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!Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
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-oôl 0·11 o·· ~ 
~ Kup~nu Kup~znu ~ 
30 kupona Dl11kabil bir 10 kupona mukabil bir 

5 KURUŞ BAŞMUHARRiRi: AHMET EM i N Y~LMAN cilt (300) kuıııştur. ctlz 7~ kuıı1'tur. 

.. 

Çinliler, Büyük Bir 
Taarruza Geçtiler, Japon 
Mevkileri Ates Altında , 

ASKERi TERF 1 KARARNAMESi 
Terfi Eden Komutan 
ve Subaylarimızın 
Listesini Veriyoruz 

13 General birer derece yüksek generalliğe terfi etti, 
Ordumuz 13 general, bahriyemiz de bir amiral kazandı 

Ankara, 28 (TAN MuhabirtD
dmı) - Aakerf terfi karanıameai bu· 
gQn te1graQa bllttln kıtalar& blldiriL 
miftir. Kararnameye göre, 13 Gene. 
ra1 birer derece yüksek Generalliğe 
terfi etmiflerdir. 13 Albayımız Gene. · 
ral, bir Albaymm da Amiral olmtıl
lardır. Bu suretle ordumuz 13 Gene. 
ral, bahriyemiz de bir Amiral JmMD· 

IDJltn'. 
BUytlk rtltbell kumandaDlanmlZlD 

terfilerine ait kararname ,ayledJr: 
Korpnen1 Aaun Gtmdlls 0rgen&o 

ra11iP, Tllmgeııeral Btbmtl Kı:1klo Kor 
pmera11iP t.erfi etmitlerdir· 
Tuğgenera1likte Tnmgeneralliğe 

t8'ft edenler IU111ardn': 
)(. Zihni Toydemir. lbrahim Rah

mi, Necip Kadri Dem)rkazlk, M. Naz.. 
mi ID&n, Seyfettin A.kkoç, ~M. Faik 
Satunç, A. Fevzi Atarçay, Osman Tu.. 
fan, Nusret :eapran, Reait Güneray, 
Klmil Bayre. 

Alb&ybktan Tuğgeneralliğe terfi e.. Or•enerollife terli etlen G. Kur- Tiimsenerallilıten 'Korsenerol .. , 
denler fUJl}ardır: ~ - ,,,.y Adtcırkanı A. GiinJü life tmi eden Ha.nü KJ/af. f 

Hakla Ozgeııer, Abdullah _, ~ a. 
pr Yemclotıu, Recep ft'dl, ıı. Veh· ı as. M. Sabri ~ .. Rıza Urcun. 1 
N.: fthrl VJM- r.ekl llroby, Remsi Deniz Albayı HulOsi de Tuğamiral. 

s.t'!ft~·"'- .......... --..w.t.. Ud-1ry ft1r.. Ufe t;-" etmİlltir· 

[Alllleri terfi bnrmmelıble ... 
ll9teyl .+M,..f ...,,..eıeıııla ftll. 
ftl'm.\ 

•-----..,.,....~"9'1'1'1~~--c-:.~·~q---~~~•.,...::~=~~---, ~"~l~:Y~&,.._,_,, ________________ __ 

Be eline 
Döndü 

Günün Spor Hareketleri 

Pire Muhteliti Dünkü .. 

Maçı 3-4 Kazandı 

hkara, 28 (TAN) - Bqkuman - lbideeine konulmak üzere 30 a yabı 
Ankara, 28 (TAN) - EylWUn or- danlık meydan muharebesinin zaferle çelenk gönderilmiftlr. 

ta1arma doiru Tttrk aporcularmm nihayetlendiği 30 Ağustos gUnU, Dum • 
geçen aeneki MoBkova ziyaretini ia- lupmarda yapılacak milli törende §eh Cilmhuriyet Halk Parti 1 M kezi 
de maJraadlle Ruayadan tehrimbe bir rimizi temsil etmek Uzere bugUn biı 8 er 
sporcu kafilesi gelecektir. Kafile, heyet hareket etti. Umumi izasmdan Sinop Mebusu Cev-
Moekovanm tanmmıt futbol, güreş Heyet, Halk Partisi, Halkevi, Ve- det Kerim Incedayı dUn Duınlupmara 
ve eakrim ekiplerinden mürekkeptir. klletler ve ilim müesseseleri adlanna gitmiştir. Cevdet Kerim Incedayı 
Sporcular, bir müddet kalarak mflsa- iştirak eden zatlardan müteşekkildir Dumlupmarda yarın yapılacak mera. 
bakalar yapacaklar ve sonra gide- ve istasyonda kalabalık bir kütle ta- simde CUmhuriyet Halk Partisi adına 
ceklerdir rafından uiurlanmıştır. Dumlupmar bir hitabe irat edecektir 
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HAİNLERİN AKIBETi 

TunelbasındakiT ecavuzun 
• 

İçyüzü Derhal Anlaşılmıştı 

1 Yazan : S. S. j 
Fakat bu grup, tam Voyvoda 

yokuşunun başlangıcına gelir gel
mez, birdenbire bir kalabalıkla. kar 
şılaşmıştı. 

1stanbulun en süfli gürühündan 
,.e tamamile ayak takımından mü
rekkep olan bu kalabalıktan birkaç 
kişi ayrılarak fener alayının ilk 
saflarında bulunanların üzerine a
tılmışlar .. birkaç ağır küfür savur
duktan sonra: 

- Böyle, sokaklarda ne bağırıp 
çağınyorsunuz .. dağılın! .. Diye ba
ğırmışlardı. Fener alayını tertip 
edenler, bunların etrafını almışlar, 
bir hadise çmcarmamak için, bugü
nün istilzam ettiği meserretten, 
milliyet ve hamiyetten bahse baş
lamışlardı. Fakat ekserisi Galata 
meyhanelerinde fazlaca içmiş olan 
bu haşarat sürüsü, onların bu söı, 
lerine yine ağır birtakım küfür

lerle mukabelede bulunmuşlar .. ve 
derhal silahlarını çekerek alayın 

safları ar~::ı.a atılmışlardı. 
Orası, birdenbirE> karışmıştr. İki 

kütle, boğa.zlaşmıya başlamıştı. Ka 
malar, bıçaklar parlamış .. silahlar 
patlamıştı. Bunlara, yaralıların fer 
yadı da karışmıştı. 

T Unelin üsbaşmda. bulunan 
Türk ve İngiliz zabıta efre.dı 

lbu gürültilyü duyar duymaz koşa 
koşa vaka mahalline gelmişlerdi. 

Bir hayli uğraştıktan sonra, bu mü 
cadeleyi durdurabilmişlerdi. 

Zabıta heyeti, kısa bir tahkikatr 
tan sonra, bu tecavüzün vatan ve 
-.illot: h.a.inlPrİ tıırıtfmdan tf'rtiD e
dildiğini tesbit etmişti. Hemen bu 
mütecavizlerin ele geçirilmesi için 
faaliyete giriyilınişti. Lakin bu f e
sat<(ılar derhal ortadan kaybola
rak meydanda yedi yaralı terket • 
mişlerdi. 

B iz, bu yaralıların isim ve hüvi
yetini birer birer zikrediyoruz. 

Bütün bu içtimalarda cerC'yanı 

müzakerenin mevzuunu, bir tek su
al teşkil etmekte idi: 

- Ne yapacağız? ... 
Bu içtimalann en mühimmi, baş 

lıca iki yerde idi. 
Biri; şimdiki Darülfününün arka 

cihetinde, Dökmeciler içinde, sabık 
Şeyhislam Mu~tafa Sabri Efendi -
nin gizlice ikamet ettiği evdi. 

B u evde, (Mutedil Hürriyet 
ve ltilaf Partisi) lideri Zey 

nelabidin Efendi ile, sabık Adlıye 

Nazırı Hoca Vasfi Efendi, Vesfi 
Efendinin akrabasından sivil kom: 
ser Kemal Bey, merkezi umumi aza 
sın dan Rizeli Cemal Bey, Hürriyet 
ve itilaf Fırkası erkanından Ada
nalı Zeynelabidin Bey, merkt!zi u
mumi azasından. Karahisar mebu
su Omer Şevki Efendi; ve daha bir 
kaç kişi içtima etmişlerdi. 

Bunların hemen hepsi de, gündüz 
'.Ali Kemal Beyin apartrmanında 

toplananlardan mürekkepti. Orada 
biribirlerinden ayrılrrlaı ken; erte
si gün fırka merkezind~ içtima e
derek saraya gizlice bir heyet gön 
dermek, Vahdeddinin fikrini öğre
nerek ona göre hareket etmek ka
rarını vermişlerdi. 

Fakat Ali Kemal Beyin tevkifini 
haber alır almaz derhal biribirleri
ne haber göndermişler: artık işi sa 
baha bırakmıyarak Ali Kemal Be
yin apartımanında yanm kalan mü 
zakereyi burada ikmal etmek iste
mişlerdi. 
Çi~i \ı1ı Qtcr\d.;a\A ... :t-Aİ~LU..V 1,.l'lr~T 

karşıya geldikleri zaman· 
- !şte .. Felaket başl:ı.dr. Eğ-er 

süratle karar verip, ba31mızın ça
resine bakmazsak hepimiz, Ali Ke· 
mal Beyin akibetine uğrıyacağız. 

Demişler .. Ve her zaman arala· 
ıında mutad olan bir takım mera
sim ve teşrifatı bir tarafa bıraka -
rak derhal hararetli bir müzakere
ye girişmişlerdi. 

(Arkası var) 

Halktan 
Fazla Para 
İstiyenler 

Bazı Eğlence Yerleri 
Hakkında 

Takibat Başladı 
Şehrin hemen her tarafındaki eğ

lence yerlerinin belediyece tasdik e
dilmiş tarife haricinde hareket eyle
clikleri belediyeye yapılan birçok şika 
yetlerden anlaşılmıştır. 

Zabıtaya verilen sıkı emirler üzeri. 
ne son bir hafta zarfında bu gibi yer
lerden bazıları hakkında kanuni taki
bata başlanmıştır. Tasdikli tarifeleri
ni müşterinin kolaylıkla. görebileceği 
yerlere asmıyanlar hakkında da taki
bat yapılmaktadır. 

Ikinciteşrinde Şehir Meclisinde ye. 
ni bir talimatname hazırlanacaktır. 
Bu talimatnamede eğlence yerlerin. 
de halktan alınacak ücret miktarları 
tespit olunacaktır. Belediye İktısat 
Müdürlüğü tetkiklerini bitirmek üze_ 
redir. Talimatname tatbik edilince 
bütün eğlence yerleri halkın yemesi
ne, içmesine, yıkanmasına, giyinme. 
sine ve temizlenmesine mahsus yer
ler, üç sınıfa ayrılacaktır . Bu sınıfla. 
rın ayrılmasında iş, nüfus ve mevki 
nazarı itibara alınacaktır. Mıntakalar, 
şimdiden tespit olunmaktadır. 

Emirgan Otobüsleri 

için Yapdan ŞikCiyet 
Emirganla Eminönü arasında işlL 

yen otobüsler Emirgandan Taksime 
kadar 15 kuruş aldıkları halde Yeni. 
mahalle ile Taksim arasında işliyen 

otobüsler ayni mıntaka için 26 kuruş 

almaktadırlar. 

Bu cihet halkın şikayetini mucip ol 
muştur. Belediye şikayeti haklı gör -
müştür. Ayni mıntakaya işliyen ot'). 
büslerde de halktan ayni ücret alına. 
caktır. 

Bir 
Filosu Geliyor 

önümüzdeki Çarşamba giinü, şeh. 
rimize 6 Türkkusu tayyaresinden mü
rekkep bir filo gelecektir. Filo, hava 
haftası münasebetiyle yapılacak şen. 
tiklere iştirak edecek, o gün şehir Ü

zerinde uçarak halkı selamlıyacak ve 
beyannameler atacaktır. 

Bununla da, memlekete son ihaneti 
yapmak istiyenlerin, vasıta olarak 
kimleri kullandıklarım göstermek 
istiyoruz : 

ı - Kaaımpaşada oturan Derviş 
oğlu Kazancı Yusuf. 

2 - Ayni yerde oturan manav 
Hasan oğlu Ali • 

3 - Hamal, lbrahim oğlu Veli. 
4 - Topanede, Bostan içinde O· 

turan Zincir Ali. 
5 - Seyrisefain ameles.inden Ri· 

2eli Ismail. 

1 Üstat Ali Ekremin 
cenazesi dün kaldırıldı 

6 - Fatihli, boyacı Mehmet. 
7 - Bahriye neferi elbisesi giy

miş olan Samatyalı Sulu Sabri. 
Zabıtanın tahkikat evrakına i

simleri aynen bu suretle geçen bu 
adamlar; o gece lstanbulu alkanla
ra boyamak istiyenlerin ilk safını 
teşkil etmişlerdi. Fakat, bu hainane 
teşebbüslerinin cezasını, çarçabuk 
çekmişlerdi. 

Yaralılar, yalnız bunlardan iba-
ret değildi. Atılan kurşunlardan, 
bazıları, fener alayını teşkil eden 
hamiyetli halktan birkaçını da ce-
rihedar etmişti. 

Bereket versin ki: müşterek za-
bıta kuvvetleri tam zamanında işe 
müdahale ederek; bu hainane te
l';iebbüsün derhal önüne geçmiş .. 
Bütün memleketi müteessir edecek 
blr felakete meydan vermemişti. 

J\rtık kaçmıya karar veriyorlar 

Burada, bu kanlı müca-
dele devam ederken 

Hürriyet ve İtilaf Fırkası-

na, lngiliz Muhipler Cemiyeti
ne, . ordudan muhtelif sebeplerle 
tard ve tekaüt edilen zabitandan 
mUrekkep olan Nigehban Gnıpu

na, milli mücadeleyi söndürmek 
için teşekkül etmiş olan (Kuvayi 
Inzibatiye) ye mensup olanlar da, 

gizlice bazı evlerde içtima etmişler

di. 

Asri mezarlıkta Hamid·n yanında 
Hazırlanan Makbereye Gömüldü 

Ol 

Dünkü cenaze merasiminde 

Olümünü, büyük teessürle haber 
verdiğimiz edip Namık Kemal Zade 
Ali Ekremin cenazeşi, dün, acıklı bir 
törenle, kaldırılmıştır. 

Merhumun tabutu, Şişlide, Bulgar 
çarşısındaki evi~den, ailesi efradının 
elleri üzerinde, Teşvikiye camiine ka. 
dar yaya olarak getirilmiş, orada bü
yük bir cemaat tarafından cenaze na. 
mazı k1lmarak tezkiyesi yapılmıştır. 

Namawan sonra, cenaze, yine eller 
üstünde, Osmanbeye kadar getiril
miştir. Burada, merhumun birçok 
dostları, son hürmet vazifesini yerine 

getirmek üzere bekliyorlardı. Usta. 
dm edebiyat dersi vermekte olduğu 
Maltepe Lisesi talebesi de muallimle. 
rinin cenazasini takip etmek üzere 
gelmi§lerdi. 

Cenaze, buradan otomobile bin
dirilerek, Şişli yoluyla, Zincirlikuyu
ya getirilmiş ve asri me~arlıkta bü. 
yük şair Abdülhak Hamitle, Ubeydul. 
lah Efendinin yanlarında hazırlanan 

makbereye gömülmüştür. 
Merhumun vasiyeti üzerine, meza

ra, hiç kimse çelenk getirmemişti. 

Tanrı rahmet eylesin. 

Mektebi bu sene bitiren mezunlar birarada 

Gedikli Erbaş Mektebinde 

Mezunlara Merasimle 
Diplomaları Verildi 

Genç Deniz Erbaşları. Candan Tezahüratla 
Donanmaya 

Dün, Deniz Gedikli Erbaş hazırla. 
ma mektebinden bu yıl mezun 49 gen 
ce merasimle diplomaları verilmiş ve 
erbaşlar candan tezahürat arasında 
donanmaya uğurlanmıştır. 
Uğurlama merasiminde lstanbul 

Deniz Komutanı Yarbay Talat ile 
mektep muallimleri, deniz . subayları 
ve kesif bir halk bulunmuştur. Mera.. 
sime saat 15 te deniz komutanının 
talebeyi teftiş etmesiyle başlanmış, 
deniz bandosu İstiklal Marşını çaldık 
tan sonra mektep müdürü Yarbay 
Hilmi bir nutuk vermiştir. Müdür, 
nutkunda, yeni mezunların mektep 
orta dereceye çıkarıldıktan sonra 
ikinci kafileyi teşkil ettiklerini, hep
sinin çok iyi şekilde yetiştiklerini 
söylemiş ve mektebi birinci ve ikinci 
derece ile bitiren iki genç denizciye 
altın ve giimüş saat hediye etmiştir. 

Diplomalar dağ1ldıktan sonra 
Burulan sonra, hep bir ağızdan Ge

dikli Marsı st)ylenmis. mezunlar bir 
geçıtresmı yaparaK -antı~ra.mıu~~,u uu. 

Gençlerin salonda muzika ile yaptık
ları idman hareketleri, boks ve gü
reş müsabakaları takdirle seyredil
miş, bundan sonra davetliler hazırla
nan büfede ağrrlanmıştır. 

Merasimi müteakip gençler arkala. 
rma torbalarını takmışlar, muzikanm 

Uğurlandllar 

Diploma tevzii mertuimind e 

Mektepten ayrılı, 

da iştirakiyle donanmaya gitmişler. ı-----------------

dir. Gümrük Müsteşarı 
Bu sene mezun olan gençler 
Mektepten bu sene mezun olan Trakyadan Döndü 

gençlerin sayıs1, 49 dur. Tahsil dev. Trakya gümrüklerini teftiş etmek 
resi biter bitmez bunlardan ikisi deniz üzere Edirneye giden Gümrük Müste 
lisesine, beşi de Ankara sanat mekte- şarı B. Adil Okuldaşla Başmüdür B. 
bine gönderilmiştir. Mustafa Nuri, dün şehrimize dönmüş 

Geriye kalan 42 genç denizci, deniz lerdir. Müsteşar, Uzunköprüde karşı. 
kuvvetlerimize karışmış bulunuyor. liklı olarak geçen trenlerin gümrük 

Genç deniz erbaşlarımızı tebrik e- işlerini, muayene şekillerini tetkik et. 
deriz. miştir. Türk - Bulgar hududundaki 

Festival Balosu 

Muhteşem Olacak 
Uçüncü lstanbul festivali, Salı ak

şamı bitecektir. Festivalin son günle. 
ri olması dolayısiyle program yüklü. 
dür. Bugün saat 14 te Modada yelken 
şampiyonası final müsabakası, Tak-
sim Stadyomunda 16,30 da Türk ve 
Yunan muhtelit takımları arasında 
futbol maçı yapılacak, saat 15,30 da 
Sarayburnunda Balkan festivali veri
lecektir. 

Yarın Zafer Bayramı münasebetiy. 
le Beylerbeyi Sarayında mükellef bir 

balo tertip edilmiştir. Bu baloya bü
tün festival ekipleri iştirak edecek, 

milli oyunlarını oynıyacaklardır. 
Balo münasebetiyle davetlileri ge. 

tirip götürmek üzere Şirketi Hayriye 
nin Köprü Boğaz iskelesinden her ya. 
rım saatte bir Beylerbeyine bir vapur 
kaldırılacaktır. Beylerbeyinden Köp. 
riiye sabah saat dört buçuğa kadar 
vapur vardır. 

Çarpıştdar 

Kapıkale gümrüğünün çalışmalarını 

da gözden geçiren B. Adil Okuldaş, 
Çürük köyüne uğrıyarak burada Türk 
ve Yunan köylülerinin kurdukları pa
zar yerini gezmiştir. 

---,o---

Müddet Uzatllmıyacak 
Bir Teşrinievvelden itibaren şehri. 

mizde sırtta, sırıkta, omuzda ve baş. 
ta seyyar satıctlığm yasak edileceğini 
yazmıştık. Belediye dün Ticaret Oda
sı ve esnaf teşekkülleri ile diğer ala
kadar yerlere birer tezkere yazmış VE 

keyfiyeti resmen bild~miştir. Müddet 
uzatılmıyacağı için esnafın şimdiden 
hazırlıklara başlamaları istenmiştir. 

Bir Teşrinden sonra seyyar satıcı. 
lık, ancak otomatik vasıtalarla veya 
küçük el sepetleriyle yaptlabilecektır. 

Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun -
dan alınan malumata göre, bugün 
havanın Trakya, Kocaeli ve Orta A~ 
nadoluda, Karadenizde fazla bulutlu 
yer yer yağışlı geçmesi, rüzgarların 
simalden Trakya, Kocaeli ve orta A
nadol uda kuvvetli, diğer yerlerde or
ta kuvvette esmesi muhtemeldir. 

DÜNKV HAVA 

Çoraplara 
Damga 

Vurulacak 
Bir Senede 7 Milyon 

Çorap Y apıhyor 
}<oll• 

ipekli çorapların standardı .ve J!lllfl-
trolü hakkında hazırlanan nıza 
me, alakalılara tebliğ edilmiştir. ıarııı 

Sun'i ipekten yapılan ço~ap rrıek 
hakiki ipek gibi satılması~ onl.e ıtıı· 
için, çorapların üzerlerine cıns ve ulıı• 
litesine göre ayn damgalar vur 
caktır. • ıeri· 
Şehrimizdeki çorap imalathane ede 

nın. tabii ve sun'i ipekten sen 
teS· 

1,800,000 kadın çorabı yaptıkl.afl ol~ 
Pit edilmiştir. Ayrıca, merserıze :Jtt• 

ıctauv' 
rak ta 400 bin çorap yapılma ~°' 
Erkek ve çocuk için yapılan ipelt atJl1 
rap beş milyon çifttir. Fabrika.loğıl• 
sirküfer dedikleri bu çoraplarill dç. e-

d ~ id ıe. 
nun çürük iplikten yapıl ıgı brl· 
dilmektedir. Bu nevi çorapTar, f~ diğf 
ka maliyetinden daha ucuza ve~aıııı• 
için şikayeti mucip olmaktadır·. poJC• 

yi Birliği, bu mesele üz~rin~el<~ildit' 
tai nazarını Iktısat Vekaletıne 
miştir. ) 

. Yugoslav Zırhlısı 
Limanımızdan A yr.ıdı 

bul~ 
Dört gündenberi IimanJJlllZd& \111~ 

nan dost Yugoslavyanm pubro iı ~· 
zırhlısı, dün akşam diğer AkdetL tBJI' 
manlarmı ziyaret etmek üzere ıs 
buldan ayrılmıştır. 

GENERAt: NED1Ç 
BELGRADDA rdllsıı• 

Belgrad, 28 (A.A) - Türk 0u111rı;Vl 
nun manevralarında hazır .-ı:ı. oeııe
Yugoslav Erkanı Harbiye Re1:1

13
r3,.ç 

ral Nediç, refakatinde Gener~ı ll,.ıae 
ve yüzbaşı Gregorieviç oldugıı 
dün Belgrada dönmüştür. 

- . ..ftıl.l -r-· - -·- .s - jJJ4'Jll" 
Tedavi edilmekibeıoe Met8 et 0ğ· 

tanbula gelen 22 yaşında ?ti~~ A,Jltal• 
lu Halil isminde bir genç, dilll rrııs• 
ya vapurundan çıkarken kaJb dU 

sr yüzünden ölmüştür. ~ 

1 
BiRKAÇ SATIRLA 

g~ 

E
vvelki gün lznikten JiJnaP~ 16 
len üzüm sepetleri Jçi.Jtd~ıerltl 

paket esrar bulunmuştur· ~eptıdJI' 
Ali Osman adında birine aıt 0 

anlaşılmıştır. 

• y u'' 
• ktısat Vekaletine baglı JJJ ııeS'~ 
1 seferin idari muanıele ~e 

lan teftiş edilmektedir. 

• lJJJ.i.lel ti' 

Pariste topJ~an. b~yne deıll t~ 
za kongresıne ıştırak e jıtlertı' 

yiz başmüddeiumwnilik Dl~~v ®tiV• 
den Bay Cevat Istanbula. donıP 

• ·etl re' 

1
. ktısat Vekaleti teftiş Jıe3 'f~ 

isi Bay Hüsnü ~a~~n,1'~ 
yadan dönmü.5tür. Busnu erel' 11~ 
dün lktısat Vekilini ziyaret ed sıııt"' 
müddet görüşmüş, bir ara~ i'r.tl• 
Birliğine giderek birlik .n_~. ııu~' 
bindern sana)icilerin vazı) e 1 

da malô.mat aJmıştır. 

• dflll ge 

H
amallar Cemiyeti tarafın JJeıJ 
çilen bir heyet, v~~i vde ~. ıif. 

uh·ttin lJstnn 1ltt ·ıı 
ye Reisi B. M ı 'iJJ1tıne'1 
ret etmi5, tek tip ara~a 01

• ıerdit· 
bir an evvel tespitini ıstenuŞ 

Köprü üzerinde şoför Hadinin ida. 
resindeki 2671 numaralı otomobille 
şoför Vitalinin idaresindeki 2744 nu. 
maralı otomobil çarpışmışttr. Her iki 
otomobil de ehemmiyetli surette ha
sara uğramıştır. 

Hava, dün akşama kadar kapa
lı geçmiştir. Rüzgar karayelden saat 
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• 
ISPANY A HARBi SIDDETLENDI 
-----~--~~--------------------------~-----------------------~---------

M ad r i d Müdafii, 200,000. 

Kişilik Bir Ordu ile 
taarruza Hazırlanıyor 
Londra 

alınan h • 28 (TAN) - Ispanyt.:'!an 
~~l kara:berıere göre, bugün Ispan
~caret euJ~nda Branhill ı:ırlh bir 
bir lngi~ nıisı bombardıman edilmiş, 
ile k~ 2 ltlUhribi derhal vaka yeri
d~n tek U~t~r. Günün mevzuu bahse· 
SebetiJ. ışı, Santander zaferi müna
da tea~ ?tıu_SSolini ile Franco arasın. 
~tı te.ı edılen tebrik telgraflandır. 
~ır graflar, derin akisler bırak
'derni. 1:1"ansız gazetelerine gör~. 
bu teı tnUdabaıe henüz ölmemişse, 
ieeeJı:tFarıar o işi yapmıya kafi ge. 
lıliui b~· ltaıyan matbuatı, zaferi, 
tllisror.ır 2afer kadar heyecanla tesit 

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

~ r ---- - ------ ---~~.,. 
i 

L__/ 

ltf Qcf rid "d I" rnu a u taarruza 
l. hazırlanıyor 
'lladrit 

\tadrit t~n gelen hal .ere göre, 
~Uik b~Udaf'ii general Miaja 200000 
~ıan: kuvvetle ta.a.ıTuz etmeye 

ispanyadaki son kanlı boğu1malardan ıonra 
harap olan 1ehirlerden biri daha 

Faruk 
~ aktadır. Taarruzun pek ya-Jı IF-!!~~~~~~~~~~ffi 
bir da baş1~Yacağı ve asilere müessir il •• ı ı ı Kral 
b~ lnd~rmeyi istihdaf edeceği I ' Uzu··m ı ı ı 
~e~edır. ı 

Cephea· Urıyet hükumeti Aaragon 1 

~.~ ltıde ~uvaffakıyetli harekata 1 

~ G?~rnektedir. Eviedonun şima- j 

~on §ehri, dün şiddetle bom-

Piyasası 

Sağlam 
ı r 

) ''1 edilmiştir. iki k~i yara- 1 

tal._ '1rr. liiida .Moler vapuru, ya
~ ~as lzmir, 28 ( A.A.) - Bu-

1

: 

' ına rağmen limanı terket- il günkü gazetelerde lstanbul- 11 

~ · 8tanbridge vapuru rot' ·.,ele- 1 ı 
d. ~e-· · 1 dan gelen bir telgrafa i•ti- ı ! 
"t ır.. 1 "l1ı ısabet ettiği için liman- ;: , 
~ıştır. naden lktısat Vekôleti müı- ı

1
::ı 

~ • ...... _, teşarının BerlinJen avdet 
'""'\fil ...... _. ···-- •• ., -···-- eıtıgı ve muuıRcreıerın mu· 
12ct·da~~ malf1mata göre, \Ta- 1 vakkaten inlntaa uğradığı 1 

' hır ısyan hareketi ·~ ı. 'igöster yazılıdır. 
~.:~ ~u isyan, komlinistlerin haki-

1 

Bu habere rağmen borıa 
\ı ~ek 
'~ arşı yapılmakt~dır. tsyan, vaziyeti •ağlamJır. 9 nama-

Nişanlısı 

İle Görüstü 

Bu Mülakatta Çok 

Kıymetli Bir Yüzük 
J h .. Ji7v Clli 

Kahire, 28 (TAN) - Haber alın
dığına göre, ayın 24 ünde Kral Fa
ruk, kendi kullandığı ufak bir oto
mobile binerek gizlice saraydan çrk
mış ve nişanlısını ziyaret etnıiştir. ' ~it kıtaları kumandanı larafın- ralı üzüm fiyatı geçen sene-

~ar ltılrnıştır. Sokaklar"!» çarpış- nin bugünkü fiyatına naza-
~l~e oı~uğu söyleniyor. Diğer bir 1 ran üç buçuk kuruş fazlalık 
~da bgore, cenup cephesinde Ho· 

1 arzetmektedir. incirde Je 1 

~1 <i ~Unan asi garnizonunun bir 1 

1 geçen senenin bugünkü fi- ! 
~ ltı1tıe~ ısyan etmiştir. Asiler, kay. : 1 yatlarına nazaran yiikıek- i 
'~ l . mevzileri tekrar ele ge- ! . cedir. · 1 

'\J.~ın Çalışmışlar, fakat boz
tQıı at anıışlardır. Teruel ile Ara

!İ Genç kral, bu ziyarette ni'""-1 ·~•na 
A vrupadan getirdiği çok kıymetli bir 
yüzük hediye etmiştir. Dönüşte, halk 
kralı tanımış, alkışlamağa ve araba
sının etrafını sarmağa başlamıştır 
Fakat, genç kral, mahir otomobil ma
nevralarile kendini kurtarmıştır. 

-

~ tdi~llıdaki muvasala yolları teh. _ 

'tında ektedir. Cümhuriyetiçler A

~ ttt'tli bazı. düşman siperi et ini iş-

Varşovada Arbede 
Çıkaran 120 Köylü 

Tevkif Edildi ~ıarı/lerdı_r. Bir yürüyüş kolu 

~t bit Ya gırmiştir. Zuera'da şid. 
tıı~ler llıuharebe olmuş. Cib:ınuri
..,~~ Şehrın bır kısmını de ::rerir-

llir. ~ "' 

tı 
~~8 28 • 

tııııa .ı <A.A. , Basvf'hil Chau-
tııı • .'" \lll . 

Varşova. 28 (A.A.) - Grev esna
sında polislere taş ve saire atmak ve 
bir arbede ı:ıkararak birkaç kişinin 

ölmesme ve yaralanmasına sebep 0 ]. 

mak cürümleriyle 120 köylü tevkif 
edilmiştir. 

Müstakbel kraliçe, Kahiredeki 
Fransız sörleri yanında okumuştur. 
Pederi Zülfikar Bey ise, Mıstr sahil
lerinde yaptığı bir seyahat <\T1"ı\cıında 
ansızın bu nişan hadisesinden haber
dar olmuş ve hemen geriye dönmüş
tür. 

Prens Nikola Dönmüyor 

Bükreş, 28 (A.A.) - Rador ajan
sı Prens Nikolanm Romanyaya dön
düğü hakkında dola.şan şayiaları tek
zip etmektedir. 

Son Manevraların Komşu 

Memleket Matbuatında Akisleri: 

.Yunan ve Bul9ar. 
Matbuatı Dostça . 

Y azdarla Dolu 
Büyük Trakya manevraları münaıebetile dost ve komfu dev

letler matbuatı, takdirle netriyat yapmakta ve ordumuzun muvaf
fakıyetini alkıtlamaktadır lar. 

