zımgelen vesaik ve deWli kanuniyenin göste 
rilmediği, şahitlerin M&miat blldirllmediği, ve tahki
katJ iptidaiyeye .nazaran kuap deli Olman, vergi me 
muru Ali ve e,rattan Tahir Efendilerle ve Sarıbey ve 
fUbe reisi, Ulemadan hacı Zeynullah Efendi ve mer
but listede eeamiai muharrer savat~ isticvaplanna 
IUzwn görWdüğUnden bunlardan vezaifi resmiyeleri 
dolayıaile tube reiai ile vergi memuru efendinin is
tinabe ıuretile müstantiklik tarafından zabtolunacak 
ifadelerile tetkiki tahtezzeminde bulunan vesaiki aa
nuniyenin serian irsali ve diğerlerinin de phit ııfa· 
tile muhakemede hazır bulunmak Uzere hemen izam 
lan divanı harbi örfi kararile ve ehemmiyette tebliğ 
olunur.) 

bu zamanda babına yine hlkim olabilirdi c::;. 
rirat kalemine girdi. Ki.tip kartımıa iki ya 

Kadı bumı okur okumaz sıfırı tüketti ve ho,.fı pul 
pul yağ kesildi! Divanı harp vesaik ilttyor! Delllleri
nizi gösterin diyor! Şahitlerinizi ikame ediniz ihta
rında bulunuyor! Ve bundan evvel de zımni bir mua
haze var. Sonra (ruşeni muhakemeye nazaran) kay
dile istediği şahitlerin hepsi Erden taraftan. Bahu-
8UI kasap Deli Olman da çajmlıyor. Bu davet bil8-
büttin midesini bulandırdı. Gerçi Hacı Zeynullah ta 
p.hitlerin arasında idi, fakat yemin meMleai mtihim. 
O zaman Hacı inkar edemiyecek, belki de (benim 
haberim yok, bana böyle kimse taarruz etmedi) diye 
hepsini itiraf edecekti. Dünbeleği meseleden haber
dar etmek için jandarmayı, odacıyı, poli8 komi8erini 
saldırdı. Keskin bir sille gibi auratmda patbyan bu 
tebliğ, başını sereem etmftt;i Onünde deete ile du-

• ran evraka bakmak akhna gelmiyordu. Klttdı bir 
elinden ötekine devrediyor, bu sandalyeden o koltu
ğa, o koltuktan beriki eedire geçiy.ordu. Demek Er
den firar etmemi§, bizzat 9ivam Harbe müracaat ey 
}emişti. O halde gelen emirden haberi vardı. Fakat 
tifreli telgrafın içinde neler yazılı olduiunu nereden 

-18-
öğrendi? O dakikaya kadar aklına gelmediği halde - Once onları çağır. 
timdi Telgraf müdürünü dUtUndtl. Acaba o mu ha- Odacı iki dakika aonra, odaya PiP cevap getirdi: 
ber verdi? Acaba fifreyi biliyor mu? Yoksa tahrirat - Telgraf müdürü dedi ki vergi memurlle konu-
kltibl mi? Gerçi mutemet bir gençti.. U.kin.. Kadı IUYormut vakti oluna belki gelirmif. Tahrirat klti-
durdu, kendinden utanmasa kafasını ywnruklıyacak binin de iti varm19, bitirebüirse gelecekmit. 
tı: Kadı IBfaladı. Odacı 10murtuyor, ötekiler ehem-

- Hay ahmak hay! miyet vermiyorlar. Demek aleyhine ayaklanmıflardı. 
Diye aaylendt. Oyle ya, tahrirat kitibi Vergicinln Bundan o mi.na c;ıkıyordu, bu makamı tahkir, eahsı 

bacanağı değil mi? Ohalde ikiaillden de iti anlamak tezlil demekti. Onlara haddini bildirmek için tekrar 
ve Udaini de haşlamak I&mngeliyordu. Çıngırağı çal- odacıya haykırdı: 
dı. Dthıbe1etf aramaktan yeni gelen odacı yorgun ve - limdl! Amma fimdi plalfiler! Gelecekler! Gel-
lateblz, içeri girip durdu: miye meoburdurlar. Ben ö,te iıltiyorum. 

- Efendiyi buldun mu? - Bana ne baiJnyoraun Efendi?! 
-Yooo .. Klmbilir JMnde? - Vay! Kartı mı geliyoraun? Sen ldmıln be be-
- Aramadın mı'! rif ! 
- Aradım emme göreuıtıdim. - Herif ben delilim, aizım topla! 
Odacmm halinde bir bqkalık vardı Odacı çıktı. Kadı atet püakürilyordu. Dlbıbelek te 
- Tekrar glt ara. henüz meydanda yoktu. Bet dakika, on dakika bek· 
- Nerede bulunur ki. Bir saattir kottum. ledi. Odacıdan da 1e1J uda çıkmıyor. Çıngırağı çal· 
- Bu ne demek? dı, bir daha, bir daha yine eee Reren yok. Kapının 
Odacı emirleri vız geçiyordu. Hatta söylerken yU· perdesini kaldırıp eofaya baktı. Bet on ldfi eofada 

zUne bakmıyordu bile. itlerini takip için öteye beriye ıfdip geliyorlar, bazı· 
Sert aert haykırdı : ları da ayakta konUfuyorlar. Birisine eordu: 
- Şimdi gideceksin! Hem onu, hem Telgraf mtl· - Bizim odacıyı gördün mil? 

dürünü bulup çağıracaksın, Tahrirat kitibini bana - Konak kapl8lllda oturup durur. 
gönder. ., t ı •&•4'1111!8-' " Anqıldı. Odacı isyan etmltti. Bu, oruç hali de ~ 

- Telgraf müdürü vergi memurunun yanmda. lamazdı. Henüz ikindi üzeri. Ne kadar tiryaki olsa 

mıf, bfrteyler yazıyor, iki yamağı d8. kötede ,,
vermi§ler gazete heceliyorlar. Odanın orta8Jll8,..,, 
dar gelip durdu. Tahrirat kltibi b&fDU kaldlfJP edl= 
tı, eonra yine yazısına başladı. Kadı sabredeıll:_:..r 

- Bat efendi! de41. Sizi çaiırttım, niY8 ~ 
niz? 

O.tip gözilnU kaldırmadan cevap verdi: 
- itim vardı da. 

· - Ne işi ? 
- Mektup yazıyorum! 
-Mektup mu? 
- Evet. · 
- Aferin! Demek benim söztlmlln hiç eb 

ti yok. Size gayet mühim bir,,ey aoracaktllll-___ ...,,_ 
- Buyurun, oturun da aorun. Ayakta d 

oturun rica ederim. 
Kadı bunun açık bir istihza olduğunu anı

büabütün çileden çıktı. Deli gibi haykırarak 
fırladı, merdivenin solundaki vergicinln ~ 
~.Telgraf mUdUrile Vergici, karii karfly& 0 

lar, ıörUtUyorlar. 
- Sizi çağırmıttnn Müdür bey! 
- Ali Efendi ile lif atıyorduk. dryt ı~ 
Allah Allah! Bugün bütün hUkOmet J{A ıoJ fİ" 

mı ~tmieti. yokla o, aklım bozmuttu da böyle 
tiyordu? 

- Acalp ! ne -görllftlyordunuz ': dflllt~ 
Vergici derhal ayala kalktı, müstehzi bir 
- Hikmeti hUkbıetten bahsediyorduk 
- Hikmeti hUldllnet mi! tiJd 
- Yani, hangi hikmete binaen sizi azlet 

münakqa ediyorduk. 
- Beni mi azlettiler? 
- Rivayet o merkezde! f A t4caM .-rl 
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Gu~de~1::.e [~=~~~~=I~ll-rii--~~f~\~~~l 
Ah BAŞMUHA~RIRI 

'I' ANı rnet Ernin y ALMAN lngiliz 
kirde tnhhedefi: Haberde fi- ---
1'\i ' er ' at, lanı. ~eyde temiz, dü· 
Raıeteai 1j• olrnak, kariin 
~ 0 tnıya çalı§maktır. 

CONON 1 MESELE;LERI 
lst 
b •• Qnbutun En 
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Görüş ile 

Uzak Sark 

Ç'in - Japon meıeleıi, • 
modern bir kılığa so· 

kulmuf kurt, kuzu hikayesidir. 
Kurt kuzuyu yutmıya karar 
vermit olduğu halde, kabahati 
zavallı kurbanına yüklemiye 
bakıyor. Fakat kurdun bu de
fa kuzuya çektirdiği itkence 
etıizdir. Çünkü kuzunun bir 
parçasını kesip yiyor ve sonra 
diğer parçaları kesip yutu~~r: 

Yutulan ilk parça, Mançun ıdi. 
Daha sonra sıra, Jehol ve Tiençine 
geldi. Şimdi sıra Pekin ile diğer Uç 
Ulkededir. Ve işin tuhafı, biltiln ka 
bahat kuzudadır, mütecaviz kuzu
dur. 

Son hadise, haklı görUnmek için 
tutulan sinsi yolun en mükemmel 
numunesi idi. Japon casusları Am~
rikanın Çine tayyareler verdiğini 
haber alarak hadiseyi anlamak için 
uçuş sahasına hareket etmişler, fa
kat Çin nöbetçileri bunların oto
mobilini durdukları için ateşle kar 
şılanmış ve içlerinden biri öldürül
müş, nöbetçilerin arkad~lan mu
kabele etmişler ve Japon mütearrız 
!arın bir ikisini tepelemişlerdi. 
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ler. Fakat Mançurlliler istilaya kar 
şı ayaklandıkları zaman, medeniyet 
namına teker teker imha edilmeleri 
laznngelen çeteci sayıldılar ve neti
cede Mançuri adını taşıyan zengin 
eyalet, Japon toprağı oldu. 

Jehol eyaleti de, Japon istilasına 
karşı hududunu korumak cinayeti
ni irtikap ettiği için Japonlar tara
fından ilhak edilmişti. Daha sonra 
sıra, Japonyanın devlet merkezi ile 
me.9hur limanı Tiençin'e ve Çinin 
diğer üç ülkesine geldi. 

Niçin mi? 
Japonya Harbiye Nazırı Ge 

neral Sugiyama, bunu, kendi gaile
lerine dalan ve Çin meselesine ehem 
miyet verecek halde olmıyan dün
yaya bir kelime ile izah ediyor ve 
diyor ki: 

"Japonyanın sabn tükendi. Bu
günkü vaziyet devam ederse, Ja
ponya beynelmilel adalet esası üze
re sulhu korumak için kuvvet kul
lanmıya mecbur kalacak!" 

Ezopun kurt • kuzu masalından 
evvel ve sonra gelen her fatih ih
tirasını, adalet maskesile gizlemiş 
ise de Sugiyamanm meydan okuyu 
şu hepsini geride bırakmıştır. 

Japonya beş sene içinde, Ingilte
re adalarının nüfusundan daha faz. 
la nüfuslu toprakları ilhak etmiş 
bulunuyor. Onun daha nereleri il
hak edeceği belli değildir. Fakat o
nun bütün Şimali Çini kontrol altı
na almıya karar verdiği muhakkak 
tır. Belki de üç veya beş eyaleti is- · 
tila ettikten sonra biraz mola ve
rir. Birkaç sene içinde buralarını 

temessül eder.aFkat daha sonra ayni 
bahanelerle ilerileme hareketi de
vam edecek ve geride kalan iki ill· 
ke de istila edecektir. Çünkü Ja
ponya uzun bir zaman bekliyemez. 
Beklerse Çinin tedafüi kuvveGeri· 
nin inkişafı ile karşıl~maktan 

korkar. 

Bilhassa Ingiltere, Amerika ve 
Rusya hüklimetlerinin şark· 

ta kurulan yenı imparatorluğun ken 
di istikballeri üzerindeki tesiri kav
rıyamadıklarmı zannetmiyorum. Ja 
pon planı tahakkuk ettikten sonra 
onun istila ettiği sahanın nUfusu i
ki yüz milyonluk olacaktır. Bunlara 
Jaoonva ile Korenin nüfusu da ila-

iSTiYOR 
ziyet aldılar. Bu buhranlara saik 
oıan meseleler henüz halledilmemig 
bulunuyor ve hali. Avrupayı tehdit 
ediyor. 

Yazan: Lloyd George 

Amerika, mUhim bir mali ve sı
nai buhran içindedir ve h&la bu me 
seleleri hal ile meşguldür. 

Fransa, bugün de para buhranı 
içinde yüzüyor, Rusya, mukabil ih
tilalleri bastırmak i§ine dalmış bu
lunuyor, ve tathirat ameliyesinden 
kurtulamıyor. Onun bu işi bitirme
den birşey yapmasına imkan yok. 

(İngllt.erenin Büyük Harpteki Ba.svekili) 

ve.edilirse Japon imparatorluğunun 
nüfusu üç yüz milyonu geçecektir. 
Birkaç asır evvel bütün Asyayı isti
la ederek Avrupa ovalarına uzanan 
ordular, bu milletlerin ordulan idi. 
Bu milletlerin topraklan zengindir. 
Madeni kaynaklarla doludur. Bun
ları istismar için yalnız sermaye ve 
sayı lazımdır. Japonya ise bütün 
bu servetlerden ve bütün bu fırsat
lardan istifade etmek niyetindedir. 
Belki onun başladığı istila hareke
tinin biricik hedefi bundan ibaret
tir. 

Asıl Japonya, sığacağından fazla 
nüfus ile dolmuş bulunuyor. Japon 
çiftçileri sefalet içinde yaşamakta
dırlar. 

Japonları bu defa bu geniş istila 
hareketine sevkedcn amil, eski de
virden beri ayni hareketlere saik o
lan amillerin aynidir. Fakat istila 
bahanesi ne olursa olsun, bundan 
böyle Amerika BUyUk Ok
yanuşta, Amerikanın iki misli nü
fusuna hakim bir kara ve deniz dev 
letile karşılaşacaktır. 

Rusya, bugüne nazaran dünyanın 
altıda bir derecesinde iken Rusyayı 
karada ve denizde mağlup eden ve 
Rusyadan fazla nüfusa ve fazla me 
nabie malik olduktan sonra ayni işi 
tekrar edeceğine kani olan bir dev
letin komşusu olacaktır. Bu devlet, 
şimaldeki bUtün Mongollann yeni 
Mançu devletine tabi olduklarına 
inanıyor. 

B ritanya, bir hayli geç kaldık
tan sonra, yeni Japon teba

asının Cengiz Han idaresinde Hin
distanı istila ettiklerini anlıyacak
tır. 

Japon emperyalizmi, taarruz za
manlarını çok iyi seçmektedir. Man 
çuri, lngilterenin en müthiş mali 
buhran geçirdiği sırada zaptedildi. 
Japonya, Londra, Vaşington ve Ce
nevreden vuku bulan btitün ihtar
lara kulak asmadı. Londra ile Va-

şington o buhranlı sırada beraber
hareket ederek dayanmış olsalardı, 
Japonya gerilemek mecburiyetinde 
kalırdı. O zaman Amerika Hariciye 
Nazın müşterek hareket tavsiye et
miş, fakat Sir John Slmon hazır ol
madığını söylemiştir. Nihayet Ja
ponlar Mançurlye, hiç bir mUdaha
leye uğramadan girdiler. 

O zamandan beri Avrupa buhran 
dan buhrana atılmaktadır. Alman
ya, bu buhranların hiç olmazsa iki
sinden mesuldil. Endişeli bir daki· 
Irada, Fransa, seferberlikten bah· 
setmiş ve seferberlik emrini vermi
ye hazırlanmı§tı. Bu yüzden harp 
kopması muhtemeldi. Daha sonra 
Habeş meselesi çıktı. Rakip donan
malar Akdenizdc biribirine karşı va 

Bunların en mühimi, beynelmilel 
bir Avrupa mücadelesi halini alan 
Ispanya harbidir. Bu harp, Japonla 
nn Çindeki ihtiraslarını tatmin iç.in 
en mükemmel fırsatı vermiştir. Bu 

yüzden Japon orduları şehirden şehre 
eyaletten eyalete ilerilemekte, şark 
veya garpten hiç bir müdahale vu-
ku bulmıyacağma inanmaktadır. 

Yapılan protestolar ise protesto 
·dahi sayılmıyacak derecede yavaş
tır. Bu protestolar kansız bir tesvi
yeden bahsetmektedir. Japonlarsa, 
Çin ülkelerini parçalamak için 
ordu ve donanmalarını göndermek 
ve binlerce erkek ve kadını kılıçtan 
geçirmekle cevap veriyorlar. 

ı.M.I" ı as Orta mektebi Dar 

Merkez ilkokulunun bu seneki mezunları 

Milas, (TAN) - Bu yıl ilk okul- geleceklerle beraber orta mektebe 

dan 28 kız've 54 erkek talebe mezun kayıt için müracaat edeceklerin sayı

olmuştur. Orta mektep binası müsait sı 125 ten fazla olduğu tahmin edil· 

olmadığı için bu mezunları alama - mektedir. Bunlar mektepsiz kalacak 
maktadır. Halbuki köy okullarından lar demektir. 
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Avukatımız okuyuculanmızın sor

dulda.n hukuki işlere aşağıdalü CC\'ap 

lan veriyor: 
ı - Bayan Mualluya: 
Xocanızdan bıktığınızı, kendisini 

artık se\1medlğinizi \'e t>u sebeplerden 
dolayı bo anmak l tediğinlzl bildiri
yor n kanwıen gayenize vlisıl ola
bilmek için de benden fikir soruyor
sunuz. Ev'\'ela, size, t-"llilU söyliyeyim 
ki, hareketiniz yanlı tır. Mektubunuz
dan da anla§ddığı gibi, kocanızın hiç 
bir kusuru yok, ve evbıe daima 90k 
ili bakmaktadır. Artık sevmiyorsu
nuz diye aile yuvasını yıkmak hiç te 
doğru değildir. Bir de çocuğunuz ol
duğunu unutnıamalısmz. 1..aten, ha
kim de bo§anma karan veremez zan .. 
nmdayım. Sebebi ise, kocanıza isnat 
edeblleceğinJz bir kusur ~·oktur. 

2 - Fatihte, Bay Fahrettin Kaya
ya: 

1 Anlatt~ğınız hadise tamamen em
niyeti suilstimaldir. Ceza kanununcla 
bu hususa müteallik maddeler \"ar
dır. 

8- B. F. L. ye: 
Karınızın zina ettiğfnl l bat eclebt

llrsenlz, hakkında. hapis kıı.ran ala,. 
bilirsiniz. Kannızm suç ortağı olan 
erkek te ayni ceza ile cezalandırılır. 
Kanuni muamele yapılması i~irı, bir 
istida ile Cilmhurlyet lUtiddelumu
millğlne müracaat etmeniz icap eder. 
l.\ltiddel umumnik evrn.Junızı polise 
ha,·ale eder. Da,·a da böylece ba.sla
ınış olur. 

4 - Bayan Senlyeye: 
Oğlunuzdan nafaka lstt~·eblllrslniz. 

Mahkemeye müracaatla, oğlunuzun 
ka:ıa.ncmı is bat etmeniz lfızımdır. Ko.
:ıancı nisbetinde de size bakmakl11 
mükelleftir. 

