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iv eni Çocuk Ansiklopedisi 
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1~1 0·11 c·· ~ı 
~ Kup~nu Kup~~u ~ 
30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. cüz 71".? kunıştur. 

1"ıiin 30 Ağuat.Oı1 zaferinin heyecanını bir kere Claha ya,ıyoruz. 1922 yılının bugününae Türk oriluıa, Türk milletinin iüiilnilen ve kuvvetinden altliğı 1'enlikle Baıliamanilan Jltatürkün 
~ idarai altında en yüluek zafere erifmifti. (30 Ağuıtoı) u Türk milletine bir daha kutluyoruz. Sekizinci aaylamız.d'a 30 Ağuıtoıun tarihini bulacakıını:z. 

~pıı..ı.ııı- llJıamlar: ~ 
tVIUstakil -
Bir Hava · 
Vekaleti 
l• ~,;,,.et Emin YALMAN 

''I ~lar · esnasında Kır
~ lllıaı tarafın bava karar. 
~irdiğim geceyi hiç 
~ Güzel bir tepede 
~ 'hç bruımuttu. Havadan 
'~ık ıibi görünaün diye 
~ ağaç dallarile örtül
~ Gurup zamanıydı. Ma
~ ~ittiğini ilin eden dü. • 
lt~ . fb. __ ..._. ~ 
~ ketıerinden hayat ve ne-