Yunan gazetelerinden Etniki diyor ki: 
"-Trakya manevralarında ecnebilere karfı bu kadar samimi

yet göstermek, alelade bir hadise sayılamaz. Fevzi Çakmak tara. 
fından verilen nutuk, Yakın Şarkta timdiye kadar görülmemif bir 
hadise vukubulduğunu gösteriyor. 
Dört Balkan devleti arasındaki iş ı-

birliğinin askeri sahaya da teşmiü V k ) 
pek tabiidir. Dünyanın endise içinde l\.GY ma amıar 
kıvrandığı bir devrede askeri işbir-

liği her şeyden ziyade elz~md:r... Arasında Yenı 
Bulgar matbuatındakı akııler 

Bulgar gazetelerinden Zora. şunla- 7ay z"n i"er 
n yazıyor: l ı 
"- Manevralar esnasında. efkarı Ankara, 28 (Tan muhabirinden) 

umunıiyenin daha heyecanlı olduğu 
malfundur. Böyle bir zamanda bü
yük Türk Başvekili tarafından yapı
lan beyanat, dikkate şayandır ve bu 
sözlerin gayri samimi olması ihtima 
li meveut değidir.,, 

Dnevnik gazetesi de diyor ki: 

- Kaymakamlar arasındaki sou r.a

kil ve tayinlere ait listeyi bildiriyo-
rum: 

Sarıyere Ayvalıktan Hüsnü, Göl

cüğe Unyeden Mahmut Nedim, Un-

yeye Eruhtan Avni, Enıha Şa.rkika-

raağaçtan Nihat, Bakırköye F.mir

dağdan Ahmet, Ayvalığa Osmaniye-

"- Vaktiyle en ufak bir askeri kı
mıldanış komşu memleketlerde ve hat 
ta uzaklarda endişeler uyandİrırdı. 

den Celal, Osmaniyeye Fekeden GaHalbuki büyük Trakya manevraları 
fur, Emirdağa Fenikeden Hüseyin, karşısında bizim duyduğumuz şey, 

onları sakin bir alaka ile takip et- Osmancığa Çiçekdnğdan Kemal, Y:d 
mekten ibarettir. Samimi ı. · • dost
luk atmosferi içinde ve ecnebi mü
messillerin gözleri önünde yapılan 
Trakya manevralarını her mtiımessü 
telaş ve endişeden uzak olarak gör-
lUU!)l.U1 ,,, 

Afgan Ve 
lran Heyetleri 

De Gittııer 
Büyük manevralarımız için memle_ 

ketimize gelmiş olan ve Ferik Gene
ral Kerim Kulu'nun reisliği altında bu 
lunan dost ve kardeş Iran askeri he. 
yeti, dlin saat 15 te Denizyollan ida. 
resinin lzmir vapuru ile Izmire git
miştir. 

Heyet, Tophane nhtımmda Genel 
Kurmay Asbaşkanı Korgeneral Asım 
Gündüz, Istanbul kumandan ve!<ili 
Korgeneral Cemil Cahit, Tümg.?neral 
Veysel, Istanbul Merkez Kumandanı 
General Ihsan Ilgazla Iran konSl•lC:). 
hanesi erkanı tarafından uğur!:ın_ 

mıştır. Bir müfreze askerimiz misnfir 
heyete selam resmini ifa etmiştir. He 
yet Izmir Fuarını gezdikten ~onra An 
karadan geçerek Irana dönecektir. 

vaça Akşehirden Talat, Akşehire Cı

hanbeyliden Mehmet tayin edil!"':Ş -
lerdir. 

MalOlgazller 

Kongresi Bitti 
Ankara, 28 (TAN) - .Malfılgazi

lerin umumi kon~leri, bugün bitti. 

Seçilen idare heyetine mühim vazi

feler tevdi edildi. Bu arada orJu 
malullerinin aralarında mt ' e'<abil 
bir sigorta teşkilatı vücude getiril
mesi için bir talimatname hazırlan
ması da vardır. 

Malfillerin terfihini istihdaf eden 
son kanunun meriyete girmesi mü • 
nasebetile malüller, büyüklerimize ve 
meclise, teşekj<ilr mektuplan yazmış 
!ardır. Onümüzdeki kongre 20 mayıs 
1938 de toplanacaktır. 

Kardeş Afgan delegesi Gencı al E
sadullah Han da diln akşamki trenJe 
Ankaraya gitmiştir. 

ESADULLAH HAN DA GiTTi 
General Esadullah Han, hususi su

rette Ankarada iki gün kaldıktan son 
ra memleketine gidecektir. 

'1tlı-. ı:ı ispanya sefirinı kabnl et-

~ı,Q 
4nkara Haberleri 

Yine Suriye Halkı ve 1 ürkiye 
4'lltc. 

1~ ,Q, 28 (TAN) -

~t~ l1t,~a •nıntaka sanat mektep
ltlıı.. ~letı t_ U ta mektebine girmek 

G C(,'lf'nlt>rde bu mevzua temas 
etmiş \'e Suriye halkının 

Türkiye \'e Türklere karşı hislerini, 
hmir f<'uarı miinasebetiyle görüş. 
mek imkanını bulduğumuz Arap 
miinenerlt•rinin ifadt>lc>rine güve
~erek anlatmıstık. Ru yazımızın in. 

İ YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL 
························································ı 

: ...........•..........•......••......................... 

Suriyerıin Türk dostluğunun kıy
metini tanıması lazım geldiğini ve 
bu kıymeti herhalde tanıyacağını 
söylüyorduk. Münen-er Suriyelile. 
rin bunu kavramıya ba5lamalannı, 
şüphe yok ki memnuniyetle karsı
hyor ve bu cereyanın ~üratle inki
şaf etmesini diliyoruz. Bu cereya. 
nın süratle inkişafı iki taraf ara.
smda açılması beklenen \'e iki ta
raf için hayırlı olacağı şüphe gö. 
tünniyen yeni deni açac.ak ,.e ya
kın mazinin hat.alannı ve ifratJan. 
nı unutmak imkinını lıazırhyaca.k. 
tır. 

··ıı.ıe )atı •ıntitıaıııı yarın sanat mek 
~t~ ı\ııl( Pılll<:aktı r. . 
~ı ıtıııaı. llı-a '.l'ıp ı~ k''Jt . b' .. 1,""' lı(}f • a u es ı ın ası ıçm 
bıt b O ı b IPn hi.na \ 'C arsaların ade-

' ~~et b~ldu, Belediyeden ayrılan 
tllıı ~lJ· işle uğraşmaktadır. 
\~~ta;·e Vekaleti köylerdeki bü-

~tit tarın adetlerini öğrenmek 
~ . 
lb. ar, .. din. 
~' be 111 Oizrc kaza..,ma bağlı 
~ \'~ ~k kazasına bağlı Şam. 
~'1 ~111 l"Um vilayetinin Pasln
~ ~dıta~ bağlı Karayazı nahiye. 
~ ~ llııştır. 
'lb~ llty 
lıı~ ~ huda Vilayetinin Besni ka-

~t ..... Udu içlode bulunan Ka.. 
"'e'·k· -, b.:. '1la ıı bu kazadan alınarak 

""'ttla.ı l'c-tının ElbLıttan kazası
ltııı;tır. 

:. . 
ti~arından soora Beyrut.un neşriyat 
a!eminde hii)'Ül' de;:{eri haiz olan bir 
s<>hsinttPn miihim hir mekhıp al
dık. Bu mektup ta a~·ni ınenua te. 

. mas Ptti~i h;in e\'\'ela mektubu hu
lasa edt>ceğiz: 

Mf'ıkfup sahihi diyor ki: 
"Hem Tiirk, hem Araı> milletinin 

düşmanı olan bazı gazeteler var ki 
işleri güçh'!ri, iki milJetin arasını 

bozmak, iki milletin anla.5masına 

mani olacak tiirlü türlü yalan do. 
tanlan ileri sürmektir. Biz ise, 
Türk - Arap anlaşmasının en ha.
raretli, oo samimi taraftanyız. 

Çünkii Tiirki)·e ile anla.5manın ve 
samimi dost olmanın büyük kıy. 
metini takdir ediyoruz. Bir kere 
Türkiye, bugün bütün medeniyet 
dün~·a~nnm sa)•gı gösterdiği, dost-

h:ğuna kıymet verdiği ve onwıla 
dost olmayı nimet bildiği bir dev. 
lettir. Türkiye ile dost olan devlet
lerin hepsi de her hususta bizden 
çok ileri olan, sayıca, medeniyetçe, 

ilim ve kudret~e bize üstün olduğu 
şüphe götürmiyen devletlerdir. Bü. 

tün bu devletler Türkiye ile anla.,_ 
tıklan, Türkiye ile dost olmayı ca. 
na minnet bildikleri halde biz s.ı. 
rlyelilerin her husustaı zayıf olma

mıza rağmen bl.r ta.kını gazeteleri. 
mizin Türklyeye k~ı yazılar yaz. 
malan hamakatten ba.,ka bir şey. 
değildir. Biz ise Türkiye Ue 
dost olmak, onunla dostluğumuzu 
korumak ve ilerletmek ve ona hak.. 
kiyle güvenmek isteriz. 

"Sizden ricamız bir t.a.kmı gaze. 
telerde gördüğünüz yazılara inan
mamaktır. ÇünkU bunlar satılm1' 
hısanlann ~·azılandır. Yoksa Tür. 

.kiyenin ıkudretini, kuvvetini, bey
nelmilel nüfuzunu anladıktan son
ra bizim halimize bakarak Türk 
dostluğunun oekadar büyük bir 
destek oJduğwıu ve olacağını kav. 
ramamak mümkün değildir. Fakat 
bu satılık adamlar bunu görmiye
ceık ve kavraımyaca.k derecede ba
siret ve iz'an yoksuludurlar.,, 

lmıir Fuannı ziyarete gelen ve 
lstanbula uğnyan Suriyelilerin bL 
ze söyledllderi ile Beyruttan 
mektup yazarı bu münevver zatın 

ya.zda.n biriblrine okadar mutabık 
mahJyettedlr ki bu mutabakat 
karşısmda söylenen ve yazılan söz. 
lerln samlmJyetine inanıyoruz. 

B eyrut De§rlyat aleminde de
ğer sahibi olan mektup mu. 

harririnln temas ettiği noktalar bi
zlm ötedenberl bu sütunlarda izah 
edegeldiğimiz noktalardır. Biz de 

Suriyenio içinde bu cere • 
yana karsı gelmek ,.e efkan zehir

lemek için uğ~nlar bulunduğu. 
nu biliyoruz. Fakat Suriyeıoin ha
kiki menf aatlerinl kavramıya baş. 
ladığmı gösteren bu emrnareler, o
rada müspet bir vaziyetin hazır • 
)anmakta olduğunu gösterdiğinden 
müspet hakikatin menfi propagan
dalara galebe ~imasını ümit etme. 
yi daha hayırlı buluyoruz. 

3 

Balinanın Yuttukları 
Açık denizlerden birimle bir balina 

avlamı~lar. Zaten balina denilen hay. 
\'anın cesametine bah,p ta onu işe ya. 
rar bir matah sanmayınız. 

Koca le.ndürhadır da modası geç.. 
miş tahtelbahirler gibi fazla su üs
tünde kalamaz. Bahklar ywnurtıar. 

ken, o doğurur, garip bir mahliikhır. 
Garip olduğu kadar ahmak oldu

ğundan ne yediğini bilir, ne yuttuğu.. 
nu! 
G~i bir zeki Yahudi oğluna nasL 

hat verirken ağzını gösterip: 
- Burad:w girene bakma, !;ıkana 

bak!.. 
Demi~. Lakin bir balinanın ağzın. 

dan birsey ~ıkmıya<'.ağına göre a~rzın
dan girP.nle mb.5gul olmak bir mantık 
zaruretidir. 
Uzatmıyahm. A~ık denizlerden bi. 

rinde yakalaııan bu balinayı yarclık
ları zaman kamından bir demir çek. 
mece ~ıkmı .. Biraz baygın olan hay. 
vanın bu halini de yuttuğu ve haz
medemediği ~elancceye hamlediyor
lar. Çekmeceyi açmı~lar. Efendim 
içinde ne görslinler? lociler, altınlar, 
pırlantalar, dolarlar. l\lilyonluk bir 
servet. 

Nasrettin Hocaya helva yapsana! 
Demi< ler. 

- Yağla bal yok demiı;. 
- Canım sizin e\'de hiç yağla bal 

bir arada olduğu yok mu? Cevabını 

vermişler. 

- Ya~la bal olduğu zaman da ben 
olmam. Demiş. 

Balina. dostumuz da. bpkı: 
- Bu kadar servet bende olsa yer. 

dim. Din'fılerln dedikleri gibi senTeti 
yemlo;; ~ma mecaz miinasiyle değil, 
hakikat minasiyle yediği için hazıne.. 
dememi~. Ondan dolayı evvela baygın 
düşmüş, sonra da insanlarm eline. 

Halbiıki dünyada böyle nice sen·et
ler yutmuş ta. hazmetmiş olanlar var 
ki ne baygınlık göstenniş, ne de ağa 
düşmüştür. 
Yalnız böyleleri balina balığı değil .. 

dirler .Bunların içinde meşhur Stavis. 
ki gibi talihi ~,kılanlar olsa da a~·a.k .. 
ta. ,.e hayatta duranlan az değildir~ 
Zaten bütun mesele serveti baliDamn 
yedi61 ,;ibl yutına.m.ıılıtQ.clır_ 

. JJ. FELEK 

Leh Mareşalı 
Romaya gidecek 
Varşova, 28 (A.A.) - Mareşal 

Rydz - Smigly eylül iptidasında Ro-
manyada yapılacak manevralarda 
hazır bulunacaktır. Mareşalin Ro-
manyada ikameti esnasında Roman
)Jl~iaki Leh sefaretinin ve Lehistan
daki Romanya sefaretinin büyük el
çiliğe çıkarılacağı zannedilmekt<>dır •• ~ 

Mussolini 10 Eylulde 
Berline. Gidiyor 

CeneYre, 28 (A.A.) - Sureti u
mumiyede iyi haber alan NouYelle 

Gazette de Zurich gazetesinin Roına 
muhabiri Mus~olininin 10 eylülde 
Berline gideceğini bu sabah haber 
vermektedir. 

Çimentolar Norma 
Tabi Değil 

Ankara, 28 (TAN) - Ankaradaki 

kaleti, dış ülkelerden yurdumuza ge
len çimentolara konan gümrük res

mini yarıyarıya .indirmiş fakat çi

mentolar için tespit ettiği normlara 

uygun olmalarım şart koyımuştu. 

Bundan sonra norma uygun olan 

veya olmıyan bütün çimentoların 

memlekete girmesine müsaade oluna

cak, ancak aranılan vasıfları taşımı
yan, çimentoların sahipleri hakkında 
tağşişin men'i hakkındaki kanunun 
ceza müeyyedeleri tatbik edilecektir. 

ANKARADA ESKRiM 
MOSABAKALARI BiTTi 

Ankara, 28 (TAN)- Bölge eskrim 

teşvik .müsabakaları bu gece niha
yetlendi. Son yapılan Epe mü 
sabakası, kalabalık bir kütle tarafın 
dan takip edildi. Teknik rl e'I" r-1,.r. 
şunlardır: Birinci M. Arcuman. ikin
ci Esat, üçüncü Küçük Zihni 



:.M.a.hkemelerde 
iki Cürmümeşhut 

Zina Suçluları 3 Aya 
. Mahkôm Oldular 

Dün Adliyede Asliye İkinci Ceza ve Dördüncü Ceza mahkeme
lerinde iki zina iddiaaı tetkik edilmit ve birisi hükme bağlanmıt
tır. Bu hadiseler şunlardır: 

. Eyüpt~ oturan Bay Hikmet, refikasmm ihanetiden fÜphelen
mı~ ve nı~ayet geçen gün eti Melihayı Şahin adlı bir gençle Koım
kapıda hır evde cürmü methut halinde yakalatmıttır. 

Terfi Yeni 
Listesi 

Bildirildi 
:Adliye memurlarmın yeni nakil ve 

terfi listesi dün sabah telgrafla müd. 
deiumumiliğe bildirilmiştir. Müddei. 
umumilik te dün alakadarlara tebli
gat yapmıştır. Istanbulda dün de vaz

dığımız gibi dört hakim ve müddeiu. 
mumi terfi etmiştir. Bunlar birinci 
müstantik Rahmi, Sultanahmet Sulh 
Uçüncü Ceza Hakimi Kamil Altıncı 
Hukuk azasından Tahir, mUddeiumu. 
mi muavinlerinden Cevdettir. Istan
hul hakim namzetlerinden Bayan E
mine de Trabzon hakim muavinliğine 
tayin edilmiştir. 

1 ~sli~e !kinci Ceza Mahkemesi, dün 

1 

bu ıddıanın muhakemesini bitirnıiş
~ir. Su~u ~.abit gördüğü için Meliha 
ıle Şahıne uçer ay hapis cezası ver
miş ve ikisini de tevkif etmiştir. 

l 
Mahkemeye intikal eden 

bir iddia 
ikinci hadise de Beyoğlunda Yıldız 

apartımanında geçmiştir: 

Nihat isminde bir genç 5 sene ka. 
dar evveli Bayan Hadiye ile evlenmiş 
ve beş yaşında bir de çocukları olmuş 
tur. Nihat, geçen sene Ankaraya giL 
tiği sıralarda Hadiye Yıldız apartıma 
nmda oturan teyzesinin yanında kal
mıştır. Nihat, Ankaradan döndükten 
sonra, refikasından şüphe etmiye 
b~lamıştır.Bu şüphe ve iddia üzerine 
evvelki gün Melihanın evinde bir araş 
tırma yapılmış ve Hadiyenin odasın. 
da Rifat isminde bir genç bulunmuş. 
tur. Hadiye ve Rüat evvelki gün geç 
vakit suçlu olarak Asliye Dördüncü 
Ceza mahkemesine verilmişlerdir. 
Mahkeme azasından Bay Suud Rifa
tın akrabasından olduğunu b'ildirerek 

S 1 N h 
mahkemeye çıkmamıştır. Geç vakit 

uç u a iye Müdürü- başka aza da bulunmadığı için muha-

nün Muhakemesi 
keme dün sabaha talik edilmiştir. 
Dün sabah duruşmaya başlanmış ve 
saat yanma kadar sürmüştür. Diğer 
şahitlerin çağırılması için muhakeme 
bir Eylüle bırakılmıştır. 

Ekm,ğin 

İçine Esrar 
Koymuşlar 

Eroin Kullanan 

Bir Çocuk 

Mahkemeye 
ta 

Verildi 
Müddeiumumilik tevkifane ve ha

pisaneye esrar, afyon ve beyaz zehir 
sokulmaması için çok ciddi ve ameli 
tedbirler almıştır. Müddeiumumilik, 
ziyaretçilerle mevkufların arasını sık 
telli bir perde ile böldüğü için ziyareL 
çilerin tevküaneye zehir sokmaları

nın önüne tamamen geçilmiştir. Tev
küaneye hiç bir kap ta alınmamakta
dır. Yemek ve çamaşır kapsız veba_ 
vuJsuz olarak içeriye verilmektedir, 
Yemekler de dikkatle muayeneye ta
bi tutulmuştur. Müddeiumumilik il. 
çüncü bir ihtimalin de önünü almak 
maksadiyle nöbetçi · jandarmalarla 
mevkufların katiyen temaslarım kes_ 
miye karar vermiş, nöbet yerlerinin 
etrafına çelik tellerden perde koyma
yı kararlaştırmıştır. 

T evkilaneye ekmek içinde 
eroin sokmuşlar 

Beş numaralı Asliye Ceza Mahke
mesi müddeiumumisi Bay Mitat, dün 
tevküaneye ekmek içinde eroin 
sokmak suçu tahkikatına başlamıştır. 
Suçlular, mevkuflardan Salih oğlu 
Medetle Hüseyin oğlu Şevkettir. Tev
kifane kapıcısına mevkuflardan Çı_ 

mak Salfıhattine verilmek üzere bir 
ekmek getirilmiştir. Ekmek içeriye 
sokulup Selahaddine ,·erilirken 
nazarı dikkati celbetmiş içi araştırı_ 

lınca eroin çıkmıştir. Hadiseye gardi
yan Ibrahimin de ismi karışmış ve o 
da şahit olarak dinlenmiştir. 

Bu da eroin kullanmıf 

TAN 

MEKTEPLERE Zehir Beyaz 
Satan Bir 
Sebeke 

TOPLANTILAR 
DAVETLER • . ':..-Kayıt Şartları 

GOZEL SANATLAR 
AKADEMiSi 

Akademinin mimari, resim, heykel, 
tezyini sanatlar, Türk tezyini sanaL 
lar şubeleri vardır. Mimari şubesi beş 
yıldır. Lise mezunlarından desene isti 
dadı olanlar alınır. Resim ve heykel 
şubelerinin tahsil müddeti muayyen 
değildir. Bu şubelere devam edenler, 
30 yaşına kadar talebelik hukukun
dan istifade ederler. En az ortamek
tep mezunu olmak lazımdır. Talipler, 
bir istidat yoklamasına tabi tutulur • 
lar. Tezyini sanatler şubesi dört sene. 
dir. Ortamektep ve mıntaka sanat 
mektepleri mezunları girerler. Orta
mektep mezunları desen ve Türkçe. 
den imtihana tabidirler. Türk tezyini 
sanatler şubesinde tahsil müddeti mu 
ayyen değildir. Yaş tahdidi yoktur. 
istida vermek icap etmez. MüracaaL 
!erin isafı Akademi Direktörlüğüne 

aittir. Akademi niharldir. Devam mec 
buridir. Türk tezyinatı talebesine de
vamda kolaylıklar gösterilecektir. Ka 
yrt ve kabul l Eylülde başlıyacak, 30 
Eylüle kadar devam edecektir. 

NAFIA TEKNiK O KULU 
Nafia Teknik Okuluna ortamektep 

mezunları imtihanla, olgunluk imti
hanlarını vermiş lise mezunları da im 
tihansız alınırlar. Kayıt müddeti 1 -
30 Eylüldür. 22 yaşından büyük ol. 
mamak lazımdır. Müracaat. Yıldı?.da... 
ki mektep direktörlüğüne yapılacak
tır. Imtihanlar, Birinciteşrinin başın
da aynca ilan edilecektir. 

Namık lsmail 

için ihtifal 

, 
Suçluların Hepsi 

Y akalanddar 
Çok karışık bir eroin kaçakçılığı 

hadisesi meydana çıkarılmış, suçlu
ları mahkemeye verilmişlerdir. Ha
disenin dikkate değer tafsilatı şöyle
dir: 

Galatada bir kahvehanedı~ Kürt A
li adında bir sabıkalının eroin snt
hğı haber alınmış ve suçlu yakalan
mıştır. Yapılan sorguda Kürt Ali, e
roinleri Beşiktaşta Eşref adında biri
sinden aldığını söylemiştir. Hakika -
ten Eşref te evvelki gece arkadaşı 

Abdürrahman ile birlikte birisine 50 
lira mukabilinde eroin satarken iş üs
tünde tutulmuştur. Gerek Eşref, ge
rekse Abdürrahman, eroinleri Hüse
yin isminde bir kaçakçıdan tedarik 
ettiklerini söylemişlerdir. Hüseyin tu 
tulunca bu uzayıp giden kaçakçılık i
şinin içyüzü de anlaşılmıştır. 

o~ ay önce 
• 

Bundan 3 ay kadar evvel Abut E-
fendi Hanının odabaşısı Osman, es
ki kaçakçılardan Mahmudun düğünü 
ne HUseyini göndermiştir. Hüseyin, 
düğünde geçen sene Habeşistana ka
çak afyon göndermekten suçlu Çip
rut ile arakadaş olmuş, 300 lira mu
kabilinde 20 kilo eroin almıştır. 

Arada.n henüz birkaç gün geçme
den Çiprut, Hüseyine bir mektup gön 
dermiş, iki İtalyan tayfanın kendisine 
müracaat edeceğini, emanetleri 300 
lira mukabilinde bunlara vermesini 
bildirmiştir. 

Beyoğlu Halkevi, Namık lsmailin 
hatırasını taziz için Salı günü saat 
18,30 da merkez binasında bir toplan 
tı yapacaktır. Toplantının programı 

şudur: 

l - ihtifal ev başkanı Ekrem Tur' 
un kısa bir hitabesiyle başhyacaktır. 

2 - Profesör Nazmi Ziya, merhu. 
mun sanat kudreti hakkında söz söy
liyecektir. 

Hakikaten bu mektuptan iki gün 
sonra Hüseyine iki tayfa gelmiş, ge
ce 300 lirayı da verip Beşiktaş iske
lesi b~ında paketi alacaklarını söy
lemişlerdir. 

3 - Muharrir Elif Naci, merhum 

O gece Hüseyin. paketi alarak Be
şiktaşa gitmiş, tayfalarla buluşmuş
tur. Tayfalar, paketi para vermeden 
almak istemişlerdir. Hüseyin buna ra 

yarın Halkevlerind• 

Y apllacak Merasilll 
Zafer Bayramı münasebeti~le !: 

kevleri yapılacak törenlere aıt ~ 
ramları hazırlamışlardır. Bu prOS' .. 
lar sırasiyle şöyledir: 

Eminönü HalkevinJe 
'JJI 

30 Ağustos Zafer Bayramı E~ ... d 
'bl J·· 

de aşağıya çıkarılan program gı ıe . 
!anacaktır. Bu toplantılar için da\ 
ye yoktur. Herkes gelebilir. -aı<I 

Gündüz saat (16) da Cag 
Merkez salonumuzda: O~ 

a) Söylev: Yedek Subay iuıot' 
Harp Tarihi öğretmeni Hakkı 
dem tarafından. tP 

b) Konser: Evimiz orkestrası 
fmdan. · pıJ" 

Gece saat (20,30) da GülhaDe 
kı içinde Alay köşkünde: cJ 

a) Söylev: Emekli KunnaY 
Dincer tarafından. per• 

b) Temsil: Himmetin oğlu (3~aJI' 
de Evimiz temsil şubesi tarafıJl 

Şehremini Halk~vinJe ~ 
29 Ağuı;tos saat 14 de Topk8Pı. ti' 

kevi spor sahasında çevre gençlet'Y', 
rafından muhtelif müsabakalar• çı. 
nşlar, ve birinci takım futbol JJJ' 

30 Ağustos: ,., 
Saat 15 de ayni sahada P~tıi)# 

Halkevi namına söz, Topkapı ~ ıı,rt' 
den bir gencin cevabı, muhtelif~ı
ketler, oyun ve müsabakalar. t 
ler futbol maçı 

Gece: ııi' 
Halkevi salonunda saat 21 deıcı' 

başı Sabri Gürtop ve teğmen f,:SO >
Yalımın tarafından konfer~S: jl 
ğustos Zaferi ve Atatürk. Muzı1'. 
şarkı lan. ııiJif• 

Davetiye yoktur. Herkes gele 

Beyoğlu HalkevinJe ~ 
1 - Tören evimiz başkanı ~fJ' 

Tur'un söylevile açılacaktır .. 
hakkında konferans verilecektit'·,o' 

2 - Ev orkestrası tarafındaD 
ser verilecektir. 

Beşiktcq Halkevin~e ı'_ 

Dün Asliye Birinci Ceza mahkeme. 
sinde rüşvet aldığı iddiasiyle tevkif 
edilen Yeniköy nahiyesi müdürü Ala
ettinin muhakemesine devam edilmiş 
Mitat isminde bir zat şahit olarak 
dinlon=içtir MfüinPiıımıımi doı:JIAVT 

tetkik etmek istediği için muhakeme 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Adana Hapisanesinden 
iki MabkOm Ka!f'.t• 

Polis bir hafta evvel Istefo adlı 

1336 doğumlu mUvezzilik yapan bir 
çocuğu eroin kullanmayı iptila haline 
g~tırdiği lddiascyıe o uumtt.nu .. ~ D8KKUl08Kl 1Jlll:t;öDJ.öl"Tiu c.uuu.~'"'""·u.v.&& • kaa~§tEŞ;efi~

1

·;~i~rri'yanıi1i' kôym üş 
1 - Büyük Zaferjn 15 incı 1JI * 

a~~i'ktiı§ftff:ıı;~virıilofr~trrJsst ~ mahkemesi müddeiumumiliğine ver
miştir. Müddeiumumilik Istefoyu tıb. 

Takas Yolsuzluğu 

Davasına Baklldı 

Adana, (TA.'J) - Şehrimiz hapisa
nesinden lbrahirn ve Yusuf isminde 
iki kişi kaçmıştır. Dörder sene ikişer 
aya mahkum bulunan ve tahliyeleri_ 
ne altışar ay kalmış olan mahkum. 
lar, hapisane bahçesinin tanziminde 
çalıştırılırken firar etmişlerdir. 

4 - Ismail Safa Günay, m~rhumun 
hayat ve idareciliği hakkında söz söy. 
liyecektir. bı adli müessesesine göndermiş, mua. 

yene ettirmiş ve hakkındaki kararı 

hazırlarken polis lstefoyu diln yine t 
5 - Ihtüal saat 20 de son bulacak-

ır. 

tur. Bunu pencereden gören Eşref, 
işE komşusu Abdullaha haber vermiş 
ve ild komşu da Hüseyinin orada bu 
lunmadığı bir sırada paketi toprağa 
gömüp evlerine çekilmişlerdir. 

lantı yapılacaktır. Uyeleri~ ~ 
halkın davetiyelerini almak uze rlıl" 
gün öğleden sonra idare rnertıtl 
muza müracaatları lazımd~ 
--------d· 1' 

Dün Asliye U çüncü Ceza Mahkeme 
sinde 81 suçlusu bulunan takas suiis
timali davasına bakılmıştır. Dün mah 
kemede muhtelif yerlerden istenen 
malUmata gelen cevaplar okunmuş. 

tur. Müddeiumumi, Iktısat Vek8.leti 
müfettişleri tarafından yapılan tahkL 
kat evrakının da getirtilmesini iste -
roiştir. Vaktiyle 8 numaralı ihtısas 

mahkemesine devredildiği anlaşılan 

bu dosyaların ve müfettiş raporları

nın getirtilmesi için duruşma başka 

güne bırakılmıştır. 

Yeni Terbiyevi Filmler 
Ankara, 28 (TAN) - lktısat Ve. 

kaleti, Avrupaya yeniden terbiyevi 
filmler ısmarlamıştır. Birçok Alman 
ve Amerikan firmaları Vekalete ör
nekler göndermişlerdir. Bu filmler 
bilhassa sineması olmıyan şehir ve 
kasabalara dağıtılacak, seyyar vası
talarla halkın görmesi ve faydalan
ması temin edilecektir • 

eroin kullanırken yakalamış ve tek-
rar müddeiumumiliğe vermiştir. Is
tefonun suçu katmerleşmiştir. Müd. 
deiumumilik tahkikat yapmaktadır. 
Eğer mahkeme bir karar verirse bu 
çocuk ta Bakırköy akıl hastanesinde 
tedavi edilecektir. 

--<>--
On Kuruf için Bir Cinayet 
Tarsus, (TANl - Çocakderesi or. 

manlannda çalışan Ali ve Mustafa 10 
kuruş alacak meselesinden kavga et. 
mişler, Ali tabanca ile Mustafayı öl
dürmüş ve yakalanmıştır 

- Bana hokka kalem getir, dedi, mektup yazaca-
ğım, buranın 1§ığı daha kuvvetli. 

- Mektup mu yazacaksın?. 

SiMDi LiK 
-Hımm! 

-Kime 
- Bizim Erdene ! 
Bizim Erden .. Kadın kulaklarına inanamadı. Du-

rakladı. Kocası tekrar etti: 

TE§EKKliR - Eşim Nezaheti 
muhakkak bir ölümden kurtaran Gül
hane hastanesi kadın hastalıkları ho
cası Profesör Bay Ali Esada, başa. 

sistan Bay Şerüe ve sayın asistanla
ra; yardımlarını esirgemiyen başhem
şire Bayan Muzaffere ve başebe Ba
yan Haseneye ve hemşire Feyziyeye 
ve Peymana ve diğer hemşire ve has
tabakıcılara sonsuz minnetlerimi açık 
olarak bildirmeyi bir borç sayarım. 