5 - C. K. l.nwW mektuba: 
Hareketiniz yanlır;. Çok ucuz satın 

aldığınız maim çalmmıs oldub'llllU 
mademki bUlyordunuz, polise mUra
caatla. hmı17.lan tuttunnaya. te.şeb
b~ etmeli idiniz. Herha!cle, şimdi de 
vaziyetten polisi haberdar etmellsl· 
nlz. Size ancak bu nasihati \'erehlli. 
rim.. 

6 - Bay Recep Uğurluya: 
Sualinizin OO\>ahmt kanun açık bir 

surette \'ermektedir. Yazıyorum: 

Kanunu medeninin 545 inci nıa.dde-ı 
si: "Ka.nuni \'e mensup mira çılar, 
mira."' reddedebilirler. l\lilteveffanın 
vefatı anında terekenin borca m~ 
tagrak olduğu şayi ve~·a ablt olur
sa, miras rcddedllml5 olur." diyor. 

7 - Bayan F. F. ye: 
Arzunuz üzere mektubunuzu t.aaJı .. 

hütlü olarak post.aya verdim. 

lsmail Kemal ElbiJA: 
(İst.R.nbul Barosunda. avukat) 

Biga Yeni Baştan 

Kuruluyor 
Biga, (TAN) - lki yıl önce kıs.

men yanmış bulunan kasabamız, ye
ni yapılan betonarme ve çok şık bi
nalarla eskisinden daha mükemmel 
bir hale gelmiştir. Yananların yerle
rine yapılan binalar, kasabamızı baş .. 
ka bir şekle koymuş, yeni bir kisve
ye bürünmüştür. 
Yangın yerler.lnde pek az arsa kal 

mıştır. Bunların da içlerinde ustalar 
hummalı bir faaliyetle çalışmaktadır. 
Yeni binaların bir kısmı lzınirvari bir 
katlı ise de bir kısmı apartman siste
mindedir. Bunların aralarında yangın 
duvarları da vardır. 

Bahkesirde 
"Kumru" yu 
Kaçırmışlar 

Balıkesir, (TAN) - SaY.~ştepe na 
hiyesinin Tavşancıl köyünden Ahmet 
kızı 14 yaşında Kumru, Göğen Kara 
keçili köyünden Halil oğlu Feyzullah 
ile Muhtan köyünden Kara Mehmet 
tarafından kaçınlmı1'tır. 

Sıvas • Malatya 

Hattı Açlldı 
Sıvas, (TAN) - Sıvas - Malat

ya demiryolu işletmiye açılmış, Uk 
tren şehrimizden Malatyaya Vt' Di
yarbekire hareket etmiştir Bıı yeni 
hattın açılması Uzcrine Sam"'•.m ve 
Haydarpaşa trenlerinin kalkı~ ve ge
liş saatleri değişmiştir 
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Dünya fQlllpiyonu Coe Luvü'in galibiyetlerini gösteren kitap 
öniilule dört dünya ıampiyonunu yere sermif olarak görüyoruz. 

Sual İfareti içinJelri bQf lngilü bolrsörünündür. 

Dünya Boks Şampiyonluğu 

Siyah Kaplanın 
Yumrukları lngilizi 
de Yere Serecektir 

Siyah Kaplan diye anılan dünya ağır siklet f&Dlpiyonu zenci 
Coe Luviz'le lngiliz Tommy Farr fU dakib.da dövüte çıkmıya ha
:ıırlanıyorlar. iki boksörün idman esnasındaki ufak aakatlıklan 
mini olup maç tehir edilmezse bu büyük çarp19manın neticesini 
yann aktama kadar telgraflarla öirenmit olacağız. 

Amerikadan verilen haberler ara
sında, bilet aatı,mın beklendiği kadar 1 
iyi gitmediği bildiriliyordu. Yüz bin
lerce dolar verilecek bir müsabaka. 
nın zaran da o niabette bilyük olur. 
Bilet satışının hararetli gitmediğini 
gören organizatör'Un boksörlerin id
man esnasında aakatlandıklan baha- ~ 
nesini çıkararak maçı bir müddet da- ~ 
ha tehir etmek istemesi tabiidir. Ba. ~ 

hane ile de olsa, böyle bir tehir zen- -
ci boksörün işine yanyacaktır. ÇUn- ~ 
kil, hbılatm yUzde kırk sekizi için ~ 
dö~mek üzere kunturatmı mızaıa
mıştır. Bu gibi vaziyetlerde maçların 
tehir edilmesi, hattı bUsbUtUn mUsa. 
bakadan vaz geçilme çarelerinin a
ranması Amerikada ark sık görülen 
teYlerdendir. 

Yugoslavya 
lstirak 

Etmiyecekmis 
Belgrad, 25 (TAN) 

Merkezi Zagrep' te bulunan ! 
Y ugoalav Atletler Birliği 
idare heyeti, Yugoslav atlet
lerinin bu yıl Bükrefte ya• ~ 
pılacak olan Balkan atletizm ~ 
müsabakalanna İftiralı et- ~ 
memelerine karar vermiftir. ~ 
Bu karara sebep olarak mali ~ 
gii"ükler ileri sürülmekte- ; 
Jir. 

Biz şimdilik mtısabakanm lıbılat 

tarafını alikadar eden tehir meselesi 
ni bir tarafa bırakarak, bu mühim 
maçta galip gelebilecek boksörün şan 
aını tetkik edelim: 

Siyah kaplanla çarpışacak olan tn
ğiliz şampiyonu §imdiye kadar çar
pıftığı hasımların ekserisini beklen
mediği gekillerde dövmüştür. HattA 
son zamanlarda eski cihan şampiyo
nu Max Baer'i de yenmiştir. Fakat, 
çarpıştığı adamlar arasında Coe Lu
viz kadar dehşetli vuran bir döğüşçü 
yoktur. Vakıa eeid dUnya şampiyo
nu Max Baer sağ yumruklarının ıtid
detile şöhretini temin etmiş bir bok
sördü. Yalnız İngilizlerin çarpı§tığı 
zamanlarda eski dünya şampiyonu
mm ortada ancak gölgesi mevcuttu. 

Siyah kaplana gelince; profesyonel 
boksa başladığındanberi, bir kere 
mağlup olmuştur. Mağlupları arasın

da Uç eski bir de yeni dünya şampi
yonu vardır. 

Şimdiye kadar yaptığı müsabaka
ların ancak dört tanesinde rakipleri 
dokuz devreden fazla dayanabilıriiş
ler. diğer hasımlannm hepsi dokuz 
devreden evvel zencinin müthif ya."ll
ruklannın esirile bayıltmışlardır. Si-
yah kaplanın en tehlikeli tarafı, iki 
yumruğunda da en mukavim döğüş. 
çü1ere yeri aptUrecek kuvvet ve stlrat 
hn1nnmsumttr Ekseri me,ıhur boksör 

~_,._,,_,,_~"-' 

lerin yalnız bir yumruklan rakipleri 
dli§Urecek kuvvettedir. O şekildeki 
boksörlerden aakmmak az çok mUm
kUndUr. Zira ya sağ, yahut sol yUım
ruğun tehlikeli olduğuna göre mü
dafaa vaziyeti alınabilir. Halbuki zen 
ci sağlı sollu vurduğundan iki taraf
lı müdafaa vaziyetini daima muhafa
za etmek pek müşküldür. 

İngiliz boksörünUn ayak oyunları
nın ağır olduğunu bUtUn mUtehusıs
lar kabul ediyorlar. 

Ayak oyunları ağır bir boksörün 
iki taraflı vuran bir yumrukçudan 
kurtulması ihtimali yok gibidir. Yal
nız bazı İngilizler boksörlerinin en 
şiddetli yumruklara taha.mmül edebi 
lecek mukavemette olduğunu ileri sü 
rUyorlar. Kanaatimizce, lngilizin çe
nesi çelikten olsa siyah kaplanın tam 
noktasına isabet edecek herhangi bir 
kroşesine dayanamaz. 

Bunun içindir ki, ağır siklet dünya 
şampiyonluğu maçında İngiliz boksö 
rUnUn bUtlln tahminleri aşan dehşet
li bir dayak yiyeceğini ve müsabaka-

Askeri 
Mektepler 
Bayramı 

Sporun her şubesinde büyük faali
yet gösteren askeri liseler bugün Ku
leli lisesinin önündeki yüzme havuzun 
da senelik su sporlan ımüsabakaları
nı yapacaklardır. 

Bütün askeri liselerin iştirakile sa
at 15 te yapılacak olan bu müsabaka 
lann progra.mJIU yazıyoruz. 

1 - istiklal marşı, 2 - Askeri li
seler müfettişi tarafından söylev, 3-
Geçit resmi, 4 - Atlamalar, 5 - 100 
metre serbest yüzme, 6 - 200 kurba. 
lama, 7 - 100 metre sırtüstü, 8 -
Seferi teçhizatla atlamalar, 9 - Su 
altında yUzıme, 10 - Bayrak yarışı, 
11 - Elbise ile yüzme ve su içinde 
soyunma. 12 - Kurtarma ameliyele
ri 13 - Su topu müsabakaları, 14 -
Pavl bot yarışı. 15 - Mükafat. 

Dünkü Su Topu 

Müsabakası 
Modada yüzme havuzunda dün de 

Macar yüzücüleri ile müsabakalar ya 
pılmıştır. 

Dünkü müsabakalarda Macarlara 
karşı çıkan İstanbul muhtelit su to
pu takımı bugün 4/ 200 bayrak yanşı 
nm reva.nşı ve son su topu müsabaka 
sı yapılacaktır. 

Yeni Bir Spor Mecmuası 

Çıkıyor 
Kıymetli spor idarecilerimizden B. 

Hayri Cel!l tarafından San Lacivert 
ismile bir spor mecmuası tesis edil
miştir. 

İlk nüshası 6 eyliUde çıkacak olan 
yeni arkadaşımıza muvaffakıyetler 

ve iyi hizmetler dileriz . 

Bir Zenci 
700 Me renın 
Rekorunu kırdı 

H arikultul e bir koşucu ole/ uğunu 
isbat eden Ben Jolanıon 

A vrupaya türneye çıkan Amerikan 
atletleri arasında bir zenci süratçi var 
dı ki, çok büyük şampiyon olduğu te
min olunuyordu. Hatta Amerikan 
münakkitleri Berlin olimpiyadında üç 
birincilik alan meşhur Jess Owens'ten 
daha parlak olacağını temin etmekte 
idiler. 

Pariste yapılan atletizm müsabaka 
lumda, fevkalbeşer bir süratçi oldu
ğu söylenen Ben Johnson 100 metre 
dünya rekorunu 10,2/10 da yapmıya 
ve bu süretle yeni dünya rekoru tesi
sine muvaffak olmuştur. 

Bu dereceyi Berlin olimpiyadmm 
dömi finalinde meşhın Jess Owens'te 
yapmıştL Fakat rüzgarın arkadan 
geliği idia edilerek muteber addolun
mamıştı. 

nın yansı geçmeden ~re serileceği
ni zannediyoruz. 

Bizce. siyah kaplan Coe Luviz seki 
zinci devreye kadar rakibini bayılta
rak maçı kazanacaktır. 

Şarkılarla Fanteziler 
•-

AL L 1 
YEMENi 
ıJAŞLARKEN 

B u şarkılar, hepin~, hepi
mizin biJdiği gUftelcr<lir. 

Kimisi taze, kimisi bayat... Devir-
k • rnue !."'h !'tV.) ı. .. uun,.., "" uuut::u .-ıı-

le dolaşmı~ şarkıl&. Nakış işliyen 
kadınlardan, çember çeviren ço

cuklara kadar herk~1n ağzında 
bir sakız gibi (,;i~enmic; şarkılar, 
eski be!rtelerden bug'Jntct1 modem 
tangolara l<adar kmc1i devrinin 
tarihini yaşatan tJ&rkılar. 

Güre! Hakemliijinde 

Bir Yenilik 
Bu sene lz;:nirde yapılacak olan 

Balkan güreşleri esnasında güreş ha 
kemliklerinde memleketimizde ilk de
fa olarak bir yenilik yapılacaktır. 
GUreş federasyonu tarafından ha

kem kararlarını belli eden ve Berlin 
olimpiyadlannda tatbik edilen kırmı
zı, yeşil ve beyaz renkli elektrik lam
ba tertibatmın lzmirdeki güreşlerde 
yaptırılmasına karar verilmiştir.Mem 

leketimizde ilk defa bu şekilde hakem 
kararlarım süratle tespit eden lam
balı müsabakalar lzmirde tatbik edil
miş olacaktır. Müsabakaların büyük 
bir intizam ve mükemmeliyette cere
yanını temin için tayin edilen komite 
faaliyete geçmiş bulunmakta şimdi
den bu tertibatın ikmaline çalışmak-

tadır. 

Komşumuz Sovyet 

Sporcuları Geliyor 
Her sene gibi bu sene de Sovyet 

sporoulan ile Halkevi şporcularımı
zın temas yapmalarına karar veril
miştir. 

Sporculanmız geçen sene Sovyet 
Rusyaya gitmiş olduklarından bu se
ne spor teması Türkiyede olacaktır. 

Hali hazırda Avrupada spor temasla
rı yapmakta olan Sovyet sporcuları 

şehrimize A vrupadan avdette uğrıya 
caklar ve İstanbul, Ankara, lzmirde 
futbol, güreş. iskrim, atletizm. yüzme 
bisiklet müsabakaları yapacaklardtr. 
Sovyet sporcuları TUrkiyeye 70 kişi
lik büyük bir kafile halinde gelmekte 
dirler. 

:~i 
! rtL-r: ~ 
l"""'~~' 

işte bunlan alıyoruz ~~ her bi-
rinin hikiyelerlni, masallannı an· 
tatıyoruz. 

Her şarkı yaşanmış bir ha
~atın mahsulüdür. işte oi.ı l•u h.ı
;'Utm içyüzünü arıyaca~ıt.. bula.
c:ığız, bulamazsak ... 

Fantazilerime bestekilrhır ~ii-

crnmesinler. - Fii..E 

• 
- Nazlanma! 
- Değil anam, yoruldum. Kal-

bim fena sıkıştırıyor. 
- Bu akşam sen de iştahsız çal

dığının farkındasın ya! 

• Sahiden yorgun. Bütün gün çalış 
mış. Elbette çalışacak, delikanlı bu. 
Onun için yorulmak nedir ki. Bir de 
fa kötü yerinden vurulmuş. Yaralı 
aslan gibi. Yok - laf, aramızda - son 
günlerde dalgınlığı qa fazlalaştı, 
hüznü de derinleşti, huysuzluğu da 

arttı. 

• 
Ona fazla da ısrar etmediler. Et-

mediler amma o biraz sonra gondol 
lann peşinde kitar çalan esmer, sol
gun ve toy Venedikli ii.şık gibi si
yah kadife yeleğinin cebinden mız
rabını çıkardı. Ocağın yanındaki sa 
zmı aldı. 

Ben güle deste bağladım. 
Desteye beste bağladım. 
Dün gece yar hanesinde 
O söyledi ben ağladım. 
Ben söyledim o ağladı. 
Allı yemeni. 

• 
Bir bahçeden, bir bahçeye salla-

nan yeşil oyalı al bir yemeninin o
nun hayatına nasıl girdiğini, onu 
nasıl bUyUlediğini bilmiyen yok. Sa 
n Hasanın kızına abayı yakalıdan 
beri oğlanın hali başkalaştı. Ne 
imiş. San Hasanın çiftleri. çubuk
ları, davarları, yok bilmem neleri 
varmış ta kızını böyle bir ne idü
ğü belirsize veremezlermiş. GönUl 
yasak tanır mı hiç? Mercimek fı

rında. 

Yosmanın evinde karşılıklı ağ 
!aştıklarını, son bestesile if 

şa ettikten sonra ateşin bacayı a
damakıllı sardığını hepsi anladılar. 

- Yapma be yeğenim, içimizdP 

yabancı yok. Dünyada avrat ıı:ıJ. 
madı?. 

.,ı 

Yemenimin uçlan 
Çıkamam yokuşları •• ~ 
Ne coşuş, ne coşuş. ~ 

öyle bir geçmişti ki ark~ ~ 
ne endişelerini görebildi, ııe 

r;alannı. """' 
- OmrUne bereket Nuri• ı 

tezenen "mızrabın" kı:rılırJ1~ 
Alnında inci gibi toplanan ~Jo'I 

sildi. Dalgın dalgın elindeki ~ ~ 
malı al çevreyi katladı açtı, 
ladı ve... .~ 

v'" lnrlcıra bır.lirt.a.-.ru!la~.: ", 
ladı. ~Ult 

- Nuri kendine gel ~ 
diyorsun. . ~ 

S mra birden, yerind:O: rl 
dı. Sazı attı ve kah ~ 

pısmdan fırladı. Kapı ca~); 
gırdıyarak üstüne kapandı· 
dan: ~ 

- Nuri, Nuri, Nuri! diye~, 
diler. O. yayından çıkan ok ıı. 
karşıki yokuşu tırmanıyord 

• 
- Vurgunluk yaman şeY bt'-
- Delikanlının hali b~tik· '{tJ~ 
Biribirlerinin yüzlerıne . 1'it 1' 

manalı bakıştılar ve endişeh ,,ııl 
tifhamın kıvrıldığı ka~ıarı~)'l.,,,, 
da yaşaran gözlerini silen 
kırdı. ~,;f 

- Şu koçun derdine de 
1 

cak yok mu içimizde yabU· 

• 
-Ben! .. ~ 
Göz~r Osmana çevrıldi· ~ 

ne isterse yapmaz? Daha 
0110~ 

karşıki sırtın arkasın?a gea)" -'; 
tarlanın öte yanındakı h~:f1l ~ 
la sırt eder de Sarı aa~ 
bile duymaz. ıoJ (I' 

Osman yamandır. Yaoat 
par. 

• t' 
- Kızım gramofonu kaı>" • 

Yemenimin yeşili . 
Kaybettim ,ben eşirJlJ. 
Yemenim sende katsın 
Sil gözünün yaşını t' 

k pa. 
- Kızım gram of onu a pi. 

Alh yemeni. pullu ye~:rııt'I' 
- Kızım şunu kapat dıV 

na! 
- Niçin baba? 
- Oy le istiyorum! 

- . . • ' ••söndilr" 
- Umbayı karart. 

-... Ik/ 
- Haydi Allah_ .r~hat 1 4' 

Bu gece hiç iyi degıJırn. il d01 
Odaya sessizlik ve kara::tilı •~ 

Gülkız uvudu. Ba?ası glrl• 
tçeriye üşütücU hır rUz ,), 
damla ay ışığı girdi. il 9""1 

Olü biitıralnrla dolu yeŞ f(~ 
sandığın kapağ'ını kaldırdı şil o1.A, 
gözünü a"tı . Ve kenarı ye· ,.,ı f' 

"' "'ılet'P" 
al bir yemeni çıkardı, go 

dl 

• 
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•• ustaf a Kemalle 
Ovünen Silvan 

"Slt\•a , n ın •·olu" 
"n ÇayJa.rıa dolu • 

u ' Yoldan ge9en" 
Unutur ··ı·· ,, "Jıa,ı; ço u. 

6dat ouııaıw·• 
"~ su,·an Un aldı." 