-..~ pilotlar beş, altı günlük 
\t~Yo 

1 
sonra ilk defa olarak \!..,; lrdı. Hergün tayyare başı

~ l'aı01a.r.ak iki harp veya keşif 
..... ~P~ınışt:ı. Bilhll888. yüksek 
~ )lla ~ı hava düellosuna mahsus 
~~1oınetre sUratli tayyar&
~~ havada alçak irtifalarda 
--~ ~ye görmemi§ sarp mey
~ 'tı aııop, inmenin sebep oldu
"-t~ 'itli er Ve mesuliyetler bir sa
~~~tuıınuştu. Bir taraft&iı ne. 
·~ "-t ala.r, diğer taraft'an bir ar-
~ ~ \tr akaediyordu~ 
\,~ l.fı açık bir çadırın 'altmda-
4ıt.: ~ tklaaaernm etrafında toplaıı
IL...~ ~ r Yusuf, ortalığı neşclen
~~ ~hia bulmuJtu. Manevra
-"41tı ~ hel"keae muhayyel bedi-. 
~ IY<>rdu. 

' ~\ ~k neşeşile soruyordu: 

.f apon Harekiitl 

lngiliz Notası Dün 
JaponYaYa Verildi 

Çin haılannda müdafaa ha:zırlifı 

Hatag,da Asaqiş Hep Bozuk . 

T iıhrikçilei~ ··Türklere 
T aarrtiz EdiyOrlar 

Londra, 29 (TAN) - Reuter'in 
Şanghaydan aldığı haberlere göre, 
Çin hükltmetl ile Sovyet Rusya ara.. 
smda bir ademi tecavilz misakı ak
teQildiği ha.beri yayılmışsa da resmi 
Çin mahfilleri bu haberi lı:atiyyetle 
tekzip etmekte, fakat Japonyanın, 

94J.e açıkça taarru~ etmesinin; Çin -
.Sovyet dostluğunu kuvvetlendirdi
ğini itiraftan çekinmemektedirler. 

Falıat •• 
Şanghay. 29 (A.A.) - Reuter a

jaruımm muhabiri bildiriyor: 
Çin ile Sovyetler Birliği arasında

ki ademi tecaVUz paktmm 21 Ağus
tosta imzalandığı ifşa edilmiştir. Beş 
sene için aktolunan bu pakt muci
bince, akitlerden birine ka.rŞI vaki o
lan bir teca vUz takdirinde diğer akit, 
milteca.viz.e hiçbir yardımda bulun-

Arkası 14 önctlde) 
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BUGÜN 

16 
~ tltUı:t • Ya filana? 

lıı tı ~abu neşeıı gençler, . sulh 
~~ ~ btr lUnd~ harp risklerile do
b., te~litı ıneslege ve bunun yüksek 

Ankara. 29 (Tan Muhabirinden) 
- Buraya gelen malumata göre, Ha 
tayda asayiş gün geçtikçe karışmak
tadır. Milli otorite mümessilleri, karı

tarak halkı korkUtiıyor ve zabıta kuv 
vetlerini işgal 'ediyorlar. Bu yüzden 
ôlenlerin, y~lananta.rm sayısı, g\iiı
de b~ kişiyi buluyo~ 

SAYFA 
•• • ~~ltl~ tandan bir sevgi ile bağ

~ha ~~r ınubitinde insan manen 
1'1l.~ ~1 • dliadiseleri daha şevkli, 

şıklığı önlemek ,t>yle. dlW_sun, hadi- ===.,,._:;:=m===s=m----====
"TAN,. bugün 16 say· 

Suriye Petrolleri fa oı~raıc çı1cıyor. ıç 
Şam, "29 (TAN) - Son gUnlerde sayfalarımızda zengin 

Sabiha Gökçen 
Bugü~ Merasimle 
Diploma Alacak 

F.sklşehlr, 29 (TAN MUlıatil. 
rlnden) - Dk kaduı tayyareci. 
mlz Bayan Sabiha Gökçene ya. 
nn saat 17 de Tayyare Mekte. 
binde merasimle diploma verlle. 
cektir, gece, diploma alan Bayan 

1 Gök~en şerefine bir balo tertip 

1 

edilmiştir. Bu baloya btltUn tay. 
yare subaylan çağnlmıştır. 

Büyük Şef Atatürkün hem~-

1
• releri Bayan Makbule ile Or-

1 
do Milf ettişl Orgeneral Fahret. 
tin Altay ve birkaç general daha 

1 diploma. ver.İne merasiminde bol huıma.k üzere Eskll}ehlre gelmlt-

----...... 

ı 
ler ve Bayan Sabiha Göle~ 
misafir olm~lardır. Kıymetli 
misafirler şerefine bu gece bü-
yük bir ziyafet verilmL5tlr. Ya-1 
nnld diploma merasimi bizzat 
Orgenei-al Fahrettin A1taym a
çacağı anlaşılmaktadır. M.isarır 1 
generaller, bu gece burada kala.- 1 
caklar ve yarın gece de Tayyare 

Mektebindeki baloda bulunacak- 1 
lardır. Misafirleri getiren hususi İ 
vagonlar, Eskişehir garında. bek-1 
lemektedir, İ 

GORAY 1 
t 

Pire Muhteliti Yenildi 

Fener ve Güneş 
3 • 1 Kazandı 

"(~. ' aha ümitli bir gözle gö-

' '\~ ~Sonra çadırdaki 

scleri elatrndan köriiklemckle meş
guldürler. Dlii<kanlannı kapatmıya 

mecbur olan vatandaşların adedi, her 
gün biraz daha artmaktadır. Buıi

i zamııf nda evlerinde de ta
ınfktadırlar. Tahrikçiler, 

Gençlik teşkilatının büyük bir kon-
gre yaparak, petrollerin imtiyazının münderecat veriyoruz. M ht ,., L l .• C'h-J ı· b. k 

k li b. · k t ril . h u e ı Ra ecııı ı cuıın ne u ır urtanşı an~a yer ır şır e e ve mesı u- a.. 
en evvel hav 

&rkası 14 
m lc~ine yakın yerlerde 

ih de n top ve tabancalar a-
C'- .. , 

susunda hükumete müracaatta bu- ~ - - - - - - - - __ ,..,,, (Dünkü spor hareketlerinin bütün tafsilatı spor muharrirlerimiz tanı 
lunacağı bildirilmektedir. · nuu~MUjZALlSV.O.A.a 1 fmdan tespit edilmiştir. Liitfen spor sayf&DllZI açınız.) -
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IKJNCI KISIM No. 26 

- KIB Ti 

Gizli Toplantılar, Kararlar 
e· ribirini Tak ip Ediyordu 

Qazan: S. S. 1 

Y;ldız daireıinin me,hur aaltanat kapıları 
Bır saat kadar sUren bu mtizake

reden sonra, şunlaı·a karar vermiş 
lerdi: 

1 - Artık, lstanbuldn kalmak, 
caiz değildir. 

2 - Firar ederken ele geçmek, 
ve bu suretle de, diğer arkRdaşları 
tehlikeye sevketınek ihtim:.ıline bi
naen hiç kimse münferiden !irar 
teşebbüsüne girişmiyecek •. Birer i
kişer, lngiltere sefarcthanesine il
tica edilerek (Siya..."!i mülteci) sıfa
tıle, sefaretin himayesi altında, ve 
toplu bir halde memleket terkcdi
lecek. 

3 - Bu gece, her tarafa ~damlar 
koşturularak, vaziyet ve karaı:- bü
tün (lhvan) a haber verilecek. 

4 - Bu knran kabul edenler, ya 
rın öğle vaktine kadar, Ing:ltcre se 
faretinde içtima edecek. 

5 - Sabahleyin erkenden sefare
te bir heyet gönderilecek, mülteci
lerın kabul~ için sefıre rica edile
cek. 

üfrit ltfüıfçılar bu kararı 

verdikten sonra, tSadık 

Bey Partisi) ni de hatırlamışlaı dt. 
lstitraten şunu da arzcdelim ki, 

bir hayli zamandanberi, Hürriyet 
ve Itilafçılar; iki partiye ayrılmış 
lardı. Zeynelabidin Efendinin ri
yaset ettiği (mutedil itilafc;ılar) ile, 
Sadık Beyin başında bulunduğu 
(Müfrit Hürriyet ve ltiliif) cılıı.r a-
rasında, mtithiş bir gerginlik var
dı .. Fakat, Anadoludan gelen nıHli 
ordunun Istanbula girdiği gündcn
beri, aralarındaki bu münııfereti 
unutmuşlar .. Tekrar birib!rlerlne, 
bırer yılan gibi sarılmışlardı. 

Nitekim gündüz Ali Kemal Be

yin apart1manında toplananların 
çoğu mutedil itilafçılardan mürek
kep olmakla beraber, bunların ara
larında: Sadık Bey, Şaban Ağa ve 

saire gibi mUfrit Partinin erkanı 

da vardı 
Içtimada hazır bulunanlardan, 

ayaklarına çabuk olanlar, derhal 
her tarafa koşturulmuşlardı. Vazi 
yet ve karardan haberdar ettiklerı 

arkadaşları da, derhal harekete ge
çecekler .. Onlar da diğer arkadaşla 
ı ına haberler uçuracaklardı. 

Burada bu faaliyet cereyan eder 
ken; miralay Sadık Beyin evinde de 
Selanik lkilUle şeyhi, Usküp me
busu Hoca Ata Efendi, Akşemsed
dın tekkesi şeyhi Asaf Paşa :r..:ı'i" 
Cemal efendile beraberdi, Nuruosma 
niyetle Çnylakbaba şeyhi Mehmet 
Nuri, Aksarayda Oğlanlar dergahı 
şeyhi Fuat Efendi, Sadık Beyin sa
dık refiki Şaban Ağa, Esbak Kon
ya valisi Muhiddin Paşa, ve daha 
bazı kimseler toplanmışlardı. Bun
lar da pek uzun sürmiyen bir mü-

zakereden sonra. §U esası karar al
tına almışlardı: 

- MUfrlt Hürriyet ve itilaf par
tisine mensup olanlar, Damat Fe
rit Paşa ile teşriki mesai etmemi§!
lerdir. Hattl; gerek Damat Ferit 
Paşaya müzaheret eden mutedil 
Hilrriyet ve ItiIAf Partisine .. ve ge 
rek İngiliz Muhipler Cemiyetine ve 
hattA, Nigehban gnıpuna daima 
muarız vaziyetini muhafaza eyle.
mişlerdir. Ancak içtihat dolayısile 
Anadoludaki Milli Mfü:adeleye ta-

raftar görUnmemişlerdir.. Fakat 
Ali Kemal Beyi bu derecede cürct
karane bir atılganlıkla tevkif edip 
(bir semti meçhul) e götürenler; 
(Hürriyet ve İtilaf) bayrağının al
tında toplananları, hiçbir zaman tef 
rik etmiyecekler .. İçtihatları tama 
mile (hüsnü niyete makrun) olsa 
bile sureti katiyyede kendilerini af 
fetmiyeceklerdir. Şu hale nazaran, 
en kısa bir zamanda memleketi ter 
ketmcılc zaruridir. 

• şte, bu .kararın verildiği bir 
1 zamanda idi ki; miralav Sa 

dık Beyin evine, ayrı ayrı iki kişi 
gelmişti. 

İlk gelen, Kiraz Hamdi Pa§a idi. 
Hamdi Paşa, Yıldız sarayına ni

çin gittiğini.. Vahdettine Zeki Bey 
le nasıl haber gönderdiğini.. Vah
dettinin de ne cevap verdiğini an
lattıktan sonra; Sadık Beye hita
ben: 

- Zatı Şahanenin; (gemisini 
kurtaran kaptandır.) demesine ba
kılırsa, artık bizimle alakasını ta
mamile kestiği anJaşılıyor .. Şu hal 
de, biz bize kalıyoruz. Biz de başı
mızın çaresine bakmalı; birer ko
layını bularak, üçer beşer savuşma 
Iıyıı.. Ben, birkaç arkadaşı gör

düm. Onlar vasıtasile, diğer arka
daşlara da haber gönderdim. Şim
di de size gelelim. İsabet ki, bur:ı
da başka arkadaşlara da tesadüf 
ettim. 
Demişti. 

Ve tam bu sırada, Mustafa Sab
ri Efendi tarafından gönderilmiş o
lan Karahisar mebusu Ömer Feyz.i 
gelerek, mutedil itilllfçıların kara
rını bildirmiş; 

- Efendi Hazretleri, selam ve 
dua buyururlar. Müşterek tehlike 
karşısında. milttehit bulunmayı tav 
siye ediyorlar ... Bundan hasıl ola
cak faydayı da, zatı Ulyalarının 
takdirlerine bırakıyorlar. 

Deyip, sözU kesmişti. 
Miralay Sadık Bey, birkaç daki

ka. murakabeye vanr gibi düşün
dükten sonra, bizzat cevap vermek 
ten çekinmiş .. Şaban Ağaya döne
rek: 

- Ne dersin, Molla? 
Demişti. 

Arkası Var 

Ucuzluk için Yeni Bir Rapor ELEKTRİK rlGfOZ! 
~ FiLOSU i 
i GELiYOR ~ 

inşaat 
O Kadar Y .. 

Faizleri ŞiRKETiNDe 

sektir ki.. ~~~~,~~~~~·; 
~ /ngilterenin Akdeniz do- ~ 
: nanmasına mensup bir filo- ~ 
~ nun iki EylUlde limanımıza ~ 
~ geleceği dün /ngiliz. Başkon- ~ 
~ aoloaluğu tarafından reami ; 
~ !:,~ilde Vilayete bildirilmi,-

Belediye lktısat Müdürlüğü, inşaat Sahiplerine 

Paraca Kolayhk Gösterilmesini Şart Koıuyor 

~ Gemiler Bakırköy açıkla
~ nnda torpitolarımız tarafın
~ dan karıılanacak, Selimiye 
~ önlerine geldikleri zaman 
~ fehri top atarak ıelamlıya· 1 

~ caklar, buna Selimiyeden ~ J 

~ mukabele edilecektir. O gün~ • 
~ filo kumandanı mutat resmi 
~ ziyaretlerini yapacak, ıonra 
~ bu z.iyaret1er kendiıine iade i 
~ olunacak ve filo amirali fe· 
~ ref ine Vali tarafından ziya-
~ f et verilecektir. Reımi pro-
~ gramın bugünlerde Hariciye~ 
~ Vekaletinden Vilayete gön· ~ 
~ derilmeıi beklenmektedir. ıı. 
""""''°"''~ ..... ""''-!'., 

İstanbul 
Festivalinin 
Son Balosu 

Istanbul Festivali bu akşam Bey
lerbeyi sarayında verilecek balo ile 
nihayete erecektir. Balonun güzel 
olmasr için icap eden her şey yapıl
mıştır. Baloda btitiln festival heyet· 
leri milli kıyafetierile milli oyunla
rını oynryacaklardır. Şirketi Hayriye 
de Beylerbeyine her yarım saatte 
bir vapur kaldıra~aktır. 

Festival münasebetilc dün saat 14 
te Modada yelken şampiyonası final 
müsabakası, Taksim stadyomunda 
16,30 da Pire karışık takımile Gü
neş - Fenerbahse muhtelit! arasın
da bir futbol maçı yapılmL5tır. Bu 
müsabakaların neticelerini spor kıs
mımızda bulacaksınız. 

Dün saat 15,30 da da Saraybur
nunda. yine festival eğlenceleri ya
pılmıştır. Festivale ait diğer resim
ler onuncu sayfadadır. 

---·O>----

24 Saatte 
Para Cezası 

Verenler 
Son 24 saat içinde Eminönü mmtn

kasında köprünün yasak yerlerinder. 
geçen 28 kişi cezalandırılmıştır. Ek
sik ve gayrisıhhi 192 ekmek müsade. 
re edilmiştir. Tezkeresiz inşaat yapan 
4 kişi işten menolunmuştur. 

Şehrimizde hayan ucuzlatmak için 
belediye iktısat mUdürlüğünUn tetki
kata memur edildiğini, ilk olarak ki
ra rneselesile uğraşıldığını ve beledi
ye reisliğine verilmek Uzere bir ra
por hazırlanmakta olduğunu biliyo
ruz. 

Belediye iktıent mUdürlilğü bu de
fa da ev kiralarını indirmek için ın
şa.atın çoğaltılması, bu suretle otur
ma,yakma,aydınlatma Ucretlerinin in 
dirilmesi için neler yapılması lazım
geleceği hakkında diğer bir rapor ha
zırlamış ve belediye reisliğine ver -
miştir. 

Bu rapora göre, bugün inşaat için 
alınan faizler yıkıcı bir vaziyettedir 
ve bu faiz miktarı inşaatta bulunmak 
istiycnleri bu işten uzakla~tınnakta
dır. Bunun için sermaye temin etmek 
işine hükumetin behemehal yardım 
etmesi lazım geldiği ileri sürülüyor. 
Raporda öne Süfillen mütalenya g-3-
ro, h n§aaı: nmı.rrur sanaıgı lfurw-
ması ve ev yaptırmak arzusunaa oıan 
herkes bu sandığa her ay bir miktar 
para yatırmalı, bu para muayyen bir 
hadde çıkınca sandık, pek az bir fa
izle müteşebbise, yapacağı bina için 
lüzumlu olan parayı ikraz etmelidir. 
Ayrıca bir kanunla biltUn inşaat sa
hiplerinin bina amortisman mukabili 

Paslı Tene keler 
Müsadere 
Ediliyor 

Paslı su tenekeleri umumi sıhhate 
zararlı görüldüğü için bunlann kul -
!anılmaması hakkında bütün belediye 
§ubelerine emir verilmiştir. Şimdiye 
su tenekesi müsadere edilerek imha o
kadar paslı görülen 200 den fazla 
lunmuştur. 

Burulan sonra çeşme başlarında 
sıkı teftişler yapılacak, pis ve paslı 
teneke kullanan sakalar cezo.landu ı 
lacaklardır. 

Lüleburgazda Tarihi 
Hafriyat Yapıldı 

Arkeoloji doçenti B.Arlfin riyaseti 
altında bir müddetten beri LUlc.burgcız 

da Umurca köyünde yapılmakta olan 
hafriyat bitmiştir. Heyet, şehrimize 

dönmüştür. Çah;,malar. esnasında Mi
lattan sonraki 2 inci asra ve Trak
lere ait iki mezar ve birçok eşya bu
lunmuştur. Bu eserler, getirılmiştir. 

15 EylUlde Dolmabahçe sa.rayında açı 
lacak olan Tarih ve Arkeoloji sergi. 
sinde teşhir olunacaktır. 

Kumarbazlar 

olarak muayyen bir yüzdeliği lngaat 
bankasına yatırması ten?n edilmeli 
ve buradan muayyen zaımanlarda ö
dünç para alınarak binanın eskimesi
nin önUne geçilmelidir. Bunlardan 
başka blitün ipotek bankalarile, si
gortalann ve diğer tasarruf sandık· 
larmm inşaat için sermayeden muay
yen bir miktar ayırıp bunu isteklilere 
az miktarda faiz mukabilinde verme
leri hiikumetçe temin olunmalıdır. 

Yine bu rapora göre çimentodan 
gayrı diğer bütiln in.saat malzemeleri 
ucuzlatılmah ve bu maddelere çimen
toda olduğu gibi hUkCtmctçe azami fi
yatlar konulı."llah ve bu malzemenin 
istihsal mıntakalarından inşaat mer
kezlerine nakil Ucretleri son derece u
cuzlatılmahdır. 

Binaların fazla ran.dman temin e
dilmesi ve daha ucuza mal edilmesi 
için ayni çap ve ayni tip üzerinden 
inşasını temin maksadile belediyece i
cap eden tedbirl r ıılınmalı<lır. Avn
on bck.lJj.;.ı vullın binaların ı!k keşıf 
Ucretlerinden fazlaya mal olmaması
nın önüne geçmek ve malzemenin bo~ 