Muallim 
Ömer Cemal Sağlam 

Hüseyin yakalanıyor 

Biraz sonra paketi almıya gelen 
Hüseyin, hiçbir şey bulamayınca araş 
tırmıya başlamış, sabaha karşı böyle 
şüpheli şüpheli caddede dolaşırken po 
lisler tarafından yakalanmıştır. 

Hüseyin, merkezde hırsız olmadığı 
nı ispat etmiş, Eşrefe giderek paketi 
100 lira mukabilinde vermesini söyle
miştir. Bu sırada Eşrefle Abdürrah
man bavulu açmı§lar, paketten 5 kil6 
eroin çaldıktan sonra 100 lira muka 
bilinde Hilseyine vermişlerdir. 

Ertuğrul Sa 1 

Yarın Geet' 

BE BS-

Hü.seyin de elinde kalan 18 ~ 
roini korkarak denize atmıştır· ttl, 

Kürt Alinin isticvabı üzerin~~ 
dana çıkarılan bu kaçakçılar. 
mahkemesine sevkedilmişlerdif·,.çtl 

Çiprut'un hudut haricine 1' 
anlaşılmıştır. 

(ben dahi gözlerinizden pfıs ile cevabınıza ınUJl~ 
(bulunuruz. Rifatliı mürüvvetlu oğlum.) . 

Makamı pederiniz enişteııiı 
• ydf> 

Mektup Günerin elinden yatağın üzerine kil isi' 
Annesinin eli, kızının alnı ve saçları üzerinde. 11< J3i' 
nin göğsü de sık nefeslerle inip kalkıyordU· 1'0' 
saniye bakıştılar, ikisi birden, yüzyüze, koY.1111 

yuna sarılarak ağladılar ... 
- Hadisene.. Soldaki beyaz kağıtlardan al gel. 
Kadın mütereddit, sordu: 

-108- • Ujd' 

·- Kime dedin? 
- Allah Allah? Bizim Erdene yazacağım dedim. 

Laf anlamıyor musun hatun! 
Güner nefesini kesmiş; kulak kesilmiş, dinliyor. 

:Annesi açıkça Erden sözünü işitince, biraz düşün
dü ve: 

- Ben getiremem, dedi, kıza sesleneyim. Sen 
söyle. 

- Neden sen getirmiyorsun? 

- Onu sen bilirsin! 
Kadın o kadar korkmuş, öyle evhamlı olmuştu ki, 

kocasının istediği mektup kağıdını getirirse, müda
hale manası çıkar mı ? Çıkarsa Uç defa boş olmaz 
mı? diye titriyordu. Fakat (onu sen bilirsin) ceva
bı Hacıyı ikaz etti. Bu sefer, dudaklarındaki tebes
süm, yanaklarına da dağılarak: 

- Oy le ise, sen getir, ben öyle istiyorum\ 
Dedi. Kadıncağız hayretle baktıktan sonra dışa

rıya çıktı. Fakat hokka kalemi, kağıdı yine hizmet
çi ile göndermekten kendini alamadı. Odaya dönün
ce, yutkundu, kocasına bir şey sormak istiyordu, 
Hacı anladı, ne var? diye baktı: 

- O kaçak değil mi ki? 
- Hayır Konyada imiş ..• 

Hastanın Dudaklarındaki Bahar 
Mektubu yazmağa başladı. O yazarken ana kız, 

yanyana ve gözgöze biribirlerinin hislerini, ruhları
nı, düşüncelerini anlamağa çalışıyorlardı. Ayni za
manda ikisinin de yüzlerinde başka bir renk, daha 
canlı, daha pembemsi bir renk vardı. Bir şey olmuş
tu. Mutlaka Allah, Hacının kalbine ilhaım vermiş.ti. 
Başka tUrlü olamazdı. Birdenbire bu değişiklik ak
la, hayale gelir şey miydi? Hacı mektubu bitirdi. 
Minderin üzerine bırakıp kalktı: 

- Yarın unutturmayın da posta kalkmadan ata
yım. &n de bu akşam teravihe çıkacağım. 
Hacı gittikçe değişiyor. Sesinde fazla bir sükiin ve 

şefkat var. Kapıdan çıkarken kızına sordu: 
- Sen nasılsın" 
- Iyiyim. 
- Ben çrkıyorum diye (Hasta iken babam beni 

bırakıp gitti) deme sakın. diye bir de şaka etti, çık
tı. Sokak kapısı kapanır kapanmaz Güner doğruldu, 
gözleri minderin üzerine takılıp kalmıştı. Anası 

kalktı, kızının söylemek istemediği arzusunu yerine 
getirdi, kapanmamış ve belki bililtizam öyle bırakıl
mış mektubu kızma verdi. Ikisinin de elleri titri
yordu. Anası: 

- Amma. hızlı okuyacaksın. Ben de işiteyim. 

Dedi. Mektup uzun değildi. Güner dudakları ku
rumuş, göğsü helecan içinde, kesik kesik, bazı yer
lerini heceliyerek okumağa başladı: 

(Rifatıu oğlum Erden Efendi; 
(Mahsusen gözlerinizden öperiz. Burada deveran 

(eden rivayete nazaran sizi firari zannederken Mer
( kezi vilayette bulunduğunuz müjdesini aldık. Mem
(nun olduk. Lakin işbu şukkai pederanemizin tahrir 
(olunduğu zamana kadar hiç bir haber a.lamadığı

(mız için deryayı merakta puyanız. Sıhhat ve afi
(yetinizden bizi haberdar eyleminizi talep ederiz. A-

(fiyet ve selamet müjdesini Kadı Efendiden aldık. 
(Kendisi sizinle müşerref olmak arzusunda oldu
(ğundan geçmişi unutalım diyor. Filhakika benim 
(rüatlfı olğuım icabı vicdan da bu merke?.dedir. Ne 
(olmuşsa olmuş, bahusus kendisi mazurdur. Sizden 
(fenalık yerine iyilik beklemesi tabiidir. Herhalde 
(siz oğlumuzdan mumaileyhe karfı vazifei affı in
(saniyetin ibzalini çihan çeşimle istirham eyleriz. E
(ğer tarafı ahvalim.izden sual olunursa valdeniz ha
(nım ve teyzeniz hamdolsun sıhhat ve afiyet üzre 
(olup sizin için leyl ve ne har ediyei mefruza ifa et,. 
(mekte ve muvasalatınıza nigeran olmaktadırlar. 

(Hastamız Jehülhamd veminne iyileşmiştir. Günden 
(güne de kesbi ifakati tamme hususunda takyklat 
(ve ediye edilmektedir. Mahsusen ellerinizden öper, 

Ayni akşam Hafız Hanım da iki taraftan Jtl bit 
lenmişti. Refik Tekinin hanımı, aldığı anektubll ~ 
defa okumuş ve Hafız Hamın heyecanından pe~ 6, 
lıyamadığı için tekrar etmi§ti. Derken J\lı f.)" 
geldi. Aşağı sofada bin türlü şaklabanlıkları~, ıı•' 
denin mektubunu okudu, bir daha okudu, . 1~,ıj! 
verdi. na.veler kattı, yalanlar uydurdu ve .1b 

1~0ç 
kadını duvağı takılan, kaftanı giydirilen ~ı~ ~eti 
kız gibi sevinç içinde bırakıp gitti. Şim~i 1~1 gitB' 
haber vermek lazım geliyordu. Biri heın§lre.~ı, J<iltıJ 
ri Gülbeküm. "A, diye hayıflanıyordu. Gulbe al&' 
sanki bir gün daha otursaydı hep bunları habar 
caktı.,, Vergici buna da çare buldu: ı?' 

- Yarın tarpı var, yayladan gelen olur sııill 
Birisile haber gönderirim. 

- Ne tarpısı? 
- Kuduz tarpısı 
- Kimin için? 
- Kambura edecekler canım. ttıı1" 
- Hay boynu altında kalsın!. Ben bunu unu 

şum bile. Acaba tarpı bulabilmişler mi? t,t1f' 
- Çavdanlıların orada bir nine varmış, 0 

edecekmiş. 
Hafız Hanım düşünmeğe başladı: 

- Ne düşünüyorsun hanım anne? ) 
( Arka.'iı \'flf 
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Ah BAŞMUHARRiRi 
""' rrıet Emin YALMAN .aAN, 
kirde 1h hedefi: Haberde, fi
liiat ~ e.r §eyde temiz, dü
iat~te ~ııni olmak, kariin 
~ 11 0 lnuya çalışmaktır. 

CONON MESELELERi 

lhra 
catımız 

Suik ast karıısında 
lfer sene . 
llıtacat 8 l ni hastalık nüksediyor. 

~l' ııa"hınıtnevslrnı geldi mi, acente. 
tdiy0 l'lar arı Yilkseltmiye teşebbüs 
1e11ıı fiyat ?ıpkı kıış gelince kömürcü-

lıu sen &rtırma.ıan gibi. 
~ ve ~de ayni hastalık, lzmlrde 
llebı Vap cil' ihracatı başlayınca ec
t(l'rrııya tur &cent.eJeri navJuıılan ar. 

ıllldl ~bbüs ettiler. 
~el' fıııd e lstanbuJda bulunan acen. 
tlbşı"·o 

1 
ık navıunıannı yükseltmlye 

il " r ar. una,., 
ıı.e,Sbııııı UQ artırmanın hep ihracat 
' "- e tesadüf etmesi, ihracatı
ıı.ı ~1 bir nevi suikast mahiyeti
~ltıetı .:. :Navlunlar artınca malın 
diter ın ~ Ukselecek, dış pi~·a.cıalarda. 
d~y~ etnleket mallanna rekabet e. 
~tı k, blnnetlce Türkiyenin ih. 

)(etnl ~ILCaktır. 
~.._ ~etbnizde ış yapan müesse
S ~ hareketlerine meydan ver
llıtty~ la radiııkal tedbirler almıya 
ı.tıı,. ~atdır. Vapur acenteleri, kö. 
~ Ctlan gibi istedikleri zaman, 
'y erı hliktarda navlunlan yük. 
ktı 11~ llluktedır olamamalıdırlar. 
lbı.._. - tle her sene ihracat mevsi
ı.~ illik 
'll)et !leden bu hastalığa bir ni-

"'l'flını olur. 

ltQı • 
~·· ~an Zaferi ve 
,~erek Medeniyet 

~ıııı) ada asilerin Santaınder ka. 
1-ıt'- alnıalannı, ltalyanlar bir 1. 
"~~~eli olarak tesit ettiler. Bu
ff.~~Cfj· ... l,\i 
~,._,. er ceptİeskıde harp eaenıer 
~& llSkerle.rldir. Guadelhara'da 
'iİ&:i olan ltalyanlar burada bu 
11ı.. lı''l<e/ettn acı mı çıkarmışlardır. 
~ 4-b ~n gelen telgraflar, bu tesl
~u a Şümullü bir manayı haiz ol. 

-~il \'e!·Östermı tir. • 
~linııle Ue General Franco ile 
b\rıa,. b arasında teati edilen tel. 
Geııerailhassa dikkate 11ayandır: 
")(,~ ~'ranco diyor ki: t ~b· tıi ltalyan lejyonerlepnin 

lı.~ "1 en parlak zaferini kazan
~et:l'ada, \"e bu pek süratU ileri 
""'le v, de göstenni~ bulwıduklan 
~•Ukuf karşısında hissetmekte 

at fahı,. , 
"-oı•- 'e gurur ... ,, 

~ .. , tJJI §u ce,·abı \'eriyor: 
d.~~ ~~ll böyle pek samimi bir ma. 
~tl ~§ olan bu sll&h arka. 
t.&.. ,~ Pa.ııyayı ve Akdenizi müşte. 
~tıer~1Yetimiz aleyhindeki bütün 

:_l'lıı ıa.:: kurtaracak olan nihai 
~ ~I anıdır.,, 

tı!1-ı)., ~flar bize şunu öğretiyor: 
~~ ~" hl~i lspanyol harbinde a
~ t, ~ asilerin müttefikidir, Js_ 
~lı..~ inde ası ordu u ile birlik
";cıı l\a,.~ecek yerli kalmamı!)hl'. 
\ I~ lı._ı ~idare ve idame eden kuv. 
\~He lan kunetleridir. Bu kara. 
tıı,: 4- .,:•duğu gibi, denizde n ha.-
4...'~ltın Yledlr. Şu halde ispanyada 
~· hegemonyası kuruluyor 

t,) cı "1li 
~ Qıİi!J~ hlnı nokta, ltalya lspan. 
t~ "-l'ttıa rek medeni~· etin bir par. 
bı..~' tıii(j ktadır. Yani ispanya ve 1-
(1 t 1ıa,. Ronıa imparatorluğunun 
dl~tıı~1 olduğu gibi, bugün de 
~; ~ ll(ı etbı. elele vermiş \'arisleri
~~ )ill'tlın~Uttefik Akdenizde bera... 
'~ le bir b ·~·e karar \'ermi1'1erdlr. 
'-... ~t ti lrUğin Akdenizdeki asayiş 
l~ı ~erinde ne derece müessir 

t, laİt-.._:.°Y!emJ~·e lüzum yoktur. 
~ ~ böyıe açıktan açığa orta. 
~'Ilı~ 'i)"~ logUterenin mütereddit ve 
g~" "~ ttıı1n bir neticesidir. in
di~ ~lliıc~ li'ra.nsa zaaf ve t.ered.düt 
"'t )'"lı~t ' enırıvakUeri ya kabul e
lat d"'"tlonıara göz yumdukça, fa. 

• " et · ~~h "~ tılh cesaretlerini artırmış. 
~d ~~ .. k ayet Akdenlzde kuvvetli 

a.~· UJ'ttııya mu,·affak olmuş-
ltt ..... bQ 
ı.. lerı.. He d 
·~ l)l ~tWanı ettikçe faşist dev-
' llllltıttı e n~ri gitmelerine, \'e da. 

e bit ~rı, akiler ihdas etmele. 
llliııi Yoktur. 

Edebiyat münakaşaları yapılırken muhtelif mevzular arasında "gençli

ğin okumadığı., meselesi de en başta ortaya atılıyor. Fakat gençler di-

yor ki: Biz okumak için eser istiyoruz, bizi tatmin edecek dolgun eserler 

istiyoruz. Bu sütunlarda edebiyat ve güzel sanatlar mevzularm1 ele alan 

arkadaşımız bugün de yeni eserlerden birini mevzu bahsediyor. 

• • 
11 AKAR SU •• YU OKURKEN 
AKLA GELEN MUT ALEA 

B izim memlekette tiir 
ucuz bir matadır. Şiire 

heves edenlerin ıayısı da kale
me gelmiyecek kadar çoktur. 
Eski zamanların edebiyat ta
rihi demek olan fÜera tezke
relerinde yüzlerce tair adına 
rutgelinir. Hele bir Latifi 
tezkeresini, Hasan Çelebi, A
tık Çelebi, Salim Bey, Fatin 
Efendi tezkerelerini açınız, 
herbirinde en atağı üç yüz, 
dört yüz f&ir adına tesadüf 
edeceksiniz. 

Bu eski tezkerelerde adı geçen 
şairlerin hemen hepsi divan sahibi
dirler. Içlerinde mesnevisi, hamse. 
si olanlar da iyi bir yekun tutar. 

Fakat zaman denen silindir bun 
ların Uzerinden geçmiş, devirlerin 
de belki her biri ayn bir şöhret o-
,ft_ 'hn o~Q,.,,1Dl"'T'n nan"I ,,a nicuınt 

silinmiş, şimdi biz bunların içinden 
birkaç tanesinin adını hatırlıyoruz. 
Bu hazin ikibetin sebebi malum
dur: 

Eski devirlerde şiir yazanlar mu 
ayyen birtakım kaidelere tabi idi
ler. Bu kaidelere göre malum maz 
munları vezin ve kafiye altına alın 
ca şiir meydana çıkar, ve bu şiir
ler toplanarak divan dediğimiz o 
koskoca şiir kitapları vücut bulur
du. 

Bu eski zaman şairleri ibdaa. 
kıymet vermezlerdi. Zaten böyle 
bir şeyin vUcudilnden bile haberleri 
yoktu. Onlar için tabiat tabiatin 
güzellikleri, yaşıyan i.lem ölUydü. 
Kendi gönüllerinin haz ve elemi
ni ifadeye ihtiyaç duymazlardı. 
Kendilerinden evvel gelmiş olan üs 
tat şairlerin yazılarını örnek tuta
rak onlara benziyen şiirler yaz
makla iş olup biter sanırlardı. 

F uz~li ~b!, a~ı asırları aşan bır şamn bıle kendinden 
evvel yaşamış olan Emiri, Nevvabi 
ve Habibinin yazılarından sattr sa
tır ilham aldığını divanında hayret 
le görmekteyiz. 

Bakinin en güzel manzumelerin 
den biri olan Bahar kasidesi kim 
der ki, Mesihi namında bir şairin 
Bahariyesinden beyit beyit aşırma_ 
dır. 

Bu aşırma keyfiyetini eskiler 
bir ayıp, bir noksan saymazlardı. 
Hatti. Şeyh Galip işi kitaba uydu
rarak: 

Ça.ldımsa da miri mail çaldım 

Demekle bu aşırma keyfiyetinin 
meşru olduğuna fetva bile vermiş
ti. 

Nihayet, sade şekle, dışa ba-
kan bu edebiyat on dokuzuncu as 
rın ikinci yarımından sonra tam bir 
sarsıntıya uğradı. 

Daha evvel Sabit gibi, SUnbülza-
de gibi şairlerin: 
Kaldınm taflan altında birer p.lr 

var 

Diye taş attıkları bu divan şair
leri hele Şinasi ve Namık Kemal
den sonra büsbütün bir köşeye a
tılıverdi. Ötede beride kalan dökün 
tülerine de kimse ehemmiyet ver
mez oldu . 

Divan şiirinin bu hezimetini yil
rilyen asırların zevki ve terakkisi 

VE FiKIRLER 

karşısında tabii görmek lazımdır. 
Fakat Tanzimatla başhyan yeni 

edebiyatın şiir namına ortaya koy 
duğu nedir?. 

Şinasi için bir müceddittir, diyo-
ruz, fakat şairliğini tasdik eden b·r 
ses duymadık. Namık Kemalin bü 
yük vatanseverliğine hayramz, 
amma şairliği üzerinde şüpheyl~ 
duranlar çoktur, hele Ziya Paşayı 
vecizeler söyliyen bir nazım gibi 
telakki etme9cten ileri gidilmemiş· 
tir. Recaizade için de kendisini 
en çok seven talebesi Tevfik Fi~-
1 cı. uıı ... • 
Kemal ~)-tini te)it Jçln~ kafidir, 
Şebaba ,·erdiği dersi ed.ep kitabında. 
diye tasvir ediyor. 

S üleyman Nazif merhumun 
"Şairiazam., sıfatını ver. 

diği Hamide gelince or.u da son ne 
siller tanıyamadı ve anlıyamadı, 
anhyanlar da şairiazama açıktan 

yapamadıkları hücumları bir biçi-

' 
1 

mine getirip kapalıcıı yapmak fır
sablıl kaçırmadılar. 

"Edebiyatı Cedide,, şairleri hak
kında verilen hükümler Tanzimat
çılar hakkında verilen hükümlerden 
daha insaflı değildir. Zaten bu de
vir şairleri arasında en çok beğe
nilen Fikret için bile "Fikret şair 
değil sanatkardır.,. tarzında müta
lea beyan etmek bir zamanlar ade
ta moda olmuştu. 

Artık bu devrin diğer şaiileri hak 
kmda yürilttilen fikirlerin ne ola
cağını aşagı yukarı kestir;mek zah 
metli bir iş değildir . 

işte birkaç gUn evvel aziz dos
tum Faruk Nafiz Çamlıbelin son 
çıkan "Akar Su,. adındaki şiir kita
bını okurken bütün bu fikirler dü
şünceme karıştı ve Türk şiirinin kı
sa bir zaman zarf mda geçirdiği is
tihaleler karşısında adeta yılların 
ve asırların eridiğini hissettim. 

Faruk Nafiz 1908 inkılabından 

sonra şiir alemine ismi geçenler a
rasında en haklı şöhret kazanan şa 
irdir. 

•ı Ik şiirlerini yazmıya başla -
dığı zaman henüz aruz • he. 

ce davası tamamen halledilmiş de
ğildi. Heceye karşı gittikçe artan 
bir temayül hissedilmekle beraber 
aruz vezni de hayatiyetini muh&.
faza ediyordu, Faruk ilk manzume. 
le.rini aruzla yazmayı tecrübe etti 
Ve hiç bir mUptedilik devresi ge
çirmeden bu vezinle bize en olgun, 
en canlı ahenklerle dolu mısralar 

verdi .Daha sonra heceye athyarak 
ve uslilbilniln bütün pilrilzlerini te
mizliyerek kısa bir zaman içinde 
devrin edebi karakterine en uygun 
şekli alan bir şahsiyet oldu. 

Edebi telakkilerin, bilhassa mu
tat kaidelerin şüratli tahavvülleri 
sanatkinn kudretini azaltan ve ça. 
hşma zevkini kıran en milessir a
mildir. Faruk Nafis cilde, vuinde 
ve edebi kanaatlerde vukua gelen 
bu ani değişmeleri kolayca ve hiç 
bir zarara uğramadan aşmıya mu 
vaffak olan bahtiyarlar arasında

dır. 

Akr Sudaki manzumeleri okur. 
ken onun seyyal dilinde artık ta
mamen kendini bulan güzel türkçe
nin tatlı ahengini seziyor, ve yir-

Çin • Japon Hadiseleri 
Ç in h8diselerioin dünya ttze

rlnde bıraktığı nahoş tesir 
her yerden fazla Japonyada hisse
dilse gerektir. Çünkü Şanghay cl
vanna Japonlann yapmak istedik
leri ihraç hareketinin akim kalışı 
n ilk hamlede Japon ordusunun 
Çinliler önünde ricate mecbur o
luşu pek hoşa gidecek bir hidlse de 
ğildir. 

Llkln, denildiği gibi Japonya bir 
istila harbine girmişse Dk adımdaki 
bu mevzii movaffakıyetslzllkleri gö 
riip emperyalist sevdasından vaz
geçeceğini sanmak safdillik olur. 

Japonya.nm Cemi~·eti Akvam<lan 
çekilmesi ile neticelenen Mançukuo 

h8dlsesini hahrlıyanlar, Japonya
nm Çinin, üzerinde harbedilen eya

letlerinde de ayni manevra), yap
ması melhuz olduğunu söylüyorlar
dı. O eyaletlerde de bir takım ayrı
lık n istiklal hareketleri olduğu 

hakkında son gelen haberler bu 
tahnıbıe hak verdirecek gibi görü
nüyor. 

Küçük JaponUD btlyUk Çini na
sıl yutacağını soranlar&: böyle par 
ça parça ayırıp yutacağı cevabIDI 
vereblllriz. 
Avrupanın kendi keşmekeşi Ue 

uğraştığı bu sırada Japonyanm 
Çin lokmasını her ne pahasına olur 
sa olsun yutmı:ra çalışacağı §Üphe
sizdlr 

r'' Yazan: ""-"""' 
~ Yazan: B. FELEK. : 
~,....,,..~~ 

İspanyol hadiseleri 
• lk JtÖrün~te haldı ol:ı.ra k 
1 telişı mucip olan hastahk· 

lara zamanla nasıl alışılırsa lspanyol 
iç muharebelerine de öyle alışmış 
olduğumuzu, hadiseleri k~ılayı

§ınmıdaki soğukkanlılıktan anlıyo

ruz. Asilerin şimalde Astori cep
hesini ortadan kaldırmalan ve o
radan kaza.na<'.aldan ku\'\'etlerle 
Ma.dridi sıkıı;tırma ihtimalleri bi
le artık mü:zmin bir hal almış olan 
l~panyol meselesi i!'in ehemmiyetli 
sayılmıyor, Çünkü lspaırıyada dökü 
lt>n kanm sade bir lspanyol davası 
olmadığı meydandadır. 

insanı en zi~·ade nevmit eden 
şey Akdenizde önüıne gelen vapura 
sarkıntılık eden korsan tahtelbRhir 
lerin bu t.ecavUzlerine, en şevketli 
Akdeniz devletlerlnin bile nihayet 
vermemeleridir. 

Anlatılıyor ki, bu dmlzaltı ge -
mlleri işinde Avnıpanm sulh anyan 
devletleri bir harp kapam mevcut 
olduğunu hissediyor, onun için işi 

he)·ecansı7. ve soğukkanlılıkla mu
hakeme etmeli tf'rcih t>dil·orlar. 

Türk sularındaki korsan 

H arp, Anupanıo bize nazftran 
en uzak memleketinde Ct>re

\'an etmesine ral!men serplntishıin 

sulanmı7.a kadar gelmesi doğrusu 
pek ho~ görült>cek bir Ş('l' değildir. 

ispanya Cü.mhuriyet hükümcti -
nin en sadık dostu olan Sov:ret 
Rusyadan oraya giden \'e ~üphe
siz sivil halkın ia.5esine ve ihtiya~
lanna mahsus olan zahire \'e sııir 

havayici huni ağzında yakalayıp mah 
\'etmiye çalışan korsan denizaltının 
karasulanmız dışındaki hareketltri 
nl sadece insani duygularla ölçer
ken,btmlarm kara.'iulanmıza kadar 
sokuldu~nu, hatta • bir rhnyete 
göre - Mannaraya girdfüleri"li gö
rünce haklı olarak gazabederiz. 
Her l)e~·den ev,·eı bir emniyet \'e se
lamet bucağı olan Türkiyetfo kiın
st>nin can \'e malına tecuvU1. t·ttir -
me~iz. 

Ustt>lik müsaademiz olmadan !<a
ra.cıularımıza \"e giz.ilce Marmara. 
ya girmek hukuku dü\'el kaideleri 
dışına çıkıp adi oeraim arasına gi
ren bir harekettir. Onun içindir l.i, 
Cümhuriyet hükümeti kime ait ol. 
duğu belli olıwyan bu korsan deni
zaltını ilk rastladığı zaman yakala
mak, ve ıııöz dinlemezse imha etmek 
için kendi kuvvetlerine emtr n· nnlş 
ve bu şakaya gelmez karRnnr dev 
Jetlere bildirmiştir. 

Bu ihbardan sonra bizim karasu
larının abiihavası \'e !Uarmaranın 
iklimi kendisine )·aramı)·aea~ını :ın

lamakta gecikmemiş olan korsan 
geminin bir daha baı;gösterecP~i 

zannedilmez. 

Komuşularımızda: 

Sovyet Rusyada 

KCiğıt Sanayii 

Niçin ilerliyor? 
Moskovada çıkan "Pravdn,, gazete. 

sinin son geleın nü halanndan birin. 
de, Sovyet Rusyada kağıt snnayiinin 
ilerlediğini anlatan dikkate değer bir 
makale okuduk. Makalede deniliyor 
ki: 

"Sovyetler Birliğincle gazete ve ld. 
tap tabı son günlerde fevkalade ~iik. 
selmi tir. Sovyetler Birliğinde umu. 
mi yekunu 39 milyon nü hayı tuta.o 
muhtelif sürümde 9,000 elen fazla ga
zete ~ıkanlmaktadır. Lakin bu mik
tar da ihtiyacı tatminden çol< uzak. 
tır. Kağıdın yeti .mezliğinden dola~, 

gazetelerin çıkardıkları niisha mik. 
tarını tahdit etmek icap ediyor. Plan 
mucibi bu sene 5,4. milyar kitap -
jurnal cüz'ü tabedilmek laz.ıın. Bu ga
yet büyük bir yekün olmakla bera
ber ihtiyacı taınamiyle kaplı~·ama.. 

maktadır. 1937 senesinde iki milyar 
defter hazırlamak mecburiyeti \'ar. 
dır. LA.kin 48 nıllyon talebe mevcudu 
karşısında bu muazzam rakam taJe. 
benin deftere olan ihtiyacım tamami
le tatmine ancak yaklaşabilecektir. 

Değil yalnız gazete, kitap \'e deft.er 
kiğrtlannda, hatta <li~er bilcümle kL 
ğıt mamulatta. da ayni yetişmezlik 

hissedilmektedir. Kağıt sana~ii ilk 
yarım yıl zarfında 17,184 ton kağıt 

eksik istihsal etmi§tir. Bunun 5 bin 
tonu gazete kafi;ıdı, 7 bin tondan faz. 
lası matbaa kağıdı, bin tooa yakını 

defter kağıdı, 4 bine yakını da yazı 

ki.~dıdır. Fabrikalar ye\'mlye 120 
den 200 tona kadar kağıt borçlu kal. 
makt.adırlar,, 

Bundan sonra makalede bu geride 
kalmaklık sebepleri incelenmekte, bu 
hususta kereste sanayiinin ileride in
kişafı ,.e plan mucibi t;eraküm t>den 

1 

borçların sene sonuna kadar tasfiye
si hakkında mütalea dermeyan olun. 

/maktadır. 

mi beş sene evvelki §airlerin yazı 
lannı asırların arkasında kalan 
başka bir dil örneği halinde görü
yoruz. 

E ikrlmce Faruk'un diğer yazı. 
larmda olduğu gibi "Akar 

Su,, daki manzumelerfude de en ev. 
vel göze çarpan nokta budur. Şair, 

kalemini tam bir hakimiyetle sağa 
sola çevirirken türkçenin bütün in
ce ve gizli ahenklerini bir sır açar 
gibi meydana dökmekte şaşı

lacak bir muvaffakıyet ve kudret 
sahibidir: 

Anladım, aşkm izi suda çizgiyle bir 
miş, 

Onlan duymamışım §U gök kadar 
derinden: 

Anladım hatıraya daha çok yer ,.e 
r'irmiş 

Çmarlann gövdesi aşık yüreklerin 
den 

mısralarında sezdiğimiz ahengi an· 
cak Faruk'un kaleminde bulabiliyo .. 
ruz. 

"Akar Su,, otuz manzumeyle şaL 
rin "Aşk ilahileri,, adını verdiği yir
mi altı parçadan mürekkep uzun 
bir manzumeyi fütiva eden bir şiir 
kitabıdır. Kitabın "Denizle KonuşaD 
Adam,, adile ayrılan kısmında aruz 
la yazılmış manzumel~r vardır Bu
radaki şiirlerden birinin altında 

"1919,, tarihini okuyoruz. Bu ta
rih bize gösteriyor ki, şair epeyce 
eski bir zamana ait olup nasılsa di
ğer kitaplarına geçmesi ihmal edil
miş birkaç manzumesini de günün 
birinde kaybolmasına razı olamıya 
rak bu son kitabına koymayı muva 
fık bulmuş. Kolayca b>r mtıkaye
se yapabilmek imkanını verdiği i
çin bu şiirden birkaç mısra okuya
lım: 

Eminim uzleti kalbin de ba5hyoı 

hisse 
Azizeler gibi artık durulmamı a 

kanın, 

Yazık derim sana ben dağ başında 
bir 90banm 

'Kaval sadası hayatmda bir te t>llise. 

Görülüyor ki, bu mısralarda ma
ziyi hatırlatan bir ahenk var. Bu 
satırlardaki Faruk bizim bugün ta
nıdığımız şaire ne kadar uzak ve 
nekadar yabancı kalıyor . 