Ul;tafa Krema.I" 
,, • Silvan'dn. kaldı." 
Aga~la dolu" 

••)! Hep sab'1 solu" 
llSf.afa. Kemal" 

" Açtı bu Yolu." 
\'oktur yala.nı~:" 

So Silvan :;·ı lanı" 
lcrnaı, incitmez" 

• , Kadir bileni." 
Dağları kaya" 

.. . Kırıan oya." 
su,·a.n bağlıdır" . 

Yıldızla. aya." 

S on nefesine kadar ı<aypak ve 
Jıitı. • kaytak olan Şeyh Nureddi
lııUs ogıu, ve son hain nefesini bir 
~eğ:crnecıe veren Şeyh Fahrinin 
~lle!" ~Yh Misbah, Silvanın beş 
<le Çt~k ilk mektebinden iyi derece
tebin· ~ş ve Diyarbekir orta mek
li. 18

1 iyı derece ile bitirmiş bir genç 
~ 'l'eınmuz 937 de -kimbilir ka
li.bı: :~fa. Türk devletine kar§ı si
'.l'ur1t ır gaflette bulunduğu için 
dı. topraklarına cansız yuvarlan-

Fratın ötesinden bir görünü' 

beşikte yatan Silvan çocuklarının ha ne bileyim, ben de onun, sen de 
kulaklarında bir insanlık, §efkat, onun, bu toprak ta, bu ?,ök __ ~e, bu 
i§ ve kahramanlık masalı olarak denizler de onun .. Ve "O Türk ta-
dol~ıyor. rihinindir. Ben burada Silvanı yaz

madım. Yeni Türk tarihinden bir 
tek harfi buraya geçirdim. li'ak . beta at Sılvan, dallan budaklarile A Iınmış buğdayın yolunu Sil

vandan geçer sananlar Trab 
lusgarp sahillerinin ve Anafartala
nn büyük kahramanını karargahi
le beraber orada birkaG ay durdur-
muşlardı. "O" nun bir "durmaz" 
olduğunu ancak bizim devrimiz öğ
rendi. Viran Silvan "O" nun durdu-
rulduğu "durmaz'' günlerinde şen
lenmiş. l§te meydanda. Kayadan 
dağın cenup ba~rını kuşatan kasa
bayı bir baştan bir başa geçen, iki 

deği~r b~ üç başlı hiyanet demek 
dır iti ır. Sılvanın öz gençleri de var 
te itı Onlardan birisi sesi henüz saz 
~~- gelmiyen yukarıdaki güfteyi 
~~tır. Adı sanı bilinmiyen, "la
t:I lere kan~an bu gencin kalbin
ttk ~ıneli. Ve bu genç, bu illerde 
lat değildir. Böyle sıra sıra adsız
~ lepelenen soysuzlardan büsbü

~~aşka düşünüyorlar, başka ve 
lİlıd duYUyorlar. Ve Fıratm öte- yanı ağaçlı şose onundur. Şimdiki 
ta~~ böylelerin sayısı, sayılmıya- genç kaymakam, çalışkan Erzurum 
hUitu adar çoktur. uıu orta menfi çocuğu Ekremin - şu gördüğünüz -
leu k tn.ler vermek te Misbahın gaf- beton çeşmelerinden onun suyu ak-
~arı.e:~ar değilse bile ona yakın bir maktadır. Yaradılıştan sürmeli şen 
diye .tir. lier "bu vatan bizimdir" kadınların, kırmızı yanaklı, çırçıp-
4~1~n bu noktaya mim koyması lak, şen çocukların çimdikleri "yı-

ı~ b Si} kandıkları" şu errak derenin üs-
tıi he "~~lı. adsız delikanlının - ötesi- tündeki köprü onundur. Bugünkü 
~d tısını güya düzeltmek kabalı- geniş fidanlığın yerini o günden o 

~ bulunduğum - yukarıdaki seçmiştir. !ki salonlu Halkevi onun 
aYtıa Utnesi "tam hakikat" !erin bir dur. Millet dershaneleri onundur. 

Sidır, 
Havuzlu bahçe onundur. Mektep o-

~ v nundur. Ortalığa emniyet veren, ha 
et, __ Diyarbekirin 96 kilomet 
:r t inlere aman vermiyen, Misbahları 

~-aı e~ o esinde ve eski Dersimin 
bii~ıe~ koşesinin berisindeki Silvan tepeliyen yiğit jandarma delikanh· 

liar· r. larile yüzbaşıları Hamdi onundur. 
hıııtt 1tada Diyarbekir halkasını Çeşitli Silvan yılanları bile onun a-
lııak lluı. Bu halkanın yarım par- yaklarındaki çizmelere yüz sürdük-
lı5Pt\i.l!ağında Dicle köprüsü var. Bu leri için ehlileşmişlerdir. Kimseyi 

ltıa~ .~en sonra Dicleyi be§ altı par korkuttukları bile yok. Bu şose ye-
hq 'tlJ. Of.eye kadar takip ediniz. !şte ter mi hiç? Biraz cenubundan Di-

deık esare arasına irili ufaklı tam yarbekir - Van demiryolu da geç-

i~ Uı tane çay, irmak, dere dökü- mek üzeredir. Bu da onundur. Da-

Silvanlı genç adsız! Ne doğru söy 
lemişsin: Dağları kaya, kırları oya, 
Silvan bağlıdır, yıldızla aya. 

!Altışar 
Aga mahkum 
Oldular 

Bilecik, (TAN) - Burada düğün 
arabalarının önüne geçerek içindeki
lerden bahşiş istemek adeti vardır. 

Buna isfl1aden, yere civili bır tahta 
koyup düğün otomobilinin önüne g&

. çen bazı gençleri poliste teşebbüs et
miştir. 

Bunu dinlemek istemiyen gençler 
mukavemete kalkıştıklan i~in zabıta 
memurlarına karşı gelip teravUzkare 
ne harekette bulunmak su~u ile der
hal oeza mahkemesine vtrilmişler, 

muhakemeleri hemen görii'erek altı
şar ay hapse mahkum olmuşlardır. 

---o---
Milasta Dikiş Sergisi 

Rağbet Gördü 
Milas, (TAN) - Ulkü Biçki ve Di-

kiş Yurdu 24 talebeye bu sanatlcri 
öğretmiş, yapılan imtihan sonunda 
22 talebe diploma almıştır. Yurdun 
açılan sergisi büyük bir rağbet gör
müştür. 

b:r' OlçUimez kırları .susuz geçen 
~olcu · · ~ak . ıçın bu dokuz suyu aşa-

''tıı Sılvana varmak ne hoş oluyor. 
b>.. cenn<!t" i bilmiyorum, fakat bu 
'tırıer 

1 Milasta Yeni Sube Binası 
• 

~lı d ın irmakları akar Atam de-
' e 

ı. .. lleıeYu ... 
"Op .. Yapılmakta olan şoEe ile 
~ liiler bir biterse modern işlerle 
lııtkenen °rtaçağ şatosu Silvana git
\G.tı daha başka bir zevk olacak. Sil 

'at>: on beş kilometre bir yolu sola 
•:e l'sanız eski Beyleri ve şatoları 
lt~eşhur Hazron nahiyesini bir 
tı, la''a rn· u .. ·b· d "'lliı "' ınyat ru gı ı seyre er-
l't~ lik fırsatta keklik avına gide-

%" 
h ~ "an, resmini gördüğünüz Kara 
d~~-enı. k' -~ı ım oğullannın şatolarile 

~~' Yetiştirdiği iyi tütünlerle, 
g~rÇlerıe değil, temiz sokakları, 
~e~ aıunı, yemyeşil fidanlığı, deste 

cl.trı~ ltavaklan ile değil, Silvan. Yıl
l.tıı-n\' Ordulan Grupu Kumandanı 
'\\ııu. a Mustafa Kemal Paşa ile ö-

. Aıustafn Kemal adı bugünkü 

·--- ·-....--T'----,..·~-----'" l 

Yeni yapılan şube binas 

Milas. (TAN) - Halk tarafmdan bina yapılmıştır. 
temin edilen beş bin lira ile, çok ha- Binanın açılış merasiminde bUyük-
rap bir halde olan bura askerhk şu- çe bir kalabalık bulunmuştur. 
besi binasının yerine yeni ve asri bır 
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Ç abuk kalkın! .. 
Uykulu gözlerle yatak

larında sağa sola. dönen arkadaş
lar, telişla sordular; 

- Ne var? 
- Mavilerin tayyareleri gelL 

yor ... 
Kulak verdik; haber doğru idi; 

Tepemizde ardı arası kesilmiyen 
vızılWarla birtakım tayyareler do
laşıyordu. Kırmızı kararg9.hm bom 
bardıman edildiğine şüphemiz kal
madı. Bereket versin vaziyeti anla
mak için alt kata koşan bir arka.. 
daş, son malumatla. mücehhez ola,.. 
rak bir dakika sonra avdet etti; 

- Havalanan tayyareler bizim
kilermiş ! Teliş etmeyin! 
Yüreğimize sular serpildi. Fakat, 

uyuyabilirsen uyu.. Esasen; uyu
yacak vakit te yok. Damla. damla. 
akan çeşmede, ~ya yüzlerimizi 
yıkadıktan sonra, umumi karar. 
gah edindiğimiz kahvede toplan
dık. Bugün, kırmızıların arasında 

bir dolaşma yapacağız. 
Çorlunun kuru bir hava.sI var • 

Gündüz nekadar sıcaksa, gece o 
kadar serin oluyor. Güneş, ufukta 'Atatürk harita başında 

kendini gösterin -
ce, Ağustos ayın
dayız. Ortalık ka 
rardıktan sonra, 
Nisan ayma giri -
yoruz. Gündüzle 
gece arasındaki 

bu sühunet farkı; 
Trakyanın bilhas· 
sa, yüksek kıs -
mında daha çok 
hissediliyor. Yer

MEHMETÇiGI 
MANEVRADA 
DiNLERKEN •. 

lilerin anlattığına göre kışın Çor
lunun ayazı pek de~etli olurmuş. 
Hatta, birine beddua edileceği za
man §Öyle denirmiş; 

- Dilerim Allahtan ... Çor1unun 
ayazında kalasın! 

Biz, Çorlunun ayazını yemedik 
amma, şimdiden tozunu toprağını 
yalamıya başladık. 

O tomobillerimiz hazırlanmış
tı. Vakit geçirmeden yola. 

~ıknıak lazıµt ... 
Saat tam sekizde kırmızılıı.nn 

mevzi tuttuklan sahaya. doğru, 
toprak bir yol üzerinde, sarsı1a sar 
sıla ilerliyoruz. 

Yer yer, kuraklıktan çatlamış a. 
razi üzerindeyiz. Tozlar altında 
rengini kaybeden çalılıkları, bir a
ğaç gölgesinin hasretini çeken bağ 
rı yanık toprakları. yıldırım hızile 

çiğniyerek geçiyoruz. Gözlerimiz, 
ufuklan araştırmakla meşgul... Fa 
kat kırmızılar, kendilerini o kadar 
mükemmel saklamışlar ki: burada 
yüz bin kişiliık bir ordun un hare
ket halinde bulunduğunu, hayal 
kuvveti en yüksek dereceye varan
lar dahi tahmin edemezler. 

Nihayet, içimizden biri, ilk keşif 
te bulundu; 

- Ben gördüm! .. 
- Neyi? 
- Kırmızıları .. 
- Hani nerde? 
Gösterdiği istikamete baktık. 

Burası kilelik bir meşelikti. Dallar 
da hafif bir kıpırdama farkedili
yordu. Bütün dik~rntimizi gözleri
mizde tophyarak baktığımız za · 
man, kırmızı işaretli iki kasket gö 
re bildik. 

Kırmrzıların mevzileri arasına 
girdiğimize şüphe yoktu. Otomobi
li burada durdurduk. Ortalıkta çıt 
yoktu. Dikenli çalılıkları aralıya
rak, ilerlemiye çalışıyoruz. Üç beş 
adım ·kadar yürüdükten sonra, 
Mehmetlerle karşılaştık. Her gün
kü işlerini yapar gibi, lakayıt ve 
ciddi, çalışıyorlardı. Kimi, kendine 
boy çukuru kazıyor kimi avcı çu
kurundan etrafı kolluyor, kimi ma
vilerin istikametine gözlerini dik
miş hücum emri bekliyordu. 

·, çlerinden birine 
- Muharebe ne vakit? Di ,, 

ye sorduk. 
Mehmetçiğe mahsus, esrarlı bir 

gülüşle dudakları büküldü; 
- Onun orasını büyükler bilir! 
- Sen, ne dersin bakalım, so-

nunda kim kazanacak, kırmızılar 
mı, maviler mi? 

Bu sefer ciddileşti; 
- Kırmızı - mavi yoh a ... Onu 

biz uyduruyok ! 
- Niçin uyduruyoruz? 
- Manavra va da! .. 
- Manevra ne demek. baua an-

~~ ... ""t 
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Son manevralarda büyük muvaf
fakıyet gösteren tayyareci 

Bayan Sabiha Gökçen 

latir mısın? 
Bir mi.ıddet düşündükten sonra, 

cevabını verdi 
- İki ordu ga:rşı garşıya cephe 

tutuyo.. tüfekler, toplar. makine
liler işliyo .. Emme, sahfoi kurşun 
atmıyok dd! .. 

- Peki. Şuradan bir mavi geç-
se ne yaparsın?. 

- Heç! .. Esir ederin!. 
- Yn, kaçarsa ... 
- Yalancıktan tüfeği dorgultur, 

kaçma ülen diye bağırırın .. Dinle
mezse, bi manavra gurşunu çala
rın .. 

- Manevra kurşunu yakında\? a. 
tılrrsa, insanı yaralar .. Arkadaşına 
nasıl kıyarsın?. 

Kıs kıs güldü: 
- Ben de yaralamak için at

man ya .. Gorhıtmak için atarın ... 
Kırmızı Mehmetlere, veda ede

rek, ma\i Mehmetlerin saftan ara 
sına karışmak üzere yolumuza de 
vam ediyoruz. 

Arkadaşlardan biri; böyle cephe 
cephe dolaşmamızı, doğru bulmı
yarak: 

- Çocuklar, diyor, birinden bi
ri, bizi yakalarsa karışmam ha! .. 

- Ne diye? 
- Kırmızılılar, maviye haber gö-

türdüğümüzü sanacaklar, maviler 
de kırmızının adamları oldueumuz 

dan şüphelenecekler! Artık işin 

yoksa; derdini anlat! .. 
Gazetecilik gayreti olmnsa, bel

ki geri dönerdik. Fakat, kısa bir 
:münakaşadan sonra, hududu geç
miye ekseriyetle karar verdik 

Saraya, yaklaştığımız sırada; mı 
vilerin ilk hatları gözüktU.Me! 

ruz düşman, belli ki, kuşkuda idL 
Otomobilimiz geçerken, mevzile. 
rinde yer alan Mchmetçiklerde, te
laşlı hareketler belirdi. Otomobil
den inerek solumuzdaki geni~ düz
lüğe doğru ilerledik. Burada, ma
vilerden genç bir yüzbaşı, bizi kar 
şıladı. Üzeri çalılar ve otlarla ör
tülmüş nefis bir gölgelikte, sübay 
lar, uzanım§ istirahat ediyorlardı. 
Bize karşı, fevkalfıde bir misafir
perverlik gösterdiler. Teklüsizce 
aralarına kanştık. Hemen matara
lar ortaya çıktı. Manevra sahasın 
da, bir küçük kadeh matara suyu, 
dünyanın en makbule geçen hedi
yesi! 

Bir fincan kahvenin kırk yıl ha
tırı var, derler. Trakyanın bu ço
rak ovalarında, güneş tepemizi, ca 
yır cayır yakarken, sunulan bir 
yudumluk suyun acaba kaç yıllık 
hatırı olması lazım? .. 

Nazik yüzbaşı ile dereden tepe 
den konuşuyoruz. Söz, döne dola
şa, hava muharebelerine inti!rnl et 
ti. Yüzbaşı, orduda tayyareye kar
şı alman tcrtibatm son derecede 
mükemmel oldu~rıunu kaydettikten 
sonra, dedi ki: 

- Tayyare harpte az çok mU
him bir silahtır. Fakat, kat'i neti
ce, üzerinde pek müessir olamnz. 
Kıtamla J.t'ilistinde harp ederken 
32 tayyare, hep birden biz.im ka
rargaha hücum etti. Fakat, içimiz 
den tek kişi yaralanmadı. Diyece
ğim şu ki; tayyareden gizlenmek, 
ve hava hücumlarına karşı müda
faa tedbirleri almak, bugünkii va
ntalara göre peık kolaylaşmıştır. 

Hele bizim Mehmetler, tayyare
ye sivrisin€ık vızıltısı kadar ehem
miyet vermezler. 

Yüzbaşı, mavinin s:ıfları arasında 
bulunmaktan, şikayetçi görünmü
yordu: 

- Bizde dedi. yalnız alınan em
re o-öre hareket vardır! Kırmızı, 

~ 

mavi me\'zuu bahsolamaz. Geçen 
seneki manevrada, ben yine tesa
düfen mavilere düşmüştüm. Krtam 
la, Babaeskiye girdim. Amma, so
nunda zafer, kırmızılara müyesser 
oldu.,, 

S evimli yüzb9J}ıya veda ede-
rek ayrıldık. Biraz ilerde 

yüz kadar koyununu, bir gölgeli~e 
çekip kendi de bir ağaç altında otu
t'an orta ya.şlı bir çobana sordum: 

- Bu koyunlar senin mi? 
- Benim! 
- Ne yapacaksın bunları? .. 
- Satacağım .. 
- Orduya hediye et, deseler ne 

vaparsm? 
Çoban, yerinde doğruldu: 
- Orduya. böyle yüz koyun, bin 

koyun değil, dünya feda olsun. Şim 

di canını ver, deseler veririm. 

- Nerelisin sen? 
- Eski Bulgarya maciri .. 
Çobanı böyle konuşan bir mille

. (J,fıtf en sayfayı çe\iriniz) 
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Orduda 
inkılap 
Ruhu 

(Bql ı lnclc!e) 

ettirmek hususundaki emeklerdfm 
çok yilkaek netice alclıjııml canlı bir 
delilidir. 