yere sarfedilmesine meydan bırak -
maımak için de tedbirler almalıdır. 

Blitün bunlardan başka halkın ten 
vir, teshin masraflarından da tasar
ruf edebilmesi temin olunmalıdır. 

............................ ! 
Genelkurmay ı 

• 

Bask anımız 
Ankarada 

İ Tmkyadakl mane,·ralara. neza-
J ret ettllcten sonra şehrimize dön. 
müş olan Genelkurmay Başkanı 
Mareşal li'cvzi Çakmak (lliD ak
samki trenle Amkaraya gitmiştir. 

Aziz Mareşalimiz Haydarpaşa 
istasyonunda lstanbul Kuman
dan Vekili l{orgeneral Cemli Ca
hit, lstanbul Merkez Kumandanı 
General Ihsan Ilgaz ve bilyUk 

: rütbeli birçok subaylarımız tara. 
: frından uğurlanmıştır. 
İ l\Iareşal J!"evzi Çakmak bugün 1 t Ankarada bü~iik askeri mera-
: simle karsılanacaktır. 

~-··-················ Donanmamız 
Evlilliln onunda Rusya, ltalya ve 

Yuğoslavya limanlarını ziyaret ede. 
cek olan donanmamızın bu seyahatle 
ri yapmasından şimdilik sarfınazar e. 
dilmiştir. 

Yurtta Bugünkü Hava 

88.tta kullanılmak üzere guınruk al· 
mi affedilen (750) bin liralık ~ıl<· 
zemeyi Rumeli tarafınd.a kUll~n deJI 
ları için Elektrik Şirketi şeflerın da· 
yedisi aleyhine açılan kaçakçılık e
vasma beşinci asliye ceza ma~e~e
sinde devam edilmektedir. Şırk~b· 
ki suiistimali ve volsuzlukları . el 

J 'klll 
kike memur edilen heyetler, \w-e-
bir suiistimal tahkikatını da b er

il"~ v 
rek dosyasını mUddeiumum ıge diği 
mişlerdir. İkinci tahkikatın ver do· 
neticeye göre, Şirket, yalnı~ ~::fet· 
lu tarafı için gUmrük rcsminl ıtıı· 
tirdiği malzemenin bir kısmın\ iş· 
meli tarafındaki tamir ve teccliti ıer 
!erinde de kullanmıştır. ?.:fü~et şıcul 
ve gümrUk memurları, bu şcl<ılde ve 
lamlan malzemeyi · tespit et~ rn,1• 
kıymetlendirrnişlerdir. MUddelU d!I 
milik dosyayı tetkik etmiş; bunu er
asliye beşinci ceza hakimli.ğine ; dC 
mlştir. Bu davaya gilmrük.Jdare~r. 
mUdahil sıfatlle iştirak etınekt alt· 
Yakında. muhakemeye başlanac 
tır. 

Bayrağa 

Saygı 
a,rtsıs 

Türk bayrağına kayıtsız, e rıll 
aaygı göstermek için vatandıışl~atı 
riayete mecbur oldukları esa re 
Başvekllet tarafından vilayetle 

bildirilmiştir. aJaY 
Bundan sonra, her vatandse il' 

sancağını gördUğU zaman selaIXl reğıı 
mini yerine getirecektir, Bayt~uıı 
saygı gösterilmesi hakkında. bUaııs' 
mektep ve halkevlerinde konfct 
lar verile<:ektir. 

Uzaklardan Gelell 

Bir Güvercin 
D"'cı 

Evvelki gj.in, 
1 
lstinyede ya . 

.J • 1ıo1U Vlô"1.ıe.J~ \r IW•• •niJl 
güvercini yakalanmıştır. GUV~etlı 
ayağındaki halkada T. O. b U"cr· 
ve 37 - 174 sayıları yazılıdır. G "'"I• 
cının üzerinde mektup, pusla, 
ka ve saire bulunmamıştır .. - · nlll<{lt 
Hayvanın nereden geldıgı t ··.,,e.f'f 

edilmektedir. Tetkik olunmak u 
vilayete verilmi~tir. 

Tabanca Taşıdığı 

için Yakalandı . , 
.. otı• 

Balatta oturan Naciye, dun P 8rıtı 
müracaat ederek damadı 'fa)'~ştlt• 
tabanca taşıdığım haber \•erD1 ne•' 
Polis, Tayyarı yakalamış ve ta.be. ıııı1'' 
smı müsadere etmiştir. Ta.yYa.r 
kında da takibat yapılmaktadır . 

BiRKAÇ SATIRL~ ._ ________ ,,_,_ .(?ei,ı 

• zınit Ağırceza Mahkeıneı,J ~ 
1 Bay N atı lzmit Asliye Jc~ 

kimllğine tayln ve nakledllnılşt ' 

, • asrib~ 

M eve.ut hamamların daha tırıl• 
k~...ırlııŞ 

hale konulması - .. ~· 
mı~tır. Beletliye de uünıune b 
ları yaptıracakhr. 

• de tc• 

Posta ve Telgraf ldaresl.11 urtıırı" 
kaüde sevkedllen ıne~·aşııtd' 

yerine müsabaka. ile 18 - SO • ıunıııtl 
bulunan ortamekteı> \"e lise ıne 

1
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PAZA'f!!E~ 

Edirnenin imar 

Planı için ... 

Usküdarda Eskicami avlusunda 
Osman, Ali, SUlcyman adlı üç çocuk 
zıpzıpla kumar oynarlarken memur • 
lar tarafından cürmü meşhut halinde 
yakalanmışlardır. 

Yeşilköy meteoroloji i~tasyonu~
dan nlınnn malumata gore, bugün 

·-----.-::::. 111 

~
inci ay Gün: 31 _:aız~~: 17 
emaziyülahır: 22 Agust ~ 1353 

Profesör Egli, Edirncnin imar pla
nını hazırlamak üzere Trakyaya git
miştir. Plan yılbaşına kadar bitirile
cek ve tatbikata geçilecektir. Tekir
dağ ve Vize haritalarının da yapıl
masına başlanmıştır. 

Galatada rıhtım caddesinde 222 nu 
maralı Necibin kahvehanesinde ku. 
mar oymyan Ahmet, Mustafa ve Hay 
dar tutulmuşlardır. Kumar masasın
da 523 kuruşla bir plaka müsadere e. 
dilmiştir. Suçlular meşhut suçlar mlid 
deiumumiliğine teslim olunmuşlar

dır. 

havanın şimali şarki Anadoluda çok 
bulutlu ve yağışlı. diğer mıntak~lar
dn bulutlu olması, rüzkarların şımal 
den orta kuvvette esmesi muhtemel
dir. 

DtlNKV HAVA 

Dlin, hava az bulutlu geçmiştir. 
Barometre 763,8 milimetre, hararet 

Arabi 1356 Rumı 12,14 
Gtie§: 5,24 - öğle: 1s.50 
!kindi: 15,58 - Akşam: 3 37 
Yatsı: 20,25 - tmsak: · t "' 

rgrıı 
en çok 26,2, en az 16,9 sana~ ı:if'il 
ıa~k kaydedilmiş!!~~~~ 1:.~!~ekt.V 
şa_rkiden orta k~ 



~ 30.s.937 ==================== 2! AN 

Lİsiler Madrit Onünde 'Roma Hükilmeti de 
Kendilerini 1 oplzyamadz 

Jf iikGmet Ordular. Şiddetli 
~ir Taarruz Daha Yaptdar 

Alman· 
ittifakına 

Japon 
Girecek 

let llt-~ 29 (TAN) - Şim.aliprbi ispanyada Santander lai-
14 "-re1t ında~ zapbndan 1011r& hüktbnetçiler aruında yeni hazır
'lıJcı:e~ görülmiye bqlanmqtır. Madrid'de bir taarnız ıiçin 
~endiain· llluf&hede ediliyor. Madrid önündeki isi ordu, henüz 
lllfQıe,h. 1• to~hyamamıftır. Şu günlerde o cephede kanlı bir çar-

Hitlerle 

ve 
Mussolini, 

Elbirliğile 

lngiltereye Karşı, 

Hareket Edecekler 

Planlı 

a ıntızar edilmektedir. 
111 -, HUKUME'l'ÇU..EB 

a 9Gr Kralının vaıancıa. 29 <A.A> - Müdafaa 

Q • • Nazın, Aragon'dakl Deri hareketin 
§Vekıhmize devam etme~..e olduğunu, Casa -T • . RomanJa ve .Belechlt.e'in ga.rblnde kl-

. ~lra. Qzıyeti in Novia - Delmionto'un zaptedilıni.5, 
tiıı ~ 29 (A •) Ba kil' . bulmlduğmıu haber \.'ermektedir. . 
ıı._ • ·4- - §Ve ımı- · 
"!(~ lni kaybet k1e - dı - Zuera mmtakasında Deri hareketi 
la6.. ~ \iıerine Bulgam~-l Bougra gı cenup istikametinde inkişaf etmekte-
~ ~·Ya de.rce r n.n1. ı rıs, a-
~~-1·,,.:_ :ttiğimiz tazi'-·et telgrafı- dlr. """ili Yl.lf ~ ASIL'E:{.E GORE Hükfımet ta.rafında dövllı}en btr A. 

tlcaelins ismet lnönil Başvekil Salamanca. 29 ( A.A.) - Kararga- merik.ab gönWIU asileri hükfmıetten 
~ hı umumi tarafından neşredilen bir tarafa olmıya çağınyor .• 
~ llnsnu Ankara. tebliğde, Aragon cephesinin muhtelif ] • 
eıı 1ıak1aııda ıı? uğradığı acı ma- mıntakalarmda dilşman tarJfmdan Kayıp Tayyareyı 
~ t.aı~ hazin haberi alarak yapılan tazyikin devam etmekte ol-

ıyetıerimi an:ederim. duğu. fakat ya~ıı~~. ta~rı:u.zlarm a~ır Arayanlar 
~tkU ln" Borİ• zayiatla tardedıldıgı. bıldınlnıekt:rlır. Londra, 29 (TAN) _ Mos-ko. 
~6 ine ali onu, bu çok dostane ve Santander cephesınde Navar bvası vadan haber verildiğine ~öre, Ku 
~haeaia kadan derin bir surette Cabuemiga vadisi yol~ıyla Aı:ıturies topta kaybolan N 209 tayyaresi. 

te,ek o~uş ve aşağıdaki tel • istikametinde ilerlemıye devam et- ni aramıva de\·am edilmektedir. 8-... kuratını bild1rm~tir: rnektedir. Liva dün akşam hiçbir mu- Birk~ gtlndür Simal mmtakala... 
Jeste Boris Bulgar Kralı kavemete maruz kalmadan Cabuerni- rmda hanJann':> gayet bozuk ol. 

~ lfa~ler· . Sofya ga kasabasının civarına. kadar ilerle- ması anyan tayyareleri üslerine 
~ bttıuııd k •nın göndermek J{ıtfun- miştir. dönmiye mecbur etmişse de, ha.. 
tı.,.~Uteh u :arı telgraftan son dere- Santander, 29 (A.A.) - Hıı\'as a- valar biraz dü7.elince, yeniden 
~~lık ~818 ?larak hararetli min- jansmın muhabiri bildiriyor: taharrlyata başlanacaktır. 
~etıe~~Ierıme itimat ve rlerin Navar livasının piştnrları bu sa- Levanev!ilki)i aramıya çıkmış 

edelim ın kabul buyurulmasını hah Santanderin 30 kilometre g<ı.rbin olan Amerikalı tayyareci Mat. 
de bulunmakta idiler. Bu cephedeki tern, 75 inci arz derer.esine kadar 

/ımet /nönü harekat piştar muhnrebeleı inden iba- UerJedikten sonra aramadan vaz. 
rettir. geçerek geriye dönmüştür. y 

~· "nan Bac:vekili •• 't 1' .... 
.......... _ U -•.ı-L:-: .. 

~ l emelini Attı 
~~·-"" 1 29 . 
bı.. ~. d'· (A.A.) - Başvekil Me-
"' ~ Urı El . . ~~ . eusıs cıvanndnki ge-
~.U~ ~~a ed_ilecek olan yeni tay-

ı~ li ktebınin temel atma nıe
Yaset etmiştir. -----

4fgan Delegesi 

,ı..~ Aııkaradc 
I~' 'İır 29 (TAN Muhabirin
~k ~ akya ınanevralannda bu. 
~ dete~ . memleketimize gelen 
~ Şehri ~1 Esadullah Han, bu 
~=~~0ı:1ıe ~eldi, Misafir Gene
''\ ~ertıiı a hır müfreze asker ile 
~ ~ ~ ~tkfı.nı tarafından karşı. 
tttli..aı~ ~ 1~h ~an, doğruca Anka. 
t~~ ııo di. Bır müddet istirahat 
t\ıı . ÔğıEld nra Şehrin bazı yerlerini 
~ ~'rethen ~nra, bir aralık Af. 
~~ ~~ anesıne de gitti. 
~~el' &alian. yannki resmigeçit 
'· Yramı merasiminde bulu-

Santander'de hayat normal bir şek 
le avdet etmektedir. Saııtan'i<;!r'den 
Jrlden mili6 esirlerinin miktan şiın
a:ıye Kauzu • ., o n kışıye uaııg oımuş-
tur. Bu esirler. Santoua'ya scvkedil
mektedirler. 

INGILIZ VAPURUNUN 

MACERASI 

Londra, 29 ( A.A.) - DramvH is
minueki Ingiliz vapurunun dün vu . 
kubulan bombardımanı hakkında Fe
arless muhribinin süvar!sin<len bu 
sabah aımirallik makamına bir rapor 
gelmiştir. 

Bu rapora nazaran, Dreamvill vapu 
ru Brest'ten Gijona giderken ~ijon 

açıklanndn silahlı iki asi İspanyol ba
lıkçı gemisi tarafından görülmüı:;tür. 
Bunlar. vapurun İspanya kara ~ula
rmda bulunduğu mülilıazasile vapu· 
ru durdurmak için bir kere l>n-. • .,,kı 

{!teş etmişlerdir. Fakat Dramvill, Is
panyol kara sularında bulunmaıUğrnı 
düşünerek yoluna devam etmiş ise ele 
balıkçı gemileri berayi ihtar yeniden 
birkaç kere ateş etmişlerdir. 

Fakat bu sırada Fearless muhribi 
gelm~ ve bir işaret teatisinden son-

5ofya Yahudileri 
~illstin için 

Kavga Ettiler 
Sofya, 29 (TAN) - Filistinin par 

çalanması meJıelesi üzerinde görüş
mek maksadile evvelki akşam Sof
yadaki Yahudiler, Yahudi klübünde 
toplandılar. Filistinin parçalanması
na taraftar olanlarla olmıyanlar a
rasında müthiş bir kavga çıktı. Bir 
çok yaralı vardır. Filistinin parça

lanması hakkında bu kongrede alı
nan kararlan izah etmek istiyen Dr. 
İzidor Baruh küçük kükürtlü bom
balarla yaralandı. Hadise mahalline 
geç yetişen polis. kargaşalığa sebep 
olanları yakaladı. 

ra hadise kapanmıştır. 

BiR FRANSIZ GAMBOTU 
Bayonne, 29 (A.A.) - Perşembe 

günündenberi Bayonne limanında bu
lunan Fransız gambolu Somıme, bu 
gece derhal şimali ispanya sahilleri
ne hareket etmek emrini almıştır. 

Londra, 29 (TAN) - Birkaç gündür Romadan ve Berlinden 
gelen haberler, Muısolini'nin Eylul bqlangıcında ve hatta bazı 

pyialara bakılırsa Eylulün onunda muhakkak Almanyaya gide
ceğini göstermektedir. 

Reut.er Ajansı muhabirlnln Romad ,-- · 
~-"~'-"""""' 

m haber aldığmagöre; lt.aıya htikft. ~ • ' 

metl Şefi evvell Almanyada Ntirenb ~ Esk·ı s·ır Ülke 
erg şehrinde parlak merasimle yapı • 
laca.k olan Nazi Partisinin yıllık kon 
gresinde bulunacak, sonra da Berll
ne giderek Hltlerle uzun görüşmeler 

yapacaktır. Bu görüşmelerin daha 

mahrem kal.malan için, Bitlerin Bav

yerada Berchtesgaden'deki köşkiinde 
yapılacağı da söylenmektE'dlr. 

ltalya da iftirak edecek 
Havas Ajansmm Berlinden aldığı 

haberlere göre, Almanyada yapıla

cak göıiişmelerin çok mühim mev
zular üzerinde olacağı ve Almanya 
- Japonya ittifakına ltalyanm da iş. 

tirak etmesinin görüşüleceği, üç dev 
let arasında, bolşevizme karşı mües
sir bir elbirliğinin kurulacağı mu
hakkak gibidir. 
Bazı şayialara bakılırsa, halen Av

rupada bulunan bazı Japon ricali de 
bu ziyaret esnasında Almanyaya gi
deceklerdir. 

I ngiltereye karf ı 
karşı bundanböyle takip edecekleri 
hattı hareketin esaslan bu görüş

melerde tava.zz'Uh edecek, İngiltere -
yi bolşevizme karşı bir ittifaka al
manın yollan düşUntilecektir. Maa
maflb .AlmM~ ~ ~ Yon 
Neurath'ın. geçenlerde Londraya ya

pacağı seyahatin sebepsiz tehir edil

mesinin ve bir hafta evvel Almanya 
dan tardedilen Times muhabiri me
seleleriııid Alman - İngiliz müna
sebetinde soğuk bir ha.va yaratmış 
olduğu itiraf edilmekte ve lngilter.e
ye müzakerat için yapılacak her

hangi bir teklifin reddedileceği mu-
hakkak sanılmaktadır. 

Küçük itila/ 
Bugün 
Toplanıyor 
Bükreş, 29 (A.A.) - Matbuat, 

dikkatini yarın Sinaia'da toplanacak 
olan Küçük ltilat konferansına t~ 

merküz ettirmektedir. 
Universul gazetesi, konferansın 

Küçük İtila.tın vahdet ve kuvvetini 
yeniden teyit edeceğini yazmaktadır. 

Hükümdarlarının 

~ Hazineleri Aranıyor ~ 
~ Parls, 29 (TAN)- Fastan ha. ~ 
~ her verildiğfne göre, Amerikalı ~ 
~ alim Jonathan Hampelson, iki ~ 
~ autochenllle ve beş kJşlden iba- ~ 

! 
ret keşif kafilesUe Fasa \'a!iıl ol- ~ 
mu.jtur. Meşhur bilgin, gazeteci. ~ 
lere yaptığı be~·anatta., Atlas ' 
dağlannda eski Yunan felezofla.. ~ 

~ nndan Platon'un eserlerfn<Jr 
~ bahsettiği \'e sonradan denize 

~
, batmış olan me,şhur Atlintit ül-

keı;ıi hüküJJ?darlannm hazineleri. -
~. anyacağmı söylemiştir. Prof e- ~ 
sor Hampelson, bu hazinelerin , 

~ yerlerini şimali garbi Afrika sı- ' 
- ra dağlarmda bulac.ağmı iddia -
- etmektedir. Profesör ayni za. ~ 

i manda, Merkezi Amerlkada yap- t 
tığı hafriyat sırasm<la Maja asa- -
nnda da Atlantit kıtasma ait -

~ notlara tesadüf ettiğini söyle. ~ 
' mekte \'e aradığı hazinede ~·er- -
- yüzünde altmıı kıymetslzleştire- i 
ı 

oek kadar bol altın \'e müctwher 
bulacmiou katiyeüe beyaa et. 
mekt~lr. 

'6'1'1'.1.1-~~-

Mısırdaki ihtilafın 

Önüne Geçildi 
Kahire, 29 <TAN) - Siyasi ma

hafilin gayreti sayesinde, gc~enlerde 
patlak vermiş olan Nahas Paşa -
Nukr~i Paşa ihtilafının önüne geçil
diği ve genç müstakil devletin daha 
doğumu sırasında Mısırın birliğine 

ve kuvvetine darbe vuracak bu çeşit 
hadiselere meydan verilniemesinin 
gayet tabii olduğu beyan edilmekte
dir. 

Yanın imarı 
Van, (TAN) - Çok eski bir şehir 

olan Van, büyük imar hareketleri
nin arifesinde bulunuyor. Ankaradan 
gelen bir heyet, Vanın haritasını al
mağa ve müstakbel şeklini çizmeğe 
başlamıştır. 

,.----
llncelinde Uzak Şarka 1Vl.üdahale lhtimalleri 