"Akar Su,. da, şairinden umduğu 
muz ve beklediğimiz gibi bır~ok 

güzel şiirler ve bu şiirlerde hakıka.
ten duyulmuş hasretler, yepye>ni 
hisler ve hayallerle bezenmiş mts
ralar okuyoruz, 

( Arlrnın R mrıcfa) 
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Pire i"'Vluhteliti Galip 
Misafir Takıİnın Oyunu 
Bizden Ostün Değildir 

Bugün Taksim 
Güneş 

Stadında Yunanlılarla Fener~ 
Muhteliti Karşılaşıyor 

Futbol tatili dolayısile lıa.ftalar

aanberi aya.ktopunu özlem.lıj olan 
meraklılarla dolan stadyomda Pire 
muhteliti, Galatasaray - Beşikta§ 

karışık takımım 4-3 yendi. 
Dünkü oyunun son da.kikasmda 

muhakkak beraberliğimizi temin e
decek penaltı kaçınlmam.I§ olsaydı, 

oyunu dört dörde berabere bitirmiş 
olurduk. Ve berabere netice iki ta
rafm çıkardığı oyunun tam hakkı o-
lurdu. -

Pire muhteliti bugün de Fener -
Güneş ka.nşık takımiyle ~~
tır. Eğer yapıla.calt talnma oyuncu
lukla.rnıdan ziyade halihazırdaki 

idmanları ve nefeslerl e.n iyi oyuncu
ları seçerlerse, misafirleri gözü do
lYUJ"Ur bir farkla yenebilirler zannm
;ia.yız. 

Oyunun tal•ilah 
Sa.haya evveli. .Beşi.ktas-Galatasaray 
takımı Beşiktaş formasi'le çıktL On
lardan biraz sonra, Yunanlı misafir
lerimiz. Fanilllan mavi, pantolonla
r.ı beyaz formalarile koşarak geldi -
~r ve halkı eelimladılar. 

Yunan kafile reisi, iki dost millet 
genÇliğinin spor sahasında. temiz ve 
dostane temasma vesile veren Istan
bul belediyeeine teşekkür eden kısa 
nutkunu söyledi ve ahaliyi sel8mladı. 

Yunan kafile reisinden sonra bele
diye namına stad müdürll Bay Suat 
cevap verdi. ' , 

Oyuna hakem Ahmet Ademin ida.- , 
resinde ba§landı. 

Beşiktaş-Galatasaray muhteliti şu • 

şekilde idi: Mehmet Ali, Hüsnü, Fa- · 
nık, Eşfak, Aytan, ŞilkrU, Rfdvan, 
SUleyman, Hakkı, H~im, Eşref. 

Buna mukabil Pire muhteliti 0-
Umpiyıı.kostan 6, Etnikostan 5 oyun
cu alarak Dömiseç, Zaros, Koçoyani, 
Helmis, Kasima.tis, Alürankis, De
fohdis, Papaandonya, Vozos, Si.m.
yonides, Zografidi.s şeklinde çıkmış
tı. 

Merkezden yaptıkları ilk akınları
nı müdafaamız kuvvetli bir şarjla ber 
taraf etti. Sağdan açılan bir hücu -
mumuzda Hakkmm ilk şütünü kale
cileri yumrukla karşılıyarak kalesini 
tehlikeye soktu ise de Haşimin şütü 
avut oldu. 

Yunanlılann ilk golü 
Onuncu dakikadan itibaren açıl

mağa ve sağlı sollu akınlarla kalemi
zi tehdide başladılar. 

14 üncü dakikada merkezden inki
§af eden yeni bir hücumlannda de
marke vaziyette bulunan sağiçlerine 
giden top ufak bir burun vuruşilc 

sol zaviyeden içeri girdi. 
On dakl.ka süren büyük bir dur

gunluktan sonra kalemize yaptıkları 
iki ü .. akında kolaylıkla gol kazanan 
:Yunanlılar biraz gevşer gibi oldular. 

Onlann bu ataletini hisseden bi
zim.kilerin bilhassa sağdan yaptıkla
n hücumlar tehlikeli oluyordu. Tam 
20 inci dakikada yine sağdan yaptı
gxmız bir akını favul ile kesen Yu
nanlılara 30 metre mesafeden Eşfa
kın çektiği fl!-vul kalecinin hatası yü
zünden kaleye girerek oyun beraber 
vaziyete girdi. 

Bu golden sonra Yunanlıların tek
rar hücumlarını sıklaştırdıklarını ve 
kalemizi tehdide başladıklarını gö -
rüyoruz. Bu sırada merkez müha
cimleri kaleci ile karşı karşıya kal
dığı halde bir şey yapamadı. 

30 uncu dakikada bizim takımda 

Dünkü maçtan bir en•tantane 

ye, Feyzi haf hattına, Bülent solaçı
ğa geçm~ti. Yunanlılar da kalecileri
ni değiştirmişlerdi. Oyuna bizimkile
rin akmiyle başlandı. 

Beşinci dakikada sağaçıklarmm ka 
leye havale ettiği şüt sağiçin ayak 
koyuşiyle seyrini değiştirerek diğer 
köşeden üçUncü defa olarak kalemi
ze girdi. 

Oyundaki durgunluk uzun sürmedi. 
Tekrar açılmağa ve oyunu müsavi 
şekle sokmağa başladılar. 18 inci da
kikada soldan tazelenen bir hücumu
muzda Bülendin ortalamasını Hüs
nünün yere yatarak kaleye g(1nder
mesi günün en enteresan numarası 

oldu. Ve dakikalarca alkışlandı. 

Pireliler hakim 
30 uncu dakikada soliçlerinin u -

;c.,e&l.an exugı ŞU\.I~ '2Ul"\UUl\;;U -:r·-
larınr kazanan Pire muhteliti açılma
ğa ve oyunu nısıf sahamıza. yerleş
tirmeğe muvaffak oldular. 

39 uncu dakikada santradan topu 
Dünkü maçtan baıka bir kapan Hüsnü şahsi gayreti sayesin-

görünü, de önüne gelenleri geçerek üçüncü 
. golü yapmağa muvaffak oldu ve tam 

taJı. çok uzun sürmedi Tam 43 linci\ 143 üncü dakikada ayni va1.iyette ka-
dakıkada soldan yaptığımız bir hü- 1 'd k y ı ··a f"l eye gı er en unan ı mu a ı e çar-
cum. kale önünü karıştırdığı srrada pıştı. Verilen penaltı bir takım iti
H~~ fa~~o:u bir vuruşla ımuhtelitin razları mucip oldu ise de .ıakem 
lkincı golunu, yaptı. kararında ısrar etti. 

. . lkınci devrede Ve Hüsnünün çektiği penaltı dire-
Ikincı devreye Galatasaray.Beşik- ği sıyırarak avuta gitti. tki dakika 

taş muhtelitinde büyük bir değişiklik sonra da oyun bu vaziyet değişmeden 
yapıldı. Hüsnü muhacim hattma, Pire muhtelitinin 4-3 galebesi!~ ni
Valasterdi müdafaaya, Sacit kale- hayetlendi. 

Yüzme Birincilikleri 
Beykozlu'ar, Hakem Heyeti 
Vaktinde Gelmediği için 

Dünkü Müsabakalara GirmediPer 
Su Sporlan Ajanlığı tarafından ter 

tip edilen Istanbul yüzme birincilik
leri dün Moda yüzme havuzunda ya. 
pılmıştır. Dünkü müsabakalarda çı. 

kan bazı hadiseler dolayısiyle geçen 
senenin yüzme şampiyonluğunu kaza
nan Beykoz Klübü bu yarışlara iştL 

rak etmemiştir. 
Ajanlık tarafından saat 14 te ilan 

edilen yarışlar ancak 16,15 te başlı. 

yabilmiştir. Müsabakalara yalnız Ga. 
latasaray yüzücüleri girmişlerdir. 

Dünkü neticeler şöyledir: 
100 metre serbest yüzıııiye Galata 

saraydan üç kişi iştirak etti ve neti-

Beykozlu yüzücüler ne diyorlar? 
Müsabakalardan sonra gördüğü. 

müz Beykozlu yüzücüler, yarışlara iş. 
tirak etmemelerinin sebeplerini izah 
ederek şunları söylemişlerdir: 

"Müsabakalar Ajanlığın resmi teb
liği ile saat 14 te olacağı ilan edili
yordu. Saat 14 te havuza geldik. Bu 
sırada müthiş bir yağmur yağıyordu. 
Hakem heyetinden kimseyi bulama
dık. Yirmi dakika bekledik 

değişiklik yapıldı. Süleyman çıktı, cede Orhan birinci, Halil ikinci, Mah. 
yerine Bülent girdi. Bu sırada on- mut üçUncü oldular. 

Hakem heyetinden yine kimse gel
memişti. Bu havada müsabaka yapı
lamıyacağmı tahmin ederek evlerimi 
ze dağıldık. Sonradan haber aldık ki, 
saat 16,15 te yarışlara başlanmış. Bu 
bizim için büyük bir haksızlıktır. Kap 
tanımız lazım gelen makamlara itiraz 
etmiştir. Zaten nizamname mucibince 
bir müsabakaya iki klüp iştirak etmez 
se o yarış muteber değildir .Bahusus 
tstanbul birinciliğini tayin edecek o
lan böyle mühim bir müsabakada ne 
hakem heyeti zamanında gelmişti ve 
ne de hava yüzmiye müsaitti. Amatör 
sporcuların böyle bir soğuk havada 
yüzdürülmesindeki mahzur da mey. 
dandadır. Bütün bu hakikatleri ispat 
edeceğimiz muhakkaktır. ,. 

lar da sol haflarını değiştirdiler. 100 metre sırtüstü müsabakasında 
Yunanlar eskeri hücumlarını sağ

dan yapıyorlar. 
40 ıncı dakika sağ taraftan inki

şaf eden bir Yunan hücumunda orta
lanan topu soliçleri güzel bir sıçra
yışla. merkez muhacimlerine geçirdi. 
Demarke vaziyette bulunan merkez 
muhacim de zayıf bir burun darbesi
le ikinci defa olarak topu kalemize 
soktu. 

Pire muhtelitinin iki birlik avan-

Galatasaraydan Şamil yalnız başına 

bu mesafeyi katetti. 
400 metre serbest yüzmeye yine Ga 

latasaraydan üç yüzücü girdi ve Halil 
birinci, Mahmut ikinci, Orhan üçün
cü oldular. 

Son olarak yapılan 200 X 4 bayrak 
yan§ını Galatasarayın Orhan. Halil, 
Mahmut. Nevinden mürekkep takımı 
yalnız ba§ına yüzdü ve birinci oldu. 

-I H 
Hiçbir musikişinas karısının 

gözUnde, bir maestro, ya
ni ori<estra şefi değildir. Sadece ko 
casıdır. Ve Andi Tonnessen'de bu 
kaidenin istisnası olacak bahti
yarlardan sayılamazdı. Andi, bu 
dünyaya maestro olmak için gel
ın4;ti. O kadar ki, daha çatal tuta
madığı zamanlarda kaşığını edalı 
edalı saJlayışında bile bu meziyeti 
gösteren haller vardı. Üç yaşında 
da, boş bir teneke ve boru diye ku: 
landığı kırık bir gaz lambasile, bir 
konser verince herkesin ayakları 
suya erdi, ve bu çocuğun hakikaten 
bir maestro olacağına inandılar. 
Büyüyüp musikiyi kendisine mes
lek edinince, hemen şöhrete kavuş 
maiı:, ismi etrafında balonlar uçur
mak sevdasına kapıldı. Mükemmel 
saksafon çalıyor ve haftada 12 li
rayı kıvırıyordu. Eğer, eski tema
yüllerini bırakmayıp ta bir cazbant 
ta davulculuğuna devam etmiş ol
saydı, şimdi gül gibi geçinip gide
cekti. 

Andi eski bir boksörün açtığı 
bir kahvede, piyano ve ke

mandan ibaret olan bir orkestra 
takımında, hem piyano çalıyor, hem 
de maestroluk ediyordu. Topu to
pu Uç kişilik bir takımın şefi olu
şu, etraftakileri güldürmüyor de
ğildi. Amma, Andi buna hiç mete
lik vermiyor, sanki muazzam bir 
orkestrayı idare edermiş gibi, ha
reket ediyordu. Maestronun baba
can hali, sevimli tavırları, kahveye 
bira içrniye gelen müşterileri sık
mıyor, bilakis neşelendiriyor, el
den düşme akortsuz piyanonun çı
kardığı seslere uyan cırlak sesli ke
manın sözüm ona yarattığı hava
lan konuşmalarım kesmiyerek din 
liyorlardı. Andi, konserine başla
mazdan evvel, orkestrasının Zigeu
nerliebe, Das Land des Lachelns'i 
çalacağını ilan eder, bunlara dair 
birkaç söz söylerdi Orkestro bruşla
yıp ta almanca anlamıyan dinleyi
ciler bu tuhaf isimli şarkıların bil 
dikleri, dinliye dinliye adeta her 
notasını beyinlerine hakkettikleri 
parçalar olduğunu anlayınca, kelb 
den kopan kahkahalarile onun bu 
~rarsız muzipli~ini hoş l?'Örürler 
ve ona araaa lntaaa aa nıl" oaraait 
bira ikram ederlerdi. 

Ş ekspiri okumuşsanız şuna 

benzer bir cümle hatırlar

sınız: Hamle edici hırslar, ambis 
yonlar, birden patlayıverir, taşar .. 
Andiye de aynen böyle oldu. Daha 
kaba söyliyelim: Andi yutamıyaca 
ğı lokmaya sarıldı. Cuma gecesi sa 
at dokuzu çalınca, küçücük sahne 
ye çıkan Andi, estekatoyıu keman
cının, tüysüz kafasına vurarak 
vurarak halkı sükuta davet etti ve 
Baylar, Bayanlar .. diyerek söze baş 
ladı: 

- Şu yaşadığımız ülkede çok 
geri kaldırdığımıza ve diğer memle 
ketlerin ilham sonuncu tezahürlerini 
anlıyamadığımıza inanıyorum. Bu
nun sebebi de, kendi kendimizi ke 
male ermiş telakki etmemizden, ve 
başkalarile temastan çekinmemiz. 
den ileri gelmektedir. Onun için ne 
fazla bir şey öğrenmiye çalışıyor, 
ne de eski bildiklerimizden şaşıyo
ruz .. 

Andi söylediklerine inanan bir 
adam tavrile bu edebi konferansı
na yine devam etti: 
- Bu küre üstünde geniş bir ülke 
vardır ki, bizim diyarımızda pek az 
tanınan bir dahiyi yetiştirmekle ö
ğünmektedir. Bu ülke öyle bir il
ham kaynağıdır ki, bizim de bu 
kaynağın başına eğilmekten başka 
yapacak bir şeyimiz yoktur. Bay
lar, Bayanlar anladığınız gibi Rus
yadan bahsetmek istiyorum .... 

Maestro Andinin sözü ağzında 

kaldı ve bu parlak konferansını bi 
tirmck nasip olmadı, ona .. 

Çünkü dileyicileri ona mecal ver 
mediler ki.. Zavallının siyasi söyle
vi bulunmadığına, sadece Çaykovs 
kiye dair bir iki laf edeceğine bir 
türlü inanmak istemediler. Gürül
tü, patırdı ederek bu musiki üsta
dını susturmıya başladılar. Ve An 
di, o minyatür sahnede, durmuş, 

bu gürültü patırdınm arasında se
sini duyuramıyor. Ha bre ağzını 
~ıp kapıyordu. Estekatoyu ses 
veren makesi kemancı da başını i· 
çeri çekmişti. Bunun için de Andi 
değneği boş yere sallıyor, vuracak 
bir yer arıyordu. Müşteriler, onun 
deli gibi, çıldırmış gibi kollarını 

sallavısını adeta bir mevdan oku-

.. 
KAYE 

MAESTRO'NUt-1 
KARiSi 

ı
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Yazan: t 
Stella Harrison ~ 

; Anlatan: ' 

~ lbrahim Hoyi ~ 
~""----~~-
ma gibi telakki ettiler. 

Andi kumanda değneğfhi sağa 

sola sawrdukça müşterilerin de 
şamatası o nisbette fazlalaştı . 

Şehri ayini icraya memur biz 
metçi kız, programda ya

zılı olmıyan bir numaranın da geç 

P~1ını8itıFıi~fni~~alkıı~~~ 
şrnr piyanonun yanından uzatıve

rirken, zavallı tazecik, bir de müva
zenesini kaybetti, ve yere yuvar
lanmamak için de bir elile sözüm 
ona şanonun kenarını tutunmıya 

çalışırken, öbür elinden de bütün 
o kokulu mehtap kağıtlarını bıra
kıverdi.. 

sahnenin arka tarafına diişen ~~ 
cereye sürükledi. Mehtaplı ve a 
ta şiirli bir gece idi. İki kaçak,-~ 
cerenin dışında bir müddet. til~. 
diler. Kahvedekiler daha hala 

0 d• 
ya buraya koşuşurlar, kadınlar ,3• 

tiz perdeden feryatlar kopa~· \ ıı. 
ziyeti bir kat daha güçleŞtirifll~. 
Andi ile kız yere atladılar ve ııı 1'"' 
tabin gölgelendirdiği sokakta 
şa koşa kayboldular.. 'l'ab' 

E .. Sonra mı diycceksiniZ·· 11e 
min ettiğiniz gibi. Ne maest.J'O·b~ 
de hizmetçi kız bir daha bu sBuer· 
boksörün kahvesine dönıned gı 
Ve ezelden beri biribirlerinin. d~~et• 
olduğunu anlıyarak, sevı~. 
Dörtbaşı mamur bir yuva. ~ t>ıJI" 
lar. Hizmetçi kız, başka bir ıŞ. ııe~ 
du. Andi de maestroluk bayalifl bl' 
vaz geçti. Amma yine hu~:un:ja~ 
rak_:nadı. Nota satan bir dulcl ;ıA 

Şimdi ise dü!l)rarun en ~göğ 
ti kimdir, diye sorarsanız, si.terebi· 
sümü gere gere Andileri göSte ,'f\1· 
lirim, Ve bu m~ut yuvanın ~art' 
su. Andi zade ise her hal ve roeıJ 
ketile Andinin en usta ına~ )rgj} 

olacağa benziyor. Amma, 13;e&e 
anne ... Hiç bile razı değil. . J..ı dl' 
bir tanesi yeter de artar bııe .. 

İşte tam bu sırada maestronun 
kemancıya ışıkları söndürüp Çay
kovski merasimine başlanması için 
emir vereceği tuttu. Niyetini de an 
lıyorsunuz. Böylelikle halkı yatış

tırmak istemişti. 

_:ktedir . ___,/ 

1 Güzel Sanat/af 
fdt) 

(Başı 5 iJıC 
Bilinemez nasıl oldu, nereden 

koptu. Karanlığa boğulmuş salon
da bir şey parlayıverdi. Ve kahve 
nin içi, sanki ortasına arayıcı fi
şekler düşmüş gibi bir aydınlandı, 
bir karardı. Ortalık karıştı. Her za 
man erkekliklerini ortaya süren 
müşteriler, ilk önce bayanlarını kur 
taracakları yerde, öz canlannm 
kaygusuna düştüler ve kahvenin 
biricik kapısından kuduz tutmuş in 
sanlar gibi fırlayıverdiler. 

Maestromuza gelince, şafi köpe
ği gibi tirtirtitriyor, ve etrafa du
yuramadığı sesle elektrikleri yakı
nız, yakınız diyorum.. diye haykı
rıyordu. 

Andi, şehirler bombardıman edi
lir veya koca denizlerin ortasında 
muazzam gemiler batarken, or
kestralarını idare eden maestro
larla orkestralarda çalışan fedakar 
musikişinasların menkıbalerini işit 
memiş değildi. O da, bu meslektaş
larından aşağı kalmak istemiyor
du. Her ne pahasına olursa olsun, 
konserine devam etmek azmile pi
yanoya doğru atıldı. Amma, kör 
talihe bakınız ki, mesafeyi mi he
saplıyamadı. nedir, o da birden mü 
vazenesini kaybetti ve şanodan, 
bütün ağırlığile, yerde kendisini 
bekliyen hizmetçi kizın kolları ara
sına düştü .. 

Ve hizmetçi kız yepyeni ümitle
rin bir yıldızı gibi, Andiye: 

"Gel yavrum, şuradan kaçalım .. ,, 
diye fısıldadı. 

H izmetçi kız, etli canlı, tuttn 
ğunu koparan takımından

dı. Andiyi yerden kaldırdığı gibi 
havaya kaldırdı. Ayaklarının üze
rine bastırdı . Kolundan tutarak 

,1• 

F akat bunların aras~3~.,t' 
güneş. gece, rüzgar. eJl # 

kelimelerini sık sık teıcrar ed ~ 
tırlar da gözümüze ilişiyo~, f~ıı-" 
bir şair için tabiat en zengın ti9 

}'Jlleıe 
kaynağıdır, fakat ayni ke 1 tJ1 
~ık sık tekrarı kariin hayalindell_:it ·r r 
yeknasaklık yaratıyor, .ve. ~.1 &det' 
kitabında aranılan engınlıgı 
daraltıyor. ai<i lı' 
_ Sevgili şaiirin "Akar su .. d eıdiğl 
zı şiirlerinin biraz aceleye g }<llj l' 

hissini almış olduğumu da 
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mıyacağım. t'ı-,. 

Doğrusunu söyliyeyiın,_berı :,.d-1 
tin güç olduğuna inandıgtJll . ıııJ 

. inuı 
"Bir ömür Böyle Geçti,, şa.ır fllıJ ~ 
güçlüğü yenmek kudretine ı.Jf' 
bulunduğuna da inanını§ buıı.ırı 
rum. -ııs' 

. "zel şiire ti 
Ve yıllardanberı gu J<ı&' 

k . · · ncak onı.JJl ı 
mış olan zev ımızın a eı ı· - teS, 
leminde aradığını bulacagt 

si içindeyim. ıır 
ka~1 

Senelerin sanatkarlara d' ~ 
kadar hain olduğunu dUşilil il " 

. . . de h3ı
Faruk gibi son neslın ıçın oJdlığ1'' 
ten başlıbaşına bir kudret ti te'J 

- . . 'n hat .( 
na inandıgım bır şaın hp,<Jı;o 
mısraının bile aceleye geliP r 

.. .. ıniY0 ' 
olmasına gonlum rıza ver 1 • 

Bana eserinden bir nUsh 
ederken lütufkar iltifatl~dC ~ 

• 1 
sonra müşkülpesent sanatın d1'~ 
tabının üstüne yazmayı ıın~t~11tff" 
aziz arkadaşıma bu n~kta. 59)11 

latmak bilmem bir cesaret 
mı?. 



==================::;;.._.:::==========================~AN 

A dı~an kasa hasmı bilirsl
ıttile ta lliz. Eskiden gedikli traho
hoın nıulllnırcıı, .şiın~ de ateşli tra
~rı cadelesile biliniyor. Bu Adı-
'1hıdı~f yada da vardır, hala 
!linı Adı Kipert'de de. Fakat be 
listliııd k_arı§ık dediğim yer ne bez 
<Ur. l>i edır, ne kağıt. Yer üstünde-
ı.r . Yarbeı..:..:_ a·· 
llJ~ kaz nuuı uney - batısında 
~:rdhn~ nı~~kezidir:. Ona bu adı ben 
Ilı de h ~ıçın oldugunu söylersem 
1 o e dersiniz· 

snıalli . 
llıanı~ . Ye, Maden, Diyarbekir Os 
den nı:S,1• Maden amma Ergani Ma
()llrı~· değiı. Maden Osmaniyesi. 
deıı ~ Ye Madeni. Eski Ergani Ma 
~~ l'gaıu oldu. Maden de Maden, 
~~lııuıd n~ Inadeni? Canım Çermik 
~rı.Utı~ki Osmaniye Madeni. tstas 
biylrbek~dı Madendir de kendi adı 
t&3Yorı.u ır kazası Maden. Ergani is 
~a.. nun adı Ergani. Buna karış 
Ceyhan. ldaden Osmaniyesidir bu. 
2liıeciit Osmaniyesi de başkadır, 

itin . ~Bnıanelisi de başka. 
~ ~ınden çıkabilirsen çık. Zar 
~ktub e bu tafsilatı yazmazsan 
lıt l!lıerJcUn zor giaer. Nitekim muhte 
len ~ ez.Ierden Halkevine gönderi 
tellllrı. k ve neşriyat ta bu yılın 
et.~ 0rtasına kadar buraya ula
ııiyele ı§tır. Kinıbilir hangi Osma
t .. ~ rde takılıp kald D'" ·· d .. ~lrıdı ı. uşun uru, 
!ı~e a:· Adıyaman kazası olur da 
~ \' karışık kazası olmasın? de 
lıı' hemen vaftiz ettlın. Beğen
d!irtı;t ~ bu Türk bucağına doğru 

hır ad bulup takınız. 

~ 0~~u • ..türkçesi kıt olan bu 
~~ l;üzC} öz Türk iline öz türk
le, la~d ~ster. G ~ aprin kasaba öy 
811 li?ı- r ınamn, ister inanmayın, 
l~k~t1? ötesindeki Birinci Genel 
lıaYa . thk bölgesinde hangi kasa
~ g~ltiınse tertemiz buldum. (Se 