B aşbakan Iamet lnöntlnt1 uker 
olarak devlet adamı ve dip

lomat olarak tanıyoruz. Fakat u pa· 
ra ile çok i§ çıkarmak zarureti. ı. 
met InönUnü pratik göriltlU, mtllı:em
ınel bir maliyeci ve iktmatçı yap.Dlll
tır. Her biri acele mahiyeti olan 
memleket lhtiyaçlan karpamda ı. 
met InönU, memleketin mtıdafauı 
meselesini pek tabii olarak daima 
baş safta tutm111tur. Fakat memle
ketin iktmadl inldp.fm~ dolacak 
faydalan geri bıralmıafa da razı ol· 
mamıştır. BUteçedeki tahlieattan ik· 
tısada, sağlığa, maarife gittikçe bll· 
yük paylar ayrılmı§tır. Şeflerimiz 

birkaç sene evvel harp ihtimallerini 
büyük bir itina ile ve günügUnUne 
tetkik etmişler, bunlann wıat oldu· 
ğuna, teçhizat sipariflerini geri bı
takmak ve diğer verimli itlere para 
ayırmak mümkün bulunduğuna ka. 
rar vermiflerdir. Bu ~kaek, ve ince 
plinlı ve cüretli sevk ve idare kud· 
retinden memleketin ettiği iatifade
ler şunlardır: 

Köylünün Okuma Seferberliği 

Maarif Vekili Köy 
Davamızı Anlatıyor 

TAN 

Çin Galip 
Geliyor 

( .... l!nelde) 
me'ktedir. Fakat en kqvveW tahminin 
bu merkezde olduğu anlaşılıyor. Bu. 
na mukabil Çinliler ihraç mmtakası 
olan V ooeung'u mitralyöz yuval&n 
ile doldurmutlar ve 150 metre geride 
ikinci bir müdafaa hattı hazırlamış-

(Bqı 1 incide) 1 de eğitmen ilave edeceğiz. 1zm.irde tardır. Japon kıtalan ilk hatta girer-
1'111. lılillet Mecliai köylü için çok gll- bir köy muallimi mektebi açacağız. ken her tarafa serpilmiş olan mayin· 
sel kanunlar Yamıttn' ve yap7or. Fa- Eğitmenler, tarlada yeni usu1:1erde ler patla.mış ve ihraç kıtalan pek ağır 
kat bunların hepei köyün kenarma çalı§acaklar, çocuklar evvela çömez- zayiata uğramıştır. Bir taraftan mi.. 
kadar geliyor, içeri girmiyor. Eski lik edecekler, bir taraftan da ders yinlerin patlaması, diğer taraftan bil 
tip köy hocuı umumiyetle köyün ya- görecekler. Ameli köy muallimi ye- tün mitralyözlerin faaliyete geçmesi 
bancw kalıyor. O, köye ısmamıyor. tiştirmek için bu sistemden çok iyi Japonları pUskürtmiye kiti gelrnt, 
Köylü OflU benimsiyemiyor. Köyltl ~ neticeler alacağımızı ümit ediyorum. ve 30,000 den fazla Japon askeri ge
yor ld: ,,.. Orta tahail milerine dönmek ıztıraıında kalmlf" 

- Bizim muallim çok teY biliyor, Bundan sonra söz orta mekteplere tır. 
fakat, benim istediğimi bilmiyor. ve- liaelere geçti. Saffet Ankan dedi Bitaraf mü,ahitlerin hepsi de Ja. 

Köylü nazari mahlmat iatemiyor. ki: ponlann ağır zayiata uğracl*lanm 

Geçirdiği hayatın aeviyesini biraz "-Burada ktlçü'k bir hesap mese- söylemekte ve bazılan Japonlarm, Çe 
yllbeltecek, ameU iflerinde kolaylık lesi var: Cümhuriyet devrinin başın· nakkalede İngilizlerin yaptıklan hata 
temin edecek bilgilere ihtiyaç duyu- da lise ve orta mekteplerin talebe yı tekrar ettiklerini aıılatmalrtadır· 
yor. Köye giden muallim de ekaerf- mevcudu 10 bin, muallim mevcudu lar. 
yetle bunu bilmiyor. 1850 idi. Şimdi 90 bin talebe, 2100 ı Röyter muhabirinin Maref&I Şang· 

Sonra mektebe kızlan göndermek muallim var. Esas dert buradadır. K&y-Şekln karargfJımdan verdiği bir 
mellelesi var. Köy kızlan açık hava- Orta mektep ve liselerde normal mev habere göre, bu A.bah V0011ung'a ya. 
da çabuk inkipf ediyor, erkenden ni- cutlu sınıf isteniyor. Bina ve hoca pı1&ıı ihraç hareketinde l5000 Japonlu 
tanlamyor. Nipnlıaı, kum tehirli olmadığına göre, bu nasıl birdenbire l~ olu.mnut bir Japon Generali ile 
muallimden den almumı iatemiyor. kabil olabilir? bir tayyare binbqım eeir edilmiltir. 

Bunun için köy mektebi kökatlz tşe liseleri takviyeden başlıyaca • T OPflı lliielloaa 
bir fidan gibi kalıyor, Köyü memle- ğız. Sonra ortaya ineceğiz. 36 tiae için Dlpr bir takım rivayetlere göre, 
ketin nmumt hayatına bağlamıyor. muallim kadrosunu doldurmak daha Luiho'ya altlllJf, yetmit bin Japon 
Bundan başka kızlarm tahsil görme- kolaydır. Bir taraftan da orta için aakerl çıkanlmlf ve Lotien'de vuku 
sine imkln vermiyor. hazırlıklar yapıyoruz. DUışUncemiz bulan muharebe Japonlar lehbıde ne

Bir baytarm köy halkı ile konut· orta metıep muallimlerini, ilk mek • ticelenmiftir. Fakat Röyter muhabi· 
masmda tesadüfen hazır bulundum. tepte 3, 4 sene muvaffakıyet.le mual- ri, bu havadlai mevaim8iz aaymakta
Baytar birçok şeyler söyledi. Köylü limlik edenler arasmdJUı AA<;mektir . ., dır. 
terbiyeli bir tavırla, fakat ali.kas17.C8 Tiyatro melttebi Çin ajaneı, Şanghaym 30 ldlometn 
dinledi. Fakat söz arasında köylünün Tahranda bir opera binası yapıldı· fimall gaı"biline çıkanlan Japon aa. 

1 - Teçhizat nolmamnı dolclar- karşılaştığı mUşkUllerden, dertlerden ğı hakkında söylenen bir söz, konuş- kerle~ mukabil taarruz neticesin
bahsedilince herkes kulak k~Ji. mayı tiyatro mektebine intikal ettir- de k~en pUa1dlrtt1lmtlf bulundu-
Hararetli hararetli sualler sordular. di. Saffet Ankanın verdiği izahata tunu soylUyor. . 
Söylenen sözleri not halinde yazdır. göre tiyatro mektebinde bir Alman Japon topçu kuvvetleri nehrin ıld 
dılar ve sakladılar. ıntı~assıs vardır. Vek&let, mUtehu- tarafındaki Çin mevzilerini ~bar. 

Bütün bu ali.tadan görUIUyor ki, sıslardan tam bir surette istifade ta- dıman etmiye devam etmif ve Çin ba 
~önniye mWdecllr bir 111U1ar ıolarak köylU öğrenmiye çok meraklıdır. Fa- rattandır. Bunun için müteha8818ID taryalan bunlara şiddetli mukabele
yetlştirllml,tlr. kat bu merak ıimdilik kendine lazım çizdiği program hiçbir müdahaleye de bulunmllflardır. Çin tayyareleri 

2 _Askeri, teçhlzatm ~iu, ela- olan şeylerin hududu içinde kalıyor. uğramadan tatbik edilmektedir. de Pootung'ıu Nantoa'u bombardıman 

mM: için askerin talim ve terblyeal
ne büyük bir itina gösterlJmlttir. 
HH ıasker okur yuar, tuarla, teteb
btis eablbl, vulfeıalnl 90DUlla kadar 

ima tekemmW geçlna eMI mev- Eğitmen tecrübesi biu birçok şey- Dram talebesi Uç senede opera ta- etmişlerdir. ~angtopu mahallesinde 
ler öğretti. Karşımıza köyün öyle lebesi 5 senede yetişecekti;. o zama- iki büyük !angın .çıkını§ bulunuyor: 

cudun kıymeti aman ~ a. bir mümeasili çıktı ki, köylUnün ne na kadar da Ankarada bir opera bi- Fakat flDlalt Çinde Japonlarm nıa 
alan şeyler oldap lçla -ım.t öfrenmek istediğini biliyor ve kendi- nası vücut bulmuış olacaktır. beten daha .muvaffakıyetli bir tarzda 
tedarikinde ihtiyati& banluı& eclll- at de köylt1nttn anlıyacağı ve allka· Al mütehassm Karagö:ze çok hareket ettikleri anlaşılmaktadır. Ja
mesl, memleketin bugtbı en -• mal dar olduğu tekilde öğretmiye hazır- k mtan . r Bu m'illiA oyundan pek ponlarm Kalgan'ı zaptettikleri tahak 

ı- ıyme venyo • • taraf p...J.:-..ıı 
seme ile ~hlzlne imkAD ............... lanabiliyor. k istifade edileceğine kaildir. Türk ku.k ediyor. Diger tan auu\Aen 
ıır. Raporlar :Utki.rlan armmıcla Naeidi ÇQk be- 50 kilometre fimali garbide ve bt1· 

Eğftment olan ldSyler 'f, 8 ll9ym1r "enmı....f.rr. Telt başMa~•b· xP ..cıde.aPcı.a dat ~ ~ 
S - Yukarda söylediğimiz gi. 6 s>Y· .... A.. dak Ch K vkü 

gruplara aynlmıştır. Her birinin ba- neyi dolduran ve halkı eğlendiren bu Onaom ı ouyou ~ uan me 
bl arada da lkfjw)i lnkltlf doğa. llllda yeni uaul köy muallimliği için tk&rd h kiki bir sanat kudreti Japonlar tarafından J.fgal olunmuş· 
raeak ve :netice ltlbartle DlfJlllleket hamianmll hakiki bir muallim var- baanul a d - a akall 01.-.. .... ur N-.. ıdi tur. Pekin • Tiençin demiryolu hattı 

un uguna l.ll..... · D9A ' l1ze · d "'-" h 'da 'ddeW b" 
müdafaasını bir kat daha kolaylat- dır. Bu muallim bir haftalık öğretnıe aramış, bulmuş, ve dUştlncelerini bil· nn e ııııng ay fi ır mu-
tıracak işler yapmak lmJr&nı bulu· faaliyeti hakkında eğitmenlere tali- dirmiştir. Naşit Alman mt1tehassı- harebe başlamıştır. 

mat veriyor. "Alfabeden, liıellaptan sının sanatine karşı gösterdiği tak- Nankin fehri aekizin~ .defa olarak 
muştur. 

•• ki, Uç sene evvel dUnyanm a
sayiıi bir kat daha bozulun· 

ca hükumet teçhizat meselesini ele 
almıştır. Hazırlanan program muci
bince sipariş edilen yeni lilAhlarm 
mühim bir kısmı gelmt,, yetiımiftir. 
Bunlar da kısmen Trakya manevra

larma iştirak etmitlerdir. 
Traky.a manevralan, hem sevk ve 

idare, hem subay ve neferin talim ve 
terbiyesi ve mesleğe allkuı hem de 
muhtelif sillhlann ahenkli bir 1uret
te beraberce çalı§DWll beknnmdan 
muvaffakıyetli bir imtihandır. 

Manevralara ittirak eden askerin 
bUyük bir kısmı ancak tlç aylık ta
lim görmüş, yani beş talim devreein
den·yalnız birini ikmal etmit bulunu
yordu. Böyle bir askerle giritilen ha
reket harbi manevralarmm verdiği 
netice, cidden ümit ve iftihar uyan
dıracak bir neticedir. 

Bütün bunlan tespit ettikten son
ra bu yazı serisinin eeu gayesine 
gelelim. 

Gaye bakımından vereceğimiz hü
küm şudur: Ordumuzda, Osmanlı 

idaresinin kalmtılan ancak kırtasiye
cilik ve malt ueuller teklinde devam 
etmektedir. lnkılap ruhu Tllrk ordu
suna tamamile girmiftir. Trakya ma
nevralarının verdiği güz.el neticeleri, 
inkılip ruhunun orduda tecelli et
miş olmumm canlı bir allmeti tek· 
linde karşılamak caizdir. 

Ahmet Emin YALMAN 

tin, sırtını kim yere g~ a
caba ... 

Tozdan dumandan ferman okun. 
muyor dedikleri yer, bizim dolqtı
ğımız yollar olacak. Tepeden tır
nağa kadar toza toprağa bulandık. 
Bir aralık, arkadaflardan biri yt1. 
ztime baktı: 

- Yaba .•. Ne olmufBun sen? Kir 
piklerin bile bembeyaz... ' 

Güldüm: 

ve eaireden bu hafta ıunlan öğrete- dirleri, gözleri yaşararak dinlemlttir. Japonğradeniz tayyTaarelenlnm htaarruzulim. 
cekainiz,, diyor. Hafta sonunda man- Ti atro mektebinin mAnaamt halk na u ~tır. yyare er, a.va a 
ga bqmm çavup rapor verdiği tarz. >:,. 1 ktebe gı· den 1az mm, şehrin mahallelerini ve merkez. 

evvela an am~, me tur Fa- lerini bombardıman etmif ve bazı Çin 
da, eğitmenler grup mualllmine haf· lannı reddeden aileler olmuş • ta lerini tahri et illerdi 
tahk l':'apor veriyorlar. Bu raporlarda kat sonra mektebin en clddtve bbiur ::· ~=larm Nan:av ;çidind~· kat! 
ltlsulll8US hiçbir kelime yoktur. ReB- kilde sanatklr yetiştirdiği • ayılacak bir muvaffakıyet kazandtk 
mi bir rapor 19kline uydurmak için natkArm ha.yatta dtırUst ve hUrmete .. 
hiçbir fuzuli ga•_.. aarfedilmiyor. 1• k bir vkle sahip olaçafl yavq lan haber veriliyor. 3"~" ayı me 400 e· K" "l"k ç· K -: Raoorlarm çoğu 111 iki IÖr.den iba- yavaş anlqılmıttır. nk hamlede kız. ın .,. 1 ın un-· 
rettir: larmı reddeden aileler hataıarmı tal- Dünk\l kabine lçtimam~ Japon 

"Oirettim ve öğrendiler.,. hih et · lerdir. harbiye nazırmm 400,000 ~den mU 
Eğitmenler, köy hayatı içinde az mıt • ·~- 1, rekkep 30 Çin fırkumm Pekin ve TL 

iki GazetecilerJ en p-.,e •. ençin istikametinde fimale doğru iler 
zamanda btlyt1k değtfikl er uyan- Kültür Bakanı., gazete m. uhbırle • lemekte bulundugunw u bildirmiş oldu-
dnınqlardır. Oğrettikleri teYler, köy tü Nereye 
Ulııttn istediği ve beklediği bilgidir. rinden acı acı §ıkiyet e • ğu söylenmektedir. 

gitae arkasında bir muhbir .• Gazete. 
Herkes bunu zahmetsizce ve zevkle sine hoş ıörünmek veya diğer ~ 
öğreniyor. Sonra kızlann mektebe teciyl atlatmak için "beyanat,. isti· 
gitmemesi meselesi ortadan kalkmış-
tır. Her kız mektebe gönderiliyor. Ba yo~ekll, söylemese bir ttlrlU .. Söyle
buı, anuı, nipnhaı göyle düşllnU- se sözleri yan anıqıtarak, yan an-
yorlar: laşılmıyatak yazılıyor. 

- Kızm mektebe gitmesinde mah- Ayni •ikAyeti bütün bakanlar tek-
zur yok. ÇUnkU o "Bizim,. Alidir. rar ediyorlar. Haklan da vardır. 

it bu kadarla da kalmıyor. Köyün Memleketin eau1ı işleri hakkında a
kadınlan da ders istiyorlar. Eğitmen yak Usttlnde ''beyana~., isteme~. hiç
oklımak bllmiyen köy erkek ve ka- bir yerde görillmU. bır teY de~. 
dmlarma gece dersleri veriyor. Vagondaki bahis, umumi tekilde 

Her tantta köy mektepleri yapı· devam ettiği için maarif meselesi t1-
hyor. Eğitmen ve köyliller binada zerinde durmadı. Başka bahislere 
mUtküli.t çekmiyorlar. Yalnız çatı geçti. Bunlardan gaze~ okuyucula
çatmuını bilmiyorlar. Sıra oraya ge- rmı ali.kadar ecieeeklıen aynca ya· 
lince Ankaradaki yapı mektebi me- zacağım. 
zunlanndan yardımcılar gönderili A. E. Y. 
yor. 

• Eğitmene köy sağlığı, umranı, köy 
kanunlannı halka tanıtmak bakımın· 
dan o kadar iş çıkmıttır ki birçoklan 
yetişemiyorlar ve yardımcı istiyor-
lar. 
K.öy muallim melıtebi ••10r 
Eğitmen, nüfusu 150 den qağı o-

lan 80 bin köyt1 bir an evvel bilgiye 
kavuşturmak için dilştlntllmt1t mu • 
vakkat bir eiatemdir. Fakat bu köy
lerden birçop için ister istemez bir 
çok seneler bir sistem halinde kala-
caktır. 

Geçirdiğimiz tecrilbelerden istifa.de 
ederek köyün zeki.lannı inkişaf et
tirmiye karar verdik. lzmlre civar 

• 
Vekil Saffet Arıkan 

Ankara da 
Maarif Vekili Saffet Ankan. dün 

akşam Ankaraya dönmüştür. Vekil, 
Ankarada bir hafta kalacak. sonra 
tekrar buraya gelerek yeni tedris yı
lı münasebetile acılacak mektepler ve 
muallim kadrolarile meşgul olacak· 
tır. 

Bol Yajmurlar 

Bütün Dev:et1ere 
İki Nota Verdik 

(Bati 1 lacide) 

muma menaup bir ge.ıni Marmara 
denizinde bu namdaki ada yaklninde 
yabancı b1r denizaltı gemisinin mev 
cudiyeti imki.nmı farzettirecek fÜP
beli bir ,ey gördüğünü farketmiftir. 
Gerçi tahakkuk etmemi§ bir mtlphe
de mevzuu bahi8 i8e de Türkiye hü· 
kflmetl CUmhuriyesi tüphell mmta
kalarda deniz tayyareleri vasıtasile 
iki defa iatikpflar yapılmuı için 
lbmıgelen tedbirleri derhal almıt
tır. Arqbrmalar hiçbir netice ver· 
memitlerse de Boğazlarm içerisinde 
bir yabancı denizaltı gemialnin vüeu· 
dU tahakkuk ettiji takdirde Cttmhu
riyet askeri kuvvetlerinin gerek bey
nelmilel Boğazlar Mukavelenameeini 
ve gerek hukuku dUvel kaidelerini 
iblll eden bu geminin derhal tealim 
olmaamı talep etmeleri daha timdi· 
den mukarrerdir. Bu talep neticeleri 
ni tayin etmek htlkameti Cllmhurl· 
yeye ait bulunacaktır. Tllrk memur
larının talebine derhal ittiba etme • 
dijt takdirde gemiırln cebren tevkif 
ve ihtimalki imha edilmeai eebabma 
tevessül etmeleri için emir verilmiş-

tir. . 

- Fena mı, vatan topra~ ıtır • bet vili.yetin köylerinden yt1z elli ka-
me yapıp gözlerimize çeldyorua? dar gocuk toplıyacağız. Bunlara yüz 

Memleketin her tarafında sıcaklar 
devam ettiği halde Uç gUndenberi Ri 
ze, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, 
Sinop taraflanna bolca, Konya, Kay. 
seri ve Kırşebire de az miktarda yağ
mur yağm!ftır. 