~~~.!'hım al ar 
ı:tot ~de .<'I'an muhabirinden) -
bııi "-uha;rnar hareketleri devam 
•i ~ilanı efet hareketinin başın
~ lı!ııi:rdan Bahtiyar aşireti 

tt ıtı:.'°nltrı arnr_ası Alişan, bir mil
' da oldUriilmtiıılerdir. Se 
~ l-'akalanınası bekleniyor. 

"'İl' ----
bit ~firı için Şamda 
Sa. Ortg r:' ~ re T oplamyor 
:Ue~.:V ('l' 
lttı~eli ~) - Muhtelif Arap 

ı························································: 

L .... ~.~.:::~. :.:?.~~-~---~~~ .. ~?.:.~~~ ....... J 
zak Şarka çevirmesi ve Avrupa \.'&- A vrupada.ki kanşık vaziyetin 
ziyetini ihmal etmesi lmki.nsız gö. Sovyet Rusyayı da Çin _ .Japon 

· riiJüyor. Gerçi Jngilterenln yalnız 
Şaııghayda 100 mllyon lnglllz lira. harbine müdahale«'!erı uzak ka.lmıya 
sına varan sermayesinin batmak sebep olacağı muhakkak addedU-
ii7.ere olduğu, hatta bahp gittiği m~ktedlr. Sovyet Rusya, anlaşılan 

söylenmekte ve bu ytlzden lngU~ Um Şarktaki topraklan, yahut 
renin herhalde hareket.e ~ğf müttefiki dış Mongolistamn Wke.. 
tahmin olunmaktadır, fakat bu mü. si taarruza uğradığı takdii'de, bu 
hinı sebebin dahi, lnglltereyl ha.. 
rekete sevkedemiyeceği. temin edU- topra.klan müdafaa mecburtyetfnl 
mektedlr. Çiinkü Avrupadakl vazı. hisseder ve Japonya De harp etmek 
yet buna müsaade etmiyor. ıztırannda kalır. Aksi takdirde 

H arp \'aziyetlne gelince iki ta.. 
rafın her cephede aza.mi şid. 

detle harp ettiği söz götürmez. 
Şanghay gibi muazzam \'e mamur 
bir şehir harabeye dönmüş bulunu. 
yor. Ha,·adan, karadan denizden 
şehre yağan ateş yağmuru sh·il 
halkı peri~ etmiş \ 'e şehrin en 
gilzel kısrmlanm yalap yıkmıştır. 

Diğer cephelerde de ayni şiddetle 
muharebeler vuku bulmakta "'e sa. 
n ırka mensup iki millet birlbirioi 
ezmektedir. 

3 

Ci.fK 
Spikerimizi Müdafaa 
Birkaç zarnandanberl Jstaııbul raci. 

yosunda sesi \'e görüşmesi tatb bil' 
kadın spiker \'ar. Bilhassa Ajans ha. 
berleri ,·erirken görüşmesindeki se. 
Jil-;et, emebi kelimeleri doğru tel&ffus 
edişteki dikkat ötedenberi dikkatimi
zi oolbediyordu. 

Beııılm gibi şive işlerlne meraklı ve 
biraz da ihtısaslı bir kulak i~.in gizil 
kalmıyaca.k bir de husu.."iyett olan bu 
spikerimizin selefme nazaran ~k pü. 
riizsüz görüştüğünü kabul etmek bir 
insaf borcudur. 

Benim kulağıma ilişen hususiyeti 
ise Azeri şivesinde (ler) cemi edatı
nın fikirleeeri, adamJaan ~kllnde o. 
zaulma'>mda.n ibarettir ki; dile ayn 
bir çeşni verdiği için hiç te tatsız düt
müyor. 

Ben böyle Tüıık!:e n yabancı keli
meleri doğru dürüst okuyup söyUyen 
\'e bir tahsU sahibi olduğu derllal an
laşılan bir spike.re malik olduğum111 
için memnuııı olurkeo. (Akşamcı) re. 
fildmiz bu bayanın eenebl kellmelerl 
tam şi\'esiyle telaffuz etmesinden 
şekvacı çıktı. 

Gerçi Chambe..rlaln alemini Çember
leyn yazacak kadar imli. J&öballliğl 

yaptık. Bütüm dünyada alemJertn kn
ıa. .. ma hürmet edilirıken biz, kendi im. 
Jarnızın fonetik olduğu mazeretiyle 
bu kelimeleri doğnı okuyabilmek için 
lmlilanm fonetiğimi7.e uydurduk. o. 
kadar ki; Herriot'yu Eryo yazdık. 
Lakin bwıu kelimenin telaffuzunu 
muhafaza içfn yaptrk. Herrlot keli. 
mesinln t.elaffuzunu bllmiyenler, onu 
Her-ri.ot okumasınlar diye, Eryo 
yaptık. De:nek ki; ~·abancı kellmele. 
rin telaffuzunu korumak için lnllumı 
1eda ettik. Akti&mcı arkadaşDDD işte 
bu telfıffuzun o kelimelerin asıl dllln. 
deki şh·e ile yaptlmasını hoş görmü
yor. Doğrusu ben bu fikirde değilim. 
Ve dünyada yabancı dil konuşmıya en 
müstait kavim Tiirklerle Ruslar oldu. 
ğu hakkındaki rinyete rağmen bir 
c;oklanmızın .yabancı dilleri pek fuih 
söylediğini fakat telaffuzun tıpkı 

Türkçe konuşur gibi olduğunu gör. 
mekle de müteessirim. 

Onun içinclir ki bu spiker bayanm 
Fransızca. lngtlizce ve Almanca kell
melerl mümkün olduğu kadar udla
rmdaki şh·e ile söylemftlfni takc11re 
\'e te"vike ıa~,k lnıhıyonım. 
Arkadaşımızın dediği gibi 8plkemr 

doğru telli.ffuzda nünnme ittihaz ecll. 
lirler. Bizim spiker de ecnebi ~imleri 
ahşmadı~rımız hakiki şi\'e teJi.ff uzo 
ile söyliye sö~·liye bize doğrusunu öi
ret ir; alışır gideriz. 

8. FELEK 

Iran Hegeti 
iz mirde 

Izmir, 29 (TAN) - Iran askeri 
heyeti bugün şehri.."llize geldi, va
purda karşılandı ve gece fuarı gez.eli. 

ıraktan Kaçan 
Zabitler 

Bağdat, 29 (TAN> - Maktul Be
kir Sıtkı Paşa taraftarlanqdan bir· 
çoat zabitlerin· Suriyeye ve Lübnan& 
müteveccihen hareltet ettikleri bildi
rilmekte ve Bekir Sıtkı Paşanm çok 
sevdiği yaverlerinden bir zabitin de 
ortadan kaybolduğu söylenme)cte
dir. 

lzinsİl inen 

Alman Tayyaresi 
Şam, 29 (TAN) - LUbnanm Ra

yak şehrinden haber verildiğine göre, 
içinde ondan fazla Alman zabiti bu· 
lunan bir Alman tayyaresi, Rayak 
tayyare meydanına inmiş ve zabitler 
şehri gezmek istemişlerse de ellerin
de ancak Rayak üzerinden uçmak 
müsaadesi olduğundan tayyare der
hal havalanrnıya icbar edilmiştir. 