~ eceğini duymuşlar da korku
l\~ ~aan lam.izlemişler!) diyemezsi
t?u~iltİ D~ınek ki bu kasabaların te 
~a t erı olasıya bir temizlik. Ta-
uö Opr " lge~. agına kurban oldurım 
~l ~ he.r Yerdeki çeşitli ve harıl, 
~l>l'akıX ~lerinin kaldırdığı tozlar 
<.ıı~ bıle temiz. Ne Fıratın, ne 
lt~ ~ n kıyılarında ölümallah bir 
~~~· ;nıiş iskelesi, bir tane Kara
""rtı:ıı~rıın tane Halici Derseadet 

-sın ... 
.\ctııt ·~. 

~esı arışık ta o terternizlerden ~ir 
~~İtı.i' rı. ~u kenarda sıpanın an
:~ b a hyan nalbanttan, öbür 
~erı lto akraçıara, testilere su ve-
~ ber~a Çeş~eye kadar her yer 

tBt'tttecı· Y teınız. Evlerinin içlerini 
dı41aıı ını, aınına insanlarının içleri 
t~ tenuz B ... b·1· 
h"cı.cı Se . · urası agacı ı ıyor, 

~ C!tıge \1 \'iyor ve ağacı altın gibi me 
~~ k Urtnuş. Yoksa Atatürk par 
~ı"'lij ~d.~r bol ve yüksek ağaçlı, 
baaltıaZd ru1 akan, akar sulu, güzel 
~ h~le ~·Yalnız orası .mı? Bağları, 
01ıı \'e ~: eski Manastıra giden dağ 

tı liaık 0~eri "vadileri., böyle. 

1 ~ ite e~ Yeni kurulduğu için he
ı~ teç Clşlaınamış. Fakat başfil:ın 
~ b:ı .. en genç doktorun bu işi gü
'<ll'J ,arac ... 
d

1
,,_ rı Çab agını ve geçmiş zaman 

"Q, Uk telafi edileceğini anla-

~ ilki a . 
~ I;.. nı·· evırde Adıkarışık'ın gli-
dq lıllrrn Uş kazı ile altın devesi pek 
~ l'tııa t Uş. O devirde henüz jan
"'· tıa,..,. eşkilatı yoktu. Bunun '-'eri-
-~·A ~sı d" •• ,J ~1 ~i Ça Uşuk, setresi çapraz, vin 
l ~~b kar alınaz zaptiyeler v<l!'dı 
ıahuı-a;;aş'Ya Bö!Ukğası binbaşıya 
~di .,ası . 

bıı · lşt ' llliralaya da alaybeyi Jer 
~ &'Umu e 0 böIUkalarından birisi 
tı lıaıı~ kazla altın deveyi icat et-

ıı h -ıın g·· .. 
tlas"ata8 unıuş parasını lroz, al 
~ ~lları ını_ ~eve yapmış durmuş! 
lııı ~ değj h~ıa dillerde dolaşıyor. 

ll'efer 
0 
şınce sıra ağaya gelmiş, 

~~ ~ leın·nu katır diye nallamışlar. 
b.ıtılttdar ~kasabadan elli kilomet-
1 11~'>-asaıı atıya gidince suçlu geli-

tı g(i ~3mış dağı görünür. Ge
lillecek birşey. Dibindeki 

Kazaya 
· Uğrayan 

n lşçiler 

Gelindağda Günah Sevap 
Komisyonculuğu 

Yapan Kahinin Hikayesi 

Çermik'in uzaktan görünÜfÜ böyledir 

1 

YAZAN: 11 
Aka Gündü~ 

dereden başlıyan dağ yedi sekiz 
yUz metre yüksekliğe dik çıkar. Kes 
kinliği ihtişamlı bir efsane levhıı.sı 
gibi duran dağın hattı balası ve şol 
yamacı tabii büyüklükte ve tabii 
büyüklilkten daha büyük insan hey 
kelleri ile doludur. Sanki bir hey
keller galerisidir. Hakikatte hiç bi
ri heykel değildir. Asırların, rüzgar 
larm, yağmurların altında eriyl:!rek 
heykele benziyen taşlar ve taş dE:v
rine girmemiş yan taşlardır. Işte 

bu dağ Gelindağı'dır. Yüksel<!n 
dağ henüz heykelsizken, kimbilir 
kaç yüz bin yıl önce, bu dağın öte
sinde bir düğün olmuş. Ceylan göz
lü, Küheylan endamlı, güzel bir 
kızı; sıska, miskin, sümüklü bir de
likanlıya vermişler. Gelin bir çerden 
çöpten kocasına bakmı~. bir de dağ 
parçasına, babaç aslana benziyen ka 
yin babasına .. Gelinin gönlü natürel 
man kayinbabaya akmış, baymba
banm içi de inmediyatman gelini çek 
miş. Hemen ertesi gün gelin bu da-

ğın t ,~·ciğinde kayinbabayı ayart 
mış. Şairin dediği (Benimle bir ge 
cecik ca.mehaba girme misin?. Be
ni günaha sokup sen sevaba girme 
misin?) beyiti mucibince heın gü
naha hem sevaba girmişler .. Fakat 
sevap şairin mücerret kavlinde kal 
mış, kayinbaba sıyrılmış, bütün gü 
nah ceylan gözlü gelinin boncuklu, 
altınlı başına yüklenmiş. 

O rada Tannlarile insanlar a
rasında sevap, günah komis 

yonculuğu eden büyük bir kahin 
varmış. Entipüften güvey, yorula 
dinlene, ağlıya tıksıra, değ-
neğini kakarak kahine gitmiş, 
başına gelenleri anlatmış. Me. 
ğer koca kahin de geline a
şıkmış. Bu çüte hiyaneti gö
rünce fena halde kızmış. Sakalını 
havaya dikmiş, kollarını yere sarkıt 

mış ta : - Hey Tanrılar Tanrısı! Be 
ni yan çizmesi yetme7..miş gibi bir 
de şu dalyan gibi delikanlıya ihanet 
eden bu suçlu gelini ta.5 eyle! de
miş. Ceylan gözlü, Küheylfın end'lm 
1ı gelin hemencecik taş oluvermiş. 
O gün bugün buraya Gelindağı de
mişler. 

Masal bittikten sonra dağa bir 
daha baktım. Olur şey değil! Bir tör 
1ü sayamadım. Taş kesilen gelinler 
ne de çokmuş! 

- Eski devirler böyle değildi. 

Şimdi açıldık, saçıldık! 

Diyen kalın kafalılar bir de bil-

mem kaç yüz bin seneden kalma §U 

dağa baksınlar. Hangi devrin açık 
saçık olduğunu o zaman anlarlar. 

Işte tertemiz ve günhsız Çermik 
kasabası bu suçlu Gelindağınm dip 
ten akan suyunun kenarındadır. Ee 
ri tarafında da oldukça sivri bir te 
pe tek başına dikilmiş duruyor. A
dı türkçe olmadığı için aklımda kal 
madı. Zerzevatçılar ve kasaplar i
çin eski medreseyi havuzlu bir hal 
yapan, temiz bir pazar yeri açarı, 
sinekler kovan ve kasabamn çöpte 
rini alacak yer bulan çalışkan bele
diye Reisi bu tepeye yakışır bir 
türkçe adı bulmalı. Çermik'in meş
hur yazmalarını da işlenirken gör
düm. Eski Kandilli yazmalarına, 
Bilecik çatmalarma benzemiyor. 
Kabaca, fakat sağlam ve güzel. 

Masalarımıza, divanlarrauza, ya
taklarımıza serersek günha girme
yiz. Temiz ve büyük çarşısı göste
riyor ki bu çevrenin alışveriş mer
kezi Çermiktir. Kasabalı esnaftır. 

Toprak sahibi değildir. Bütün verim 
li bağlar, bahçeler. tarlalar hep köy 
lülerindir. Onun için ka;:ıabalıya zen 
gin denemez. Bütün beklenen şey 
Urfa yolunun toprak tcsviyesidir. 
Bu tesviye bir bitiverirse hem Çer
miğin, hem kaphcanm benzi deği

şecek. Hele kış gidip gelimi için .. 
Ne çeşit, bol yemişleri var. 

S ize şuracıktnki bedavadan 
bir urup ucuza Yalova du

rurken. ta. bin dörtyüz kilometre ö
tedeki Çermik kaplıcasına gidiniz 
demem. Siz de beni Çermiği övmek 
ten menetmeyiniz. Bembeyaz bada
nalı, küçücilk, temiz evlerile, Sıhhat 
Vekaletinin istediği biçimd~ hamam 
larile, kara sineksiz, süprülmüş yol 
ları, alanlarile, hatta kocaman te
miz hanı. ve minyatür lokantası ile 
Çermik kaplıcası ömür bir yer .. Ro 
matizmaya tutulursam buraya ge
leceğim. On kuruş verdin mi, akşa
ma kadar, sıcak ve temiz havuzun
da ürükleş! 
Bakınız size birşey söyliyeyim. 

Daha doğrusu biz gazeucilere ve ga 
zetelere muhabirlik eden arkadaş
lara bir" şey söyliyeyim: Her za
man, herşeyi gözü kapalı övmek ol 
maz. Mumumuz yatsıya kadar bile 
dayanamıyacak hale geldi. Herşeyi 
bizim Ercilmend Talunun Meşhedisi, 
Toriği gibi şatafatlandırmak belki 
§ahıslanmız için faydalı sanınr, fa 
kat memleket ve realite için fayda
sızdır. 

Geçen gün bir muhabir arkadaşın 
gazetesine gönderdiği bir yazıyı o
kudum. Sağına soluna bakmadan 
amma da atmış. Yazıyor dostum: 
Osmaniye - Çermik arasındaki şose 
hem yapılmış, hem bitmiş, hem oe 

{Arkası 10 uncuda) 

Buna Karıı At.nacak 
Tedbirler 

Kararlaştırıhyor 
'.Ankara, (Tan Muhabiri yazıyor)

Memleketimizde sanayi hayatının gün 
den güne inkişaf halinde bulunması 
ve bunun yanında işçi sayısının arL 
ması hükfımetin muhtelü kollarına 

kendi sahalarında tedbir almak lüzu
munu duyurmuştur. Bir yandan lktı
sat Vekaleti iş Kanunu ile onların hu. 
kukunu ve iş verenle alan mUnase
betlerini tanzim ederken diğer taraf
tan Sıhhiye VekB.Ieti de iş kazalan ve 
bu kazalardan doğan hastalık ve ö -
Iümler üzerinde meşgul olmaktadır. 

ı, kazcuı 

lş kazası, endüstrisi ilerlemiş mem
leketlerde, ölüm sebeplerinin bellibaş. 
lılanndandır. Bizde henüz sınai ha
yat o mertebeyi bulmamış ve iş kaza
sı kendisini hissettirmemiştir. Maa. 
mafih devlet bu sahadaki vukuu meL 
huz olan ölüm hadiselerine daha ev
velden tedbirler almak suretile müm
kün olduğu kadar mani olmak kara. 
rmı vermiştir. Azasının bir kısmını 
makineye kaptırma veya düşme gibi 
ani arızalar bertaraf edilirse, işçi has 
talıklannın çoğu çalıştığı muhitte 
sıhhati ihlal eden kimyevi maddeler_ 
den mütevellittir. 

Sıhhiye Vekaleti bu türlü hastalık
ların hangisinin daha çok münteşir 
olduğunu öğrenmek ve tedbirlerini o
na göre almak için hususi fişler yapa 
rak iş merkezlerine göndermiştir. 

Fişte iş dolayısiyle işçiyi bedeni bir 
arızaya uğratan hastalıkların isimleri 
sıralanmıştır. Iş merkezlerin.deki hu
susi memurlar mmtakalanndaki has. 
talar üzerinde yaptıkları müşahede 
sonunda 'bti1 ha"Btalıklarm hizalarına 
rakamlar koyacalt ve bu suretle Ve
k!lete bfr fikİf 'vermiş olacaklardır. 

Kimya maddelerinden mütevellit 
fakat iş kazası gibi telakki olunabile
cek hastalıklar şunlardır: 
Kurşun ve cıva amalgamı veya 

bunların mürekkebatiyle zehirlenme, 
zehirlenmenin doğrudan doğruya ne. 
ticeleri, şarbon, ciğer veremiyle mü. 
terafik olan ve olmıyan slikoz, fosfor 
ve mürekkebatı ile zehirlenme, arse
nik banzen veya mürekkebatiyle ze
hirİenme, radyomdan ve röntgen şu. 
amdan mütevellit marazi hastalıklar, 
cam işçilerinin göz afetleri, karbon 
suflürdan husule gelen tcsemmüm
ler ... 

Diğer ıualler 

Fişte hasta hakkında tam 1'
1
r G.L 

edinebilmel; için daha birçok sualler 
vardır. Bütün bu malumat Vei.a!c~te 
fenni bir tasnife tabi tutularak Tür-

1 kiyede iş kazası istatistikleri vücude 
1 getirilecel:tir. 

Fişin b:r kısmı hastanede yatan 
hastaya aittir, diğer kısmı ise h~sta
nın taburcu edilmesi \·eya ölmesı ha
linde doldurulacaktır. Bu kısımda ka_ 
zanın mucip olduğu bedeni tagay~
rat, mesleki hastalığın sebep oldu~~ 
avakıp ve bilhassa hasta ölmüşse o
lüm sebebi sorulmaktadır. 

Iş istatistikleri, devletin işçiler ~~k 
kında alacağı himaye tedbirler;nın 
tespitinde esas olacaktır .Bu rak~mlı 
malumattan bilhassa şu noktalar uze
rinde istifade edilecektir: 

ı - Işçi ile iş veren arasındaki sL 
gorta mukavelelerinde sigorta tazmi
natının emin bir surette karşılanması 
için kaza tehlikelerini ölçmek: 

2 - Fabrikalarda, bunun gibi işçi. 
lerin toplu olarak bulunduğu yerlerde 
ve küçük büyük diğer endüstri mües 
seselerinde kazaya meydan verilme -
mesi için alınacak manii tedbirler a
raştırmak; bunun için de kazaların 
mahiyet ve sebeplerini tanımak .. : 

Türkiye gibi endüstrileşme halınde 
bulunan bir memlekette işçi hukuku
nun tam bir garanti altında bulundu. 
rulmasmı istiyen hükfımet lş Kanunu 
ile ilk ve büyük adımını atmıştır. Sıh 
hiye Vekaleti son anketiyle lş Kanu
nunun ruhuna ve prensiplerine uygun 
bir ikinci himaye tedbiri almış olmak. 
tadır. 

Kemal Zeki 

ŞEHiRDEN RÖPORTAJ: 

Kolu Kopmuş Bir 
15 Gündür Sporcu 

Hastane Arıyor 
Bu Son Hadise, Hastane ve Yatak İhtiyacımızı 

Bütün Çıplaklığile Ortaya Koymuştur 

Zavallı gencin 15 gün açıkta dolaftıktan sonra kabul 
edildiği Cerrahpaşa haıtanesi 

B etibenzi yemye§il, gözlerinin 
etrafını mor halkalar çe. 

virmiş, ceketinin bir kolunu giy
miş, ötekini giymemiş .. Oteki kolu 
vücuduna sanlı, kısa boylu bir 
genç .. 

Yüzünü gözünü büyük bir acıyla 
buruşturarak serbest koluyla öte. 
ki omuzunu uğuşturup inleyip du
ruyor. 

- Tam on beş gün, diyor, tam 
on beş gün oldu ... Artık tnhammü. 
lilm kalmadı. Iztırap :yetişir, bak -
sınlar bana. 

- Yaranız çok büyük mü? 
- Kolum koptu, abla.. Dirse. 

ğimin altından koptu, gitti. Şimdi 
kolsuzum. Amma kol gözümde yok, 
'ağrısını, SIZISillI kessinler.. Artık 

ıldıracağ"ım. ::MW.h.~sa ..:içlıı bir 
hastane~ mu benim için? 

- Bu kadar feci bir kazaya uğ. 
nyanları hastaneye götürürler. Siz 
nasıl oldu da ortalarda kaldınız?. 
Başınıza bu' kaza nerede geldi, na_ 
sıl oldu? 

- Ankarada idim. Bir hafta ça
lıştım. Marangozum ben ... Paraka
z:ı.ndım diye sevinçle Istanbuln dö
nüyordum. Yaşlı aımem var. lki de 
kardeşim. Onlara ben bakarım .. 

Y eni ve şiddetli bir acıyla yü. 
zünü buruşturarak: 

- Aman, aman. diye inliyor, ta
katim kalmadı. Sabrım kalmadı 

artık ... 
Bu kadar iztırap ve azap çeken 

bir insanı görmek kadar kalbe ü. 
züntü veren. sinirlerin tahammül e
demiyece!1i bir manzara yoktur. 

- Bu kaza nereden geldi, başını. 
za?. 

- Bursa Pazarcığı ile Bursa a
r=ı.s ndn, diyor, karpuz yüklü bir 
kamyon, iç:nde bulunduğum otobü 
se ç1rptı. Ben kolumu dışarı çıkar
mıştım. !{olumun yaıısı u'-tu gitti. 
Beni yan baygın bir halde lnegölc 
gölürdUlC'.r, Hastaneye gittik. Dok. 
toru bulamadık, evinde, muayene
hanesinde de dokt~r''lr y ... ktur. 0-
rad::. b"r hP.::t~ !!:::.demcs! 'l::~ni"'!l 

kolumun damarlarım bağladı. Ora
radan Bursaya götürdüler .. Bursa 
hastanesi kabul etmedi. Istanbula 
geldim. Gureba hastanesine gittim. 
Cerrahpaşa hastanesine gittim .. 
"Yer yok çocuğum,, dediler. Şimdi 
gidip geliyorum daha yarayı dik. 
mediler. Yara işliyor. Kopan kolu
mun acısına yüreğim dayanmıyor. 
Deliye döndüm artık .. 

A lnmda biriken ter tanelerini 
silerek inliyor: 

- Pansnnan yapmıyorlar mı? 
- Yapıyorlar. 

- Belki yara daha dikilemez. 
Onun için dikmemişlerdir. Ne için 
dikmediklerini söylemediler mi? •. 

- Dikilmek lazımmış.. Fakat 
dikmek için kemiği törpülemek icap 
ediyormuş. Kemik türpülcnince de 
hastanede yatmak icap ediyormuş. 
Hastanede yatak olmadığı için ke. 
miği törpüliyemiyorlar. Kemiği tör 
pülemedikleri için yaramı dikemL 

yarlar. 
Hayretle ve merhametle genç de-· 

likanlmm yüzüne bakıyorum. Aci. 
len bir hastaneye yatırılmak için 
acaba insanın ba§ma kol kopma.. 
sından daha feci bir kazanın mı 

gelmesi lazım .• 
- Yatmıya ihtiyacım var .. Beni 

yatırmıyorlar. Acımı dindirecek bir 
ilaç verilmiyor bana. Kohım kendi 
kendine kopuyor mu, çürüyor mu 
ne oluyor bilmiyorum .• 

I
• smi Cihat olan bu çocuk an .. 

cak, yirmi, yirmi iki yaşın .. 
dadır. Kumkapı klübünün sporcu .. 
lanndanmış.. 53 kiloda lstanbul 
boks şampiyonu olmuş ... 

Söylendiğine göre şehrimizin bokı 
samJ\•v~ı olan hu hi<'.are eence a
cıyan sporcu arkfiıPaşları da yok 
mu? Neden kimse bu gençle meş .. 
gul olmuyor. lstanbul şehrinin 

içinde bir kolu kopmuş bir gencin 
tedavi edilecek bir hastane bula.. 
mayışı bir faciadır. Bu facianın ö
nüne geçmek için Sıhhat Vekaleti
nin bütçesini genişlettirmek lfızım
dır. ihtiyaca kafi hastane, ihtiyaca. 
kafi hasta yatağı her medeni insa... 
nın memleketinde en evvel istiye .. 
ceği şeydir. En birinci ve en müb
rem ihtiyaç budur. 

On beş gün iztıraplann, acıla.. 
rın en müthişi ile kıvranan 

bu genç, kendi gayretiyle bir has
tane bulamıyacağını görünce po. 
lis merkezine ve gazete idarehane
lerine başvurmuş: 

- Aman derdime bir çare bulu
nuz. 

Diye yalvarıyor. 
Birçok kişi ona bir hastane ya. 

tağı bulmak için teşebbüse girişi .. 
yorlar. Hastanelere telefonlar, ri
calar .. Nihayet, Cerrahpaşa hasta~ 
nesinden: ''Gelsin,,. diyorlar 

• 
Bu genç nihayet evvelki akşam. 

danberi Cerrahpaşa hastanesine 
yerleşmiş bulunuyor. 

Suat Derviı 

Antakya da 
Son Hadiselerin 

Yarahları 
Adana, 28 (Tan muhabirinden) · 

!ş Bankası, Antakya ve İskenderun 

şubelerini eylül içinde açacaktır. 1s
keııderundaki serbest Türk mıntaka
smı tayin ve tespit için Ankaradan 

mütehassıs bir heyet önümüzdeki haf 
ta Antaityaya gidecektir • 

YARALANANLAR 

Adana, 26 (Tan muhabirinden) -
Hatayda geçen haftalar içindeki son 
hadiselerde yaralananları hastaneler 
almadı. Bir kısmı ~vlerde tedavi edili 
yorlar. Türkler hükfımete gidemiyor
lar. Antakya ile köyler arasında irti
bat kesilmiş gibidir. 
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s 1 
Korgeneral Asım Orgeneralliğe, Celal !st, Nuri Ürgüp, Selami Beşik- dülvahit Erzurum, Kamil Niksar, Ş<? 

Tümgeneral Hüsnü ıKılkış Korgene - taş. Selim Yedikule, Bedii İst. Nuri rif Cesri Mustafapaşa, Sellm Serez, 
ralliğe. Biga, Etem Sıvas. Ekrem Mat, Aziz Eskicuma. 

Tuğgenerallikten tümgeneral- Piyade teğmenliğinden yüz- Süvari binbaşılığından yar-
liğe terfi edenler: bafılığa terfi edenler: baylığa terfi edenler: 

.M. Zihni Toydemir, Ibrahim Rab- Emin Cide, Hakkı Eyüp, İzzcddin Hüseyin Karakılyase, Rasim Zile, 
mı, Necip Kadri Demirkazık, M. Naz- Erzurum, Hayri Selanik, Avni Bolu, Tıuğluoğlu lst. Tahsin Selanik, Liılfi 
mi. İnan. Seyfeddin Akkoç, M. Faik Ziya Erzincan, Mustafa Soma, Mus- İst. Zeki Bağdat. 
Sutunç. A. Fevzi Akarçay, Osman •ru tafa Bursa, Hüseyin Nişantaşı, Sup- Süvari yüzbafılığından binba-
fan, Nusret Başaran, Reşit Güneray, hi Fatih, Vecdi Beylerbeyi, Kamil Er fılığına terli edenler: 
Kamil Bayre. zurum, Fazıl Trablusgarp, Cemil Ma- Behçet Süleymaniye, Hamdi Siv:.ıs, 

Albaylıktan tuğgeneralliğe latya, Selim Zafranbolu, Naci tst. Zi- Arif !st. Necdet Edirne. 
terfi edenler: ya Unkapam, Fehmi Erzincan, Zey- Süvari teğmenliğinden yüzba-

Piyade Hakkı Ozgencr, piyade Ab. nel !şkodra, Ali Ercnköy, Cemal g. 
ğirdir, Hidayet iKasımpaşa, Bürha- şılığına terfi edenler 

dullah Enis, Yaşar Yenicioğlu, Kur- s l. h ddin 1 t E f tst s d t K neddin Beşiktaş, Fuat Kırklareli, Ce- a a a s · şre . e a ı 
may albay Recep Ferdi, Topçu M. ıt k Tal-t ,.t k"'d E ·· \Tan vad Ergene, Bahaeddin Kayseri, Nec zı opra , a uS u ar, .. yup • 
Vehbi Kocagüney, Kurmay albay M. meddin Keskin, Abdülkerim, Hikmet Şevki İstanbul, Hayreddin Üsküdar, 
Fahri Uluğ, kurmay albay M. Zeki \T f F tih Bitlis, Kadri Manastır, Hüsameddin ası a · . 
Erokay, kurmay A. Remzi Yeg·itgü- S" · " ı·--· d t ,.; Karahfsar, Nuri Erzincan, Necati Ca uvarı astegmen ıgın en eg-den, lsmail Hakkı, 1. Hakkı Oköz, M. .. 
Sabri Beşe, Kurmay Albay Kurtcebe, nakkale, Şahin Kasım paşa, Mehmet menliğine terfi edenler: 
Rıza Urcun. Bergama, Yusuf Brtincan. Aziz Manastır, Mehmet Edirne, 

Deniz albaylığından Hulftsi Tuğ- Piyade asteğmenliğinden teğ- Vasfi Bozüytik, Ahmet Harput, Emin 
amiralliğe. menliğe terli edenler: Üsküdar, Fuat lst. Adnan Kadıköy, 

Kurmay yarbaylardan albaylı- Cahit İst. Ali Üsküdar, Saim Hır- Süreyya Tekirdağ, Süreyya Kirmas-
kaişerif, Mehmet Balıkesir, Osman ti, Kamil Maraş, Enver Trabzon, Sa-g"' a terli edenler ·h dd' ü k"'d F "k K b Van, Duran tst. Zei<i Erzincan, Ha- la a ın s u ar, aı araca ey, 

Abdfükad·r, Feyzullah, Raif C ,' san Harput, Ahmet Elaziz, Şinasi ts- Hamdi Kastamonu, Kasım Van. Avni 
vat, Galip, A. Aslan, A. Nusret, 1h- parta, Mümtaz !st. Bahaeddin Beşik- !Kırklareli, Orhan Harput, Şevki Or-
san. Şükrü, Adil, H. Cevdet. t du 

taş, Ziyaeddin, çaydm Sultanahmet, · 
Kurmay binbaıılığından yar- Reşat İst. Şevki Ortaköy, Nihat Di- Topçu yarbaylığından albay-

baylığa terfi edenler: nar, lbrahim Erzurum, Nedim Üskü- lığına terli edıenler: 
Halid. dar, Hayreddin Beykoz, Zühtü Ada- Sami Trabzon, Kemal Seliınik, Meh 

' Kurmay yüz.başılığınJan bin· pazar, Haydar Denizli, Remzi Aksa- met Tırnova, Etem Edremit, Zeki 
başılığa terfi edenler: ray, Osman 1st. Hakkı Van, Kemal Erzunım, Mehmet Trabzon. Sıtkl Sö

Selanik, Muammer Bursa, Kemal Be- ğüt, Riza Erzincan, Saffet Yanya, 
A. Tufnn, Kam.il, A. Rıza, Sım, yoğlu, Hakkı Aksaray, Salahaddin Fahri 1zmir, Kazım Bolvadin, Niza

Hayati, Muzaffer, Sami, Kemal, A. fst. Sırrı Erzurum, Kazrm Bilecik, meddin !st. Celal Erzincan. İhsan 
Ahmet. Muhiddin, Server, M. Zeki, Enver Kırklareli Celal Bayburt, Ni- Harput, Kemal Yıı,nya, Suphi Köp-
Sadeddin, Celiıl, Cemal, Niyazi, Kc- yazi 1st. Hüsnü Bursa, Ihsan Elaziz. rü!ü. 
rnalcddin, Tevfik, Hasan, Asım, İlyas, t 

Necdet st. Hiiseyin Refahiye, Reşat Topru binbaşılıg"ından yar. 
Cemal, Mithat, Şeref eddin. 1 ı = 

zmir, smet Kırşehir, Hamdi Dime- baylıg~ a terfi edenler: 
Piyade yarbaylığından albay- toka, Mehmet Bursa. Hüsnü Erzurum Sezai Erzincan, Niyazi Sivas, Ci-

lığa terfi edenler: Namık Bakırköy, Alaeddin Daday, hangı·r Baku, Şevket Batum, Kemal 
Muhiddin, Zeki, Kemaleddin, Rı?.n, Abdullah Kemalpaşa Nevzat Seltinik 

' Van, Behz.at Trabzon, Halit !st. Hiise 
Nusret, Mustafa, Tevfik, Nazif, Asaf, Reşa~ Trabzo~, Şinasi. B1üyUı.ltd.ere, yin İzmir, Sabri Trablusgarp, İsmail, 
Bahri, Hakkı, Emin Şeref eddin, Arıf, Recaı İst. Şakır İst. Saım st. Nıhat L"·tf'· p ş k' F. .k Nazmi Er-
~ .. 1 N" H · tz t R .rd w C . . . K al dd' u u aşa, ev ı ırecı , 
.;:)U eyman, azım, ayati, ze , a- Tekı ag. emıl Bıtııs, em e ın Akif l t b 1 
Sl.n1 Abdu··rrc ,.,,,k S L~tf· A ·f k · ·r . ..,. a ·· T 'k' A-·h zuM.ım, s an u · 

, 7.ua. , ırrı, u ı, n , Hır aışen , ı ur aoz eşvı ıye, ga 
1 

T .. b l .. d b · b 
Rüşdü, Vehbi M. Şükril, İrfan, Ka- Üsküdar, Selim İşkodra, Bahaeddin opçu yuz aşı ıgın an ın a-
zım, Ömer, M. Kalkan, Hüsameddin, tst. Ziya Hasankale, Talat Üsküdar, şılığa terfi edenler: . 
M. Tevfik, İbrahim, Mustafa, C. H. Burhan Eyüp, Cevat Çatalca, Nured Hüsnü Bursa, Zeki Çorlu, Arif 1st. 
Atokalıp, Cevdet, Hakkı, Hilmi, 1. din üskilp, Yusuf Van, Sungurtekin Hayreddin Kudüs, Zeki Trabzon, Cc
Hakkı, Hulusi İhsan, Mehmet Cemal, Üsküdar, Mehmet Gelibolu, İhsan tst. lal Beşiktaş, Nuri Selimiye, İsmet 
Rıza. İsmail Hakkı. Şükrti 1st. Tevfik Sivas, Orgaç 1st. Davıutpaşa, Asaf Mihallıççık, Nuri Se 

Piyade binba,ılığından yar- Fevzi Fatih, Emin ht. Kemaleddin lanik, Rahmi Nişantaşı, Hüseyin .F..-
bu,,1.6,,. ıc..!l t:dt::ult:ı. 1ot. l3:ıarı Ist. Necatı Oskucıar,oıltttrı nı ·, tt mzı ;'3tu ·y,ı.nwnyc, ~.wm 

M. Fahri, Şevket, Fehmi, Tuncer, tin Bursa, Nihat Akhisar, Nasuhi A- Yenipazar, İhsan Dimctoka, Sabri, 
M F E İ F h · A N fi z· dapazar, İhsan Elaziz, Ferit Bursa, Erzurum, Kemal Girid, Adil Selanik, . . ner, . e mı. . a , ıver, 

Y .. k ı s dk N · Arif A K. Necmi Akhisnr, F'uat Aydın, Selahad- Nusret İst. Esat Beşiktaş, İsmet Taş-u se , a ı , un, , . azım, 

Mehmet, Nuri, Tevfik, Celal, Kemal, din Beyoğlu, Nazım Kütahya, Vedat lıca, Suphi Kandilli. Şefik Urfa. Ga-
N'ureddin, M. Fevzi, tbrahim Etem, Üsküdar, İzzet Atine, Nureddin Bi- lip Gelibolu. Vehbi Bitlis, Muhsin 

O S · lecik, Ihsan Erzincan, Kemal lst. Ze- Celaleddin Tokat, Adil Bursa, Sadi . amı. ı 

P. ki Trab?..on, Bayram Denizli, Kemnl İst. Sadeddin Kadıköy, Yusuf. .şkotl-
ı;•ade yüzbaşılığından binba- l E 

tst., Rifat Afyon, Akyıldız Divrik, Ra ra, Rifat Bilecik, Hüsnü Denız ı, ;n-

şılığa terli edenler: gıp Antalya, Ali Edirne. Bineç San- ver Diyarbekir, Hamdi Kastamonu, 
Lutfi, Rahıni, İzzet, Ziyaeddin, Ha- yer, Şenyol lst., Rasim Erzurum, Beb Nazif Davutpaşa, Musa Kalka~derc, 

mid, Abdürrahman, Reşid, Şefik. Nı>· çet Kırşehir, Bahri tst., Eşref Ordu Em.in Halep, ~{enan Sarıyer, Ar~f F.a
cati, Ömer Fikri, Eşref, Fehmi, Mecit Nihat Kilis, Burhanettin Çatalca, Cev tih, Talat İstnbul, Liıtfi lst. Alı Mıt
Ahmet, M. Ulvi, M. Müştak Erzincan, det Bursa Osman Balı.kesir, Mustafa roviçe :F'ehmi Harput, Mümin Valde
Nuri İst. Zühtii Bingazi, :Mazhar Kan Erzincan,' N"hat Harput, Niyazi Ka- çeşme, Sırrı Erzurum, Nureddin Er
tarcılar, Kemal Erzurum, Nazım Nev sımpa, İhsan Beşiktaş, İbrahim Os- zurum. 
rekop, Reşad Zeyrek, Mahmut Ha1ep, b 

küdar, Münür 1st., Mansur Elaziz, Topçu teğmenliğinden yüz a· 
Hüsnü Ak bıyık, Nusret Eyüp, Fuat Mustafa Safranbolu, Şefik Balıkesir, l w t f. d l • 
Beylerbeyi, Faik Kastamonu, Lebip .. .. . . , şı ıga er ı e en er. 

Ruştu Aksekı Bclentepe Kocaclı, Me T k .,.1.t · K Kadı'köy 
Mısırata, S'\bri Bursa, lhsan Fatih, . . · . . an !• ı rovıçe, enan • 
Ülkün Alp Malatya. Münip Edirne, cıt Edırne, Hakkı E~.P· ~ıyazı Bur- Abdullah, Muzaffer Dedeağaç, Hay
Hilmi Elmalı. Hüsnü Van, Neşet Ma- sa, Cavit Beşiktaş, Husnu Erzurum, reddin Van Rıza İstanbul Fuad Si-

Enver Üsküdar, Sedat Karaca. bey' Ze vas, Sela" mı.' lstanbıul. Sadre
1 

ddin :Kon nastır, Kemal Beşiktaş, Ziya Van. I•'u dd K 0 ~ 
nt Kıbns, Seyfeddin lst. Cevdet Nas- ki İst. Neşet Çorlu, Sadre ın a ı- ya, Abdullah Hasan.kale Galip Erzu-

1 köy, Servet Söğüt, Haldun tst. İhsan rum 'lemduh Erzurum' saı·m Trab-liç. Cevad İstanbul, Zed<i Van, hsan İ re 
Harput, İsmail Konya, Hamza Sıvns, tst. Hayrettin, Tevfik, Necdet st. zon.' Orhan Erzincan, Ce~·ad Pirzercn 

İ Şevket Afyon. Akyol Bostancı, İrfan T .. 1 .... d t ., • 
Nusret stanbul. Abdülgafur Debre, Mardin, Nuri Üsküdar, Niyazi Beyoğ o~~u ast~gmen ıgın en eg 
Asım Trabzon, Nuri Rami, Neşet Er- lu, Efdal Beyoğlu, Süleyman Ko- menlıge terfı edenler: 