Hariciye Vek&leti yukarıdaki hu· 
eualarm htlkflmetlerine ibliğım dip
lomatik heyetlerden rica ederek pek 
yüksek saygılarını sunar. 
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I ş Bankası 14 Yaşında 

13 yılınf aaliyet netice 
8 milyon lira sermaf 
TUrld~ it Bankam, buglln kuru- banka ve kredi mefhuml&n .-:, 

luşunun on UçUncü yılını dolduruyor, Amerika ve Avrupada her~. 
on dört yqına basıyor. rasmı .almak için. b~~ar~ ~ 
Bankanın on Uç senelik bUyüyii§U, H~çte. kredinin çürüdUğil 'i:Jlt 

Türk iktısadl hayatında on Uç seneden de de inkip.fa devam prti1e 931 tfl' 
beri nekadar büyük farklar )ausule kuma olan normal mevd~t 1 ve d' 
geldiğine gUzel bir ölçU olduğu gibi neei sonunda 49 milyon uraya 2' _,. 
iktısadl hayatımızdaki iiıkip.fm da çük taaarruf mevduatı aynca ek~ 
bellibqlı &millerinden biridir. yon liraya çıkımftır. Meml h~ 

it Bankuı 1924 te küçük bir fe- için bu rakamlar tasavvur 
kilde bql- O zaman Felemenk de şeylerdir. ~ 
Bahriaefit 'Rank~ında bulunan Bay İş Bankası 1936 bil&nços':~ I' 
Eril ve itibarı Millide bulunan Hay- mevduattan 41 milyo~~~yit r 
dar Şeldp ikiler, üçer TUrk arkadq- lerde, 12 ~yonunu milli 
luile beraber yeni mUıeueeeye ilti- tirak suretile kullanmıştır· bir ~ 
hak etmiflerdir. Celil Bayar ancak İş Bankası, müke~el. .,., 
!5, 8 memurdan mürekkep kü~t1k bir bankacı nesli yetiştirrnı~tır. ~ 
kuvveiıe Ankarada faaliyete geçmlt- rağbetinin başlıca sebebı, fi_. ~ 
tir. Altı ay sonra Istanbul blru son- aınm milll bir müessese ~l l f1I 
ra da lmıir ıubeleri aç-. ğildir. Müşterilerinin i§lertD 

Bugtın it Bank elli kın çabuk görmesidir. 1~ umın ye ya Banka muamelelerindeki c -,rr 
1Ubeei vardır. Bunlarm biri Ham- . d h ri te d itibar ~ 
burgda, diğeri İakenderiyededir. Lon sayesın e a ç e 

met kazanmıştır. • .A 
drada da bir ıube açılmam dtlfilnW- ı., Bankasındaki mu&Jll~ 
mektedir. • sağlamlık nisbeti ideal bir d"';_-..6 

Sermaye, ilk adımda yalnız dörtte artmı§tır. Son senelerde Jll~ll'* 
biri Menmit olan bir milyon liradan ticari muamelelerin mazbut ~ 
tamamen Menınit bet milyon liraya le ~elmesi sayesinde yeni Dl ~ 
çıkmıf, aynca üç milyon ihtiyat ser· lerde hiçbir zahmete tesadüf '
mayeei toplanmlfbr. dikten başka İzmir hinterlandı etill'! 

İl Bankasmm varlığında en ziya. birçok yerlerde buhran ıenel 
de dikkati celbeden nokta ıudur: An· bekavaya kalan borclan bile 
cak ecnebi milesaeaelere emniyete a- etmek milmktln olm1115tur. aısJr yll 
lı§mış ve her milli mtlee&11e11eyi te- Memleketin en feyl,;li ve c 
reddütle karşılamış bir halk, iş Ban- nıali müessesesi srfııtile Tllr~.IMll'lr!.ıt> 
kasma az zamanda öyle bir alaka ve qankuma muvaffıı krvetle~ci 
emniyet bağlıyor ki, milyonlarca mev !:(fm,.fve kıttfsır nlsın i~;h,.r 
duat bu bankaya akıyor. Hem de bu kişafm on dördUncil yılda daed 
inkişaf öyle bir zamanda oluyor ki, çe artan bir nisbette dev&Jll 
buhran yüzünden bir aralık dünyada ni muhakkak sayanz. 

lstanbul Defterclarll§ından ; 

Samatyada Hacı HUaeyin &fa mahalleeinin Yalıboyu ao-
kağtnda kiin eeki 33 yeni 35 Myılı ve nizama terkedilecek la· l.20 ıf 
aım hariç olmak üzere 86 metre murabbaı arsanın tamamı: 

Boğaztçlnde Yeniköyde Ayanikola mahallesinin Köybafl 
caddesinde klin eeki 127 yeni 1~ numarataj 151 sayılı 5M 
metre murabbaı hane ve A.hilhane anumm 7 de 4: payı: 
Boğaziçinde Yeniköyde Ayanikola mahalle.tnln Köyball 

caddesinde klin eski 192 yeni 190 sayılı ve 216 numaratajlı 
M metre murabbaı derununda au hazinesi mevcut ananm 
7 de 4 payı: 

Beflktafta Sinanpqa mahalleeinin Befiktlf caddesinde 
Uin eeki 49 yeni 72 sayılı ve altında bodrumu olan dtlkltl· 
nm tamamı: 
Beyoğlunda Tomtom mahalleainin ı.tlkW caddMindıe '122 

kl hı eski 291 yeni 301 ayılı dtlkkl.nm 4320 de 24:38 payı: 3 

Beyoğlunda Httseyinap mahaJJeeinln Afıklar eokağmda S26 -
ki.ın esıu ve yeni 3 ayılı evin 4:0 da 9 payı: 

Huköyde Kiremitçi Ahmet çelebi mahalleejnde eaki ha~ 
rap çeşme yeni Sinagon Auiz sokatmda k1in eeld 23 yenı ~ 
51 sayılı bahçeli evin yan payı: ula~· 

Yukanda yazılı mallar 10-9-937 cuma gUnU saat 14 de 8~ kab1Jl O'. 
Satış bedeline istikrazı dahili ve yüzde fS fatsli hazine tahville yvel 1'" 
lunur. Taliplerin yüzde 7,fS pey akçalarmı muayyen vaktindUre~,!nnde 
rarak mezkftr gUn ve saatte Defterdarlık Milll Emllk Müd •
tetekkll satı, komisyonuna mtıracaatlan. (M.) (~) 
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1 aht Mübarek Olsun, Sakın 

Sarz 
iVJ.zszr 
Azaldı 

i Piyasa Haberleri 1 
I 1 

; Adapazarından pata-1 
kardeşlerine Kıymayasın ! .. 

l>iye ba -

1 

: tes. ve fasulye geliyor 1 
llıış~L. ~şarak yerlere kapan-
Ça~ak ve ~?, ~apı ağası, hulus 
lııak için d uyuk bir külah icap
titıniye d erhaı Selimin koluna 
taııi avran Ilı Ye evv 1 rnıştı. Fakat; bir 
~k içUı e Osmanlı tahtına otur-

' birde~·ele acele yürüyen Se
t' Var .1re kolunu silkerek : 

Oca deıfü~ıt işine, hey herif .. Ben, 
Oiy ıın. 

8ıltJ e honıurd 
b" ~ırara . aııdı.. Adımlarını 
Usa~ey k şı_rnşirli yoldan, Ba

l'e başıad e dogru silratle yürümi-
ı. 

\, o?un ik' ı .. 1 bo 1 tarafına. iç ağaları, 
""l'J slrala stancı zabitleri, orta ağa 
ıu, götusı:~ış!ardı. Bunlar, elleri-
41:, Yerı 11 üzerinde çaprazlıyıı. 

...... ıta ere kadar eğiliyorlar; 
...... ~l llŞaUah .. 
...... ıı·?Yke avnullah .. 
b1 Ubarek bA d 

Yeba" a .. 
Selinı gırıyorlardı. 
'ıu' başını çevirip bunlara bak 
:ıiltuıer~ın bile görmüyor. Bu gü
~Yo~erre kadar ehemmiyet 
kk Olan u. Hafifçe içe doğru çar
~ a\irau ~ bacaklarını gere ge
~~tı~ ~erliyor .. heyecan ve me 

kerıd· n en geniş geniş nefes a
~ t&.(ip 

1 adanııan bile onu güçlük-
'llht ~ebiliyordu. 

~'k~ıı Ilı on" 
)~ler Unde vezirler, yana çe-
t~ıett \' Ellerini kavuşturarak 
~ lçııllı. adar eğilmişlerdi. Tahtın 
1,; %. tşt~. Baba ile oğul, karşı
"'ll~ k lkınci Beyazıt, ellerile 
~:ada enıuını tutarak ayağa kalk-
ila~?rnıştı. Fakat; mecalsiz 
~ 9eh' ışretten, mebzulen israf 
~lı "etten, senelerce süren 
~nt ı-e iUcadelelerden harap olan 
~ ersude vücudünil taşıya

IL~~r bile kuvvet kalmamıştı .. 
• ~ heıtı aşı Ağa ile, ba.şsil3.htar 

~oııaen ileri atılmışlar; Beyazı-
rına gı· k ~ 

11 • lal'd rere onu ayaga kal 
"'lıa ı. 
>a~tn~ oğuıun gözleri, şimdi da 

~.~elt ~ .karş~mıştı... Taht
~~ fer/~ın ilk adnnını atan ba
~~ \ra ız gözlerinde, birer dam

'<ltttı rdı ... Tahtına çıkmak için 
~ ~~!~ atnuya hazırlanan oğu 
~ ... tatlı 11 de, çoşkun bir sevincin 
"ttı. ıevk ve meserretile parla: 

~ •~aııt, koltuklanndan tutan 
'ııa. sa uvvet.li kolların arasında, 
~ ~eııa !'Sıla tahtın basamağın-
' llgtU ıı sırma saçaklı al çuha
~. l ll~e .inmişti. Biraz geri çekil 
"I~: tlin ve elemle titriyen bir 

~>~ 
~ ıı:~. bu kadarmış. Buyur, 

~~i. 
t~~· kı ·~~ ·~t' ~ bir tereddüt devresi 
~l~_de;h1' l3ır an iraqesini kaybede 
~~t. ~tahta atılmak istemişti. 
~~ tıeri e 0 anda şuur avdet et-

ı. atılan ayağını geri çek-

~~ a" ~ b~effü .~abasına yaklaşmıştı. 
~ dö~ ~oylemeden Beyazıdın ka. 

tl ~-~~ıt liş ellerine sarılmıştı. 
'ııı-~'tıı ' artık kendini tutamamış 
~tı, ~ sarsa sarsa ağlamıya baş-
~~ ~el'at\:ğlayışta; insanların mu 
~ b~~e . ~ıs~~da boyun eymek 

ltbil' b)• tını gosteren derin ve ha 
~'illi~ ana vardı 
~i aı:r hUkümd~r. artık toprak 
~ \'e tli~b~·urumuş ellerile Selimin 
~ %; l-' .. uz başını kavramış .. Çeh 
~bit- agız rengi üzerinde, kor
bıı- il ba~ahşetıe parlıyan sert göz-

't,ıe. rtııştı... Güçlükle işitilen 
' . 
~·~~·oğul.. Taht, mübarek 
~~"il~ de~ ricam, şu ki.. Sakın 
~tltıa terıne kıymayasın .. Eğer 
~~ ttıaıı areket edersen.. Yarın, 
h~~ §erde, on parmağım, ya
vı~ . 
Vı,ı ı: ll:ı.ırııdand 
~"h' ı. 
• t ~~~~nbirc duraladı. Yaşlar 
~~n l'ile, oğlunun sert ve vah 
~~lu e bir daha baktı. Dudak-

~!. ~un alnına yaklaştırdı. 
akat. birdenbire öperne 

di. Evve1ce saltanat uğurunda ken
disine isyan eden ve kılıç çeken .. 
Şimdi de, · (Kul tayfası) nı gizlice 
ayaklandırarak, artık zorla kendisi
ni saltanat zevkinden mahrum eden 
oğlunu, göre göre öpmek istemedi. 
Gözlerini kapadı. Kupkuru kesilen 
dudaklarını, - saltanat hayatının ilk 
dakikalarını yaşıyan - oğlunun çelik 
kadar katı ve hissiz alnına daya 
dı. Birkaç saniye, öylece kaldı. 

ikinci Beyazıt; Çavuşbaşı ağa ile 
Başsilahtar ağanın kuvvetli kollan 
arasında, içi boş bir çuval gibi sar
karak, mecalsiz ayaklarını sürüye 
sürüye Darüssadcden içeri girericen 
orta kapının kanatları açılmış .. Ye
niçerilerden, sipahilerden ve muhte 
lif zümrelere mensup insanlardan 
mürekkep olan müthiş bir kalaba
lık, (ikinci sof aya) dolmıya başla
mıştı. 

Şimdi burada ; askerler ve halk 
huzurunda, biat merasimi icra olu. 
nacaktı . 

içeri dolan bu kalabalık insan 
kütlesinin arasında, 8.di birer şehir 
li kıyafetinde iki adam vardı. Bu
nun biri, Şah Ism.ailin elçisi Zeynel 
Han, diğeri de onun arkadaşı, Hüse 
yin Kulu Han idi. Bunlar, bu mü
him günün hadi~elerini tesbit ede
rek Şah Ismaile anlatmak için kıya. 
!etlerini tebdil etmişler .. Halk ara
sına karışmışlardı. 

Yalın kılıçlı yeniçeriler ile, uzun 
harbeli bostancılar, Kubbealtı hiza.. 
sından, orta mutfak kapısmm önü. 
ne kadar dizilmişler .. biat merasimi 
icra edilecek olan Darüssaade saye 
hanının önilne, geçilmez bir set çek 
mişlerdi. 

Ortada yalnız teşrifatçılar ve sa 
ray ağaları dolaşıyorlardı. Bunlar; 
Yeniçeri orta zabitlerile sipahi ağa 
!arını, teşrif at usulü mucibince tah 
tın bulunduğu yere sevkediyorlar .. 
Böylece intizamı muhafazaya çalı
şıyorlardı. 

Selim, iki ellerini kılıcının altın 
kabzasına dayamış .. Tahtın önünde 
dimdik duruyordu .. Biat merasimi
ne iştirak edenler, tahtıp önünden 
birer birer geçiyordu. 

Selim sert ve vahşi gözleri, ö_ 
nünden geçenleri büyük bir dikkat
le süzüyor; sanki bütün bu adam
ların birer birer ruhlarına nüfuz et 
mek istiyordu. 

Vezirler, Ulema zümresi, devlet 
ricali, seyitler ve şeyhler, Yeniçeri 
bölük başıları birer birer gec;mişler 
di... Sıra, sipahilere gelmişti. 

Sipahi ağalarından birkaçı, Seli. 
min, kılıç kabzasında mıhlanmış gi 
bi duran ellerini, ve dizlerini öperek 
süratle ve sessizce geçmişlerdi. Fa
kat sıra kendisine gelen iri vücutlii 
ve pos bıyıklı bir sipahi ağası, Se
limin elini ve dizini öptükten son
ra, geçip gitmemiş .. bilakis yeni hü 
kilmdarın karşısında, birdenbire di
kilmişti. 

Onun bu dikilişi üzerine, Selim de 
birdenbire irkilmişti. 

- Ne durdun ağa? .. 
Demişti. 

Sipahi, dik bir sesle cevap ver
mişti: 

- Sultanım! .. Allah, tahtını mü 
barek etsin .. Bunca yıldır, din ve 
devlet uğurunda pala çalarnn. Hiç 
bir terakki yüzü görmedim. Başnn-

da koca bir barhanam var. ldare 
den acizim. Terakki isterim. 

Selim, bu sözleri dinlemişti. Kaş 
tarını çatarak: 

- Pekala .. şimdi, zamanı değil .. 
Sonra bana bir arzuhal sun. 
Demişti 

Fakat sipahi, direnmişti: 
- Behey, Sultanım. Bir daha se

ni nerede görür de arzuhal sunarım. 
Şu tahtı, sayemizde alıverdin. Gön 
lünden ne koparsa, ihsan et. 

Diye ısrar etmişti. 

O zaman Selim ça tkm çehreli 
başm1 geriye çevirmiş .. Tah 

tın arkasında sıralanmış olan ken
di adamlarına şu kısa emri ver
mişti: 

- Çökertin şu herifi ... 
Dört beş kişi fırlamıştı. Sipahi

nin üzerine atılmışlardı. Omuzların 
dan yakahyarak bacaklarına birer 
çe1me atmışlar.. bir hamlede onu 
yere yuvarlamışlardı. 

Sipahi, can havlile -avaz avaz 
haykırmıya; 

- Aman Sultanım!.. Ben ettim, 
sen etme.. . (Arkası var) 

Memlekette geçen seneden kalma 
sarı mısır stoku ancak 5-7 yüz ton 
kadar kaldığı tahmin olunmaktadır. 
Bu sene bazı mıntakalarda şiddetli ve 
devamlı kuraklık dolayısile mısır 
mahsulü kuvvetli oLmamıştır. Yalnız 
r:mlak yerlerin mısırları iyidir. llk mı
srr mahsulünü yetiştiren Antalya ve 
havalisinin bile henüz mahsulü idrak 
edilmemiştir. Bu hafta içinde Antalya 
dan ilk mısır mahsulünün piyasaya 
çıkarılacağı söyleniyor. Üç dört gün 
evveline kadar 5,04 - 5,07 kuruş ara
sında satılan sarı mısırlar dünkü piya 
sada ancak beş kuruşa satılabilmiş
tir. . 

Dün gelen buğdaylar 
Dün şehrimize on sekiz vagon buğ 

day, iki vagon arpa ile bir vagon c;av 
dar gelmiştir. Dünkü satışlar pli< gev 
şek ge9miştir. Buğday fiyatlarında 
evvelki güne nazaran 4-5 para kadar 
düşüklük olmuştur. Yumuşak l:nığ
daylar çavdar nisbetinc göre sıra ma 
lı olarak 5,27 - 6,10 kuruş arasında 
satılmıştır. Sert buğdaylardan 110 
bin kiloluk bir parti Bandırma, Kara 
biga, Ankara malı olarak kilosu 5,30 
kuruştan satılmıştır. Polatlının 1-2 
çavdarlı ekstra ekstra buğdayları 
6,18,5 kuruşa müşteri bulabilmiştir. 
Çavdar satışlarında da gevşeklik ol
muştur. Gelen çavdarlar beş para nok 
~anile kilosu 4,30 kuruştan satılmış
tır. 

Yumurta ihracatı 
Yı.ıımurta ihracatımızda henüz can

lılık başlamamıştır. Son günlere ka
dar az miktarda Yunanistan ve !tal 
ya yumurtalarımızdan satın almak
tadır. :Almanya tle <!evam etmekte o
lan klering müzakereleri bittikten 
sonra alınacak yeni şekle göre Alman 
yaya yumurta ihraç edileceği kuvvet 
le ümit ediliyor. 