- -0-

Tarih 
Kurultayında 

~ ~- lı~ca.line davetiyeler gön 
Ilı ~~da to ıe\1at, eylflllin seki -

'4lt l!d I>lanacak olan "Filis-
tıct~ ~l>~n Yahudi tehlikesi ltar

l ~·· ~on~a.. düşen vazifelerin 
"~b.._ ~ltıdı ~ sıne çağnlmışlardır. 
~f~ gına .. . 
~h ~ tol>l gore davetıyeler, 
~ se tnU IYacak olan "Filistin 
~it l!:ı~aa komitesi reisi Ne-

. laratmdan gönderil-

Ç in-Japon harbtnlıı geniş bir 
mahiyet alması ve bu har. 

bin uz&),p gitmesi ihtimalleri, har. 
bi kısa kesmek için müdahale vu. 
ku bulup bulmıyacağmı dUşünml. 
ye saik olmuştur. lngiltere, Ame. 
rlka ve Sovyet Rusya gibi Uzak 
Şarkta büyük menfaatleri ve geniş 
ali.kalan olan devletler, Japonyaya 
müracaat ederek bu menfaatlerin 
sıyaııetinJ istemiş bulunuyorlar. Fa.
kat bu üç devletin bir araya gele.. 
rek müdah.ale etmeleri lmkim he. 
nüz t.ebellür etmeml,tlr. Bu üç dev
letin bir araya gelmesi ve mUşt.e. 

rek harekete geçmesi ihtimali, 

hatta lmkinsrz denllecek derecede 

zayıftır. ! Bu üç devletten lngllte. 
re ile Amerikanın birlikte hareket 
ederek ayni müdahaleyi yapmalan 

daha mümkün olduğu halde bunla

rın da böyle b~yl dtişünmedikle. 
rl anlaşılıyor. Avnıpadakl vaziyet 
lngUtereyl son derece meşgul ettiği 

~in bu de•letin nazan dikkatlnl U. 

lngllterenln Uzak Şarka müda.. Avnıpada faşistlik tuğyanlarmm 
haleden uzak kalacağı muhakkak alıp yürüdüğü bu sırada Sovyet 
sayıldığı gibi Amerlkanm da t.ek Blrllğlnln Çini kurtarmak ve Çin 
başına bu harbe müdahale etmesi kuvvetlerini desteklemek için har. 
beklenmiyor. be iştirak etmesi beklenmiyor. 

O halde Uzak Şark harbinin Ja.. 
Kala kala Sovyet Rusyanm ba ponya De Çin aruma inhisar et. 

harbe karşı alaca.b vaziyeti tetkik mesl ihtimali, e.n kuvvetli ihtimal. 
etmek gerekleşiyor. dir. 

Japonya Baş\•eıklll dünkü beya. 
natmda "Çini, harp edemiyeoek de. 

recede ezmek l&znndır,, demekle 
Japonya.nm Çin kallanmasma kar. 

şı güttüğü kini anlatmış bulunu. 

yor. Buna mukabil Çinlilerin de e
zilmemek için bütün kuvvetlerile 
uğraşaca.kJan muhakkaktır. 

DemeJ< ki Çin - Japon harbi 
müdahaleden uza:k kalmakla be. 
raber tam minaslyle ),lacı \'e ezl. 
d bir harp olacaktır. 

Atina, 20 (TAN) - 20 eylülde I!· 
tanbulda toplanacak olan Türk Tarih 
Kurultayında Yunanistan namma Ar
keoloji profesörü Marinos bulunacak
tır. Profesör, Kurultay içtimalan IJI· 

rasmda 2 inci bin senelik devredeki 
Küçük Asya ve Girit münasebet!e::-i
ne dair olan bir tebliğ okuyacaktır. 
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1 Sinema Aleminde Bigada Şap 
Hastalığı 

Mücadelesi 

Radyo 1 1 

Marlene Ditrich'le 
Greta Garbo 

Hiç Görüşmemişler 
Konulan Kordon Eylul 

Sonunda Kaldırılacak 
Biga, (TAN) - Burada çatal tir

naklı hayvanlara lnz olan "Şap bas
talıjı" qıUcadelesine devam edilmek· 
tedir. MUcadele çok ciddi olduğu için 
but.alık civar \{azalara geçememiş, 
olduğu yerde kalnw,tir. Tecrit olunan 
bazı köylerin hayvanlarına, son giln· 
terde kendi meralannda otlamalan 
için müsaade edilmiştir. Gün geçtik· 
çe huta1ık haf"ıflemektedir. 

Şehrimize oynatılmak bere getl· 
rilen dört ayı da tedaviye tlbi tutul
muttur. 
Hutalık dolayıaile bUtUn nakliyatI 

at arabalan yapmaktadır. thtiyata 

riayeten develer bile hastal:ııklı mmta 
kaya aokulmamakta, onlarla da nakli-

yata mtıııaade edilmemektedir. Yeni
den hutalık nUkaetmer.se eyltU niha
yetine doğru kohulan kordonun kal
kacağı tahmin olunmaktadır. 

Mellon 
1 Ölum 
Döşeğinde 

Gtbltbl programa - ı.taaW 
OOLE NEŞRİYATI: 

30. 8. 37 saat (13) te Wer Bayra
mı mUnuebetile konferana. 

Beyoğlu halkevi bafkam Ekrem 
Tör tarafmdan. 

Akpm Neplyatr: 
Saat 18,30, Pllıkla dana mıusl:kisi. 

19,30, Afrika av hatıra.lan: S. Sali
hattin Cihanoğlu taratmdan. 20, Nec 
mi ve arkadqlan tarafından tn1* 
musikisi ve halk tarkılan. 20,30 30 
Ağu.Btoa Wer bayrammm ta inci yıl 
dönUmU mtinaaebeWe Cttmlıuriyet 
Halk partlai namma konferans: E
mekli • Yarbay H&kla taratmdan 
20,50 Safiye ve arkad&flan tarafm-· 
dan ttlrk muaildai ve halk p.rlulan 
(Saat ayan) 

21,15, ORKESTRA: 
22,15, Ajana ve Borsa haberleri ve 

ertesi gUnUn programı. 22,30, Pi.Akla 
sololar, opera ve operet paİ'çaları.t 
23, Son. 

• GtnliD Program.. Ola 
llU'll' KON8EJll.EB 

7,10 Berlin km& dalapı: Battf 
Puar muaikiwi, (8.15: Devamı). 
9,20 Parla kıaa dalguı: PWt. 9,15 
Berlin kıaa dalgası: HafJf muaild. 
9,45 Parla kısa dalgaaı: Pllk. 10,30 
Keza. 13 Paria kısa dalgaaı: Kon
ser nakli. 13 Berlin ima dalgası: 

Yeni tarzdd 

Fevkalad 
Bir Pud 

Buldum 

Marlene Ditrich'in emip pozlanndan 6iri 
Amerikanın çok zengin bir adamı 

var ki ismi n&8Jlsa Rokfellerler, Van
derhlltler gibi hariçte duyulma
mı§tır. Bu adam, Amerikanm eski 
Maliye Nazın Mellondur. DUnya yU
ztınde zenginlik Bll'&Bında ya dördtln
cı, ya beşin~i gelir. 

Hafif musiki konseri (14.15: De
vamı). 13,10 Bilkree: Konaer. 
14,15 Parla ima dalguI: Konaer 
nakli. 15,30 Berlin ima dalgası: Sinema Aleminin garip vakalan 

yalnız perdede ve fılmlerde değil, ai• 
nemaya mensup olanların tabi! hayat 
lannda da çok rastlanan ,eylerdir. 

GazetecDerl Azarlıyan 
Bir Sinema Ylldm 

IZMITE 
ISLIYEN 

Hafif musiki konaeri. 18 Vaqova: 
Küçük orkestra. 18 Pqte: Çigan 
orkestram. 18,•5 Berlin luaa dal
gaaı: Askeri bando. 19,12 BUkret: 

Holivutta da elbirliğiyle tasdik e
dildiğine göre, bugün, Amerikada ve 
hatıl dünyada, bütün fılmleri, iatis
naaız bir ~tte rağbet görmUş, iki 
artist vardır. Bunlardan birisi, Al
manyalı Marlene Ditrih, diğeri de Js. 
veçli Greta Garbodur. 

Bu artistlerin her ikisi de doğuş iti 
barile Coel'Dlen Irkına mensup olduk
lan, Holivutta birlbirinin en kuvvetli 

rakibi ild sanat bllrcU olarak tanm
dıklan, yekdiğerini cidden merak et
tikleri ve belki de biribirlerinden net 
ret ettikleri, birlbJrleriııi k&rllhkh 
k1&kandıkları halde hW. karfıka~ 
gelmemiş, konuşm&Dll§, biribirlerinl 
görmemlelerclir. 

' 
VAPURLAR Mellon 82 yaşında olduğu baılde ö

ınm döşeğinde yatıyor. Bu demir ya-

•-n (TAN lz .. pılı adamı yataklara düşüren sebep, 
~ • ) - mit korfezine V . . 

ifliyen vasıtalardan birçok fi.klyetJer ergı kaçakÇISI ıthamı altında bulun 
vardi!'. Devlet Denizyollannm İzmit maktll'. Amerika Maliye Nezareti, 
körfezine tahai8 ettiği Uğur isminde- Mellondan 1931 senesindenberi vergi 
ki vapur küçük, bakımsız ve yolsuz- beyannamesinde gösterilmemiş ka
dur. İltan bul • İzmit seferini 9 saat zançlardan dolayı 3,089,000 dolar is
gibi pek uzun bir zamanda ve güçlük- tiyor 
le tamamlıyabilmektedlr. · 

Körfezde işliyen diğer motör1U va- Mellon kaçakçı ithamından kurtul· 
sıtalardan da ftkiyet edildiği görül- mak için Amerika hUkftmetine 111 tek 
mektedir. lifte bulunmuştur: "Benim on dokuz 

Körfea balkmm prit esiri st!neler- milyon kı~etiııde bir eski sanat eser 
Cleı 7"" 11 Ol1-yc>1111m-:Rt'. BUDU "1Hlete 

Jet Denizyollan fdaresı hiç :~nse · oı·· ·· d ta t 

Romen musikial. 21 Llypzig: Bil
yUk orkestra, Sopran. 21,15 Bük. 
ret. radyo orkestruı. 21,15 Ber
tin kısa dalgaaı: Hafif musiki. 
21,40 Prag kısa dalguı: Hafif 
musiki. 22,25 Prag 1ma dalguı: 
Halk musikiai. 23,15 Peete: Çigan 
orkestrası. 23,25 VBJ"IOV&: Muh· 
telif milletlerin milli dans bava
lanndan. 

lfl/t ................... .. 

Denız Yollar~ 
iŞLETMESi 

\centelert: Karaköy Köprllbal} 
ret. 42362 - SlrkecJ llUhtlrdi.ı 

- zade Ban. Tel 22140-

ZffiİrT uaı-ı , .. 
yeni va lanmm eldiği . vereyım. umum en sonra mam • 
çare bJ:'ahdll'. 1 zaman bır le milletin olsun. Bu sayede Vaşing-

ton, Roma ve Paria sanat müulerile MÜ nasebetilE 

-- ·. 
Tesadüf bazaıı iki artisti karşılaş

tıracak olmut, hattl bu karplaşma. 
bazı film rejisörleri tarafından tertir 

edilmif, fakat her seferinde de iki 1&· 

natklr birlbirlerini görmekten çekiD
mJelerdir. 

Coiülanc:e Bennett rekabet edebilsin. Bu kolleksiyomı f k ad t u-ı. Ertuirul Sadi Tek ev ala e pos a 

Ne Greta Garbo, ne de Marlene Dit 
rih kendilerine bu mesele hakkında 
hiç bir &ual aornJmasma tahammUl e
dememektedirler. 

-çguur Fran.sıa aanatkln Charlea koymak için bir müu blııası da yapa· 
Boyer'nin kansı, A.merikah sinema ar Bu sece Mevcut poetalara ili.veten 
tisti 8&rllDl ve dilber Pat Patterson'- BEBEK ymı. Fakat benden bakaya vergi• ı ANKARA vapunı eylWUn bi· 

temekten vazgeçiniz." rin · ba 
un Normandie gemisinde bir kabine cı çargam gUnll &aat 15 te 
tuttuğu ve Avnıpaya ge\eceği pyi bahçesinde büyük Amerika Maliye Nezareti 19' mil· Galata nhqpundan kalkar&); 
olmuetu. Fakat vapuru kartılamıya MOSAMERE yon dolarlık teberrU Ue binayı mem· doğru Izmire gidecektir. Fuar &· 

giden gazeteciler, gemiden Pat yerine nuniyetle kabul edeceğini ve bu aene çık bulunduğu ml1ddetge fotoğ· 
Fakat birçok ldnuıeler, Gretayı, 

pıice ve kıyafet değiştirmiş bir hal
de Marlene Ditrihi eeyrederken gör
düklerini söylllyorlar. 

başka bir 88l'JllD dilberin çıktığını ~vergiden bu mikdarlann vergisini raflı gldit - dönUt bileti alan· 
gördWer Ve bunu da çabucak tam- ve hayalı uarlaımttir. Fakat kendi. mdireceğini söylemiş, fakat bakaya· lara yüzde elli temtllt yaplmıl.ll· 

Fakat bu iti aalmdan bilenlerin de
diklerine bakılıraa halrilraten iki ar
tist biribirlerini f"ılmde, ne hayatta 
görmemiş bulunmaktadırlar. 

makta Pcuunediler. ilinden yine bazı izahat almak kabil nm bir dolarından bile vazgeçmemiş- tadır. 
Çllnkü bu sanpı kadın Constance olmuş artistin, 3 hafta kadar Framıa- tir. 1 Saym yolcularm Karak6yclekt 

Bennett'ten başkam değildi. da kalacağı ve Amerikaya dö~Unce Bu vaziyetin 11zUntilsU demir gibi ~~ ml1racat etmele 

Genç ve gbel artist yorgun olduğu (Mantıkaız qk) filmini çevireOegi ~ yapılı 82 yqmda genel ölUm döşeği- ••-.... - ... ·---· •-miiiiiiilıılıılılmiiil-~ 
için, guetecileri hayli sert karflİmul la§ılmıltır. ne dÜ§Ürmtl§tilr. 1 

- Yukanda miufirler var, n&8Jl etaem de öteye 
kadar bir gidiverseın ayıp olmaz mı ki? 