zmcan. Berri Üsküdar, Kemal Mir- yulhisar, Ziya Avanos, Faik Mihallıç Samı İstanbul, Fuat ~emalpa§a, 
gön. Baycan Balıkesir, Tevfik Kadı- cık, Nüzhet lst. İbrahim Daday, E- Vedad İstanbul, Fahrcddın lsta~bt~l, 
köy, Rıza lşkodra, Saraceddin İst. Ze yüp Hırikaişerif, Talat Bursa, Ncca,. Kemal Malatya, Reşad Kars, Necıp 
ki Gergük, Şevket Gergük, Mehmet ti Ankara, Nuri Üsküdar, Esat lst. İst. Fikri Erzurum, Emin lst. Murad 
Hırkaiserif, Refik Harput, Ihsan Ma- Ed" E · Ed. y lst Ah Selami Üsküdar. Emin Kadıköy, Re- ırne, mm ırne aşar · · 
nastır. Münir İstanbul, Daim Berga- cep Sivas, Salih Hırkaişerif, Rasim met Tortum, Fehmi !st. Sami Enn~-
ma, Haydar Havza, Ahmet Davutpa- Büyükada, Sabri Balıkesir, Aziz Ak- nak, İhsan lst. Sami tst. Bahaeddın 
sa, Lutfi Bosna, Vasfi Kasımpaşa, Ku saray, Celaleddin Bursa, Refik Ke- !st. Niyazi Midilli, Salahaddin Diyaı:
ray 1st. Enver F...skialipaşa, İsmail Se- malpaşa, Ziyaeddin Edirne, Sadettin bekir .. Kadir Rize, A~p B~ylerbe~·ı, 
lanik, Saim Ortabahçe, Ali Sana, Şe- tst. Münir Fatih, Nuri Marmara, Os- tbrahım İstanbul, Salahaddin Denız
mi Adaknle, Ali Musul, M. Tunçman, man Kütahya, Mehmet Balıkesir, Ne li, Vasfi Nevşehir. 
Beşiktaş, Şükril Humus, Abdülbahri zir Mardin, Kamil Malatya, Kenan 1st Hava binbaşılığından yarbay· 
Bitlis. Hamdi Eskiyeni, Hamdi Erzin- "ehmet Diyarbekir, Tahsin, Selami, 

R · S"l · H.. · s fü lığa terfi edenler: can, emzı u eymanıye, useyın ı- İhsan, Ruhi, Hikmet, G'alip 1st. Sadık 
Ş .. kril S H a· K ki r Naim Erzincan, Hakkı Manastır, 

vas, u ana, am ı ır are ı, Bakırkö'-', Salim Ödemiş, Muammer 
lsmct Şarkikarahisar, Tahir İst. Faik J Remzi Trabzon, lsmet Erzurum. 

S h. B"I ·k A Ad Milas, Abdülkadir Beylerbeyi, Tarık Hava yüzbmıılıg"ından binbaşı. 
Aksaray, up ı ı ecı , sım ana, Kastamonu, Mehmet Bilecik, Hamdi --Y 

Basri Gerede, Mahmut Elaziz, Şakir Karacabey, Abdiilkadir Bursa, Saori lığa terli edenler: 
Gergük. Etem Uhıborlu, Salahaddin Bursa, Fuat Kadıköy, Ahmet Üskü- Cemil Çanakkale. 
Kadıköy, Fuat Kemalpaşa, Ekrem dar, Ramiz, Naim, Fehmi Bursa, Sa- Hava teğmenliğinden yüzbaşı-
Gergük, Fehim Kıhcali, Roylan üs- mi Adapazarı, Fahri tst. Sabri Har- lığa terfi edenler: 
küdar, Tayyıp fst. Muhiddin Trabzon, 1 put, Cahit Erzurum, Sadreddin st. Cemal Kırşehir, Ragıp Sarıyer, 
Ercan İst. Tevfik Pirzerin, Rüştti Sı- Mehmet Maraş, Alaeddin İst. Enver Servet Mardin, Sehabettin Demirhi-

:::·m~~~d~e!~~:~~U~eyf~~!:e~~~~~ Aksaray, Hakkı Çanakkale, Şevket sar, Ziyaeddin Edirne, Muhiddin Fr 
Aksaray, ŞükrU Bursa, Yunus Bursa. dirne, Hakkı Erzincan, Rüştü Üskü· 

Sıdkı Antep, Mümtaz Erenköy, Rah- Ali Karamürsel, Eyüp Erzincan. Kad dar, Hikmet Trabzon. Muhiddin tst. 
mi Erzurum, Kani lst. Şevket tst. 

ri İst. Sabri İnebolu, Zeki lst. Kazım Hava asteg"'menligvinden teg"' Kamil Midilli, Fehmi Trabzon, Kazım -
ü k .. dar Sevket Tophane Ali Eren- Beyoğlu, Celô.l Beşiktaş, Mustafa Be menliğe terfi edenler: 

k.~ uN .' ~F tih K. il R' k T v şiktaş, Niyazi Çal. Vahdettin İst. Zeki Niksar, Muhsin İstanbul, Lut oy, rum a , am usçu , e .. • v ., 

fik Trablusgarp, Sırrı Beylerbeyi, .Suvarı yarbaylıgından albaylıga fi Kemalpaşa, lhsan Beşiktaş, Cevat 
Mehmet Yenibahçe, Selim Manastır, terli edenler: İstanbul, Mümtaz Fatih, Şakir Rize, 
Nııri Osküdar. Tahsin Karafcrive. Şerafettin Üsküp, Necmeddin, Ab- K a m r a n K a d ı k ö y, Hay-

-O 
l ., terfİ 

Binba,ılıktan yarbay ıga reddin !stanbul, Kemal Sultanah
met, Mümtaz İstanbul, Ömer Adapa.
zarı, Şevki Bursa, Muammer Muğla, 
Salahaddin Erzincan, Lemi İzmir, 
Vehbi Yaıkacık, Necdet Denizli, Nihat 
Kııışadasr, Vahit İstanbul, Niyazi Ga
ziantep, Rüştü Üsküdar, Şevket Er
zurum, Abdullah İstanbul Medeni Ko 
camustafapaşa, Enver Trabzon, Re
şat Aydın. Reşat Hırkaişerif, Hızır 

Beyoğlu, Vedat Kartal, Kemal Eski
şehir, Hikmet Van, Reşat Van, Ha
san Kütahya, Hasan Muğla. 

Otomobil yüzbaşılığından bin
başılığa terfi edenler: 

Galip Bursa. İhsan İstanbul. 
Nakliye yarbaylığından albay

lığa terli edenler: 
Şevket İstanbul 

Nakliye binbaşılığından yar· 
baylığa terli edıenler: 

Zeki Ammare, 
Nakliye yüzbaıılığından bin

başılığa terfi edenler 
Ali İstanbul, Sabih Harput, 
Mühendi• yüzbaşılığından bin 

baylığa terfi edenlu: 
Raif Üsküp, Rahmi Trabzon, Ab

dürrahman Kilis. 
Fen ve sanat yarbaylığından 

albaylığa terli edenler: 
İbrahim ve Celaleddin İstanbul, 

Sami Bingöl, Cavit Üsktip, 
Fen ve sanat yüzbaşılığından 

binbaşılığa terli edenler: 
Nefi Beşiktaş, Fikret !zmir, 
Askeri fabrikalar binbaşılı

ğından yarbaylığa terli edenler: 
Tahsin Serfiçe, Tevfik Manastır, 

Sabri İskeçe, İhsan Van. 
Askeri fabrikalar yüzbaşılı

& ınd an binbaşılığa terli edenler: 
Mehmet İstanköy, Cemal Aşlıderc, 

Bahaeddin Kırkçeşme, Nail Kartal, 
Derviş Sıvas, 

istihkam binbaşılığından yar
baylığa terfi edenler: 

Fikri Erzurum, Sabri Kırklareli, 
Nazım Yanya, Hilmi Beşiktaş, Fehmi 
Ordu. 

istihkam yüzbafılığından bin
başılığa terfi edenler: 
Şemseddin tst. Saım Be§ikt8.l, Ham 

<iC Uei<tidar, 1brahım Bursa, HıiKkı 
Sarıyer, Şücaeddin Fatih, Ca.hit Ge
libolu. 

istihkam teğmenliğinden yüz
başılığa terfi edenler: 

Nusret Erzurum 
istihkam asteğmenliğinden 

teğmenliğe terfi edenler: 
Sabih Elaziz, Fikret İstanbul, Mu

ammer İstanbul, Vasfi Erenköy, Sa.
im Edirne, Osman İstanbul. 

Muhabere yarbaylığından al· 
baylığa terfi edenler: 

Haydar İstanbul. 
Muhabere yüzbaşılığından 

binbafılığa terli edenler: 
Kadri Isparta, Ali İstanbul, Tev

fik Erzurum, Ziya Dışkale, Mehmet 
Kastamonu. 

Muhabere teğmenliğinden 

}'tiz.başılığa terfi edenler: 
Mehmet Manastır, Ali Adana, Mus 

tafa Errurum, Abdürrahman Bursa, 
Haydar İstanbul. 

Muhabere asteğmenliğinden 

teğmenliğe terli edenler: 
Cemal Pasinler, Se1im Beşiktaş, 

Kamil Bursa, Faik Bursa, Hamza 
Muş, Rifat Edirne. 

Demiryolu yüzbaşılığmdan 

binbaşılığa terli edenler: 
Cemaleddin Giresun. 
Demiryolu cuteğmenliğinden 

teğmenliğe terfi edenler: 
Ertuğrul Adapazarı, Nureddin İs

tanbul, Kemal Sandıklı. 
Harita yarbaylığından albay

lığa terfi edenler: 
Ferit Eskizağra 
Harita binbaşılığından yar

l·aylığa terfi edenler: 
Hidayet Gümüşane 

Harita yüzbaşılığından binba
şılığa terfi edenler: 

Turhan Erzincan 

ne Raif Çorum, Kemaleddin Diyarbe 
kir, Abdürrahman Niğde, Arif ve Ze
ki İstanbul. 

Tabip yüzbaşılığındar. binba
fılığa terli edenler: 

Esadullah Antep, Kemal Ankara, 
Sabri Edirne, İhsan Konya, İbrahim 
Baltkesir, Abdülhay Yenice, Galip 
Antakya, Ruhi Kilis, Ali Bayburt, 
Abdullah Niğde, Sabri Konya, Hamit 
İst. Enver Çannkkale Raci tst. Os
man !st. Sabri An.kara, Asaf Mitro
viçe, Abbas İzmir, Rüsuhi Düzce, 
Necmeddin Ankara, Suphi !stanbul, 
Nuri Konya, Raif İstanbul, İhsan 
Aydın, Ömer Halep Hayri Eskişehir, 
Halit İstanbul, Suphi İst. Rıza Ye
men, Ata lst, Sadettin Manisa, Ruhi 
İstanbul, Avni 1st. Sedat Rados, Ga
lip Tikveş, Galip Trabzon, İsmet Ye-
nihan, İrfan lst. Saraceddin, tst. Ne
cati lst. 

Ecz.acı yarbaylığından albay
lrğa terli edenler: 
İshak Çerkesköy, Nail Üsküdar. 
Eczacı binbaşılığından yarbay 

lığa terli edenler: 
Hasan Trabzon, Nazmi Metroviçe, 

Şevki Taşköprü, Raif İst. Etem İst. 
Asım İzmir, Suat Fatih, Yııısuf Boya
bat, İsa Van, Hulfısi Sıvas, Faik Mi
dilli. 

Ecz.acı teğmenliğinden yüzba
ıılığa terli edenler: 

Naim lzınir, Niyazi Priştine, Sıt

kı lst. Niyazi tst. Muhsin Gören, 
Hayri Niğde, Saim Üsküdar, Cevdet 
Sakız, Neşet Erzurum. 

Dişçi yüzbaşılığından binbaşı· 

lı~a terfi edenler: 
Seyfeddin Davutpaşa, Muhlis Üs

küdar, Tevfik Merzifon, Neşet Hopa, 
O>Jaleddin İstanbul. 

Baytar yarbaylığından albay· 
lığa terfi edenler: 

Tevfik Serfiçe, Fuat Şehremini, 
Mehmet Siirt, Lutfi İstanbul. 

Baytar binbaşılığından yar
baylığa terli edenler: 

Emin Tunalı, Ziya Kütahya, Muh
sin Bur8a. 

Baytar yüzba,ılığından bin
başılığa terli edenler: 

Zeklii Selanik, Seyfeddin Istanbul, 
Abdullah Dağistan. 

Tabip yarbaylığından albaylı
ğa terfi edenler: 

Sıtkı Sıvas, Sıtkı Çankırı, Mustafa 
Hasan Paşa, Ahmet Sofular. 
Levazım yarbaylığından al

baylığa terfi edenler: 
Sıtkı Kemaliye, Şükrü Üsküdar, 

Selim Babıali, Hakkı Bursa, Hilmi 
Nevşehir, Bedri Şam, Fahri Üsküdar. 
Levazım binba,ılığından yar· 

baylığa terli edenler: 
Şevki Erzurum, Cemil Valdeiatik, 

Samih Bolu, Tahir M. Sinan, Ömer 
Sıvas, Ziya Hırkaişerif, Ruhi Sıvas, 
Tevfik Erzincan, Turgut Silivri, Cev 
det Girit. 
Rıza Manastır. Ahmet Saraç, Adil 

Edirne, Kamil Van, Abdülfettah, Di
yarbekir, Nuri ~fanastır, Agah Kar
tal. Kemal Edirne. 
Levazım yüzbaşılığınd an bin· 

başılığa terli edenler: 
Süleyman Halıcılar, Kudret Sarıgü 

zel, İsmail, İsmail Muhiddin Şile, Ne
şet Kumkale, Emin Halıcıoğlu, İh· 
san Manastır, Bahri Selanik, Osman 
Edirne, Naci Üsküdar, Celal Fatih, 
Sami İstanbul. 

Levaz.ım teğmenliğinden yüz
başılığa terfi edenler: 

Hilmi !st, Naim Çorum, Turhan İs 
parta, Celal Erzurum, Fazrl Fırat, 
Kemal Erzincan, Fevzi Balıke.<ıir, A
rif Trablus, Cevat Kocamustafapa§a, 
Mükerrem Beyazıt. 
Levazım asteğİnenliğiTtden 

teğmenliğe terfi edenler: 
İhsan Cesirmustafapaşa, Tahir üs 

küdar, İhsan İzmir, Lfıtfi Ohri, Sala 
haddin Beyoğlu İhsan Fatih, Musta
tafa Avanos, Sıtkı Ürgüp, Nuri Çan 
kın, Cevdet tst. Kemalettin lst. Sala
haddin Üsküdar, İlhami Erzincan, 
Tahsin Sıvas, Şevket Bursa, Muzaf
fer Balıkesir, Sırrı Tavas. 

Tabip yarbaylığından albay- Jandarma Terfi Listesi 
lığa terfi edenler: 

Cem.il Halep, Asım Ankara, Rıza Yarbaylıktan albaylığa terli 
Vezirtekke, Hakkı Kadıköy, Cemaled edenler: 
din Fatih, İrfan Bursa, Cahit Erdek, 
A. Özada fstanköy, Cemal Kastamo
nu, Nuri Halep, Ferit Bitlis. 

Tabip binbaşılığından yarbay
lığa terfi edenler: 

Mustafa Mitroviçe, Fehmi Gümüşa 

Nuri Vural, Kam.il Şaröz, Fehmi 
Denizli, İ. Ethem Yener, H. Hüsnü 
Tekşen, H. Rıza Civanbey, A. Zeki 
Bayraktar, M. Vehbi Sungur, A. Rıza 
Atemer, M. Halit Tecimer Levazım 

albaylığına 

edenler: Aflgilı 
K A S"d 1 M Hakkı :Noy~· azım ı a, •. 

S. Lfıtfi Baykara • 

bı• nbaştfığa Ônyüzbaşılıktan 

terli edenler: .ıp 
a"n!j! 1 

Şahabettin Eş, Nuretti~ u ıı)ıp 
Cevat Dirim Nazmi Özkok, şu iJl ' auscY 
Dağdelen, t. Hakkı Aksoy, ·n ıw 
Altan, Remzi Bölü.kbaşı, Sadettı 1 O· 
Iuç, Sezai Aslanoğlu, ŞükrU önce~,. . ö .. er, ı• 
Remzi Ergun, M. Avnı zgurAtıf 0-
sım Selçuk, Kenan Tezcan, . ,.ı\lpll 
ran, M. Hamdi Ulutaş, A. Fev~a)ıtıl' 
ğan, Zeki Tanınan, Ö. Faruk os· 
soy, Hayri Esen, Feridun An~ltıllet 
man Arda, Sadık Bolkar, . aııs 
Tunç, Şükrü Tüter, Ömer, Se)~\det• 
nü, Güler, Halit Önal, Yakup ,, e ter 

Teğmenlikten yüzbaşılıga 
fi edenler: Jll 

M. Nuri, 1. Kemal TürkçU, ~oP 
Koçoğlu, Tevfik Altan. M. ~ıf 'faııte!' 
çul, H. Naci Aydemir, tbrahıın laf 
Asteğmenlikten teğmen ola:ıdıt• 

B. Şükrü Dikmen, Fuat Ay):scdfl 
M. Kemal Siler, Nihat San•;er~f. FC" 
Görgün, Salahaddin Alpmcn, • 'fıJl1 
şat Baflı, Tahsin Ülkü, M. EınJJl 
çer, Mehmet Açıcı . 

Muamele Memurıorı 
B . . . I ı· den/er: ırıncı sını a ter ı e 
Nevzat Nuğay , 

V .. .. I t ı· edenler• çuncu sını a er ı 

İrfan Aktan, Cemal Te~in J letl 
Dördüncü sınıfa terlı e erı 

Tevfik Kuleli. 

Hesap M~murlorı , 
O .. .. I ı· ederılef• çuncu ıını a ter ı 
H. Hüsnü Arıi<an. [er1 
Dördüncü sınıfa terli ede;!eb' 
1. Hakkı Baysal, Saffet Erk1jıjlSiıll 

met Yazıcı, Abdullah TUrker,. şıı..!V' 
Yücer, Vehbi Erkul, M. feVZI oııı.· 
noğlu, Remzi, Ertaş, A. J{~zıı:n ~rıı!ı 
nar, E. Hakkı Bayık, Ali Dıç~· 531" 
tar Denktaş, Ahmet BenUay, 'h ·M~ 
ri Beşkurt, Yusuf Engin, Sali ıı%l 5i1• 
ver, Mahmut İnal, Abdürrah~ııcsl· , 
el, Veysel Baykol, Mus!afn ~fer: 

Befinci sınıfa terfı (!de ıı.Il• {. 
Bahri Aykut, Mithat ı\l'~ j\bdilı' 

Em.in Akant, A. Hilıni Aytu~· ı:net ôZ 
rahman Ardaş, M. Sabri, J\{e,ı et !{es· 
türk, M. Ferhat Alpat, Mehfl; ı. fltl~ 
kin, Yusuf Akgün. Talip İşcaı { :seJlfl 
kı Türkay, M. Nuri Gerek, ~ · 
özmutlu, 1. Hakkı Baloğlu. l • 

Altıncı sınıfa terfi edeı1 ef• 
rneZ· 

Ali Ceyhun, Kasım ünver 
1 

r: 
Be,inci ıımf imam olan ıı 
Bekir Gelenöbet. 

11
ta1' 

[ "TAN,, terli eden ~:"'eJerJ 
ve subayları candan teb~ 

Bir tek tüp sit " 
bu neticeyi aı~a

n•za k~fi geıır 

Bugün ilk iş olarak 

Radyorn 
··ııde uç 

alınız ve bitinciye kadar gu . sO· 
defa kullanınız. Bu mü~d~°: çolt 
nunda dişlerinizin evvelkin e z ,,e 

k d ha beya 
daha parlak, ço ~ örccelt· 
çok daha temiz oldugunu g 
siniz. 

AADYO&ftl 
ll'l ve 

ile muhakkak sabah, nkşha." dC' 
ahut !ıs her yemekten sonra Y aJafl'1ıılC 

ğilse günde Uç defa f ırç 
l1artiylc. 

' 
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~·o. 46 
Yazan : Ziya Şakir 

$ah lsmail, Mısır Sultanı 
ile ittifaka Karar Vermişti 

Şaıı lanı il 
liııden 13 a • Hazer denizi sahille-
da ("· asra körfezine ve oradan 

uıyarb . 1 

gelliş ekır)e kadar uzanan o 
~ferı:hada kazandığı müteaddit 
~ekiniy n Şerefini söndürmekten 
ı~tinıaı~r·:· .lier türlü mağlubiyet 
liıne k eıını gözönüne alaraık, Se-

~at k::.1 ~~rıu~acak darbeyi, biz-
Şaıı 1 ısı ındırmek istemiyordu. 

k~lldı~ına~~· ~er şeyden evvel; 
lan kor~ buyuk şöhreti sarsmak 
deııberi U~ordu.. O, on dört sene
\'e n~:. nıutemadiyen harbetmis 
~a · ' ~. ~Uzaffer olmuştu ... Şir-

lile; -Akk deran, Dülkadir beyle
llreıısı, . 0YUnlu ve Karakoyunlu 
d:ı... etinden tam d"rt h'"k'· ""'I Ilı • on o u um 
§ahUtas agıup etmiş.. Artık şöhreti 
bll]lllllşt tıun en yüksek merhalesini 

tı· u. 
t :,ılltlQj s . 
e, ga ' eiı:n ile girişeceği harp
tıaı-ıa:et ?naglup olursa bütün bu 
lliiıı.geı- zaf :rlerin üstüne ıslak bir 
~tanar~ılecek .. Belki de Safevi 
li.. 1 bır anda eriyip gidiverecek 

~llnun · . 
c:ııe ihti ıçın Şah İsmail scın de :-e-
~etın· Yatlı harekete mecburiyet 
Su.ılanı 1~·· ~er. şeyden evvel, Mısır 
\>~·ile ıttifak etmiye karar 
0ıııı. ile 

1
: Ne yapıp yaparak evvela 

illi ıa~ Sürecek.. Bu suretle Seli 
~ısllla attıktan senra, artık onun 

Şalı Is çı~arak boy ölçüşecekti. 
IJt~; sar llıaıI, bu düşünceler içinde 
~; ay nazırı huzuruna gir · 

~~ ~1tn!., Perişan kıyafetli bir 
~İl.lleıı· ~y kapısına gelmiş .. Zatı 
~oı-, d 1~ görmeit için ısrar edi-
ş enıışti. 

,~s~:uı· taaccüp ederek: 
v~r .tinn, göreyim, diye cev.ıı: 
~~tı. 

:~~.Sonra, şahın huzuruna, so
bL~ııııı· 
, ~~ b' ı, zayıt, yorgunluktan me 
'da~· hale gelen on dokuz yaş.-
Şith 1 ır genç girmişti. 
'- Se snı~. Sormuştu: 
O, b ~ .. kıınsin, delikanlı? 

\ ce,,.etın. derin içini çektikten son 
....._ ~p vermişti. 
~· ~ ?net Sultanın oğluyum, şa
a teı~na iltica etmek için bura" 

tn, 

Esasen Anadolu, henüz karışık - · 
lık içinde idi. Daha babalarının 
sağlığında, Saltanat hırsile biribir
lerile çarpışan üç Osmanlı şehza
desi, Anadoludaki halkı da ayn 
ayrı cereyanlara scvketmişti . 

Selim, büyük kardeşi Korkut 
Sultam kahir bir darbe altında ez
mişti. Fakat bu darbe, cessurane 
bir harpten ibaret olmayıp, baştan 
başa hile ve düzenden ibaretti. 

Korkudun - tıpkı amcası (Cem) 
Sultanın macerasına benziyen - ha
yatı, birçoklarına derin bir tees
sür vermişti. Daha hala onun ta 
raftarları eksik değildi. 

~ 

A hmet Sultana gelince; o da uzun 
müddet (Amasya) da valilik 

etmişti. O havalideki halk üzerin
de oldukça mühim bir nüfuz husu 
le getirmişti. Sonra.. Sabık pü
kümdar İkinci Beyazıdm emel<tar 
devlet ricalinden birçokları da, Ah 
met Sultanın tarafını iltizam et -
mektelerdi. 
Şah İsmail, Osmanlı topraklaı·m 

da cereyan eden hadiseleri günü 

gününe takip ettiği için bütün bun 

lan bilmiyordu. Şimdi Murat Bı~

yin ilticasım da talihin bir cilves:i 
olarak telakki ediyor: 

hür karşısında hissettiği soğuklu
ğu nezaketen gizlemek istemişti. 

Fakat sıra Bağdat meselesine ge
lince, sabredememişti: 

- Evet.. Söylediklerinizin hemen 
hepsini biliyorduk. Hatta, Bağdadı 
zaptettikten sonra, Hadnnağalarm 
dan b'trini, (Halüelerin Halifesi) 
diye muhteşem bir Unvanla buraya 
vaıi nasbettiğini de işitıyoraıık. Fa-

kat buna bir türlü inanamıyorduk. 
Daha doğrusu. Halifelerin böyle 

bir istihza ile karşılanabileceğine 

ihtimal vermiyorduk. Acaba bu işit 

tiğimiz de doğru mu? .• 
Demişti. 

- Beli Sultanım ... her hareketi; 
yüksek bir hikmeti ihtiva; eden Şa
hım, mahza Halüelerle istihza et
mek için harem dairesinin en ah
mak bir hadim ağasını, (Halifele
rin Halifesi) ünvanile Bağdada Va
li tayin etti. 

(Arkası var) 
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Borsa 
Telgraf/arı 
Gecikiyor 

Borsa işleri ile meşgul 

olan bazı okuyucularımız, 

matbaamıza müracaat ede

rek Paris borsası telgralla
rının saat 14,15 te bildiril

me.si ltizımgelirken hazan 

•aat 15 e kadar geçiktiğini, 
hatta çok defa bundan baş
ka hiçbir telgraf alınamadı
ğını bildirmişlerdir. 

Bu telgraflarda, Paris 
borscuının Fransız rantına 
ait haberler verildiği halde, 
Onitürk temevvüçlerinin sü
kut geçilmesi de birçok ka-

rışıklıklara yol açmaktadır. 

Sık sık şikayetlere yol a
çan bu mesele üzerinde Bor

sa Komiserliğinin ve Ana

dolu Ajansı Müdürlüğünün 1 
dikkatini çekmeyi faydalı 

buluyoruz. 

'-~~----J 

Sadeyağ Fiyatları 

Bu haftaki sadeyağ piyasasında ki 
loda 1-1,20 kuruş kadar yükselme 

görülmüştür. Urfa birinci nevi 93 i

kinci nevi 90 kuruştur. Birecik yağ

lan (Halep yağ) 88 Gaziantep yağla
rı 88, Diyarbekir yağları 82, erimiş 

Kars yağı 78 ve erimemiş nevi 60 ku 

ruştan satılmıştır. Trabzonun Vakfı

kebir yağları 67,5 ve Şarlı malları 

63 kuruştan muamele görmüştür. Ve 

jetalin geçen haftaki gibi kilosu 52 
kuruştrtır. 

BUGDA Y PIYASASI 
Borsaya 59 Va9on 
Mal Geldi. S_atışlar 

Çok Dur9un G çti 
Dün sabah şehrimize 34 vagon buğday, yedi vagon arpa ile 

iki vagon çavdar gelmiş ve borsaya çıkarılmıştır. Fakat borsa açı. 
lacağı sırada daha on bir vagon buğday geldiği borsaya bildiril
mif ve muameleler başlarken de on dört vagon buğdayın marşan
dizle geldiği haberi verilmİftİr. Bu suretle dünkü mevrudatm ye
kfuıu elli dokuz vagonu hulmu,tur. Son gelen iki partinin nü
muneleri borsaya yetiştirilemediği için bu malların horsa kayıt 
muameleleri yapılamamış ve salı gününe bırakılmıştır. 
Pazartesi günü borsanın kapalı o- ,--

lacağını gözönüne alan alıcılar •. dün- N I n 
kü malları almamışlar, bu yüzden av u • • • 

lşını 

Ve ~ıet ~ 
buğday fiyatlarında düşüklüık görül
müştür. Birgün evvel 6.15-6,17,5 ku
ruştan verilen Polatlmm 1-2 Çavdar
lı ekstra ekstra buğdaylarından yal
nız iki vagonu satılabilmiş ve kilosu 
6,10 kuruşa müşteri bulabilmiştir. Bu 
fiyata verilen ekstra ekstralardan 
sonra diğer 2-3 çavdarlılar 6,05 ku
ruştan fazla fiyat bulamamıştır. Al
prköy ve Eskişehir mallarının 6-7 

Tetkik Ediyor 

Gösterilen Güçlükler 
çavdarlı buğdayları iki gün evvel Tüccarı 
6.10 kuruşa satılmış iken dün bu ne- Zarara Soktu 
vi malların 5-6 vagonuna talip çıkan İhracat maddelerimizin nakliyesi 
bir alıcı kilosunu 6 kuruştan almıştır. işini !ktısat Vekaleti ehemmiyetle 
Yirmi çavdarlı yumuşaklar da 6,05 tetkike başlamıştır. Tüccarlarımızın 
kuruştan 5,30 kuruşa düşmüş ve tek iddiasına göre, bazı vapur kumpan-
bir vagon güçlükle satılmıştır. yaları, navlunları altmış şiline kadar 

Ancak 20 vagon satılabildi çıkarttıkları halde, çok defa iskeleler 
Dünkü satışlara göre, buğdayın ki- de birikmiş malları da yüzüstü bırak 

}osunda 5.10 para arasında bir düşük mışlardır. 

lük olmuştur. Bu haller, ihracatçılarımızı bir hay 
sert buğdaylara talip çıkma •• li zarara uratmaktadır. Bu çC§it zor 

mıştır. Piyasanın bu vaziyeti üze- luklar en çok fındık ihracatında tek
rine satılabilen mallar 20 vagondur. rarlanmaictadır. 
Geri kalanlarla dün öğleden sonra, Yunan vapur kumpanyalannm ev. 
bugün ve yarın gelecek buğdaylar velce .~:kofise yaptıkları ~üracaat, 
salı günü borsasına yüz vagona ya- son guçlukler karşısında yemden mev 
dun malın toplanmasına sebep olaca- zuu tJansoımıya 'lrd§Iamll]t:ıı .. E ... ud.ıl 
ğından fiyatların daha fazla düşmesi kumpanyalar, navlun meselesınde ıs. 
'htimali vardır. rar gösterdikleri takdirde, ihracat 1 

Çavdar 4,30-4,32.5 kuruştan, arpa mallarımızın d~ş p~yasal~r~ nakli işi~ .. 
lar dahili sarfiyat için 3.35 kuruştan de Yunan gemilerınden ıstıfade edil
muamele görmüştür. İhracatçılar ar- mesi ihtim~li vardır. 
pa almamakta devam ediyorlar. 

BORSA 
Ş ~ lsnıan, hayretler içinde 
~~ içi alınıştı. Ona derhal otur-· 
'lltı~ın 11 

Yer gösterdikten sonra, 
-..... lı ıya haşlamıştı: 

- Selim ile çarpışımya karar 
verdiğim zaman, bu genci derhal 
Anadoluya gönderirim. Babasmn:• 

taraftarlarının başına geçiririm ... 
Onun çıkaracağı isyan, benim çok 
işime yarıyabilir. 

Keşkül • Fıkara 
23 Ağustos CUMARTESİ 

PARALA({ 

Hal}van 
Borsasında 

Dünkü jiyatlar 

~ıan . 
'lıt gı Ahmet Sultanın? .. 

1
1l .. tı· e:rh'Uın Sultan Beyazıdın o<T 

t._ ~lltıQj . o 11 ~eli .ki ~smanlı Padişahı Sul 
etıl\itı :1~ bıraderi .. Ama.sya eya-
' \.•. akını.i Ahmet Sultan'm .. 

·~ı . 
. -..... ~ın :memleketini terkettin ?. 
~. ~hı ca:rn Selim; bizi perişan et 

....... ll'ı. 
~asıı, 

~e~ Şahı~·, • B • . .., diı . · ·· aşımıza gelen f ela-
~ ~ta ile tasvir edilmez. Onun i-
"-l a söyu . 

o'aıı Yeyım ... Babam, hak-
t~~~· lialtanat davasından vaz

~ ili~· .A.ıncamın yaptığı haksız.
~1l'ıtıi b· ayet vermek için, yanma 
~- •n .. 
ı::ıtıe il suvan alarak lstanbul ü-
-~ erıedi. F . 
l' Yard · akat talih, baba-
libfy~ti 'tn et:rnedi. Harp, onun mağ 
~· h~i Ve. 0!ümile neticelendi. Ar 
'<(!t ı. tıı 1"ın d b.. "k b' f l. 
01 IJ~ .. :ı e uyu ır e a-
~ dllttı. f Oste~di. Kaçmıya mecbur 
~. şte Şlındi, size iltica ediyo
~a.}ı 

lla ~rn . 
lı ettıir aıı, derhal saray nazın-
l'~-- Vera· 

ttlıı:'lliııe, ı.. Bu firari Osmanlı 
"' ı. kt - • sarayda bir daire göste
'(j ı._"'"41.iYetin 
~~ -~~ e adamlar tayin edıJ 
~ll~l' ti~~ g~yet kıymettar elbi
~ith~lll 

0 
~ldı... Talihsiz Ahmet 

tq lslll .~lu Murat Bey, arlık 
~ıı. llilin (has misafir) i ol -
·~ıth 

lıJ ~ lanı . 
~i et ~itı ~;1• ~urat Beyin ilticası 
c~. ltıışti. ç~ cilvesi olar.ak telak
lı ~ illUcad UnkU, Selim ile girişe
<l hiıl'ellaiııd eled~, bu genç Osman-

l!ceıttı.e:n hır hayli istifade e-

Diyordu. 

Ş ah İsmail; her şeyden e __ vvel, 
Mısır Sultanile ittifak ct

miye karar vermişti. 

Hazinesinden en kıymetli eşyala 
rı seçmiş .. Bunlara iki yüz dilber 
köle ile on tane de canlı vaşak ila
ve etmiş .. En güzide ümerasından 
ve saray erkanından, Emir Ahmet 
lsf ahaniye teslim ederek Mısır su! 

tanına göndermişti. 

Mısır Sultanı, Emir Ahmedi bü 
yiik merasimle huzuruna lcabul et
miş.. Şahın gösterdiği bu cömert

liğe karşı uzun teşekkür eylemişti. 

Emir Ahmet, Şah İsmail namı

na Mısır Sultanı ile müzakereye 
girişmişti. Fakat bu müzakereyı=ı 

başlarken. uzun uzadıya Şah ts
maili methetmişti: 

- Şahım, kahramanları kahra

manıdır. Cihanda, ona emsal olan 

hükumdar azdır. Akkoyunlu ve Kıı 

rakoyunlu hükumdarlarmın ordu
larma karşı büyük zaferler kazan 
mış .. Bütün o saltanat davacıları
nı ortadan kaldırmıştır. Şirvan ve 
Mazenderan şahlarının ülkelerini 
zaptetmiş .. İran mülküne ilhak ey
lemiştir. Diyarbekir kalesinin a
nahtarları, bir altın tepsi içinde 

kendisine teslim edilmiştir. Cihan 
da eşi ve emsali olmıyan Bağdat 
şehri de Şahımın eline geçmiştir. 

Demişti. 

Mısır Sultanı, Emir Ahmedin 
bu methüsenalarmı büyük bir sü -
kfınetle dinlemisti. Bütün bu tefa-

lkin.ci Abdülhamit devri paşala
rmın konaklarını görmemiş olsa.ruz 
da ooların kanşıklığını duyınuşşu
nuzdur: Hemen hepsinde paşanın 

gelin olmuş kızlan, evlenmiş ogul
ları, ayn ayn dairelerde, fakat ay
ni konakta otururlardı. Yemekler 
de, o zamanki ka.çgöçe riayetin de
recesine göre, erkek kadın bir ara
da, yahut haremde ve selamlıkta 