1 A dapamnnda patates dök-ümi da fasulyelerinin daha ziyade u- :: 
:: u.rnanı başladığından ... eh- cnzlıyacağı tahmin olwınbllir. An- 1 
j rimize her ~ün fazla. miktarda talyada.n da az mal gelmeh-tedir. § 
§ patates getirilmektedir. Bir hafta! Piyasada fasulye milrtannm bu - ~ 
1 evveline kadar 3 - 6 kuruş ara- günlerde arta.cağı söyleniyor. :: 
:=smda. yapılan satı~lar gev~nıiş ve e 1 
i ~ iJ~. P~.tates~~r .. 4,5 kuruşa kadaıt H al:van yemi olarak ~·eti~ti- § 
:: duşmuştur. Kuçük boyda olanları nlen yulafların en iyi cıns- ~ 
1 toptan 2 kuruşa satılmıştır. lerindoo un yapıldığı İ!;İn iyi y.u- :: 
§ · e laf aranmaktadır. Dün piyasamıza ~ 
~ Ada.pazarının yeni mahsul fa.- ı g~len 15 bin kilo Anadolu yulafı :: 
:: stilyelerinden her gün S5- ı kilosu 4 - 4,01 kuruş arasında 6a- ~ 
! 40 ~uval mal ~etmektedir. Şehri - ttlmı~tır. j 
= ;mizde stok f asulve lialmadığın - • 
~ dan gelen mallaT ·derhal satılmak Arpa fiyatlnn dü mekte de- i 
:: tadır. Ada fasulyelerinin toptan vam ediyor. Piyasaya çı- = 
~fiyatı ıs. - 18 ku.ı:uş arasındadır. karılan 135 bin kilo ve iki mın- I = Kara.denızden henuz fasulye gel - ta.kanın bu seneki nrpalan ancak _ i memi~tlr. Gelmediği takdirde a- 3,30 kunı~tan sahlabllmlştir. j 
;ı•ıııı•ııı1•11ıııı•ıııı•1111•1111•1111•1111•1111•ıııı•ıııı•1111•ııııı•r. 

Bulgar 
İhracatı 
Artıyor 

Sof ya, 23 (TAN) - Bulgar ihraca
tında geçen seneye nisbetle yüzde 60 
fazlalik vardır. Bu yıl dış piyasalara. 
fazla miktarda üzüm scvkedildiği tak 
dirde 937 yılı ihracatı 6 milyon leva

ya çıkacaktır. 
Bu sene en fazla Çekoslovakya, 1n 

giltere ve Amerikaya ihracat yapıl

mıştır. İspanya ile ticari münasebet
ler durgun bir vaziyete girmiştir. 

BORSA 
25 Ağustos ÇARŞAMBA 

PAl~ALAU 

Sterlin 632,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 90,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80.-

632,-
127,-
100,-
115,-

Trakyada 
Pancarlar 

Zarar Gördü 
Afpullu Fabrikası 

Çalışmaya Başlıyor 
Trakyanın bu seneki şeker pancar .. 

lan kuraklıktan müteessir olmuştur. 
Mahsul miktar itibarile geçen seneki 
kadar tahmin edilmekle beraber şe.. 

ker randımanının az olacağı söylen .. 
mektedir. Alpullu şeker fabrikası, 
bir iki güne kadar çnlışmıya başlıya· 
caktır. Eskişehir, 'l'urhal f abrikalan 
nın pancar ihtiyacını temin edecek o· 
lan mmtaka mahsulleri şimdiden iyi 
görünmektedir. 
Trakyanın kavun ve karpuz mmta.. 

kalan da kuraklıktan zarar görmüş
tür. Bundan dolayı karpuzlar pişı°k· 
tir. Kavunlar, bazı yerlerde iyi, bazı 
yerlerde de küçük kalmıştır. 

---o--
Altın Satışı 

Yüzüncü Yd 
Drahmi 18.50 
İsviçre Fr. 570,-
Leva 20.-

84,-
23.-

580,-
23.-
70,-
84,-
23,-
31,-
23,-
25.-
14,50 
52,-
32.-

Borsa dışında yapılan altın alış ve
rişinde bir Türk altını 10,50-10,51 
kurus arasında a.lmıp satıl~aktadır. 

.Bu ağustos ayının yiruıi beşinci 
j!.iinü, minimini birer ımf hôrcği 
gfüi ~i5irilmiş patates lcmırtrnası
run icat edildiğiodenberi tam ~üz 
yıl ge~tiğini, bitmem, J.uy.Juııuz 

mu? 
Patates, yemeklerinin ~örünüşte 

f?n ı.,rüzeli ve yenilişte en nefisi si
~irilmiş kızartma oldıığm111ı,. oodan 
"·t-miş olanların hepsi müttefiktir. 
Fakat patates kızartma-ıını ~i5ir -
meyi herkes bilemediı;inden onu 
evlerinde yiyebilenler pPk le ~ok 
değildir. Bayağı pataU>.s i..ııaıtrna,. 
smdaysa. ~işirilmiş ~eklinin keyfi 
yoktur. 

Bu güzel yemeğın nasıl icat edil
diğini, daha. doğrusu nasıl ke~fedil
cliğini - c:ünkii patates kızartma
smm ~işirilmesi. bir yıldız keşfeder 
gibi, tesadüf eseridir - öğren~l'St'• 
niz, bu ke!jfin prensibine vakıf ola,.. 
cağınız i<;in, siz de istediğiniz va
kit evinizde sişirilmiş patat~ kı
zartması yiyebilen mutlu kimse -
lerden olabilirsiniz: 

Bundan tam yüz yıl önce 1837 
ağustosunun yirmi beşinci günü 
Fransada ilk şimendifer olan P~ 
ris - Saint Germain hattının ~ıl· 
ma töreni yapıldığı '\ııkit ziyafet
te yenilecek bayağı pat'ates kı

zartmasını hazırlamak i~in - ti
ren geliyor, dedikleri vakit -
a.5çıbaşı patatesleri tavaya kor. 
Patatesler haylice kızardığı vakit, 
trenin geciktiğini Jıaber verirler. 
Aşçıbası tava)ı tekrar o.te.s üzeri
ne sürer ve: patates kızartmalan
nm şişmiş, kabarmış olduğunu keş
feder .. Kabarmanın prensibini şUp 
hesiz, ~imdi anladınız: Patates di

limleri tam kızarmadan biraz so
ltntmak, sonra yine ateşe sürmek. 

Ancak, yüz yıl<lanberi o preıuli
bin tatbiki epeyce tokeDlJilül etmiş
tir: Beyaz cinsten patateslerin en 
muntazam şekilde olanlan se~ile
rek soyulduktan sonra ince ince 
- ü~ nihayet beş milimetre - ka
lınlığında. dilimlere kesilir. Soğuk 
suda yıkandıktan sonra iyice ku
rutulur. (Kurutmazsanız patates i
yi kızarmaz.) Daha soora. bu ince 1 

dilimler ancak eriyecek derecede 
sıcak yağ içerisine atılır. Patates
ler birer birer yağın üzerine ~ıkın
ca bir kc~e ile birer birer alarak 
süzgeçli bir kaba. konulur. Onlar 
orada biraz soğuyuncaya kadar ta
vadaki yağ iyice ktıdmlır ve bu kız
gın yağın i~erisine patatesler atı
lır. O zaman birdenbire kabarır -
lar. 

Patatesin bu şekli, yenilmesi pek 
keyifli olmakla beraber her mide
ye elvermez. Haylice yağ i~tiğin -
de.n onu yiyecek mide sağlam ol
malıdır. Mid~i zayıf olanlar pata
tes püresi, yahut suda haşlanmış 
patatese yağ sürerek yerlerse da.
ha iyi ederl"r. 
' Şeker hastalan için - mideleri 
zayıf olmazsa - bundan daha iyi 
yemei< tasavvur olunamaz. Pata
tes kızartma.'lı, bir kere ekmeğin 
yerini tutar. Et yemeklerini daha 
iştahla yedirir. Yağı şekere dokun
maz. Patatesteki pota'! emili.hı '\'Ü

cut içeri'linde karbonat olduğundan 
şeker hastalarının korktuklan ek

şiliğe karşı ililç yerine ge~er .. Pa.. 
tateste tuz da az olduğunda.n - yer
ken tuzlamamak şartile - onu böb
rek ha.'italan da. - fakat biftek ya
nında değil, ya.anız olarak - yiyebi

lirler 

Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin A vusturya21,-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 21.-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron tsveç 30.-

1048,-
258,-

Altın 1047,-
Banknot 257 ,-

ÇEK L I~ R 

Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Budape~'te 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

631,- 631,-
0,790095 0,78825 

21,0475 21,0475 
15,011 15,011 

2,6925 4,6925 
86,6085 86,6085 
3,44 3,44 

63,3914 63,3914 
1,432 1,4318 

22,6625 22,6625 
4,1838 4,1838 

12,0444 12,0444 
1,965 1,965 

4,179 4,179 
3,981 3,981 

106,4975 106,4975 
31,39 34,39 

2,7225 2,7225 
20,435 20,435 
3,0738 3,0738 

DUNKU MUAMELELER 
Dün borsa işleri yine gevşek geç

miştir. Ehemmiyetli alış ve satış ol
mamıştır. Paristen sabah ve akşam 

gelen telgraflarda Unitüric 260, frank 
bildirilmiştir. Sabah on beş liradan 
açılan borsa 14,90 lirada kapanmış

tır. Diğer tahviller üzerinde hiç iş ol
mamıştır. Aslan çimentosunun ku
ponları ödenmiyc başladığından dün
den itibaren kuponsuz olarak 10,65 
kuruştan muaımele olmuştur. Bir fn
giliz lirası 631 kuruştur. Bir isterlin 
132,88 frank olarak bildirilmiştir. 

25-8.937 
Fl~AfLAC 

Cinsi 

Buğday yumuşak 
,, Se:r 

Arpa 
Çavdar 
Mısır sarı 
Yulaf 
Kuşyemi 
Nohut kalburlu 

,, natürel 
tç fındık 
Yapak Anadol 
Tiftik mal 

Aşağı 

K. P. 
Yukan 

K. I:'. 
6, 7 6,12%' 
5,30 -.-
3,30 4,-
4,30 4,32%~ 
5,- -,-
4, 1-,-
8, 6 8,15 
8,--,-
5,20 5,35 

43,- 45,-
52,20 60,-

130,- -.-
GELEN 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Un 
Yapak 
Z. Yağı 
Tiftik 
Afyon 
lç fındık 
Kıl 

Razmol 
le; fındık 
Un 

.., 

G 1 DEN 

4150 Ton 
45 Ton 
15 . Ton 
811,{l Ton 
46%. Ton 
17 Ton 

3Y2 Ton 
1 Ton 

10 Ton 
l Ton 

100 Ton 
20 Ton 

100 Ton 
DIŞ FIY ATLAR 

Buğday Livcrpul 5,78 K 
il Şikago 4,88 K 

" 
Vinipek 5,67 K 

Arpa Anvers K 
Mısır Londra 3.73 K 
Keten T. Londra 8,23 K 
FmdıkG. Hamburg 94.65 K 
Fındık L. Hamburc ~4 .65 1\ 
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Siirtteki I~t:ı:ı.rı bLil ~ııay~t:il 

Kaplıcalar 
Emlak ve Eytam Bankasından maaşlarını kırdırmak isteyen zat maaşlan sahiplerinin malmüdUrlUklerlne vize ettirmek için mUracaat günleri., 

lslahı için Tedbir 

Alınıyor 
Siirt (;J'AN) - Burada imar faali

yeti devam ediyor. Şehrin en gilzel 
yerinde asri· bir belediye binası ya
pılmıya başlanılmıştır. Çarşı camilne 
de yeni bir minare yapılm~ktadır. 

Silrdin yirmi kilometre ilerisindeki 
kaplıcaların iman için güzel tasavvur 
lar vardır. Bilhassa vali vekili Fevzi 
Sami Aydın bu hususta himmet gös 
termektedir. 

Bu kaplıcalar, güzel bir mesire teş
kil etmektedir. Oyuk bir kayanın al 
tından fışkıran kUkürtlU suyun başın 
da bazı vatandaşların haftalarca ka 
lıp istirahat ettikleri, Nefis manza
radan ve havadan istifade eyledikleri 
görülmektedir. Ancak kaplıca yolu 
çok virajlı olduktan başka nakil va
sıtalarının pek zorlukla geçmesine 
sebep olacak kadar bozuktur. Bu 
yol yapılmadıkça kaplıcaların lüzumu 
veçhile rağbet görmesine imkan yok
tur. Son zamanlarda kaplıcanın içi 
tahtalarla döşenmiştir. 

Malatyada Sağlık Durumu 

G UN LE R I: 

6-9-937 Paraztesi 
7 ,, ,, salı 

8 ,, ,, Çar&amba 
9 ,, ,, Perşembe 

ıo ,, ,, Cuma 

11 " 
13 " 
14 " 
15 " 
16 ,, 

17 " 

,, Cumartesi 
,, Pazartesi 
,, Salı 
,, Çarşamba 

,, Perşembe 

,, Cuma 

G UN LE R I: 

r 1 
6-9-937 Paraztesi 
7 ,, ,, salı 

8 ,, ,, Çarşamba 

9 ,, ,, Perşembe 

10 ,, ,, Cuma 
11 ,, 
13 " 
14 " 
15 " 
16 " 
17 " 

,, Cumartesi 
,, Pazartesi 
,, Salı 
,, Çar§amba 
,, Perşembe 

,, Cuma 

Eyüp, Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beşik~, Usküdar ve Kadıköy malm üdürlüklerinden ...• 
Çarşamba: 1-9-937 mülki askeri yetimleri. 
Perşembe : 2--9--937 ,, ,, ,, 
Cuma : 3-9-937 ,, ,, mUtekaitleri 
Cumartesi: 4-9--937 ., ,, ,, 

Mütekait; dul ve yetimlerin eylül, T. evvel ve T. sani 937 üç aylık 
Eyüp malmüdürlüğünden Usküdar malmüdürlüğünden 

Mülkiye Yt. tekaütleri Askeri yetim Mülkiye yetim As. Yetim 

1-50 
51-100 

101-150 
151- na.. 

ve tekaütleri. tekaütleri. ve tekaütleri. 
1-150 1- 300 1- 450 

151-300 301- 565 451-1071 
301-450 566- 779 1072-1488 
451--600 780--1015 1489--1939 
601-ua.. 1016-1211 1940-2413 

1218- na.. 2414-2842 
2843- ili. 

Fatih malmüdürlüğünden 

Mülkiye yetim ve tekaütleri 1 inci kişe 
As. yetim ve 
tekaütleri. 

2 inci kişe 
AB. yetim ve 

tekaUtleri. 
3001-3250 
3251-3600 
3601-3900 
3901-4200 
4201-4500 
4501-4800 
4801-5000 
5001-5300 
5301-5600 
5601-6000 

1- 250 
251- 600 
601- 950 
951-1300 

1301-1650 
1651-1900 
1901-2200 
2201-2500 
2501-2800 
2801-3250 

1- 300 
301- 600 
601- 950 
951-1200 

1201-1500 
1501-1800 
1801-2000 
2001-2400 
2401-2700 
2701-3000 

maaşlannm tediye gilnleri... 
Eminönü malmüdürlüğünden 

Mülkiye yetim As. yetim 
ve tekaütleri. ve tekaütleri. 

1- 300 1- 300 
301- 600 301- 600 
601- 900 601-- 900 
901-1200 901-1200 

1201--1500 1201-1500 
1501-1800 1501-1800 
1801-2100 1801-2100 
2101-2300 2101-2400 
2301- ili. 2401-2700 

2701-3000 
aoo1-ua.. 

Beyoğlu malmUdürlüğünden 

Mülkiye yetim- As. yetim-
leri. leri. 

1- 380 
381- şoo 

801-1300 
1301-1625 

1-500 
501-1000 

1001-1500 
1501-2000 
2001-3000 
3001-3500 

ve vans. 

Beşiktaş malmüdürIUğiln~eıı ,.
8 

Mülkiye yetim As. Ye~~eri· 
ve tekaütleri. teka)-1 IJOO 

ı- ~ 1-150 
151-300 
301-450 
451-600 
601-750 
751--850 
851-ila. 

201-- •00 
401- 6()0 
601- soO 
so1-1oOO 
1001-1~ 
1201-1550 
1651-;;1~ 

1901-ilS· 
~ ___,, 

d 
.. 1 .. gu~""ndefl Kadıköy malmü ur u ·ııı 

Mülkiye yetim Askeri .~e~ıi 
ve tekaütlcri. ve tekautl 

1- 200 
201- 400 
401- 600 
601- 800 
801-1000 

1001-1100 
1101-1300 
1301-1500 
1501-1700 
1101-i1a. 

ı- s.50 
351- 100 
701-1()50 

1051-1!~ 
1401-11 

17'61-2oOO 
2001-2350 

2351-27~ 
2101--3° 
3051-ili-__..... Malatya, (TAN) - Sağlık durumu 

normal bir vaziyettedir. Sari hasta
lıklar yok gibidir. Su meselesinin hal-
11 ve arteziyen kuyulan, tifo gibi has
talıklara meydan bırakmamaktadır. 

1 - Zat maaşlan sahiplerinin muayyen günlerde kişelere müracaatla maaşlarını almaları lizmıdrr. Aksi takdirde istihkakları umum tcdiyatın hitamında verilecektir 

2 - Tediyata sabah saat DOKUZDAN - ON IK!YE - Ve ON UÇTEN - ON YEDIYE KADAR devam olunacaktır. ~· 

Sizi iz'aç ve elbiselerinizi tahrip eden 

T E R in izalesi için 

SU - DO - RO - NO Pertev 
Kullanı,ı: PEK KOLAY 

Tesiri: Kat'i ve DEVAMLI 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 Şartnameleri mucibince 2 adet sigara paket makinesi kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

II Muhammen bedeli 18000 lira ve muvakkat teminat 1350 liradır. 
m - Eksiltme, 12/X 937 tarihine rasthyan salı gtinü saat 11 de Kaba

taşta Inhisarlar Levazım ve mübayaat Şubesindeki alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

ıv - Şartnameler parasız olarak yukarıda adı geçen Komisyondan alı
nabilir. 

V - Idarece "Yagcrıberg" Makine alınması mütesavver olup münaka
saya girecek makine "Yagenberg" dir. Münakasaya iştirak etmek istiyen 
başka firmalar fiyatsız fenni tekliflerini münakasadan 15 giln evvel tet
kik edilmek üzere Inhisarlar Tütun fabrikalar §Ubesine vermeleri ve tek
liflerinin kabul olunduğuna dair vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iştirak ve
sikasile % 7.5 teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksilt
me günü en geç saat 10 na kadar yukanda adı geçen komisyon Başkan
lığına makbuz mukabilinde :rerilmiş olmalıdır. (5535) 

• • • 
· 1 - Şartnamesi mucibince bir adet buhar kazanı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

II - Muhammen bedeli 19500 lira ve muvakkat teminat 1462.5 liradır. 
III Eksiltme 11 !)( 937 tarihine rastlıyan Pazartesi gUnU saat 15 de Ka

bataşta Inhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım Komisyonun
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hcrgün yukarıda adı geçen Şubeden 
alınabilir. 

V - Münakasaya "Sulzer, Skoda, Grimma, Vercinigte Kesselvverkc, 
Kruppe Kdenschel, Steimmüller, Erste Brünnner, M. A. N. Wolff, Stranch 
Und Schmidt ve Stork" gibi yalnız birinci sınıf Fabrikalar iştirak edebilir
ler. Bu fabrikalardan maada Firmalar münakasaya iştirak etmek istedik
leri takdirde bulundukln Şehir Sanayi ve Ticaret odalarından birinci sı
nıf Fabrika olduklanna dair Türk Konsolosluğunca musaddak bir tas
dikname ibraz ve itasiyle mükelleftirler. Bu yolda tasdikname ibraz ede
miyen "Ismi yukarıda yazılı ,olmayan" Firmalar mlinakasaya iştirak et
tiı ilmez. 