Vergici "Dur sana kolayım bulayım" diye mer
cllvenin ,.ıt başına gidip trabzanlara vurdu. 

- Hemşire hanım, heDlfire hanım! 
YUzbqmm kansı merdiven bqma gelerek cevap 

verdi: 
- Beni mi çağırdmlz! Ali Efendi! 
- Evet. Banma annemin on dakikalık bir iti var. 

Kendiaine yardım eder misinis ! Gayet mtuıim bir lt
Ve diğer l>irkaç kadmm anlamamuı için lugatli 

bir surette ili.ve etti: 
- Evrakı mevnıdeyi, didenıintizar olan ma

halli diğere 111&1 ve bilkırae tebsira.tta bulunarak he
men avdet vukubulacaktır. 
Ytızbqmm hanımı, vergicinin makamla 116ylediii 

sözlere gülmemek için mendilini JBırdı ve göjei1 fı
kırclayarak: 

- Bqllirtüne, nisvanı mevcude müddeti muayyene 
için füruht olunur. 

Hafız Hanım merakla aordu: 
- Ay oğul! Oyle arapça ne konuşup duru1onıu

nuz? Ben de bileyim. 
- Karga dili bu hanım anne. Sen gak, guk d~

ğimize bakma da işin dumanı doğru çıkam. ona '>ak. 

Hadi bakalım. 
Ali giderken Hafız Ham.ma işaretle apğıJa katıp 

örtmeeini getirtmesini tenbih etti. Ytlzbaf"'m hanımı 
da, büyük hanımla bir acele işi çıktığından ~ on 
dakikaya kadar geleceklerini mUnaslp bir lisanla 
misafirlere anlattı. Onlan Bacı nineye bırakaraıt a,.. 

p.ğı indi. Alellcele öteki eve gittiler, nefes nefese 

anlattılar, mektuplan okudu.tar. Onlar da mukabil 

mtıjdeyi verdiler, Hacmm mektubu tekrar okundu. 

Ytlzbapnm han.mu: 

- -109-
- Oyle)'le, dedi. it kolaylqtl. Efendi, Erden Bey

le banfmak istiyor. Ben gider gitmez her şeyi yaza
nın, Erden Beyin gl1zel bir cevap vermeaini bildi-

ririm. 
Sonra Hafız Hanmıa dönerek\ 
- Hanım teyze! Sen de teabthlni, mendilini, gelen 

mektubu iti minderin. Uzeı1De bıraluver. 
- O da ne olacak? 
- Gelen mektup gaYet iyi. Hacı Efendi içm fena 

bir teY yazmamış, GUner Hanmıdan. ann<M.!1nden 
bahsediyor. G6ya bunlan giderken unutmupunuz da 
Hacı Efendi gelince bir teu.dilfle OkumlJI. 

Hafız Hanım netelendi: 
- Çok akıllısm kmm. 
-Onun Bll'UI delil, haydi gerlain geriye! EvdeJdle 

rin canı Bilalmum. 
Hafız Hanım, GUnerln lkl aattenberi pembellğini 

muhafaza eden yanak1anm öperek çıktı. Arkumdan 
yUzbafl"m hanımı GUnere d&lcltl, glllerek: 

- GörUyol'BUD ya, hep leDln için. DuvakladJğnn 
gUn eğer bohçalıium (hediye) hazırlamamn All
malJah yanaklarmt kopannm. Soma karpama pan

car gibi çıkamn da leDl beienm& 
• GUner, gUlerek bqmı inoe battanlyepin altm& IÜ· 

J.adL Bacı nine misafirlere, gelfnllline dair bafladıtı 

hiklyenbı yanama gelmeden, döndtller. 
Miaafirler a.rasmda hiçbir soğukluk olmamt§b. Bir 

taraftan Bacı nine, diğer cihetten vergiclnin bmr:e 
hemliresi işi idare etmişler. Bir aralık yOzbqmm 
hamım, Otedeki meseleyi vergicinin heıqireeine u
aulcacık anlata: 

- Hemen gider gitmez ağabeyine bildir. Yann er
kenden bize uğrasm, mektup vereceğim. 

Hafız Hamın, erkln minderinde miaaftrterle p.Jc. 
ll.flYor, yemif, terbet, kahve ikram ediyor. Her va· 
kitten ziyade hatta herkes tarafından bWnen a1dn 
tablatine rağmen genç bir kız gibi fıkır fıkır mJq.. 
firleriıı araamda. Hafız Hamını aevmiyen bulunma

dığı için, ihtiyar kadmm bu keyfi oradakilere de 111-

nryet etmi§ti. O kadar ki. vergichıin hemotreel, yen
geeile apbeyinln taklitlerini bile yaptı. Batta geUıı 
oklufu halde hepsi gUlmekten kırıldılar. Eter ver
gici bunlan duymue olsaydı mutlaka: 

- Ya! Benimle mi alay ediyol'BUDuz! Durunu he
le, ben de ıize inat gelecek ram•zan orucumu bqtaD 
qağı yiyeyim, bUtUn gllnahla.rmıI abe JUChraymı. 

Derdi. Fakat o Pmdi. klUbiln uydurma aalonu ar
taamda, halkı etrafına toplamıl batka bir &Jaym en 
canlı DQktaamda. Bir ara iWhdan bahie &CjDak ı.tı. 

yenler oldu. Vergici hemen itiraz etti: 

- Yoo.. Olan oldu, giden gitti. Şimcll 
Bilie Al1ah aellmet venin demek dtıter. 

- Keyifle bir oh çekmek te yasak mı! 
- Qelaıen bile içinden gek. Makamını, 

muhatua ederken bqka. """' 
Kuap Deli OIDwı kahve ocalı tara.fmda ıcU: 

dan ataJdı: 
- Ali Efendi haklıdır, merWte ~ rJtlJ 
L&fı matmak iatemtyen Ali efendi. flJlldi 

mana çattı: ar1lild. 1 
- Berkeee akıl wrecettne Ml dlvanıh _ ... • 

tUn. KalmUdtıril Beyin pbal yoktur ]la; ~ 
diline bakma, haydi timdi 1oJJ1n1 e1kemJI 
ae pJerln faıtaeı gibi açılır. ~f 

- Badi, hadi l8D de, hera.l bıraJdJll 
bana mı eanyon ! 

- Ben ne aarayım, dlvamharp reial aeDi1l 
•nlmıf. 

- Hemencik ona da batlanDl bat 
MalmUdttrUne g&s kırptılar; mtldUr~ 
- Olman ap! diye wlendi. Bu gece bir iP' 

mı? 

- A.. A- Nidecebbı ! • 
- Yarmı saate kadar yGla Çlkablllr mlb· 
Deli o.mu kendi kendine ham~ 

dl· 
:_ tnnallabı mıbal•birlll! Galfba meJDle~ 

metl hep ka:vmaum veklllerlndell açıldı. Sell 
Efendl,e mi 1lJall mlldOr bey! 

Dfeden btrllll kalktı: 
- Candarma kumanda.nmı çapymı Ull 

Osman dayıyı mı t.eeUm alam! 
Deli Omıan fırladı. Hem atısJılm& mpra 
ya~ Hem ele W yetlttlnni1e:: ,._.. 
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l Ahrnet Emin YALMAN 

ki~N'ın hedefi: Haberde, fi
.... e, her şeyde temiz dü· 
• 'llat • .. ' •• 
Da... ' aarnın11 olmak, karıın 
t> -.c;et • l 
~o nuya çalışmaktır. 
r . 

CONON MESELELER! 1 

Borsa Oyunları 
Soq , . 

1 )l:f'll .uı erde matbaamıza borsa o-
~~ h:._ ........_da birçok şikayetler 
teıeto; or. Bizzat matbaaya gelerek, 
~)( ederek, mektup yazarak bir 
keıı;~tandaşlar, borsa hakkında. hem 
k~- dertlerini dökü"orJar hem de --sb b. ol ' 
11,._1 ır memleket meselesinin has. 
._YetJ 

11 e tetklkbıl isti.rorlar. 
Clığı ~ Vatandaşlar şahsen canlan yan 
tltıki(ln rni şikayet ediJ·orlar, yoksa 
~ ve Slkayetlerl müsbet midir! 
te u birer birer ara.5tıraca1i vaziyet. 

değiuz Ki daJd • nıl Türk borca hakkın. 

KADfLAR 

SALTANAT 

SÜRERKEN 

C ümhuriyet Müddeiu
mumisi Bay Hikmet 

Onatın odasındayım. Hikmet 
Onat, Eyliilde açılacak Türk 
Tarih kongresine ve sergisine 
yeni ve eski kaza tekillerimi
zi canlandıran tablolar ve re
simler hazırlatıyor. Masanın 
üstündeki eski bir fotoğraf na
zarı dikkatimi çekti. Fotoğraf
ta hakimler heyeti ve müddei
umuminin arkasında daha ha
ktnı bir yerde gururla kurul
mut bir adam görüyordum. 
Sordum: 

- Bu da kim? 

geıırı Pa~s telgraflanrun mwıtazam 
~ ediğ.uıden \'e ,·akti zamanında 
~ıgtndan şikayet ediyor, kimi 
liikJe Yadaaı çimemto geleceği ve güm 
ıllnda l'tlen kolaylıkla g~irileceği yo. 
~ rivayetlerle ~imento eshammm 
lelldı~rnettü tevzii ve yiikselmesi bek 
ti .ı,,'1 bir sırada diişüriildüğtinü ile- E ski mUdde.iu.m~ımi Saylav Ke 
th1

8

1~tüyor. KimidevJetin itibarına. nan selefını zıyarete gelmiş 
~ Uktı olan ~ham üzerinde bile ti. · 
lat ,. borsa taratmd:uıı yanlış şayia.. - Bu resim eski ve acı bir hatı
cltğı e oyunlarla ortalığın kan~tınl- ramı uyandırdı. Dedi. Müsaade ed.i. 

.;,• llnlatıyor. niz de muha.nirin sualine ben ce-
._ rsa bir kumar yeri debrildir. Us- vap vereyim. Hem l'!eVabım gazeteci 
ı.~_ldarnıa.rın karanlıkta :rlnyetler çı leri de alakadar eder. 
~alc hi.dlselerin tesirini tahmin Bay Kenan yeni bir acı duyar gi. 
~tele alını sabm yapan vatandaş. bi, ccmJelerin Ustünd~ heyecanla. 
hı ıarara uğratablleceklerl bir yer durarak anlattı: 
iti: değildir. Borsa, memleketin. "- Yirmi yedi 
cıır 't:ını elinde tutan bir mali terazi- senelik memuri
ını;, "eınıeket menfaatine uygun ol- yet hayatımın on 
1ııa: tesirlere karşı burada sıkı bir yedi senesini Is
th. kabe bulunması çok tabü bir ih tanbulda geçirdim. 