ayn ayn yenilirdi. 

Böyle pek karışık ve yemekleri 
erkek kadın bir arada. yenilen p:v 
şa konaklannm birinde, paşanın 

kızma nikah olduğu gün rütbe. 
si, düğün günü de maaşı artaııı bir 
genç damat kayınbabasmm .mirası

m beklemekten bıkarak bu işe bir 
nihayet vermeli kararlaştırır. Bir
gün sofrada: 

- Ben keşkülü fıkara yapması
nı öğrendim. Yann kendi elimle ya 
pacağım keşküJü size yedireceğim .. 

Diye haber verir. Da mat beyin 
ke~ktil pi!}innesi her pa.,a konağın
da göriilür bir şey olınadığından, 
çoluk ~ocuk sevin~lerinden el çır
parlar. 

Ertesi gün akşam yemeğinde her 
kesin öınüne bir kase ve bol harçla 
süslenmiş keşkül gelir. Tabü birin
ci kase ihtiyar paşanın önüne konu 
lur. Fakat paşa.... isterseniz ona 
maJfun olmuş diyiniz, isterseniz o
nun ince anlayışına hükmediniz, 
keşkülden yemez. 

Sofrada bulunan tonınlardan se
kiz on yaı;ında bir çocuk büyük ba 
hasmın yemediği keşkül ka~esini 

önüne çeker, kmdJninkinden baş
ka onu da yer ... iki hafta sonra da 
ço .. nk yatağa diişer. 

Hekimler çocuJİa tffo haatah~ 

te~hisi koyarlar. lstanbulda. her 
zaman konulan bir hekim teşhlsL 

Şaşılacak bir şey yok. Fakat şa.51-

lacak şey enişte beyin dairesini, 
vazifesini bırakarak hasta çocuğun 
hizmetine bakması. O vakite kadar 
bu çocuğa pek t.e yüz verme<1i~i 
halde, çocuğwı hastalığında yanın
dan, hatta ha..-,ta yatağmm içinden, 
gece ve gündüz hiç alnlmıyor. (Ço 
cuğun ô.kibetiııi merak ettinizse 
haber vereyim ki hastalıktan kur
tulur.) 

Bu hik3.ye benim uydur -
doğum bir masal değil, gerçekten 
olmuş bir vakıadır. Keşkülün üze
rine konulan karışık harç, arasına 
tifo mikroplan karıı:tırmıya da pek 
elverişlidir. Damat bey de, yabancı 
bir hastanenin Jaboratuar hizmet
çisinden bir tüp içerisinde tifo mik 
roplarmın kültürünü elde ederek öy 
le ya.prmş ••. 

Şimdiki evlerde keşkül pişirmesi
ni bilen damatlar olmadığı gibi onu 
bilen aşçılar da pek azdır. Ke!;kül 
yemek istiyenler mahallebici dük. 
klinlanna giderler. Orada hiç kim· 
se keskülün harcına tifo mikrobu 
kanşbrmaz. Fakat sinekler bn işi 
seve seve görürler. Tifolu hastala
nn çıkardıklan türlü türJü madde
lerin üzerine konduktan sonra ma
hallebiei diikkanlarma da girerler, 
orada keşkülün de, mahallebinin de 
pastalann da üzerlerine konarlar 
ve öteden aldıklan mikroplan bu
raya. getirirler. Yalnız malıallebicl 
dü:kkinlarma değil, evlerinize de 
mutbaklannıza da, sofralarmızm 

üzerine de, hatta yataklarınızın içe 
risine de girerler. 

Sinekler miras bekJiyen damat
tan daha dehşetli düşmanlanmız
dır. Onlardan her yerde ve daima 
sakınmalıyız . 

Sterlin 627 ,-
. Dolar 123,-
Fransız Fr. .90,-
Liret 110,-
Belçıka frangı 80,-
Drahmi 18.50 
İsviçre Fr. 580,-
Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya21,-
Mark 28,-
Zlotı 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron lsveç 30.-

Altrn 1048,-
Banknot 257,-

Ç EKLER 

632,-
123,-
100,-
115,-
84,-
23.-
580,-
23.-
70.-
84,-
23,-
31,-
23,-
25,-
14,50 
52,-
3!;: -

1049,-
258,-

Londra, 
New-York 
Par is 

631,- 630,50 

Mil an o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Büıkreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

0,7884 0,6880 
21,0625 21,08 
15,9810 15,9925 

4,6810 4,6850 
86,6085 86,6775 
3,4354 3,•1380 

63,3914 63,4125 
1,43 1,4310 

22,6625 22,68 
4,1838 4,1875 

12,0444 12,0540 
1,9612 1,9625 
·1,1790 4,1825 
3,9810 3,9842 

106,4975 106,5825 
3·1,39 34.4175 
2,7225 2,725 

20,435 20,41 
3,0736 3,0760 

DONKO MUAMELELER 

Dün borsamızda geçen muamele -
ler gevşekliğini muhafaza etmiştir. 
Türk borcu 14,80 lira ile 14,85 lira a
rasında alınıp saWmıştır. Diğer mıl

li tahvil ve hisseler üzerinde bir mu
amele olmamıştır. Aslan çimentosu 
9.80 liradan açılmış ve 9,90 liraya ka-

Dün hayvan borsasında orta fiyat
la kiTosu 17 .09 kuruştan 105801 kilo 
ağırlığında 2033 baş karaman, 1791 
kurştan 24153 kiloluk 583 baş dağlıç 
19,12 kuruştan 20150 kiloluk 625 baş 
kıvırcık, kilosru 15 kuru:;;tan 152 kilo
luk altıbaş karayaka, kilosu 20,68 
kuruştan 26575 kiloluk 1142 kuzu, 
kilosu 14 kuruştan 1051 kiloluk 23 
kara keçi, 12,95 kuruştan 4171 kilo
luk 12 büyük baş öküz, 12 kuruştan 
775 kiloluk 3 inek, 11,65 kuruştan 

857 kiloluk altı ecnebi ineği, 11,36 
kurustan 2186 kiloluk 6 manda ile 
12,26 kuruştan 1438 kiloluk yedi baş 
dalak satılmıstır. Bu hesaba nazaran 
1stanbulun et ihtiyacı için dün kesil
miş hayvanların ağırhh'1 187,309 ki
lodur. 

Türk - Japon 
Ticaret Anlaşması da 

Bir Değişme Oldu 
Ankara, 28 (TAN) - Sıhhiye Ve~ 

Japon elçisi. hükumetimize mUrac·a
at ederek Türkiye ile Japonya arasın 
daki ticaret anlaşmasının ruh ve şü
mulünü esas itibarile değiştirmiyen 
bazı ibare değişiklikleri talep etmiş, 

hükumetimiz de bunu muvafık gör
müştür. Anlaşmanın bir fıkrası ;:lU 

sekilde değiştirilmektedir: 
· Japonya ile Türkiye arasında tica
ri mübadeleler takriben tevazün hu
sule gelecek tarzda, takas esası Uze
rine icra edilecektir. 

Bundan başka esas prensipler ihlal 
edilmeden, tahrir ve Uslfıba ait bazı 

tııshihler daha yapTlmıştrr . 

dar alıcı çıkmıştır. Bir İngiliz lirası 
630 buçuk kuruşa kadar satılmıştır. 

• 
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lC=========================================================T AN 
(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

r Haftalık 
Tarih 

(Ba.51 l incide) 

mıştır. Bununla beraber Faşizmin 
başka Akdeniz memleketlerine cebren 
yayılmasına çalışmıyacağmı söyle
miş, yani bir nevi tesamüh esasını 

kabul eder gibi görünmüştür. Bun
dan başka son zamanlarda ltalyada 
ve Almanyada söylenen her nutukta 
yapıldığı gibi, Berlin - Roma mihve
rinin bir sulh vasıtası olduğu ve kim
seye karşı tecavüz emeli beslenmedi
ği ileri sürülmüştür. • 

Mussolinin yakında Almanya-
yı ziyaret edeceği rivayeti tekrar ta
zelenmiştir. Bu rivayet 1934 te Hit
lerin Venediği ziyaretindenberi vakit 
vakit ortalıkta dol~maktadır. 

Bir taraftan da Chamberlain'in Ro
rnaya, hatta Mussolinin Londraya gi
deceğine dair de rivayetler vardır. 

Fakat Mussolini mutlaka bir seyaha
te çıkacaksa Almanyaya gitmesi ih
timali şimdilik akla daha yakın gö
rün liyor. 

Uz.ak Şark kasırgası . 

Milletler Cemiyeti Uzak Şark 

meselesini de tetkik edecek
tir. Burada üzerinde durulması lazım 
gelen mühim bir nokta harp ilan edil
meden yapılan harplerdir. 

Bir vakitler harp, kayıtlara ve şart 
lara tabi, cok ciddi bir hareket rliye 
karşılanıyordu. Ultimatomlar verili
yor, harp ilan ediliyor, sefirler çeki
liyor, bu arada da ihtilaf mevzuunu 
tetkike imkan bulunuyordu. 

Milletler Cemiyeti giiya harplerin 
önüne geçecekti. Fakat bütün yaptığı 
tesir, devletlerin harp ilanı mesuliye
tinden kaçınmasından ibaret olmuş.
t'llr ki, bunun manası, harbin dünya 
için fevkalade bir hal olmaktan çık
ması ve müzmin bir şekilde hergünkil 
hayata karışmasıdır. 

Çindeki harp, mevzii bir Çin ku
mandanını cezalandır:,mak şeklinde 

başlamıştır. Fakat henliz harp ilan e
dilmeden ve Japonyada seferberlik ya 
pılmadan yüz binlerce asker Uç cep
he üzerinde döğüşe tutuşmuştur. 
Cephelerin dörde çıkması ihtimali var 
dır. 

Uzun senelerden beri ecnebi devletle 
ri taratından Çin sahıllerinde kurulan 
mamureler ve milletlerarası bir ma
hiyeti olan imtiyazlı sahalar, harp cep 
besi olmuştur. Şanghay cephenin or· 
tasındadır. Burada bir tek mermi 400 
sivil öldürmüş, 1000 sivil yaralamış
tır. Her tarafta ölen ve yaralanan
lar arasında birçok ecnebi vardır. 
Hatta İngiliz sefiri de hafif surette 
yaralanmış, bu yüzden İngiltere ile 
Japonya arasında ciddi bir diploma· 
si hadisesi çıkmıştır. 

Harp nekadar sürecek? 

N ankin milli seferbP.rlik ilan et
miştir .. Japonya parlamento 

su 3 eylülde toplanacak ve harp için
verilecek tahsisatı konuşacaktır. 

Fakat Mikadonun "harp halinin mev
cut olduğu hakkında,, verebileceği 
bir emir, bütün aEJ<eri kuvvetleri vo 
cephe arkasındaki iktısadi kaynakla· 
n seferber hale koymak yolunda bir 
netice hasıl edebilir. 

Japon Harbiye Nazın, hiçbir yer
de müdafaa vaziyetine geçilmiyecehıi 
ni, seri tecavüzlerle uzun bir harbe 
sürüklenmek tehlikesinin önilne geçi 
leceğini söylemiştir. Fakat harbin U· 

zunluğu her şeyden evvel Çinin muka 
vemetine tabidir. Çin ordusu 1932 se 
nesindeki halde değildir. Çok ileri git 
miştir. Harbin, Japonyanm ana kuv 
vetlerile iştirak edeceği bir şekle 

düşmesine amil olabilir. 
Zaten Japonyada harbin uzaması 

ihtimaline fikirleri alıştırmıya çalışıl
mn.ktadır. Japon Başvekili, "Bu har
bin Japonyanın maruz kaldığı imti
hanlardan en ağın olduğunu,, söyle -
miştir. Harbin bir seneden fazla uzt· 
yacağım iddia edenler vardır. Dört 
cepheye ayrılan bir harpte seri neti
ceye varmak herhalde kolay olmıya.
caktır 

Rusyamn tutacağı yol, Japonları 

çok düş.ündürmektedir. Rusya şimdi· 
lik bitaraf durmakla beraber Japon 
askeri mahafili, Rusyarun şu veya 
bu suretle işe karışacağına ve Çinli
lere yardım edeceğine ihtimal verdi
recek emmarelere tesadüf ettikleri
ni süylilyorlar. 
Dünyanın çok büyük bir af etten kur 

tulma.c;ı için yegane ümit, Japonya 
\'e Çinin, harbin kendilerine nekadar 
ağır bir yilk olacağım son dakikada 
takdir etmeleri ve bu gayri resmi 
hnrpte daha ileri gitmiycrck diploma 
si vasıtalarile bir çıkar yol aramala
rıdır. .. 

Tahran Büyük Elçimiz· lzmirde 
(Başı l incide) yahat ettiğim mesafe otuz bin kilo - Açılacak 

rinde daima iki resim bulunur: Ata- metreyi geçer. Müteahhitlerin yol in. 
türkün resmi ve Şehinşahm Avrupa §aatında fenni şartname haricine çı. JI A kf J 
da tahsilde bulunan, çok sevdiği oğ· kıp çıkmadığını araştırmak merakım l Yl e e/) er 
!unun resmi... dır. Teftiş seyahatlerimde arkamdan lzmir, (Tk~) - Burnovada bu yıl 

Bana bir gün dedi ki: bir işçi kamyonu gelir. Seçtiğim yeri 21 sınıflı bir ortamektep tesisi düşii-
- Benim hayalimde daima iki ki· söktürüp taş ve kum tabakalarını nülüyor. Maamafih bu tasavvur, İz. 

şi vardır: Atatürk ve oğlum.. ölçtürürüm. Şartnameye uygun ol- mirin içinde münasip mektep binaları 
Şehinşahın içtimai terakki yolun- mıyan vaziyetlere tesadüf edersem bulunmadığı takdirde tatbik sahası-

daki muvaffakıyctini anlamak için mesuller derhal ceza görürler. na girecektir. 
pek az bir zaman evvel !randa hü· il . . h l l . Bu sene llkmektep mezunları pek 
kilm süren taassubun derecesini bil· erı aanayı am e erı çok olduğu için mevcut mP.ktepler 
mek lazımdır. Bu taassup bugün Bu fıkrayı anlattıktan sonra Bay bunları alamıyacaktır. 
tamamile kırılmıştır. Mesela şapka Enisin izahatına dönelim: 
Iranda umumi bir surette yerleşmiş- - Iranda sanayi hareketi de ileri 
tir. Adliyede eskiden mevcut usul, gitmiştir. Yedi kUçük şeker fabrikası 
ulemadan her birinin, kendi hesabı - vardır. Pancar yetiştirecek mıntaka. 
na bir mahkeme açarak adalet dağıt !ar nakliyat bakımından küçük tutul. 
ıması yolunda idi. Halk bir mahkeme muş, fabrikanın büyüklüğü mıntaka
den memnun kalmazsa bir başkası - nın istihsal kudretine uydurulmuştur. 
nm mahkemesine giderdi. Bu mah - Bundan başka Iranda mensucat, yiln, 
kemeler ayni zamanda tapu kayıtla- şişe gibi fabrikalar vardır. 25 sene 
riyle meşgul olurlardı. evvel Amerikadan getirilen pamuk to 
Şehinşah zamanında devlet otorite humlarından aslından iyi mahsuller 

si adına adalet icra eden nizami mah- alınmıştır. Bugün Iranda 90 numarn
kemeler ve kadastro idareleri kurul· ya kadar iplik yap.tlmaktadır. 
muş ve modern kanunlar yapılmış.. Şehinşahın yenilik meselelerinde ne 
tır. Medeni kanun da hazırlanmakta- kadar hassas olduğuna bir misal an. 
dır. !atayım: 

!randa Feodaliteye dayanır idari _ Eskiden Iran camilerinde mev-
teşkilat vardı. Valilikler Adeta ilti· ICıt okunduğu zaman ortaya sıralar 
zama konur, en çok varidat taahhüt konurdu. Halk bu sıralara oturur, ma 
eden adam vali diye taşralara gönde bet içinde kahve, çay, sigara içerdi. 
rilirdi. O adam da çok tabii olarak Vefat eden bir nazırın mevlfıdunda 
halıkı haraca bağlar, tazyik ederdi bulunduğumuz sırada bize de kahve 
Bugün lranın idari teşkilatı mo· ve sigara ikram edildi. Israra rağmen 
dem bir şekle girmiştir. Teşkilat U· almadık. Bunun sebebi araştırılmış, 
mumun menfaati esası üzerine vazi- bizde bir mabette kahve ve sigara iç. 
fe görmektedir . menin camiin kudsiyetinc uygun sa. 

Maiatyada 
Dıienci çok 

Belediye, Bunun Önüne 
Geçecek Tedbir Almalt 

Malatya, (TAN) - Şehrin soka.k
lan dilenci bolluğundan geçilmez bir 
hale gelmiştir. Her köşede, bütün so
kak başlarında, dört beş adımda bir 
dilenciye rastlamak mümkündür. Yu 
muşak yüzlü ve merhametli kimsele
rin evuerine kadar dilenciler tarafın 
dan takip edildiği de çok defa vaki
dir. Bu arada 4 - 5 yaşlarında bir a. 
lay çocuğun da dilendikleri teessür 
ve teessüfle görülmüştür. 

Belediyenin mühtaç olanlara yar. 
dım etmesi, dilenciliği meslek haline 
getirenleri cezalandırması, hele ço
cukları dilenmekten kurtarması la. 

lran bütçesi 100 milyon lira yılmadığı öğrenilmiş. Mesele Şehinşa- zımdır. 
ha aksetmiş. Şehinşah mabedin bu şe 

lranm terakkisine en açık ölçü 
bütçesidir. İran bütçesi on senede 25 
milyondan 125 milyon tümene, yani 
bizim paramızla yilz milyon liraya 
çıkmıştır. Bütçede petrolUn mühim 
bir yeri vardır. Petrol şirketi !ran hü 
kümetine ton başına beş şilin verdik· 
ten başka karından da bir hisse ayı· 
nr. Bu maksatla şirketin işletme 

masrafı muayyen bir formüle göre 
hesap edilir. Petrolden alınan vari· 
dat bizim paramız.la on milyon lir::ı 

kadar tutar. 
Fazla olarak şimalde petrol aramak 

imtiyazı muayyen şartlarla bir Ame· 
rika şirketine verilmiştir. Ayni şir· 
ket Afganistanda zengın petrol da-
marlan bulmuştur ki, bu petrol İran 
arazisinden geçecek bir boru hattile 
Çarbahar limanına akıtılacaktır. 

Maarifte canlılık 

!randa Maarife büyük bir kıymet 
verilmektedir. Eski sanatlerin canlan 
dırılması için bir sanat mektebi açıl. 
mıştır. Kaybolmuş sanatlerin en Jon 
mümessilleri aranmış, taranmış, iş· 
başına geçirilmiş, böylece yalnız bu 
mahdut insanlarm bildiği sanat sır· 
lan son saniyede ölümün pençesinden 
kurtanlmıştır. Mesela eski usul klap 
tan işlemesini bilen bir tek adam 

ele geçirilmiştir ki, bu da kör bir us
tadır. Derhal talebe yetiştirmiye baş
lanuş ve böylece ölü bir sanat canlan 
mıştır .Eski kakma işleri için de ay
ni suretle hareket edilmiştir. 

Sanat mektebi mezunlarının çıkar
dığı elişlerini bütUn 1ranın her tara... 
fında, mağazalarda tedarik etmek 
mümklindür. Tahranda bir opera bi
nası da vücuda getirilmektedir. 
Şehinşah yollara çok ehemmiyet 

vermektedir. Irandaki şoselcrin uzun 
luğu 20,000 kilometreyi bulmuştur ... 

General Ali Saidin 
anlattığı fıkra 

Bay Enisin yollara dair sözilnü bu. 
rada keserek General Ali Saitten duy. 
duğumuz bir fıkrayı anlatacağız. 

General Ali Sait mihmandar sıfa. 
tiyle Şehinşah ile seyahat ederken 
Şehinşah demiş ki: 

- Benim bir senede otomobille sc. 

Devletler bunu temin için elden ge
leni yapıyorlar. Bir taraftan da !n
giltere, Amerika ve Fransa Çin sa
hillerine karşı abloka ilan edilmesine 
itiraz ediyorlar ve menfaatlerini koru 
mak için son hadde kadar gidecekle· 
rini söylüyorlar. Amerika, ayrıca te
şebbüse geçerek Amerikanın 16 tem· 
muz tarihli barış beyannamesinde tav 
siye edilen yolda hareket edilmesini 
Japonya ve Çünden istemiştir. 

lki tarafın kafası bu kadar kızdık
tan ve arada sellerle kan aktıktan 

sonra akim sesi kulaklara girebile 
cek mi? Buna nazari olarak elbette 
ihtimal olmakla beraber bu ihtimal 
çok zayıftır 

. Ahmet Emin YALMAN 

kildeki telakkisini akla ve mantığa BULDANDA BlR EV Y~NDI 
uygun bulmuş. Ertesi gün neşredilen Buldan, (TAN) - Kasabada bulun 
bir emir mucibince camilerde kahve madığr bir sırada, demirci Sadığın 
ve sigara içmek menedilmiştir. Hıdroluk mahallesindeki evi, biraz ev 

Iranda mütehassıslardan çok iyi is. , vel bir çocukla göndermiş olduğu e
tifade ~dilmekted.~r. Başlunan işlerde şeği ve bütün eşyasile beraber ya.n
yetişmış Iranlı mutehassıs yoksa ha. mıştır. 
riçten icap eden mütehassıslar getir-. Ev kasabanın nisbeten yüksek ye
tilmekte ve işin idaresı onlara bırakıl rinde olduğu için Belediyenin yangın 
maktadır .Mesela bataklık kurutmak tulumbası geç gelebilmiş, halkın ve 
ta bu suretle iş görülmektedir. Bir ta belediyenin fedakfırane çalışmalarile 
raftan da her ihtısas sahası için müte yangının diğer evlere sirayeti önlen
hassıs diye yetişmek üzere dışarıya miştir 
talebe gönderilmektedir.,, Zarar 3 bin lira kadar tahmin olu-
Kardeş Iranın attığı terakki apım nuyor. 

ıa.rını l!laliı.hiyet.t.aT bir. .v.itu'ian b~le~~~_,~-- ----<>--
toplu şekilde haber alınca çok memnu B •• k •• Af 
niyet duyduk. Bay Enise bu izahatın- ugun ll 
dan dolayı teşekkür ettik ve ayrıldık. yarış/arı 

Kızalcahamamlar 

Tamir Olunuyor 
Kızılcahamam, (TAN) - Pek a

sırdide olduğu için bugünkü vaziyeti 
sıhhi kaidelere uymıyan Kızılcaha
mamların bu sene sonbaharında, has

talar ve kalabalık çekildikten sonra 
ıslah ve inşa edileceği öğrenilmiştir. 
Bu haber muhitte sevinç uyandırmış 
tır. Hamamdan dışarı çıkan ve etra-
fı kirleten sular da kapablacaktır. 

Adli Tıp Müessesemiz 

Fazla Meşgul 
Ankara, 28 (Tan muhabirinden)

Adliye Vcl<aleti kimyahane, müşahe
dehane ve adli tıp müesseselerindeki 
işlerin çokluğunu ve günden güne de 

çoğaldığını gözönünde tutarak bu mü 
esseselere tahlil ve tetkik için gönde
rilen işlerin bir hafta hatta bir iki gün 
sonra tekidinin doğru olmadığını teş
kilatına bildirmiştir. 

Vekalet muamelatı pek çok, perso-

nel adedi işe göre çok az olan 1st:ın
bul adli tıp müessesesinin gönderilen 
işleri bir sıraya koyduğunu, binaena
leyh lüzumsuz ve sık sık tekitlerde iş 
lerin çabuk çıkmasına değil, belki geç 
kalmasına badi olacağını ilave etmek 
tedir . 

Yine bazı adli makamların müesse
seye tekemmül etmemiş evrak sevket 
tikleri görülmüş, suçlunun suçu işle
diği andaki akli vaziyetini tespit eden 
raporların gönderilmediği anlaşılmış· 

tır. Vekalet bu nokta üzerinden de 
adli makamların nazarı dikkatini cel 
betmiştir. 

Müesseseye son senelerde uyuştu
rucu ma.ddelerin tahlili vnzifesi de ve 
rilmiş olduğundan ve yalnız bu iş za
ten mahdut olan elemanları uzun 
müddet işgale kafi geldiğind•.m olur 
olmaz işlerin buraya havale edilme
mesi de ayrıca alakadarlan, bildiril
misti" 

Bugün Velefendide mevsimin son 
at yarışları yapdacaktır. Son yan!j 
olduğu cihetle at sahipleri en mute
na atlarını bu yarışlara sokacaklar· 
dır. Yapılacak yarışlar içinde çok zen 
gin ikramiyeli müsabakalar v::ı.rdır. 
Bilhassa 1000 lira ikramiyeli olan 
üçüncü koşu büyük bir alaka uyan
dınmıştır. Ayrıca vilayetin ikinci tec
rübe koşusu olarak yapılacak altıncı 
koşuya da 750 lira ikramiye verile-
cektir. ' 

Yelken Birincilikleri 
Su Sporlan Ajanlığı tarafmda:n ter 

tip edilen ve üç gün devam edecek o
lan Istanbul yelken birinciliklerine 
dün Moda koyunda başlanmıştır. 

Sert bir havada yapılan birinci gün 
yarışları neticesinde Galatasaraydan 
Bürhan birinci, Anadoludn Şeref ikin 
ci olmuşlardır. 

---O-

Çankırıda 

Spor Günü 
Çankırı, (TAN) - Çankırı ,por 

bölgesi tarafından bu pazar bir spor 
günü yapılmıştır. Tertip edilen bisik
let yarışı çok heyecanlı olmuştur. 
Binlerce halkın zevkle seyir ve takip 
ettiği bu yarış 10 kilometrelik (Ay
cın) köyüne kadardı. Yarışa 4 bisik
let iştirak etti. Bunlardan birinciliği 
Şükrü kazandı. (Çankırı spordan). 

Futbol sahasında yapılan diğer ko
şulardan 100 metre sUratte Naci 
(Çankırı spordan) 200 metre -;ürat 
yine Naci (Çankırı spordan), 400 met 
re Hüsamettin (Çankırı spordan). 

Birinci geldiler. Muhtelif ikramiye
ler aldılar. Programdaki bayrak ya
rışı sahanın müsaa.desi.zliği yüzünden 
geri bırakıldı. 

ÇEKiÇ ATMA REKORU 
Ingilterede yapılan dahili bir şam

piyonada Irlandalı Patrick ismindP. 
bir atlet çekiç atma rekorunıı 59 
metre 77 santimetre ile kırmıştır. 

Bundan evvelki rekor 57 metre 77 
santimle Amerikalı Pat Ryan'a 
aitti. 

lngiltere 
Nota Verdi 

(Başı 1 incide) 
şiyor. Altı yedi hafta zarfında sefirin 
tamamiyle iyileşmiş olacağı anlaşıl. 

maktadır. Bir aralık bapon kaynak
lan, Çin sularındaki lngiliz Başku

mandanının beyanatta bulunarak ha. 
diseyi Ingiliz sefirinin ihtiyatsızca 

hareketine atfettiğini söylemişse de 
bizzat Ingiliz Başkumandanı Londra
ya bir telgraf çekerek bu yoldaki şa. 
yiaların tamamiyle asılsız olduğunu 

anlatmıştır. 

Çinliler dün fiddetli bir 

taarruza geçtiler 
Nevyork, 28 (TAN) - Japonlann 

bu sabah Şanghaya yaptıkları tayya. 
re taarruzuna karşı Çinliler öğleden 
sonra mukabil taarruza geçmişler ve 
Japon mevzilerini mUthiş bir top ate
şi sağanağına tutmuşlardır. Çinlile
rin taarruzu son derece şiddetle de. 
vam etmekte ve gülleler Japon zırh
lılarının etrafına da düşmektedir. 

Şehrin sivil halkı korkunç zayiat 
veriyorlar. Son on beş gün zarfında 
sivil halktan 6000 kişi telef olmuştur. 

Japonlar zehirli gaz. mi 
kullanıyorlar? 

DUn Japonların Nankau geçidi mu
harebelerinde zehirli gaz kullandıkla. 
n şayi olmuştur. Japonya Harbiye 
Nezareti bu şayiaları katiyetle tekzip 
etmekte ve Japon askerlerinin kimye. 
vi harbe ait herhangi bir cihaz ile mü. 
cehhez olmadıklarım bildirmektedir. 

Bugün Şanghay şehri yeniden şid. 
detli bombardımana uğradı. On iki 
Japon tayyaresi Nantao'yu bombar. 
dıman etmişler, ve cenup istasyonun
da şiddetli dört infilak olmuştur. Ilk 
defa olarak Şanghay ufuklarında şim 
diye kadar görülmemiş büyüklükte 
tayyareler dolaşmaktadır .Bugün öğ
leden sonra Vusung cenubunda yapı· 
lan bombardıman yüzünden Okyanus 
kabloları kesilmiştir. Daha evvel 
Şanghaydaki beynelmilel mıntakanm 
cenubundaki cephe semti şiddetle 
bombardımana uğramış ve yerliler 
ağır zayiat vermişlerdir. 

l ki taraf ta ağır zayiata 
uğradılar 

Şanghaym §{malinde karaya çıka . 
rılan Japon krtalarının Çinlileri püs. 
kilrttüğü ve şehre doğru müsait tarz· 
da ilerlediği Tokyo tarafından bildi. 
rilmektedir. Yine Tokyo kaynaklan. 
na göre, Japonların sağ cenahtaki 
kuvvetleri Çinlilerin ikinci hattaki 
mukavemetini kırdıktan sonra mil
him mevkiler işgal etmişlerdir. Çin 
Ajansı ise Şanghay civarındaki Lo
tion ve Liutro mıntakasında Japonla. 
rın birkaç taarruzunu geri püskürt. 
tüklerini ve iki tarafın ağır zayiat 
verdiklerini bildiriyor. Çinlilerin 
Şanghayda Garbe doğru ilerlemeleri
nin, Japon zırhlılarının tesirinden u
zak kalmıya matuf olduğu haber ve
riliyor. 

Şimali Çindeki vaziyete gelince, 
Tokyo, Tsingtao'daki 2,000 Japonun 
şehirden çıkanldığını haber vermek. 
tedir. Bundan gelecek hedefin Şan ten 
olduğu anlaşılıyor. Japonlar Pekin -
Hankao hattı üzerinde ilerlemekte· 
dirler. 

Japon Erkanı Harbiyesi Kalgan ve 
Hailjai'nin işgalini ikmal ettiğini bil. 
diriyor. Japonlar, kendileriyle birlik. 
tc hareket eden Iç Mongolistanlı iki 
fırkaya teşekkür etmişlerdir. 

Japon deniz tayyareleri Nankini 
bombardıman etmiş ve bilhassa umu
mi karargahı, Jandarma daire.c;ini 
tersaneyi ve bazı askeri noktalan is. 
tihdaf etmiştir. Tayyarelerin biri ge. 
ri dönmemiştir. 

Çin - Sovyet aclemi tecavüz. 
muahecleai 

Tokyo, 28 (A.A) - Domei Ajansı 
bildiriyor: 

Pek iyi haber alan mahfellerin 
Şanghaydan bildirdiğine göre Çin hü
kumeti birkaç gün evvel Sovyetler 
Birliği ile bir ademi tecavüz muahe. 
desi imza etmiştir. Bu muahede mu. 
cibince akid tarafından birine llc:üncü 
bir devlet taarruz ettiği takdirde her 
iki memleket de bu devlete yardım et 
meyi taahhüt etmektedir. 

Genç Ormancılar 
Kızılcahamamda 

Kızılcahamam, (TAN) - Ankara 
Zira.at Enstitüsü orman kısmı bu se
ne mezunlarından 16 gene:. muallim· 