VI - Teklif veren firmalar, münkasa tarihinden bir hafta evvel fiatsız 
teklifleriyle planlarını ve sair bilumum lüzumlu evrakın Galatada Inhi
sarlar Umum Müdürüğü Müskirat Fabrikalar Şubesine tevdi edeceklerdir. 

1111• D. tHSAN~AM1 ••, -----------• 
• 8~'!,t:.:;:y~!.:t~~!':r~:~·· lstanbul Gayrimübadiller K omisyonun~a.~~ 

noktai nazarından (Wasserman D. No, Semti ve mahallesi Sokağı Emiak No. Cinsi ve hisSt:Si il~~ 
ve Kahn teamülleri) kan kürey- ınulı __x 
vatı sayılması. Tifo ve ısıtma ~ ' 
hastalıkları teşhisi, idrar, bal - ~ 1r 
gam, cerahat. kazurat ve su tah- 1299 Bu""yu"'kada Yalı 100 P matı, Oltra mikroskopi, hususi E: Kaptan Nikola Y: Gündüzbey 11 Arsanın 1/ 2 his. 

310 , 
aşılar istihzan. Kanda fire, şe · 1638 Bostancı Çatalçeşme 15 M. harita: 123-124 iki kıta arsa 
ker, KlorUr, Kollesterin mikfa... l638/ 1 
lannın tayini, Dlvanyolu No ·113 

' Tel. 20981 1 2183 Ayvansaray atik Mustafapaşa E: Papas E: 18 Y: 24 Arsanın 2/ 3 his. 
160 ,, 

Istanbul icra hakimliğinden: Ev
velce Kilçükpazarda Tahsildar sokak 
7 sayılı evde oturmakta iken hala i
kametgahı meçhul kalan Kürt Beki
re. 

2475 Edirnekapı Kariyei atik Ali

paşa 

2524 Galata Beyazıt 

3326 Hasköy Abdüsselam 

3654 Fener Tevkil Cafer 

1313 Usküdar Kara lJavutpa.şa. 

Y: Çınarlıçeşme 

Camii şerif E: 21 Mü. Y: 40 

E: Marya Y: Rev:ınl E: ve Y: 5-7 

E: Odalar kapısı E: 28-30 Y: 162 
Y: Kumrahane cad. Mahallen: 164 

Mektep E: 8 Mü. Y: 4 

Karacaahmet cad. E: 226-226 MU. 
Y: 204 

Bodrumhanı alt katında 23 . 

Arsa 

Arsa 

Kagir hane ve arsanın fP " 
1/ 2 his. 6 

Bahçeli kagir haneniıı 

T/ 2880 his. 
320 , 

UstUnde odaları olan ,,.0 " 
dükkaıun 15/ 120 his. 2' 

Oda 200 " 

Vasile olan borcunuzdan dolayı Is
tanbul 2 nci len. daireainin .937-1208 
sayılı dosyası ile gönderilen davetiye 
üzerine 13-8-1937 tarihli celsei 
murafnaya ademi icabetiniz dolayısi
le hakkınızda 20 gün müddetle ilanen 
tebliğat icrasına karar verilmiştir. 
Ve yine murafaa gilnü olarak tayin 
olunan 17-9-1937 tarihine müsadif 
cuma günü saat 14 te icra hakimli
ğinde bizzat veya bilvekale hazır bu
lunmanız lazım geleceği aksi takdir
de ademi huzurunuzla murafaa icra 
ve tetkik kılınacağını tebliğ makamı
na kalın olmak üzere ilanen tebliğ O· 

lunur. 

1817 Büyükçarşr 

1820 Beylerbeyi 

dullah ağa 

Bostancı başı Ab- Bostan E: altı defa 15 Y: 15- !çerisinde beş bap halle 

5088 Usküdar Bulgurlu 

- Maarifçe tanınmıf_, 
Paristen diplomalı ve tecrübeli bir 

MEKTEB MODlRESl ! 3223 Samatya Hacı Hüseyinağa 

hususi, ecnebi ve ekalliyet mek
teblerinde müdür, müdür muavi-
ni veya muallimlik arıyor. 

Hususi dersler de verebilir. A. 
lakadarların Taksim, Şehidmuh
tar caddesi 1ıkyaz apartımanı 
1'To. 2/1 Bayan Soryano'ya mü

- racaatleri. Telefon: 42380 -

KAYIP: Arabacılar Cemiyetinden 

aldığım 4111 numaralı ehliyetimi kay 

bet tim. Yenisin alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. Fatih Atpazan 
Hasanefendi kahvesinde (33) Süley-

7968 Büyükada Yalı 

3059 Beyoğlu Yenişehir 

8135 Beşikta~ Yenimahalle 

3331 Kadıköy Tuğlacıba§ı 

~30 Büyükdere 
3615 Kasımpaşa Emin camii 

27 / 1-27 /2-27/ 3--27/ 4-27/ 5 

Kireçhane E: 7-64 Y:l-2-3-4 

Narlıkapı ve Kuleli E: 45 Y: 85 

E: Istavrinos Y: Palamut 53 

Şişhane ve Yenişehir cad. 

E: 117 Y: 101-103 ve 26 No: taj 

21-23 

Fırın E: 17 Y: 25 

ve ahırlar olan bostanın 50 " 
4/ 16 his. 17 

Tarla ile ahır ve saman· 

lığın 7 No: lu mahalli· 

nin 1/ 2 ve 64 No: Ju 
0 

" 
mahallinin 1/ 6 his. 50 

Ustünde odaları olan oO 11 

kagir dükkanın 1/ 2 his. 6 

Arsa ıoO " 
I 

Altmda iki dükkanı oiıın 50 ,, 
hanenin 20-120 his. 4 

Bahçeli kagir hanenin 
80 

" 
32/ 48 his. 

23 " 
E: Bağdat cad. E:49 Y: 36 ' Arsa 

4g50 

Y: Fenerli Ahmet bey 

Dere E: 45 
E: Camcı Y: Hannan E: 8 Y: 12 

Arsa 
Arsanın 1/ 2 his. 

sOO '' 
500 ,ı 

man oğlu Mevlüt. 

l.Kl KOPEK BULUNDU 

l ıcl 
ııır ı 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller 8-9-937 tarihine düşen Çal'§amba gününden itibaren p~Jd ~ 
satışa çıkarılmıştır. Talip olaiılann salı ve perşembe günleri saat 10 dan 12 ye ve 14 den 17 ve bU 

1 

Kınahada açıklannda denizde iki 
ev köpeği bulunmuştur. Sahibinin 
Kmalıadada Bay Sezaiye müracaat 
etmeleri. Kınahada Sezai. 

den maada diğer gilnlerde sabahlan saat 10 dan 12 ye kadar müracaat !arı. 

Satış münhasıran Gayrimübadil ailedir. 

Gemi Satışı 
Denizyolları işletmesi müdürlü§ünden; 

ldaremizin Haliçte Bağlı bulunan Miralay Nazım Bey vapuru, bu günkU 
halile ve bağlı bulunduğu yerde teslim şartiyle pazarlıkla satılacaktır. Pa
zarlık 10eylül937gilnü saat onbeşte idaremiz levazımşefliğinde yapılacaktır. 
Şeraiti öğrenmek isteyenlerin her gUn ve pazarlığa girmek isteyenlerin 
de yukarıda yazılı gün ve saatte levazım ~efliğimize milracaatlan. (5579) 

Şube Teklifleri tetkik edecek ve bunları şartnameye ve matlfıba uygun 
bulduğu takdirde münakasadan bir gün evvel "Münakasaya iştirak vesi
kası., verecektir. Bu vesikayı haiz olmıyanlar münakasaya iştirak ede
mezler. 

VII - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iştirak 
vesikasiyle o/o 7,5 teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar ek
siltme gtinü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Baş
kanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (5533) 

Üniversite Rektörlüğünden : ıcUııt 
Istanbul Universitesi Tıp, Hukuk, Edebiyat, Fen ve Ik~ısa\F'~yıill 

rine ve Universlteye bağlı Diştababeti ve Eczacı m_ektebıne ·n f'll"t) 
itibaren talebe kabu!Une başlanacaktır. Yazı1mak ısteyenJerı 
Dekanlıklarına vesikalarivle beraber müracaat etmeleri. (5545) 
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Cümhuriyet Merkez Bankası 
21 - Ağustos -1937 Vaziyeti 

ır,. ~ k T 1 F 
~ ----

.\L'l'IN. 
BAınh'. Safi kilogram 21 044 716 
~ .. 1f\i'i01' ' 1 

Ur~ •••••••. 
~ı il • • • • • • • . 

Qhildelti M 
'riııt uhabirler: 

lirası il . • . • • • • 
Qri~tek' 
A.L'I'IN.' Muhabirler, 
A.ltına · Sa~ kilogram 5,054,474 
dö'liılerlahvüı kabil Serbest 
l>iter dö : • • . • • 

1 

. 
bakı vtzler ve Borçlu kliring 

Yelert 

"Qıirıe r . . . . . . 