KAPITULASYON 
"'rtır 
k~_.: Hakimlikte ill. 

lldı~ö~iinden Naci Erer im7Jlsile vazifem lstanbul 
rlh .• "''Dlıı bir mektupta hu hususta 

GUNLERl~DE NELER 
k._~ate değer sözlere tesadüf ettik. bidayet müddeiu-
-.ıtlları a''ll" s """S '-'a'"'·oruz. mumi muavinliğidir. tJmumi harbe 

,..., "' "'n a~ı,ıg.., .J ·-,, dd" ed ·· 1 d b" · · 
~İirk ti .. . d teka um en gun er e ırıncı ce-..... parasının kıyme uzerın e . -> h .. -~.u .. nı.R. 

dıııı.. ... "'4'• r.u.111 ıu ' ıunıuu;;- -.ıa.ımahk~ı;ınalııP. d'?r-'lıdın ' O ~ 
-• Yan . .. . ~ • kamını ben ışg e ıyor um. va.. 

oı lannrzı büyük bır a.ffi.ka. ile kitki matbuat davaları hemen her tttıcılltrı 
tıuır · 

~d ın gayretfore ,.e l\lcrltez Bar.ka-
lctrş a ~lriken otuz milyona yakın altın 
hali ıtıb'lna rağmen, Tiirk parası, ci. 
~t" Pataları arasındaki hakiki en 
'4~Utı kıynıettni bulmuyor .. · Neden?. 
b01's ~ıra.ela sidn parmağınız kara 
01arn~~ı. Çok büyük bir isabetle, amil 

l'ij i< gö terlyor .•. 
~a.ı· t]( P:trasrna kasdeden şahıslar 
tı ~~~ .. Fnknt hu unsur•ann fnaliye
~ 'l'ut ıı ş.u saha.da mı? Bunlar sade
~~ k t>araslle mi oynuyor? llaJ,r! 
~h borsa.s•nm dışında olduğu gibi, 
da~ \'c t.ahvllfı.t piynsnsm'M dı"mcla 
()., "'~le bir kara borsa ''ardır. Rnr~
"at 

1
•1"l( ~hrvn ''e tııhvi•iitma, Tiirl< 

ll'!ldaı 1 ııl!t. ~ nrrn sermayesine, kasdolu.-

""ll<ıısacli :\1ikseJnıc ''olunda Herlh•er ... etnı . . 
hı>.<) eket!erdc, hnlkın tasarntf1.an 
hıl't. e 0lduğrı gilıi sadece bankalarn 

lıtdı~1.kla. iktifa edilmez. hlss<> "" 
•ı v \e tahvil de atmar:ık, hem kendi

~~ lıern de milli istihsal daha ''e. 
~ tıettcelere erlçtirilir. 

lıtı ~lardnkl tasarruf mevduatı 
'ttı r artt ğr halele, halkın, hisse 
'ecıı Ve tah,•ilfıta lmrşı alakasız kal 

l@tı 1' blıt, ba5ka, yani hakiıki, sebep-
~~l'atnı~·a sevl<ctmiyecek mi? 

hıı,ı~ gerçek dheti şuradadır ld. 

hıı.tt• hu gibi tahvillere karşı ürkt'ı~. 
ak k . ~\'\it or a:!rtır. Çünkü muhtehf te-

ıtı.. ~lerıe sermayesinin bir ktsmı. 
-c eıcı · 

'tı .eb gideceğine kuwetli bir kn-

' ' nrdır. Borsa, hal·alinde bir u
'l'eltı manzarası arzeder. 

tltılttll e"Vllçı,Uz borsanın, hiç arzu e
~tıı~ blrsey olduğu şüphesizdir. 

4.1(111 b daima harelcet olmalıdır. 
~~ ııı~· lı hareket~ nonnnl bir şokil
'l!(i~i, !ktısadi, ynni bir kelime ile 

gün mahkemeleri işgal ediyordu. O 
devrin - bazıları hiila hayatta olan -
maruf gazetecileri, b:ışmuharrirJeri 
mesul müdürleri mahkeme koridor 
larında sık sık görünüyorlardı. 
Bundan başka bu gibi davalara ne-

dense fazla alaka duyan Darülfü
nun talebesi dinliyenlerin çokluğıı
nu teşkil ediyorlar ve mahkeme sa
lonln.nnı ağzına kadar doldw'Uyor
lardı. 

lşte böyle dinleyicisi bol günlerden 
birinde idi. Bir gazete gümrük res 
mini vermeden maı kaçıran bir ecne 

lan şayiaları biitün borsa mahafiline 
ya~,lır. Ve ondan sonra küçük ser
mayeli Türk urJsuru zararda.o ka.ç
malt: için d(\rlıal mallarını ucuza sat
mrya nıec:..ur olurlar. Şayanı dikkat • 
tir ki bu muameleler, ekseriya, bor. 
sa:ra intikal etmez. Taka." suretile el- ': 
de~ farklandırılır. Fiyatlar daha sü. 
ratle iner; ,.e asgari bir noktaya gcl
cliği zaman, bunlar ayrıl nisbette külli 
mal abııya başlarlar. 

Jlafü, bilhassa hava oyunu o~namı 
yan luıJditi alıcı ve s:ıhcılar, daima 
bu pll\nlr h:ıreltetlerle ~oyulur. Türk 
\'azıı kanunu, t·u gilıUeri, Ce7.a kano. 
nunUilı 858 • 8:">9 uncu maddelerile 
"piyasanın artıp eksilmesine sebebi· 
yet verme .. " clirmUnıden el olayı mes
ut tutmaktadır. 

Nazan itibara alındığı takdirde, hu 
maddenin müessir olacağına şüphP 

olmamnlda beraber, meseleyi ~deee 

basit bir speküHisyonculuk cephesln
dr.ın tetkik etmek doğru olamaz. Or. 
tada, \'atanda.şlann heder olan serrna 

~·elcri, yabancı ellere ~eçen milli iııı
tihsal \•asıtalan \'ardır. Ve nihayet 
bunlann hPpsinden acı olarak devlet 
istikrazlanndan halkın itimadını sars 
mıya kadar gidilmekte, yani devletin 
mali itibarına kndar dil uzatmak cü-
rf'ti işlenmektedir. 

Türk borsasmı, bu, milli sermaye. 
ye kasdedeın panı.zitlerde.n kurtarmı

ya koşar. sahrlan sizden bekleriz." 

OLURDU1 

lbrahim Hakkı Konyalı 
bi hakkındaki uzun bir makale neşr 
ve bu ahlaksızca hareketi, mad. 
de göstenmek suretile ve pek haklı 
olarak tenkit etmişti. Bundun muğ
ber ohın ec~ebi belki mensup oldu
ğu devletin ku\'Vetine güvenere~c 
haksızlığı, bildiği halde mahkeme-

ye müracaatte gecikmemiş ve gaze. 
te aleyhine bir dava açmış. Bu da
vanın muhakemesi de o günkU m.ah 
keme listesine konmuştu Sıra gel
di. Müb~ir davanın müşteki ve 
maznunu çağırdı. !ki taraf ta ha
kimlerin huzuruna çıktılar. 

Çinin Parçalanması 

llbcı rnıııer mliessir olmak şartile .. 
1'11!.lıı~l'e l~e hlm alrsinedir. Borsa ha. 
<le l'atı' g1.7.11 bir zrm.ni te.~ekkiil halin
!ı.;ıe., ~cıJar fiyatlara hakimdir. llii.
ttı lbıta?. l!lea}( bir ,.e Uedtr. Ve bunlar 
~~'a ~':'bir şekilde hareket ederek. 
~ 'l'aıeb'1

11lerıe tahvil birden satar
)' ııtıs ht a~n arz, fiyatlar üzerinde 
~ ~'- kt clu Ukliik vli<mde getlrmi. 

t en coulissier'lerin de ya-

Bu mektupta. müsbet iddialar var
dır. Maliye Vekaletinin bunları tetki
ke alika göst.ereceğine şüphe etmiyo. 

Japonya- Ben bu İfİ münhcuıran ammenin •elameti namına 
yapıyorum. 

ruz. - lngiliz karikatürü-

_...Q zaman kapitülasyonlar hU-
küın sürdüğü için ecnebilere 

ait davalar da her ecnebinin men
sup olduğu konsolosluk tercümanı 
mahkemede hazır bulunur ve hl
kimle:c heyetinin arkasında, daha. 
yüksek bir yerde otururdu, işte bu 
bahsettiğim davada da şikayetçi o
lan yabanc.mm mensup olduğu dev. 
let konsoloshanesi baş tere.Umanı 

da malum olan mevkii işgal etmiş
ti. Muhakeme başladı. Davacı ve a
vuaktJ fikiyetlerin.i kendi gürOf)erl 
ne göre izah ettiler. Suçlu olan ga
zetecinin de sorgusu yapıldı. Suç
lu vekili yazılan yazının hakikate 
uygun olduğunu ve şi!<ayetçi mevki 
inde bulunan zatın gilmrük resmi 
verıniyerek kaçırdığı malı mavna
lara yükliyerek Haliç iskelelerinden 
birine çıkardığı, bunu da ispata 
muktedir olduklannı izah etti. 

Davanın bütün safhalan ecnebi
nin aleyhine çıkıyordu. Nihayet be 
yet kısa bir müzakereden sonra 
knrarmı tefhim etmiye haşladı. Ne
ticenin aleyhine cıkacağım anlıyan 
baş tercüman herhalde davacılarile 
anlaşmış olacak ki derhal ayağa 

kalktı ve bağırdı: 
- Ne böyle bir kararı kabul ede

rim, ne de böyle bir mahkemeyi ta
nının. 

Sonra da büyük bir 7'..afer knza
nanlann gururile ellerini, ko!larını 
sallıya sallıya mahkeme saionun
dan dı~nya çıktı, gitti. 

B u vaziyet karşısında tavanın 
başıma yıkıldığım hıssettim. 

En ziyade salonu doldur an vurdun 
gençlerinden ve Darülfünun talebe
sinden utanıyordum. Me3lekte ve 
hayatta toy ve müptedi .,1duğum i
çin adeta ne yapacağımı şaşınnış
tnn. Herifin Urerine atılarak her 
ne bahasına olursa olsun haddini bil 
dirmek istemiştim. Amma bununla 

ne temin edec.ektim. Belki cıe b;ı ha 
reket i§i büsbütün müşkUU~tirecek 
ti. Hakimler heyeti baı ıa nisbetle 
daha yaşlı zevattan müteşekkil ol
duğundan mıdır, yahut bu işlere da.. 
ha alışkın bulunduklarından mıdır, 

hadiseye karşı daha sakin göriinüyor 
tardı. Karann tefhimını bırakmıg
lar, Adliye Nezaretine takdim edil
mek üzere bir zabıt varakası tanzi
mine başlamışlardı. işte bu resim 
öyle feci günlerin acı bir hltırası
drr ." 

Bay Kenanm anlattığı dünkü Ad. 
liyemlzdi. Daha eekl zamanlarda. 
Kadı denilen kızıl enseli her1İler mil 
letin sırtında boza :pişirirlerdi. Bay 
Kenarun hikayesi kafamda bin 
bir Kadı hikayesine geçit resmi yap 
tırdı. Şark on Uç asırdanberi bu 
Kadıların elinden neler ~ekmemiş
ti. On asır evvel bir Arap şairi: 

- Ben kadılarm ellerini bile BI

kamam. Parmağımdaki yUzüğün ta 

ro~~~~"~: 
~ m e ~ctÇ lYI IQ> ll:l ? ""'"""' ,, """"') 

Pendik Beled;yesi 

l>iyor ki: 
Dün, Pendik belediye reisliğinden 

bir mektup alchk. Bu mektupta, Pen
dik okuyucularımızdan KemaJ'in gö. 
ril§lerine cevap verilerek deniyor k i : 

"Pendiğin temiz veya pis oldu. 
ğunun takdiriniPendikte oturan sayın 
halkın reylerine terkediyorum. Bele. 
diyenin mevcut tanzifat vesaitinin bi
llfasıla çalıştığını, çöplerin beş ay. 
danberi Pendikten iki kilometre u
zakta ve kasaba ile alakası olmıyan 

Temenyanın üstüne atıldığını, Pendi. 
ğin çok temiz olduğunu, belediyenin 
köpek ve kedilerle esaslı surette mü
cadele ettiğini, Pendikte karasineğin 
sair yerlerden daha pek az olduğunu, 
içme suyunun Ustu kapalı tenekelerle 
ölçUldüğünU, plaj ve bütün deniz ke. 
nannm temiz bulunduğunu bildiririm. 

Herhangi bir şikayeti olan yurtta
şın derhal belediyeye şifahen yahut 
tahriren malümat vermelerini rica e. 
derim. Kasabanın müteaddit yerleri
ne §iki.yet kutulan konulmuştur. Hal 
km istek ve arzularını belediye şük~ 

ran ve saygı ile karşılıyaca.ktır.,, 

fIDI çalarlar diye korkarım. diyor
du. Halk kadıya muhtaç olmayı rn 
büyük bir felaket sayardı. Halk, ka 
dılara müstakil bir kaza evi bile yap 
tırmazlardı. Bu kele boyunlu mah
luklar kendi evlerinde davaya ba
karlardı. Fakat kimse müracaat et
mediği için de sinek avlarlardı. 