leri Ali Kemal ile beraber buraya gel 
mişler, sonra Gerede ve Bolu orman
larında tatbikatta bulunmak üzere 
hareket etmislerdir . 

Fratın ötesi 
Bası 7 incide) 

• b!I 
d" .. 1 yaınız 

Atoştraselere on~uş ·. ki bUtııO 
kadar mı? Bu şose uzennde dtS 
menfezler, köprüler, yarınaıar~eli~ 
tekler betondan mı beto~da.n., }!~ 
ten mi çelikten yapılıp bı~l!i·ustıi· 
dise e!U kilometrelik şosenı:ı JLI: 
ne ba§tan başa lpekiş'in döşeın~" 

1 gere .. v 

tafta kumaşından tente er . 
miı:ı bereket aklına gelmeınış. 

:il 

azıldığı 

H albuki o mektubun Y .... ı " n C\'•~ 
günden Uç . dört p gu J~llrJŞ 

ben oralardan geçtım. Karış. dci1ıl· 
· .. •le ,,. 

görerek. Hakikat hıç o) )ıs· 
Yüzde yüz tersinedir. Ne şo~prU· 
pıhp bitmişti, ne menfezı:rı:i ıciJO' 
ler. Osmaniyeden ancak bır tı ,-e 
metre üzerinde işe başlan~şccziJle 

d b'tirılın ., bu yaz sonuna ka ar 1 
5onıı· 

uğraşılıyordu. Bu yol baş~·n ete
na kadar dikçe bir sathı ~~.ı tiiııdt 
ğinden geçer. Bu sathı maıl us 

811 
ş· 

·· ıer sayısız dereler, yarıklar. oz ~A.,v 
b' sagkıntılan vardır. Sertçe ır ı·ııe d5JI 

burasını meşhur Ankara se 1 sU· r ve dürür. Bu baharda şiddet 1 
• bit 

• w 1 şoseY1 · 
reklı saganaklar o muş. ferJeı1• 
çok yerinden bozmuş. Me~ edile" 
köprüleri - ki çoktur - ~ınır ş M' 
miyecek bir halde harap etnll '

1
:111" 

ğı yukan herşeyin yeniden >aP ıştl• 
sı lazım. Işte bu işe baŞl~.oJllııııı· 
fakat henüz dörtte birine u ıa!~nd' 
mıştı. Elli kilometre uzunluk . bıı 
bir dolmayı uzaklarda yutncıı b(Jlf' 
lunmaz ya - bulunsa bile bU 11ıii'' b'r )<O nin halkına karşı ağırcn 1 ııue-
lik teşkil etmez mi? Ne kad~~i ,-.· 
nü niyetle olursa olsun bu gı 

1 
ıııı· 

zılar halkın imanlı ve mas~ııııııı 
niyetine iyi tesir yapmı.~0.:· b'l 0ııt· 
riyetin ilk Başvekili lnon.u :ıer r.B 
kunda ne dçmişti: Hakık9 ısrl~ 

b'Z oıt kadar çetin olursa olsun 1 e}tinJlle-
karşı karşıya gelma<ten ç 
yiz. 

Je .. ı;ııt' 
S el, afat, yangın, zeıze·erde O' 

lar her zaman her ) !< t•• 
lnr. Yeter ki bu kazalar .ga~j,.,dı· 
mire başlansın. Bu şosenıtı 

1 
,11,ır 

ğı kazanın tamirine de ba§u~ıerill' 
tır. Bence gelecek yılın bug t11ifl" 
<le bile bitirilmiş olsa yin~ ~1J\l\t' 
l.Jir muvaffakıyettir. Bu gibid~ıd (~3 
biraz da AbdUlhamit devr~> 1if1' 
yei şahanede yağmur ya~-- 0 

na benziyor. Mizah yapll 
b~ka, diyeceğim yok. Jıellfl$ 

Bu hüsünniyetli arka.?8!rectğl' 
ba§lanan şeyi tam bitti gostdl' vp.'J 
ne şu acı hakik2.ti yazmalıY. ~e ıııı 
tiyle bu yo'ıı, bu menfeı.le~~ yBr' 
köprüleri kim yaptı ve ]<ı AaııW 

d. bil"'"' • 
tırdıysa, elime vPrseler ı itl el 
rmdan asardım. Bereket vets teı'e-

k ... .. .. z ıneıt .f ler yı mış ı . .a goruyoru • . . d1'',,. 
rin, köprüleıın bütün uı.ş ı;ı ~llıgJl 

d . 1 . . gıcırv _,,.r 
Iarı - insanın ış ennı 19~ 
bir - düzenbazlıkla yapılı.'l'lış. J!llld !I 

hep dış yüzdn, aralarına Y~ b,r\ 
derz geçirilmiş. İç yüzlerin ~' ııe 

'l yor.. Je 
değil ya, kara çamur bı e rfllc u 
molozla doldurulmuş, UstlC fezl~ 
köprüsü atılmış. Böyle rne~ler A •• 

böyle köprüleri kocaman 5.e .rı:1',ı' 
"f" "ğil' bıle,..;,,.,t le dursun, serçe u uru tıfllJ' .• 

Nasıl yapılmış, nasıl yaP çı14' 
nasıl kabul edilmiş? ınsarı~ll ııt: 
racağı geliyor. Bereket ve 

1 0td1'~ 
ler gelip yıkmış ta ne rns. çı1'~, 
lan şimdi, şimdi meyda~ae b1' o 
Yeni baştan yapılması yır ... ıe ııer 
· .. ki nerı bO) ·ıı nn omuzlarına yu e. .. de~" , 

bat bir yol "Ettepetapuf ... ıe 6\.u 
yapılıp bitebilir ~ ~ Ha~k1%1< ! 
Iecek başka işlenmız mı Y 

Bügükç;k;ece 
/(aza Olaca.~d'''' 

Ankara, 28 (Tan muhabı Veitjlt 
İstanbul Vilayeti Dahiliye . ·11 ıı1 

h' •esırıı 
ne Büyükçekmece na l) ıniyetli ~ 
telif bakımlardan ehem . 5urt 

. d - nu i}erı r9 mevkide bulun ugu !!111) 
k·1· tı kuru . t 

buranın kaza teş 1 a . . en blr 
yik bir yer olduğunu bildif # 
kere göndermiştir. uyiil<ç 

Vilayetin tezkeresinde B }.. ,-tı11 . . · tstanbul - .:ıı.ıı mece nahıyesının aııı::ı-
asfalt yolu üzerinde ~uıu~~ıi otd 

"him bir zirai ihraç ısk~ ıe•~ mu ahıye ıı 
zikredilmekte, fakat. ~. .. aerı b 

• "...h"l•t yuzun ..ı.il 
tının idarı muı; .. u a •dalı,.,.. 
da lazım olduğu kadar fa) lurılll.ı' 
sese kurulamadığı ilave 0 

11 
dır. . · ıcaıll 

Büyükçekmece nnhıyesı, rrSll 

ne ifrağ edildiği takdirde ·~cbile' 
ha 10,000 göçmen yerleşti 
t . b1' 
ır. ·1· etiJI ..ı 

Dahiliye Vekaleti vı ay wıııv 
zusu Uzerinde tetkikatta bll 

tadır . 



-- ---- ------------~-~------------------------------------------------------ı 
~ lsta 29 - 8 - 937 

nbu1 ır · ==============================================--= T A N 
dan: ile . ırınci Icra Memurluğun- 1 YENi NEŞRlY AT 
l Yetı urnu . . . a ''2o .. 5 rnıyesının tamamı- -
k'Yıne/ ta- .lki bin yetmiş beş" lira MALiYE 
Stıltan kdır edilen Eyüpte Şah- Maliye Vekaleti tarafından "Ma. 
\'e Sok ~ahaııesinde Bahariye cadde !iye,, adıle çok olgun bir mecmua ~ı-

agında v k' . . karılmaktadır. Yeni çıkan sayısında 
nı nuın a ı eski ve yenı 88 ye-

erotaj "lO ,, kıymetli etütlerle, dünya maliyesini 
nın altıd O numaralı bosta · alakadar eden etraflı tetkik yazılari 
illa li a beş hissesi sahibi olan Fat le doludur. Ayrıca mali kanunlara, acere . . 
lek cih . aıt ışbu beş hissenin ipo- kararlara ve tebliğlere dair sayfalar 

etına 
tıbnas en açık arttırma ile sa- tahsis edilmiştir. 

ına k Bo arar verilmiştir: e 
ce· b~tanın hudut ve evsafına gelin- Demiryollar Dergisi 
b~ ~~~arafı :Mevlevihane dergahı, Devlet Demiryolları umum müdür-
ilin bo 1 l\.ıbnsh Mustafa ile Aliye- lüğü tarafından hazırlanan bu dergi
tıldrı~-~tanı ve bir tarafı Bahariye nin temmuz ve ağustos sayıları da 
~ı ve b' çok faydalı yazılarla dolu olarak çık-

%ı tnUfrez ıtr t~r~fı bostanı mezkur- mıştır. 
aa arıkı hasdır. 

han ye 
istinat caddesi hududu eski bir 
ait h duvarile ve Vehbi veresesine 

Udut 2 00 
duvar il ' •m. irtifaında kuru bir 
Vihan e ve Mevlevihane ve Mevle-

e Sok ~ 
Varıa agr hudutları da harçlı du-
k Çe\'riJi 1 
•UVvei . 0 up kabili mezru ve 
bahÇe ınbaliyesi olduğu gibi etrafı 
"ah v duvarile çevrili ve içinde mey-

e ııne"'' tııe.,.Clı ~•asız bir çok ağaçlan 
rl._ ttUr B 
~ gi . · ostana bahçe kapısın-

bir bastildikte sol tarafta faal büyük 

llıetre e~·n kuyusile yanında 4X3 
bir lll adında bir havuz ve ikinci 

etruk b 
C\ıt bul ostan kuyusu dahi mev-
ka.tı1 b·unduğu gibi harap, ahşap bir 

ır b' 
dahi ına ve bir tonuz harabesi 
!lak b~evcut olup binanın önünde al
dıı...._ ır Çatı ile bir sundurma ve sun--. ıııa n·h 
ta1al'tl 1 

ayetinde etrafı harap tah-
l'ııiJı "ea~· k.aph bir kümes olup bina ze 
"e ha ıtınci kattan ibaret bakımsız 
ltatındtap bir haldedir. Binaya z.emin 
lo~taltan kapıdan girildikte zemini 
ta Ilı ~e kısmen malta döşeli bir so 
Oc! erınde b" 

• 
Merzifon Şairleri 

Vehbi Cem tarafından Merzifonda 
yetişen şairler ve onların eserleri hak 
kında hazırlanmış küçük bir risale-
dir. 

• 
VAKIFLAR 

İzmir Enternasyonal Fuanndaki 
vakıflar pavyonu münasebetile hazır 
lanmış olan küçük, fakat etraflı ma
lumatı ihtiva eden bir broşürde Cüm
huriyet devrindeki Evkaf çalışmalan 
izah edilmektedir. 

Daktilo Alınacak 
Piyango direktörlüğünde 

mak üzere iımtihan suretile 
bir daktilo alınactktır. Talip 
nn Piyango Direktörlüğü 
lat sersivine müracaatları. 

çahş

Ucretli 
olanla-

muame-

için satılan işbu altıda beş hisseye 
musip muhammen kıymetinin % 7,5 
yüzde yedi buçuğu nispetinde pey 
akçesi veya bu miktar üzerinden 

milli bir bankanın teminat mektubu-
a Ve ır merdiven ve ufak bir 

•arı, du Odanın zemin ve tavanı ah- nu vermeleri lazımdır. Müterakim 
tuk "arlar bağdadi ve sıvalar bo- vergilerle vakıf icaresi ve belediyeye 

baaa~~k~adanasızdır. Birinci kata ıı ait tenvirat ve tanzifat resimleri ve 
~Ufak b~ ahşap merdivenle çıkılın- dellaliye resmi satış bedelinden çı -

Çük b' ır sofa üzerinde bir oda ve karılır, yalnız 20 senelik vakıf taviz 
~ a~.ır Pencere olup remin katı bedeli müşterisine aittir. 
• bhıa 1 

"e Çatısı adi kiremitlidir. Iş- 2004 No. ıu icra ve iflas kanunu
~5 lıta ~ın tnesahası 2X4, 90X4, 60- nun 126 mcı madesine tevfikan hak-

lıtıııı .... ~p şu suretle bostanın heye-
lı ··~UYesinin tamamının mesaha
~~k \j nı2" ~ taw dan ibaret olduğu ge-
~ıı. "e nun elde mevcut harita.sın
~ k,~erekse mahallen yapılan tak 
~ lıtıan :t raporundan anlaşılmakta 

19~kur .~bu ınüştemilatlr bostanın 
37 ta . altıda beş hissesi 30 eylül 

~li ~~ tihine .. d'f b .. 
tıı ""'at l ınusa ı perşem e gu-
~ı~de bi ~ d~m 16 ya kadar daire
bııCakttr. l'incı açık arttırıma ile satı
~ bitin ~u kadar ki yapılacak olan 
l'ı: f:! sa~~ açık arttırmasında verilen 
~ ltıYın a~ hisseye musip muham
b,;dirde etınin % 75 şini bulmadığı 
~ kaı;n son arttıranın taahhüdü 
~ <lah ak §artile arttırma on beş 
, Ci ~ tenıdit edilerek tam on be
~937 tati~rasthyan 15 birinci teşrin 
ıııeııe Saat ne ınUsadif cuma günü 
~ı~ İltiıı 1.4 den 16 ya kadar daire
h~1\'e e cı açık arttırma ile satıla-

"ltlla n Çok arttıranın üzerinde 

ları tapu sicillerile sabit olmıyan ipo 
tekli alacaklılar ile diğer alakadara
nın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarım ve hususile faiz ve masa
rife dair olan iddialarını 20 gün için
de evrakı müspitelerile bildirmeleri 
aksi halde haklan işbu sicillerle sa
bit olmıyanlarm satış bedelinin pay
laştırılmasından hariç kalacakları 
cihetle alakadarların işbu anaddei 

kanuniyeye riayet etmeleri ve daha 
fazla maIUmat almak istiyenlerin 
937 /2403 dosya numarasile memuri
yetimize müracaat ederek 6 eylül 937 
tarihinden itibaren dairemizde her -
kesin görebileceği mahalde asılı bu
lundurulacak olan şartnamesini ve 
dosyasında mevcud vaz'ıyet ve tak· 
diri kıymet raporile haritasını görüp 
tetkik etmeleri ve satış gününden 
önce istedikleri tafsilatı almış bulun
maları lfı.zımgeleceği ilan olunur. 

(34628) ~· Arttırmaya iştirak 

~~tanbul Defterdarlığından: 
lls Ve Mevkii Senelik muham- !car 

l{a..ı 1••• men kirası Lr. Müddeti 
~e 'lltı.oy·· .. 
t ·t'baıı Unde Kalawıışta Zühtüpaşa mahallesırun Fe-
~e i~· tranıvay caddesinde yekdiğerile birleştirilmiş üs-

'tıı r./ Odası ve arkasında bir miktar bahçesi bulunan 
1-ıı1~hıi 

0
• h iki dükkan: 

"'.%arı Yerde üstünde bir odası ve arkasında bahçesi 
a ~Ytıi 46 .No. lı dükkan: 
11::as111:erı:ıe Köşebaşında üstünde büyük bir salonu ve 

~%. a 192 metre murabbaı bahçesi bulunan 48 No. lı 
"' . At< hıi Ye 
·hah rde Kalamış vapur iskelesi karşısında 1237,56 

ita~~ Çeyi muhtevi 50 No. lı Gazino: 
~ir eı,.~erde beş oda vesair müştemilatı havi 52 No. lı 

"'-~ıı: . 
~/t~de Kalamış vapur iskelesi caddesinde Deniz ke

' b Çınde 24, 26 No. lı iki büfe ve ayrıca bir iskemle 
lı ~hıi Y Ulunan 1'143,5 M. murabbaı ağaçlı kır gazinosu: 

at'aka~tde Kır Gazinosunun Deniz kenarındaki bila No. 
~ ~ql>k . 

150 2 Yıl 

81 2 " 

198 2 " 

210 2 " 

201 2 " 

102 2 " 

15 2 " 
~ ~en~erda Hacı ama mahallesinin eski Meyyit Yokuşu 
(}~ Yı a:pı caddesinde 30 No. lı dükkan: 40 2 ,, 

~ltı aıaıa;rae 32 No. ıı dükkan: 40 2 ,, 
~~eski za ~s~ Sultan Beyazıt yeni Hacı Mimi mahallesı· 

; o. ıu atifı çıkınazı yeni Kale sokağında eski 2, 4 yeni 
llaıı.etıııta ev: 
<l~Yo:~a Yalı mahallesinin Kumsal aokağmda Ka. 

180 2 ,, 

Ull:ıa l.Oo ~lga kıranile Davutpaşa arasında denizden 
~<l~~llıtça · Mur. Kalafat arsası: 60 2 ,, 

\> ~ıtıd~ıda Zaman Viranisani mahallesinin Uzunçarşı 
<le1ı 11~ar1cı 40 . No. lı dükkannın yarı payı: 72 2 ,, 
~11!~~ ~; cıns ve mevkileri yazılı yerler hizalarmdaki müddet ve be
ııu ·"1 ve tnd~n açık arttırma usulile ayrı ayrı kiraya verilecektir. Istek
~a.11aat 14 ediye şeratini öğrenmek isti yenlerin 9-9-937 Perşembe gü-

n lt0ltıi de Ytizde 7,5 pey akçalarile Milli Emlak :1Müdürlüğünde top
avona e-elmeleri. (M.) (5564) 

L ..... ~~~~k-~~~.~k -.~Şıeri 
333 Doğumluların 

İlk Yoklaması 

• 
ısti~ıaı Lises.., 

Direktörlüğünden : 
Kadıköy Askerlik Şubesillden ~ 
1 - 333 doğumlular ve bunlarla: 

muamele gören tecilli erlerin yokla- ' 
malarına 1 Eylül 937 Çarşamba gü. 
nünden itibaren başlanacaktır. 

1- tık, Orta ve Lise kısrrnlarınagündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştı 
2 - Hergün saat 10 dan 16 ya kadar ımektebe müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenler biran evvel müracaat etmelidirler. 
4 - Eski talebe Eylülün onuncu gününe kadar gerek mektupla gerek mektebe başvurarak kaydını yeni-

letmelidir. Eski talebenin EylO.lün onundan sonra müracaatleri kabul edilmiyecektir. 
5 - Sekizinci ve on birinci sınıf larm bütünleme ve engel sınavları Eylfılün birinde, diğer sınıfların Ey

lfılün yedisinde başhyacak lır. 2 - llgili erlerin Kadıköy hükumet ! 
konağında kurulacak askeri meclise i 
sabah saat sekiz buçuktan on ikiye 1 

ve On üçten on yedi buçuğa kadar : 
başvurmaları. 

6 - lstiyenlere mektebin kayıd şartlarım bildiren tarüname parasız gönderilir. 
Adres: 8eh:ı:ıırleb"~' Polis k:trakolu arkası. Telefon: 22534 

m 
3 - Bu yoklamaya gelecekler hü

viyet cüzdanları ve dörder parça vesi 
ka fotoğrafını ve tahsile devam ede
ceklerin okudukları mekteplerden fo
toğraflı bir vesika ve ellerinde askeri 
ehliyetnamesi bulunanlar ehliyetna. 
melerile beraber geleceklerdir. 

• Fatih Askerlik Şubesinden: 
1 - Şubemize mensup olanlar ve 

hariç şubeden olup ta işi itibariyle Fa 
tih bölgesinde bulunan Yaya sınıfına 
mensup yarsubaylardan 313 ila 326 
doğumlular )dahil) olmak üzere 5-
9-937 de kıtaya sevkedileceklerdir. 

Muameleleri için hemen şubeye mü 
racaatları. Sevke tabi olan bu subay
lardan olup ta birinci maddede yazılı 
olanlardan, gümrük muhafaza krtala
rrnda üniformalı olarak çalışanlarla 
memuriyet veya tahsil ve ticaret mak 
sadiyle yabancı memleketlerde bulu
nan serbest meslek sahipleri ve stajı
nı bitirip te terhis edilmiş olanlardan 
iki seneyi geçmemiş olanlar bu dave. 
te gelmiyeceklerdir. 

Istanbul 7 ci icra memurluğuna: 
Bir borcun ödenmesi için mahcuz O· 

lup açık artırma ile paraya çevril· 
mesine karar verilen ve tamamına 
6000 lira kıymet takdir edilen Istan
bul limanına kayıtlı ve Türk sanca
ğını hamil ve kayden uz~lu~~ 
100,04 genişliği 20,01 ve derınlıgı 
8,05 ve 176,70 gayrisafi hacmi isti
abında ve 83,33 safi rüsum tonila
tosunda olduğu gösterilen ve 1907 
tarihinde Tiryestede inşa edilmiş 
olup 100 beygir kuvvetinde Kaımpa
vunt markalı makineyi havi bir a
det iskovatı kazanı olan ayrıca da 
(bir adet tarama demiri bir adet do
muz tırnağı 1. A. kanca bir metre 
zincirle beraber bir adet zincir mer
danesi üç adet köhne gözdemiri zinciri 
iki parça bir adet iyi zincir bir kilit 
demirle bir Simens demiri bir somun 
anahtar merdane için sekiz can kur· 
taran yeleği iki zincir kilidi bir ras
pa çekiç bir eski yorgan bir yarım 
rota halat bir ambar kapağı muşam
bası bir tahta yemek masası bir ağaç 
çift dilli makara bir direk çemberi 
bir battal büyük anale bir salyafo
ra kancası iki metre kadar boru par
çası iki kırva mataforası bir direk 
iki abris uydurma Uç vinç iki kilit 
bir ağaç makara dört filika matafo
rası üç battal makara bir küçük iki 
büyük bastika üç manivelalı puntal 
demiri bir harap kuzina bir su sar
nıcı bir çamaşır teknesi bir borda 
feneri bir silyom bir liman feneri bir 
el dilmen dolabı bir ufak ayna bir 
raspa çekiç iki el çekici bir ufak zin
cir kilidi bir kumanda telgraf bir 
çaydanlık bir tencere bir filika ser
vis patalyası bir baskül mataforası 
bir kazan önünde mattlka bir tek kül 
hanlı kazan bir sarfiş kondenser bir 
goznik ton tulumbası bir döğtis fe
rebji iki pafta bir !ngiliz anahtarı 
on bir çifte anahtar on sekiz tekli 
anahtar bir circir firezi bir mailli pu
sula bir masavlo parakete saati bir 
milli sancak dört işaret filiıması bir 
müstamel deniz haritası bir eski ba-. , 
rometreden ıbaret). 

Avantarı mevcut bulunan Geyve 
adındaki algarinalı geminin tamamı 
açık artırmaya çıkarılmış olup 1. 9. 
937 tarihinden itibaren şartnamesi 
herkesin görebilmesi için daire di
varhanesinde asılı bulunacak ve 27.9 
937 tarihine tesadüf eden Pazartesi 
günü saat 14 den 16 ya kadar lstan
bul 7 ci icra dairesinde satılacaktır.Sa 
tış peşin para iledir. Artırmaya işti
rak için ımezkfır gemiye takdir olu
nan. 6000 liranın 5o 7 ,5 nispetinde pey 
akçesi, veya milli bir bankanın temi
nat mektubu alınır. Mezktir geminin 
nefsinden doğan ve gemiye müzaaf 
olan bilcümle müterakim vergi ve rü
sum ile dellaliye resmi borçluya ait 
olup satış bedelinden ödenecektir. 
Yalnız intikale müteallik bekçi ve 
masraflar ile bedeli ihale muhafaza 
masrafları müşteriye aittir. Arttır
ma bedeli muhammen kıymetin % 
75 ini bulduğu takdirde en çok artıra 
na ihale edilecek aksi halde en çok 

Mektep, lngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyarı olarak mı.itehassıs muallimler 
tarafından öğretilir. Millf terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütüphaneleri 
mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmülünü temin eder._ Li~e kı smı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilır. 

MÜHENDİS KISMI Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yeı işıırır. 

KAVIT GÜNLERi; Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 9 dan 12 ye kadar 7 Eylülden sonra 
her gün. 

FazJa ınaJCırnat için nıcıu:upla v~ya bizznt mOrn<-a.nt rdllrbilll'-"I' 

HAYRETTlM 
f:İZEI( 

TÜRKİYE 

SIRAAfiETİ 
artıranın taahhüdü baki kalmak liz~- ı 
re artırma on beş gün daha temdıt 
edilecek 11. 10. 937 tarihine tesadüf 
eden Pazartesi günü saat 14 den 16 
ya kadar yine dairemizde artınmaya 
devam olunacak ve en çok artırana 
ihale edilecektir. 2004 No. lı icra ve 
iflas kanununun 126 ıncı maddesine 
tefvikan ipotek sahibi alacaklılar ile 
bilcümle diğer alacakltlann dahi iş

bu gemi üzerindeki haklarım ve hu
susile faiz ve masrafa dahil olan id-
dialarını evrakı müsbitelerile birlik
te 20 gün içinde dairemize bildirme
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları 

deniz sicilile sabit olmadıkça satış 

bedelinin yaplaştmlmasmdan hariç 
kalırlar. Alakadarların işbu maddei 
kanuniyeye göre hareket etmeleri ve 
daha fazla malumat almak isteyen
lerin dairemizin 35/ 2558 sayılI dos
yasına müracaatları ve alacaklıların 
işbu gemiye ait bilcümle malfımatı 

öğrenmiş ve o suretle artırmaya iş
tirak etmiş addolunacaklan ilan olu-
nur 

Denizyo.ları işletme direktörlüğünden 

lzmir Fuarı Münasibetil 
ANKARA VAPURU 

Eylülün !kisinden Itibaren Fuarın ac:ık bulunduğu müddetçe otel ola· 
rak Izmirde kalacaktır. 

Bir gecelik yatak ücreti: 

Birinci Mevkide "Lüks kamara hariç" 125 - 150 kuru~ 

!kinci mevkide 90 ,, 

U çüncü .mevkide 70 " 

Yemek ve içkiler nefis ve ucuzdur. 
Gemide yatmayanlar da Lokanta ve Gazinodan istifade edebilirler. Bu 

müstesna fırsatı kaçırmayınız. (5649) 

lstanbul Liman işletmeidaresinden; 
Pazarlığı 25. 8. 937 Çarşamba saat 10 için ilan edilen Antrepo inşaatı

nın umumi şartnamesinin 9 ve 33 üncü maddelerinde yazılı 8 ay müdde
tin ''çalışılabilir 240 gün olduğu" tavzih ve pazarlığın da 31. 8. 937 saat 
10 na talik edildiği ilan olunur. (5585) 
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Buz dolabı ahrken de deiierinden eksik bir buz dolabı-edinmemelisiniz! 

Ucuz fiata ve cazip vaitlere kapılarak buz dolabı almağı düşünürseniz_ sonradan üzülür: 

ıve pişman olursunuz. 

Tetl<ik-·etmeden buz dolabı almayınız.' 

Tetklkatınız neticesi ise size hakiki FRIGIDAIRE' in üstünlüğünü ispat eder ve ona sahib 

olmanın gururunu tattırır. 

Hakiki fRIGIOAIRE için ödeyeceğiniz her kuruş aldığınız malın hakiki değerine bedeldir. 

fRIGIDAIRE'i en az sarfiyath bir makina yapan,, EKOVAT" tertibat. şaşllacak derecede 
az elektrik sarfederek azami randeman temin eder •. 

Zaten EKOVAT (vat ekonomisi) demektir.l 

Bu iktisat yüzünden Hakiki FRIGIDAIRE zamanla en ucuza mal olan bir buz dolabıdır. 

Yalnız hakiki FAlGIOAIRE ile 
verilen resmi S senelik temi· 
nat istemeOi unutmayınız. 
B;9 teminat bozukluk vuku· 
unda tekmil mekanizmanın 
meccanen tebdilini tekeffül 
eder. 

BOURLA BiRADERLER VE Ş!! 
11-.e, ...... , • 

''"''\111& .. - . ,µ .,..~ 
:·:~.~ a ,.~ ·;-/ 

ISTANBUL. - ANKARA - IZMIR 

ve bütün SAT 1 E Şubeıerlnde 
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1 
~ 
1 
;oıı:ı: 

2 :A.dana - Muharrem Hilmi Remo Bursa - Marko Herman Izmit - Zihni Kaman ve şerila Samsun - B. Albala ve oğili = Adapazarı_ Kerameddin Barut Diyarbekir - Misbah Münib Uras kardeşler Kayseri - Zeki Saatman Tokad _ B. Albala ve oğlu_ Cemal Kovalı 
- . . Eskişehir - Hikmet Ozgür ve Hasan Tozman Konya - Ali Ulvi Erandaç .. . 
$ Antalya - Ahmet Şevki Zaman ve Şsı. Gaziantep - Hasan Hilmi ve Abdullah Güzel Mersin - Çankaya eirketi Trabzon - Hanınlar muessesesı _j 
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Bayanlar! ---
Kı, yaklaşıyor. Bu yılın aonhahar ve kış giyiniş

lerinde büyük değitiklikler var. 
Bu yılın moda renkleri ve kuma~ları; yeni man

tolannızın, yeni tayyörlerinizin alacağı tekilleri 
bilmek ve öğrenmek isterseniz 

Bugün Çlkan 

•• oda u 
Sonbahar sayısını okuyunuz 

Sonbahar ve yaklatan kış için zihninizi kurcala
yan bütün soruların kartılıklarını orada bulacaksınız. 

Sayısı 15 Huruş ..................................... 

İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma 

Komisyonundan: 
9-9--937 tarih perşembe günü saat 15 de Istanbulda liseler muhase

beciliğinde toplanan ziraat mektebi eksiltme komisyonuna 19780,26 lira 
keşif bedeli Halkalıda Ziraat mektebinde yeniden yapılacak makine han
garları inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

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

Muvakkat teminat 1483 lira isteklilerin en az 15000 liralık bu işe ben-

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
satınalma komisyonundan; 

1 - Müstahdemin için 166 takım kışlık elbise ve 166 takım yazlık el
bise maa kasket ve 166 adet kışlık kaput kapalı za.rf usulü eksiltme ile 
yaptırılacaktır. 

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

3 - Istekliler elbiselerin nümunelerini merkeziımiz levazımmda görüp 
şartnamelerini parasız alabilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 7 eylül 193'( salı günü saat on beşte 
Galatada Karıı Mustafapaşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
merkezi satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Eltsiltmiye gireceklerin eksiltmeden bir saat evvel teklif mektup
larını komsiyona veroneleri ve muvakkat teminatlarını yatırmaları şarttır 

6 - Muvakkat teminat parası 464 liradır. 
7 - Eksiltmıye gireceklerin terzi olduklarına dair ticaret odasmm 

1937 senesi vesikalarını göstermeleri şarttır. (5427) 

~~~~~~~~~~~~~~~, 

ITürk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
5. ci keşide 11 EylGI 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır ... 
zer iş yaptığına dair Nafia VekaJetin den almış olduğu müteahhitlik ve 
ticaret odası vesikalarını ve teminat ma\ buzunu havi kapalı zarfları 
9--9--937 perşmbe günü saat 14 de kadar liseler muhasebeciliğinde top- , 
)anan komisyon başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri lazımdır.5508 

Ashri liseler Müf ettişliğin~en : 

,--------------------------~ zu~ A 
YVA TUZU 

l!:N BOŞ VE TAZE MEYV ALARIN USARELER1NDEN tsTJJJSAl-
EDILMIŞ TABU BmMEYV A TUZUDUR. . 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid e~~ebilllle:~ 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalarını ekşiliklerını ve ı:ıı ıııtl 
ınrnid inkıbazları giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumi haya~ b· 
ı:amsızlıklarını en emin surette ıslah ve insana hayat ve canlılık a 
şeder. 