be Qhvi/leri: 

~~~e edt. evrakı nakdiye 
l{an gı • • . • • . . • . 

te\lfi~Un 6 ve 8 inci maddelerine 
%Yat n ha.ıine taraf mdan vlki 

s," . . . • . • . . . -
edQt C" 
~ 1.1ıclanı: 

'l'tc.\llı s:NOLARI • 1 • 

t.h EDAT • • • • • · ıı 
GIJ1 ve Tahvilôt Cüzdanı: 

A .... ~~J'Uhde edilen evrakı nak
{'l' Yen~~ karşılığı Esham ve 

~ _ S ahvtlat (itibari kıymetle l 
~ erbest esham ve tahvilat 
llQ11ıtQr • 

Altın ve· .. 
'l'aıı Dovız llzerlne • • • 

'lilat üzerine • • • • • 
lfia,ed . 
tfht Qr/cır 
~"1elil • • • • • • . . . . . . . 

}'ekun 

. 

. 

• 
• 

29,601,076,63 
17,010,061,-

990,626.72 

1,162,283,04 

7,109,521,fıO 

12,330,46 

33,457 ,872,64 

158,7 48,563,-

13,496,827,-

3,000,000,-
33,290,l 12,53 

38,110,104,301 
3,796,331,60 

1 
62.519,18 

8,658.564,06 

Lira 

:7,601,764,35 

1,162,283,04 

40,579, 724, 70 

145,251, 736,-

38,290,112,53 

41,906,435,90 

8,721,083,24 

4,500,000,-
14,998,342.91 

341,011,482,67 

PAS 1 F 

Sermaye • • 
ihtiyat Akçeai 

Adt ve fevkalade 
Hususi 

• • • 
• • 

• • • 
• • • 

T eJavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine! 
teVfikan hazine tarafından vaki. 
tediyat • • • • • • , • . 

Deruhde 
bakiyesi 

vazd. 

edi. evrakı nakdiye 
. . . . . . . . . 

2,105,172,40 
4,516,007,70 ---- ' 

158, 7 48,563,-

13,496,827,-

145,251, 736,-

19.000.000.-

9.000.000.-

Kar,ıhğı tamamen altnı olarakj 
ilA.veten teda vU!e vazedilen • • . 
Reeskont mukabili ilaveten ted., 

·--------: 
Türk lircuı M~Juatı: 
Döviz T aahhüJatı: 

Altma tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri • • • • ı ı • 

Muhtelif • • • • • • • • 

28,099,373, 79 

.1 

Yekun il 

il 

l 

Lira 

15.000.000.-

6,612,180,10 

173,251,736,-

12,136,387,83 

28,822,114,03 

105,180,064,'il 

341,011,482,67 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
'-.... lakonto haddi o/o SYı Altın üzerine avanı % 4% ~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~ 

,1~kay işletmesinden: 
~ ~~:tnizin Yalova Kaplıcaları methaline iki kilometre mesafede 

l'lııat0 egı elektrik santralının bina kısmila, yaptırılacak olan trans
~) llul'ı~~UlUbesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. •) eıı; ait evrak şunlardır: 
b) lı'e itme şartnamesi 
C) l{ llııı §a.rtname 
Ç) 11-~fler 
~)~Ojeler 
tı ~ lhaı listesi 
tı l<' Ukavele projesi 

~) ~~i Şartname lahikası 
~~ erıc~tme 7- Eylül- 1937 Salı gUnü saat 16 da idare merkezinde 
~ Saııt ınen~nde yapılacaktır. 

~ kuı~aı b.ın.asının bedeli keşfi (29,598) lira (12) kuruş Transfor
tıı.~ l\u 

1 
bı:sının (2048) lira (44) kuruştur. 

~l t P :rın her iki keşif yekünunun % yedi tn.ıçuğu nisbetinde mu
) 'l'e:ı~ınat getireceklerdir. 
'aat 1

1
f Sahipleri getirecekleri z~r?an yukarıda y~zı~:.gUnde ~iba

\. hıı1ı1 5 şe kadar makbuz mukabıhnde encUmen Reıslıgıne tevdi etr 
i' lUnalidırlar. Postada vaki ol acak gecikmeler nazarı itibara alın
\) şa 
'bili~lname ve keşifler idare veznesinden üç lira mukabilinde satın 
~2) ..__ ____________________________________ _ 

~ ClJnıurbaşkanlığı Filormonik 

.~kestirası Şefliğinden: 
"t~.llıllrb 
\~ras ~kanlığı Filarmonik Orkestrasına bağlı, ayni uı.manda salon 
~~le ı Vazifesini de görmek Uzere bir caz heyeti, teşkil edilecek ve 
~ ,: 

1
kabul imtihanına tabi tutulacaklardır. imtihanda kaz~anlar 

l arın nevine göre ayda 80-150 lira ücretle angaje edileceklerdir. 

' llir . Salon muzıgı ve ca:z: için: 
' llır ~Yan.ist, - Bir birinci kemancı 
' llil' 

1
kinci kemancı (başka bir A.let de çalabilecek) 

~ .:enor saksofon (Bandonion yahut Akordiyon çalabilecek) 
llt atori 

' r ~ , llir 0 ntrbas (başka bir alet de çalacak) 
, lltl' :i1'0 mboncu (başka bir alet de çalabilecek) 
ı .. 'htıa l'Oznpet çalan (başka bir alet de çalabi.'\cek) 

~lt~i) C~ktır, 
\llı~ıc ~tin hüviyet cUzdanlan ve elindeki sair vesaikle birlikte imtihan 
~·~blere 6 Eylülden itibaren 11 EylUl 1937 Cumartesi gününe ka
\~tı lseUlda Galatasaray Lisesine ve Ankarada imtihana girecek nam
~~o"tıı 1.5 Eylülden 20 EylUl Pazartesi gününe kadar Cumurbaşkan
'"' onık Orkestrası şefliğine başvurmaları lazımdır. 

at ve Lmtihan zamanı saat 10-13 arasındadır. (2722) (5224) 

'·~ı ~ ~~~ Demiryolları Haydarpaşa işletme 
l~. 8 tl11günden: 
~37 

tarihinden itibaren Hayd&rpllf& - Adapazan ve Tzmlt -
-..._ ':•ında işletilmekte olan gezlnti trenlerimiz müleadır. Muh· 
l\~ tnalUmu olmak Uzere ilan olunur. (5493) 

ıı-~0~aziçi Lisesi Direktörlüğünden: 
t~~~ ~:Ul .~e lise son sınıf bitirme engel ve bütünleme sı...wına 1 
~llllt i dı?er sınıfların bütilnleme ve engel sınavlarına 7 eylülde ve 

lla1t l't\tıhanlarma 9 eylUlde başlanacaktır. Prograımlan öğrenmek 
lldarıann nıektebe mUracaatleri. 

Devlet Damlryollarr ıe limanlar1 işletme U. idaresi llinliiı 

Devlet Demiryolları birinci işletme mıntakasında aşağıda mevkileri, 
mıktarlan ve muhammen bedelleri yazılı balast her taş ocağı için ayrı 
ayn kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 10, 9, 937 tarihinde cuma g!inü :;;aat 16 da Haydarpa.,a gan bi--nasında birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 1steklileıin 
eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat mektubu, evrak ve ve· 
saikle teklif mektuplarını eksiltme gUnU nihayet saat 15 e kadar komis
yon reisliğine vermiş oLmaları lazımdır. 

isteklilerin teklif mektuplarında aşağıda yazılı muhammen bedeller
den yapacakları tenzilatı ayn ayn kaydetmeleri icap eder. 
Şartname ve mukavele projeleri Ucretsiz olarak Haydarpaşada Yol 

Başmüfettişliğinden alınabilir. (5511), 

4> .& 
.!ıd ı-. > ı:Q 
c.ı M - (,) . 
(,) .o ::s Q,) ~ 
~ ı-. 8 

•al .... ;tı . ı:2 
.!ıd § ·a ·- (1) s~ .... 

Taş ocağının mevkii 
Q,) ~ ~ ·s ... CI> ce ..,. 

..c:: .!::: ...... 
=~ 

~ c>j 
Q,) .c: .!! ,.Q cd 

'15 .8 ~ ·§ ~ e . .... -..... 'O § > CI> .s ~ CI> M Q) ı::l i .. ~ - o ~ ::ıs :;ı bO 

Kuruş Kuruş Lira Ku Lira Ku. 

1-Klm. 184 ' 
Haydarpaşa - Eskişehir 10000 150 162 16200.00 1215.00 

2-Klm 186 -194 
Haydarpaşa - Eskişehir 15000 150 162 24300.00 l822.50 

3-Klm. 217 - 226 
Haydarpaşa - Eskişehir 15000 135 147 22050,00 1653,75 

4:-40,000 
Eskişehir - Afyon 18000 126 138 24840.00 1863.00 

5-Klm. 479 
Eskisehir - Ankara 5000 145 157 7850.()1) 588.75 

• • • 
Devlet Demiryollan birinci işletme mıntakasında Dil iskelesi istasyo

nu civarında kilometre 54 + 600 ocağından aşağıda miktarı ve muham
men bedelleri yazılı Balast ve Blok birden kapalı zaıf usulile münakasa
ya çıkarılmıştır. -

Eksiltme 10, 9, 937 tarihinde cuma gUnü saat 16 da Haydarpaşa garı bi
nasında birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. isteklilerin 
eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat mektubu evrak ve ve
saikle teklif mektuplarını eksiltme gUnü nihayet saat 15 e kadar ko
misyon reisliğine vermiş olmaları lazımdır. (5532) 
lhuı.ratın· Cinsi İhale edilecek Metre ımikabın Muhammen Muvakkat 

1-Birinci sınıf Blok 
İkinci sınıf blok 
ÜçUncU sınıf blok 
Moloz taşı 
Balast 

Miktar m 3 vagonda tes- bedeli teminat 

3500 
3000 
2500 
2000 
3000 

lim Muham-
men bedeli 

Kuruş Lira Ku. Lira. Ku. 

260 
210 
160 
90 

115 

) 

) 
) 

) 
) 

24650.00 1848. 75 

Devlet Demiryolları lıletme Umum Mü· 
dürlüğünden: 

Umumi tedriSa.t dereceleri dahilinde bulunan resmi ve maarifçe mu
saddak husu.si bilumum mektepler ve üniversiteler talebesine tatbik olu
nan ve umum! tarifeye göre yüzde 50 tenzilatı havi bulunan DD/7 No.lı 
hususi yolcu tarifesi 1, 9, 1937 tarihinden itibaren 9. l§letme Mıntaka-

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

Yüksek Deniz Ticaret Mek
tebi Müdürlüğünden: 

1 - Mektep lise ve Yüksek olmak üzere altı yıllıktır. Yatılı ve para
sızdır. Gayesi Tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetiştirme&tir. 

Mektebe girdikten sonra yiyim, giyim ve saire mektep tarafından te
min edilir. 

2 - Mektebin yalnız lise birinci smıfma talebe alınır. Bunların orta 
mektebi bitirmiş ve yaşları on beşden küçük ve on dokuzdan büyük ol
mamaları şarttır. 

3 - Yazılma i§i için pazartesi, çarşamba, cuma gUnleri mektebe müra
caat edilmelidir. 

4 - lsteklilerin mektep müdUriyetine kal'§ı yazacakları istidanamele-
rine: 

A - Hüviyet Cüzdanlarn:u 
B - Aşı KB.ğıtlannı 

C - Mektep diploma asıl veya tasdikli suretlerini ve yahut tasdikmı.-
melerini 

D - Polisçe musaddak eyi hal klğrtlarmı 
E - Velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalarını 
F - 6 x 9 eb'~a altı adet kartonsuz fotoğraflarını 

raptetmelcri lazımdır. 
5 - Yazılma işi 31 Ağustos1937 Salı gününe kadardır. istekli

ler muayenei Sıhhiye için 9 gün saat sekizde bizzat mektepte bulunma
lıdırlar. 

6 - Fazla tafsilat almak i.c;teyenlere a)Tıca matbu bilgiden gönderilir. 
Muhaberatta posta pulu irsali lazımdır. (3619) 

Konya lıbaylığından: 
Huhusi muhasebe Bütçesiyle ldare edilmekte olan Daire ve müesse

selerin bir yıllık ihtiyacı olarak tesbit edilen 8613 lira muhammen bedeli 
261 ton Sömikok maden kömürü kapalı zaıf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

1- ihale 3-9-937 gUnU saat on beşte Vilayet Daimi Encümeni Oda
sında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 64ô liradır. 
3 - Teklif mektuplan 3-9-937 gUnU saat on dörde kadar Vilayet 

Daimi Encümenine verilmiş bulunacaktır. 
4 - Talip olanlar §artnameyi bedelsiz olarak Hususi mlhasebe da. 

iresinden ala bileceklerdir. 
5 - Talip olanların kanunt ikametgahı bulunması ve hüviyet vara,. 

kasiyle Ticaret odasında kayıtlı bulunduklanna dair vesikayı hamil 
bulunmaları şarttır . 

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

(5297) 

Ciüm rük muhafaza genel komutanhğı 
lstanbul sahnalma komisyonundan : 

1 - 367 tane eğer takıınmın kapalı zarfla eksiltmesine istekli çıkma .. 
dığından 10, 9, 937 cuma günü saat 15 te pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutarı (20919) liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak (1569) liralık vezne makbuz veya 

banka mektupları ve kanun! vesikalarile birlikte o gUn G'alatada eski 
İthalat Gümrliğü binasındaki Komutanlık Satmalma komisyonuna gel· 
meleri. (5288) 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baştabipliğinden: 

Hastanenin 1937 malt yılı ihtiyacı olan cins, mikdnr, muhammen ftat 
ve eksiltme şekilleri ve muvakkat teminat mikdarları yazılı yedi kalem 
ilaç ve malzemei tıbbiye 15--8-937 tarihinden 2-9-937 tarihine ka
dar eksiltmeye konulmu§tur. Şartnameler Ankarada Nümune Hastane
sinde Ba.~tnbiplikte ve Istanbulda Sıhhat Müdürlüğünde görülebilir. Ek
siltme 2-9-937 Per~mınbe gUnU saat 11 de Ankara Nümune Hasta. 
nesinC:e yapılacalttır. 

Dikkat: Muvakkat teminat olarak para ve para .mahiyetindeki evrak ko 
misyonca alınmıyacağından bunları vermek isteyenler ihale gününden E:V

vel hastaneye müracaat ederek teminatlarını Maliye Vekaleti veznesi· 
ne yatıracaklardır. Kapalı zarflar ihale gününden ve saatinden bir saat 
evveline kadar teslim edilmiş buluncaktır. Muayyen saat sonra verile
cek veya gönderilecek zarflar kabul edilemez. 'Kapalı zarfların kanunun 
tarif ettiği şekilde hazırlanmış ve behemehal mühür .mumu ile mühür
lenmiş ve mumlanmrş olması şarttır. 

Bütün tarifata uymıyan zarflar keza kabul edilemez. (2772) (5255) 
Tahmin edilen Mlktan Muvakkat Cins' Eksiltmenin 

fiat teminat şekli 

Ura K. Lira K. 
9550 00 293 kalem 716 25Iliç Kapalı zarf usulile 
1950 00 14 ,, 146 25Lfi.stik malzeme Açık eksiltme 

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

260 00 40 " 19 50Kimya laboratuvar ec-
zası " 315 00 8 " 23 65 Te§ril marazi laboratu-
var eczası " 2325 00 1500 kilo 174 40Hidrofil pamuk UçA 
marka veya güneş mar-
ka " 4500 00 14 kalem 337 50Rontgen film ve eczası 
Kodak, ilfort, ,·eşolister " 

Yüksek mühendis mektebi art ırma 
ve eksiltme komisyonundan: 
Eksiltmeye konan Miktarı Tahmin pey eksiltme gün ve saati eksiltme-
mevaddın cinsi Fiatı akçesi Tarihi 'lin şekli 
Karpuz 4000 A. 10 Ku. 
Kavun Kırkağaç 1000 A. 13 ,, 
Kavun Huanbey 500 A. 13 ,, 61 L. 27~937 Cuma 14 Açık 
UzUm Yapıncak 500 K 13 ,, 
Uzüm Çavuş 500 K. 30 ,, 

Mektebin 1937 mali senesi 2 inci Te§rinine kadar ihtiyacı olan yukn
nda cins, miktar, muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı mevad açık ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltmesi hizasında gösterilen gün, tarıh ve sa
atte yapılacaktır. Şartnameyi görmek isteyenlerin hergün ve eksiltmeye 
girmek isteyenlerin belli gün ve saatte GUmüşsuyundaki Mektep binası 

dahilinde müteşekkil Komisyona müracaatları ilan olunur. (3 5144) 

Sahibi: Ahmet Emin l' ALMAN. Um umi Neşriyatı idare Eden : :s. SAl.1..1 
Gazetecilik ve Neşri~t Türk Limitet Şirketi. Basıldığı VP' TA' -
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VERESİYE SATIŞ 
. - . 

TAKSiTLERi 

4 AVDAN 1 
AVA 1 

ÇIKARILMIŞTIR. 

VALNIZ. DEVLET MEMURLARİLE' 
• • 

VAPILAN VERESiYE MUAMELESi 

BDVCIK ŞiRKETLERİN 

MEMURLARINA DA TEŞMİL 

EDİLMİŞTİR 

• 

DİGl:R ŞARTLARDA DA MCŞTERİ 

1. it H 1 N 11:, D 1E G i Ş f K L İ K VAR D 1 R 

fi AZ L- A T A fi S İ L A T A L- M A K İ Ç İ N 

ANKARA, İSTANBUL, BEVOGLU VE İZMİR 

YERLİ MALLAR 

p AZ.ARLAR 1 NA 

MQRACAAT EDİNiZ 

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

lülden 22 eylül 937 akşamına kadar yapılacaktır. Kaydolmak ve daha 
fazla malflmat almak istiyenlerin tatil günleri hariç olmak üzere hergiln 
saat 9 -12 ve 13 - 16 ya kadar anektebe müracaatleri. (5504) 

KODAK 
RETI NA 

ICODAK RETf NA, hacı111 
ela ufak, kullanı'ı kolar,• 
ıor'alla parlak reıl•ler 

çeker • Negatiflerinden 
,ok gDzel agrandisman-. 
tar rapılır. 

Mi-;;yatürmaklnelerdcnnebclc': 

lenıeniz, hepsini KODAK RE

TiNA makinelerinde bulabi

lininiz. Bütün yük.sek kabiliyC<'! 

'tine rapen hayret verecek kadar 

ucuz, Kaenar f 3.5 ; Ektar f 3.5 ve 

Zeiss -Tessar f 3.5 objektiflerle ve 

1/500 enslantaneli Kompur optüra· 

törle mücehhez muhtelif modeller.' 

Her çeşit tafsilat KODAK aatıcıla~ 

rından alınabilir. 

KODAK ŞiRKE.Ti 
lstanbul - Beyoğlu, Tünel, 

Ensiz Sokak No. 3 

, ______ _ 
KANZUK 

NASl'Q llACl 

DOKTOR JE1'1SIN 
AMERlKADA UZUN TI<.,"'T

KlKAT NET1CES1 OLARAK 
BULDUGU BİR FOR'.\101~
DOR. KANZUK NASIR İLA
CI en eski nasırları bile kökün. 
den çıkarır. Ciddi ve şayaw iti
mat bir na~nr ilil<'rdır. 
tNGİUZ KANZUK ECZANESİ 

BE\'OGLll - lSTANRUL 

BiR DOKTORUrt 
şayanı hayret keşfi 

Buruşmuş ve ihti
yarlamış bir cilde 

GEnÇLIÖlrtl iade ediyor. 

LİMON ÇiÇEKLERi ' 1 KAŞE 
Hasan ve Nesrin Kolonyaları 
Türkiycde en çok satılan ve Avrupa ve cihan tarihinde misli ve menen

di olmıY.an kolonyadır. Bir damlası limon bahçesidir. 90 derecedir. 

Nesr~n ve Hasan Losyon ve Lavantalan 
Yasemin, leylak, divinya, revdor, şipr, fujer, ful, menekşe, suar de Pa

ris, Origan, Krep dö şin, dağ çiçeği, zambak, sünbül, 18.le, milflör, nergis, 
güller, amber, fulyalar, senk flör, çiçek demeti, nadya, neroli, Şanel, amo
rita, kadın eli, flör damur, skandal, florami, müğe, losyon ve lavantaları 
bir nadirei san'atttır. 

Hasan deposu: Istanbul, Beyoğlu, Karaköy, Beışiktaş, Divanyolu, An
kara, Eskişehir, Malatya, Kayseri şubeleri ve satış yerlerile bilcümle tu
hafiye, bakkaliye ve eczanelerde bulunur. Mutlaka Hasan ismine ve mar
kasına dikkat. 

".. il il • - • ·' 

U~UNCU ISTANBUL FESTiVALi 
30 Ağustos Pazartesi, saat 22 de Beylerbeyi sarayında 

Büyük Müsamere 
DUHUL!YE: Bir çift için beş liradır. 

Elbise mecburidir. 
Biletler, Kar1man, Baker ve Pazar de Levant mağazalarında ve 

Belediye kooperatifinde satılmaktadır. 

!:::==:::s:::J~~;::;;:;:i~•J:aii:.:am:aı~~ ..... iiiilll ........... 

· iN GRi P ~, 
sizi günlerce ıztırap çeklJle 
kurtarır. 

1 8ğ· En şiddetli baş, diş, ada e _ııit 
.. te•:w 

rılannı, üşütmekten mu keS'r 
bütün sancı ve sızıları ı.ıığ' 
Nezleye romatizmaya, kıtı 
karşı çok müessirdir. ..~J)-

b. \'8 J.1" Mideyi bozmaz, kal ı 

rekleri yormaz. aJIJlS' 
!cabında günde 3 'kaşe 

bilir. 

--------------~ 
PANORAMA 

bahçesinde t 
Büyük Sünne I 

D .. V•• •• T l 41065-' 
- ugunu. e. ~ 

ıu't'1' 
KAYIP: Sahip olduğuIIl 

71
c11 

Milli Bankasının 21444, 313 ,.ı/ 
• J--S; 

numaralı hisse senetleritnl uJıil 

tim yenilerini alacağımdan b .. j."" 
0 ·IU 

leri yoktur. Yalova Paşak > 
dullah "Halim". __/, 

fôf tb 
KAYIP: Sicil 77 numaralı 6° (J1 

liyetnamemi ve nüfus hUV'i_yetr.etf'. 
danımı zayi ettim. Y enisinı ~Joi~ 
cağımdan hükmü yoktur. ~: 
Bostanbaşı Gülbaba sokak 11 

8 de Fuat. 4' 
Viyanada bir tıb mecmuası, fennin " a-•lmmiiiiil••••••••GECEL _ GONSEL 

:~k~~~la~~!e~~~~a:c:c~r~~~u!u~~~ Kız-Erkek YUCA u·· LKu·· Lı.SELERı· 
ğil, ayni zamanda onların izale ça-

i5e 
Orta·J., 

resini de bulmuşlardır. Artık anne
ler ve hatta büyük anneler gençlik 
senelerindeki ter ve taze tenlerini ve 
50 - 60 yaşlarındaki kadınlar, genç~ 
liklerindeki buruşuksuz ve yumuşak 
cildlerini temin edebilirler. 

Buruşukluklarm sebebi 
Ihtiyarladığımızda yüzümüz buru

§ukluklarla dolar.Cild,besleyici ve can 
landırıcı unsurunu kaybeder. Bu un
suru, şimdi kemali itina ile seçilmi§ 
genç hayvanlardan istihsale muvaf
fakıyet hasıl olmuştur. Cild bununla 
beslendikte yeniden gençleşir ve ta
zeleşir. Viyana üniversitesi profesörü 
Doktor Stcjskal'in bu şayanı hayret 
keşfinin istimal hakkını münhasıran 
Tokalan müessesi tarafından bUyük 
mali fedakarlıklarla temin edilmi§tir. 

Hastahanelerde tecrübeler 
Profesör tarafından hayvanlardan 

istihsal edilen ve Biocel tabir edilen 
bu cevher, yalnız (Pembe rengin
deki) Toka

0

lon kreminde mevcuttur. 
Hastahanelerde 60 ya§lanndaki ka
dınlar üzerinde yapılan tecrübeler
de, altı hafta zarfında buru§ukluk
lann zail olduğu görülmüştür. Her 
akşam yatmazdan evvel cild unsuru 
olan pembe rengindeki Tokalon kre
mini kullanınız. Siz uyurken, cildini
zi besler, buru§uklukları serian izal~ 1 
eder. Bir kaç hafta zarfında bir çok 
seneler daha genç görünmüş olacak- I 
sınız. Gündüz için de (yağsız) beyaz 
rengindeki Tokalan kremini kullanı
nız. Siyah noktaları eritir, en sert ve 
çirkin bir cildi yumuşatıp glizelle§tİ
rir. 

lstanbul üçüncü icra memurluğun
dan: Paraya çevrilmesine karar veri

len toprak testi ve buna mümasil em
val 2-9-937 tarihine müsadif per
şembe günil saat 10 da Anadolu hisa
rında Polizois Rallisin testi fabrika
sında birinci açık arttırması yapıla
cak ve kıymeti muhamminenin % 75 

ini bulmadığı takdirde ikinci açrk art 

tırmasının 11-9-937 tarihine tesa
düf eden cumartesi günü ayni mahal 

ve saatte yapılacağı ilan olunur. 

(Eski INKI LA PJ 
Kuranı, Direktörü: NEBIOGLU HAMDI Olkümen J~· 

Resmi okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere JJl 

aal tarifname gönderilir. 
--------•-•Çar,ıkapı, Tiyatro caddesi - Telefon: 20019 _______ _.. 

111mm:m•mmı•e••rm Saraçhanebaşında Horhor caddesinde 

Erkekler Kısmı: Münir Pa,a Konağında - Kızlar Kısmı ile ilk Kısmı: Yeni Yapılan Binada 

~::ek H A Y R İ Y E L İ S E L E R İ ~::dus 
Ana - ilk_' orta - lise kısımlarım havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. Ilk sınıflardan itibaren ccllebi :U 

sanı mecburidir. Açılan şubeler dolayısile Münir paşa konağı ancak erkekler kısmına kafi geldiğillde!l }lf" 
sene kızlar kısmı ile ilk kısma Müni rpaşa konağı karşısında leyli bir lise ye lazım olan bil tün m üşteIIlilfı tı ııf'' 
vi bUyük bahçeli yeni yapılan bina tahsis olunmuştur. Kızlar kısmında tedrisat ayrı bir talim heyeti t v' 
fmdan yapılacaktır. Münir paşa konağının kafi gelmemesi yüzünden geçen sene Çarşambadaki şubeye~ 
lolunan ilk kısım yeni binamıza alınmıştır. Çarşambada da aynca ilk kısım vardır. Nihari talebeden t 10 
edenler mektebin hususi otobüsü Ue naklolunurlar. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Hergün sabah snıı 
dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. . !)i• 

11 inci ve 8 inci sınıfların bütünleme ve engel sınavları 1 eylülde başlayacak ve 8 eylülde biteccktır· 
ğer sınıfların sınavları 8 eylülden 17 eylüle kadar sürecektir. .-' 

......... Sll .. nı::ı ............... __ ...................... ~ 

Baya:rılar. 
BüyükDertten Kurtuldunuz! 
F E M 

• L Kadının adet zamanlarında kullanacağı yeni ve sıhhi 

1 bir tuvalet "serviyeti,, dir. Hususi (FEMIL) bağı 
denilen bir bağla kullanrlır. En ince ve en sıkı el-

biseler altında. görünmez, çıkıntı ve biçimsizlik yapmaz. FEMIL sıhhi ve 
fenni bir şekilde hususi bir pamukla. hazırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. Kanı 
::lerhal emer. Asla kurumadığı gibi, ıs!aklık da vermez. Gayet hafif ve yumuşak
tır, cilde yapışmaz, tahriş etmez. Bayanlar, evde yazlıkta, sporda vazifede, mek
tepte seve seve kullanacağınız FEMlL sizi çamaşır zahmetlerinden tamamile kur
mrmı§t:ır. FE~UL ve bağlarını bir defa aybaşlarınızda kullanmak bütün dünya. 
:loktorlarının bunu neden ısrarla tavsiye ettiklerini anlamağa küayet eder. Her 
~czanede, parfümöri ve büyük tuhafiye mağazalarında bulunur. 

Ismet Eczane ve Laboratuvarı Galata, Istanbul Tel. 49247: Eczaya müteallik 
her siparişi müşterilerini memnun edecek bir şekilde dikkat ve süratle gönderir. 

Eski 

, Boğaziçi 
feyzi ati 

Liseleri r Yatılı Yetısı-Z. 

Kız ve erkekler için ayn bölüklerde: Ana - Dk - Orta - Lise sınıfları 
ilk kısımdıın itibaren ~·abancı diller 

Talebe kaydı için hergün mektebe müracaat ediİebilir. Istiyen lere tarifname gönderilir. 
(34581) .., _________ Arnavutköy tramvay caddesi: Çifte saraylar. Telefon - 36,210 