T opkapıda oturan bir Kadı
mn işsizlikten canı sıkılmış

tı. Penceresinden sokağı se~Te'Ü· 
yordu. Kahvehanenin önünde otur
muş, tatlı, tatlı konuşan iki köy
ıu dayıya gözü ilişti Hemen muhzı 
rmı yolladı. Çalayaka ettirerek bun 
lan huzuruna ( ! ) getirtti ve sorgu
larına başladı: 

- Oğlum adın ne ı 
- Mehmet. 
- Hangi köydensin?. 
- Silivriliyim. 
- Ya senin adın ne? 
-Ahmet. 
- Hangi köydensin? 
- Ben de o köyden. 
- Mehmet, oğlwn, senin Ahmeı.. 

ten alıp vereceğim var mı? 
- Hayır. 
- Ahmet oğlum, senin Mehmet .. 

ten alıp vereceğin var mı? 
-Hayır. 

- E öyle ise sizin biribiriru?:,,eıı 
alıp vereceğiniz olmadığına hUJ.."1Uet 
tim. Derhal harcını vererek il!mr
m alınız. Deyince köylüler feryadı: 
basmı§}ar. 

- Aman Kadı Efendi, bizim hiç 
bir davamız yok. 
Kadı Efendi kale f ethetmi§ bir 

asker gururu ile: 
- Hüküın hükümdür. Hele siz 

bir kere ilim harcı verin. Belki ile
ride böyle bir davanız olabilir. Baş. 
ka söz dinlemem. Diye hükmU bas
tirmıf. 

Y ıldırnn Beyazıt zamanında; 

Kadılar bUsbüttin gemi azı· 
ya almışlardı. Halk bunların rul
münden inim inim inliyordu. Padi
§ah bir buyruğu ile hemen bütün 
kadılan tahta bir eve toplattrrnıış 
ve Veziri azamı Ali Paşaya, 

- Hemen bunlara bir ateş ve
rin, cayır cayır yansınlar, üstlenne 
biraz da bezir dökünilz ! Emrini ver 
mi§. Bu kadılar yüzünden ziftlenen 
devlet erkanı bunları kurtarmak is 
temişler. Fakat başlarının ko~ku .. •:n 
dan Padişaha birşey açamamışlar. 
Nihayet padişahın gözdelerinden 
siyahi bir nediımi bulmuşlar. Ka
dıları bu ateşten kurtarırsa ken1i .. 
sine yirmi bin akçe vadetmişler. 

Kurnaz siyahi hemen yol elbisesi
ni giyın~. Yıldınmm yanına çık
mış. 

- Nereye Mevlana. 
- Istanbula gideceğim HünkA-

nm. 
- Orada ne yapacaksın? 
- Yakılacak kadılnnn yerine nas 

bolunmak üzere oradan papaz getL 
receğim. 

- Bizde kadı olacak adam yok 
mu ki Istanbuldan papaz getiriyor
sun. 

- Ulemadan gayriye kadılık ve
rilmez de onun için. 

Siyahinin bu sözleri üzerine yıl
dınm müthiş kararmdan vazgeçn1iş 
ti. (1). 

(1) Lutfü P8§&DJD Tevarihi ı\ li Ot 
mani sayfa 46 



Dünkü ma~ta bizim muhtelitin kaleci•i Cihadın güzel. bir kurtanp 

Pire Muhteliti Diin Yenildi 

Fener • Güneş Muhteliti 
Dünkü Müsabakayı 3 • 1 ile 
Çok Hakh Olarak Kazandı 

C umartesi günU Beşiktaş .. 
Galatasaray karışık takı

mını 4-3 yenen Pire muhteliti dün 
Fener - Güneş taknnma 1 - 3 
mağlup oldu. Cumartesi gü.nki1 ga.
!ibiyetlerine rağmen Yunanlı mi
safirlerimizden bizden üstün bir 
futbol oynamadıklanru ve pazar 
günkü oyunqa göz doyurur bir fark 
ile yenilebileceklerini dünkü spor 
kısmımızda yazmıştık. 

Fener - Güne.ş takımının elde 
ettiği 1-3 netice ile knnaa.tımizde 
aldanmadığımızı gördük. 

Yunanlı futbolcular, hücum tarz
larında epey eski bir oywı stilinde 
çalışıyorlar. Her topu ayağına alan 
arzani paslaşma gayreti içinde oyu
nun müessirliğini kaybediyor. Ne
fes kabiliyetleri yerinde olduğun -
dan ve boş yerleıi ekseriya doldu
rarak ko§tuklan ve bu sayede faz
laca top alıp verdikleri için objek
tif bakışta hakiaıı oynuyor gibi gö
rünen Yunanlı misafirlerimiz bizim 
on senroir bırakmıya uğraştığımız 
futbolü hala yaşatmıya çalışmak
tadırlar. 

Mesela açıklarile, mesafe kazan -
maktan .ziyade kale önünde boğu~ 
duklan vakitler paslaşıyorlar. Nı
sıf sahalarından rakip nısıf sahn
r,ra geçerken açıklarını tesadüfen 
besledikleri zamanlarda da oyunu 
delici hale sokamıyorlar. Sağ ve 
601 açık en mi,isait vaziyetlerde da
hi kale ağzına doğru kaymayı tec
rübe etmiyorlar. 

Bir çok defa bulundukları hattan 
daha ileri gitmekten ziyade ayni hat 
Ustünde paslan zıkzaklatlıklarm. 
dan topu pek mükemmel kullan -
dıklan zannını uyandırıyorlardı. HaJ 
buki bizim muavinler ve mUclafi
lerimiz rakip hücum hattının ayni 
hizada, kaleye ilerlemeyi unutacak 
kadar paslaşacağım beklemediğin
den onları marke etmiyordu. Müda. 
f aamızın daha ziyade kaleye doğ
ru olan boşlukları kapamıya çaı

lıştıklan sıralarda onlar oldukları 
yerlerde yer cleğiştirerek manevra 
yaptılar. Fakat katiyyen müe?ssir 
olmıyan bu tarzla sık tehlike çıka
ramadılar. 

Bizim takım nasıl oynadı? 

F ener - Güneş takımını teş

kil edenler, bu ara bir par
ça idmanlı ve oynayabilecek halde
ki oyuncuları toplamak mecburi
yeti ile kuvvetli denilemiyecek bir 
kadro çıkarmışlardı. 

Bulunabilen oyuncularla, yapıla
bildiği kadar kurulan takrımın idma
nı da hiç yerinde olmadığı halde tat 
bik ettikleri futbolün rakiplerinden 
daha müessir olması yüzünden iki 
gol farkla galibiyeti hak ettiler. 

Bilhassa ikinci golü yaptıktan 

sonra ateşlenen hücum hattı üst
tiste delişlerile Yunan kalesinin ö
nünü hayli karıştırdı. Misafir ka
lecinin epey kalbini çarptırdılar. Fa 

Pire muhteliti dün yegane 
•ayı•ını böyle yaptı 

kat çocukların şilt ayarları ve top
la oynamak alışkanlıkları henüz ek 
sik olduğundan açık birkaç fırsatı 
neticelendiremediler. 

Hücum hattındaki bu yadırgama 
muavin ve müdafaada tabiatiylc 
göze çarpıyordu. Fakat oyunumu. 
zun bu kadan da haklı ve tereddüt 
götürmez galibiyet için kafi geldi. 

l\l~n tnfsilatı: 

H akem Nuri Bosut'un idaresin
de takımlar sahaya dizildiği 

vakit Fener - Güneş karışık takı
mının §U şekilde bulunduğunu gör. 

di. Lebibin ayağından §Ut halinde 
bizim kaleye doğrulan topu kaleci 
Cihat müşkülatla kornere çıkara • 
bildi. Misafirlerimiz bu korneri ne
ticelendiremediler. Fakat altı daki
ka kadar fasıl asız bizim nısıf saha. 
da kaldılar. 

lO uncu dakika - Bu tazyikten 
onuncu dakikada açtığımız bir muka 
bil hüc.umla. kurtulduk. Bu akını 
durdurdular. Fakat tekrar soldan 
bir hücum açtık. Sol açık Orhan ka
lenin birkaç metre açığından acele
den dışan vurarak muhtemel bir 
golü kaçırdı. 

30 uncu d ıca - onuncu mı..: 

kikadan otuzuncu dakikaya kadar 
sahanın ortalarında misafirlerimiz 
bizden daha çok top kullanarak oy
nadılar. Yukarda da anlatt1ğımız ha
talan yüzUnden tehlike yaratamı

yorlardı. 

31 inci dakika - Merkezden sıkı 
bir akışla Pire muhtelitinin kalesi
ne sokulduk. Soliç Bambinonun sı
kı çektiği şüt ufak farkla dışan 
çıktı. 

Bu akından sonra iki tarafın o
yunu müsavileşti. Bizimkiler de 
misafirlerimiz kadar aldıklan top· 
lan isabetli kullanmıya başladılar. 

38 inci dakika - Pire :pıuhteliti
nin sağdan açtığı lı!lcumu Yaşar 
kornere çıkardı. Yunanlılar netice
lendiremediler. 

42 inci dakika - Ortadan sola 
Yerdiler. Soldan soliçe geçirirler -
ken müdafaamız ofsayt vaziyeti 
var diye durakladı. Soliçleri yetişip 
sıkı bir şiltle köşeden ilk gollerini 
yaptT. 

llk devreyi Fener - Gtineş takı
mı ı - O mağlup bitirdi. 

tldncl de\Te: 
dük: -----~---

Cihat - Faruk, Yaşar - Reşat, 
Angelides, Lebip - Canbaz, Naci, 
Necdet, Bambino, Orhan. 

Pire muhteliti evvelki gUnkU 
kadrosunu iki oyuncu farkı ile mu. 
haf aza etmekte idi. 

llk üç dakika top ortalarda do
laştı. 

4 Uncii dakika - Yunanlıların 

sağdan hücumlarını Lebip fena çel-

F ener - Güneş hücum hattı 
ikinci devreye daha sıkı ve 

canlı başladı. 
4 üncü dakika - Merkezden §U

urlu bir hücum açan Necdet, Bü
lcnde bir pas verdi. Bülent güzel 
bir vuruşla beraberlik sayısını 

yaptı. , 
Bu golden sonra epeyce açılan 

(Arkası 14 uncuda) 

Dünkü futbol maçından evvel iki takım oyuncuları birarada 

Müsabakanın en hararetli Jemler:inde Lebip, kale.ini korwnıya çalıfl)'Oı 

I 

Balkan festival heyetinden bir grup dünkü ma~ 
heyecanla takip ediyor 

Yüz 
GI 

Yarışlarında 
tasarayhlar 

$ Oldular o 
ıyon 

iki Türkiye Rekoru Kırllda 

Su Sporlan Ajanlığı tarafından~ 
tertip edilen lstanbul yüzme birin.ı 
ciliklcrine dün Moda banyolarında 
devam edilmiştir. 

Cumartesi günü hakem heyeti. 
nin vaktinde gelmemesi ve hava. 
nm fena olması yüzUnden itiraz e
derek müsabakaların birinci kıs
mına iştirak etmiyen Beykozlular 
bugün müsabakalara iştirak ettik
lerinden yarışlar ~ok heyecanlı ol. 
du. Ve neticede Cumartesi günU 
yapılan yarışlarda Beykozun işti
rak etmemesi üzerine puvan kaza. 
nan Galatasaray·yüzme takımı 171 
puvanla lstanbul ~ampiyonu oldu. 
Ve Beykoz 64 puvanla ikinci oldu. 

Bu arada kurbağalı yanşında 
Beykozdan Mekin yeni bir Türkiye 
rekoru yaptı. 

Yine Beykoz yüzücüleri Türk 
bayrak yarışında rekor kırdılar. 

Dünkü yanşların neticelerini sı-
rasiyle yazıyoruz. 

200 metre serbest: 
I Mahmut (G. S.) 2.28.8 
ll Halil (G. S.) 2.32.7 I 

m Orhan (G. S) 

IV Vedat (Beykoz) 
V lskender (Beykoz) 
VI lsmail (Beykoz) 

200 metre kurbağalama: 
I Mekin (Beykoz) 3.9.5 

II Saffan (Beykoz) 3.25 

III Semih (G. S.) 

IV Tacettin {G. S) 
1500 metre serbest: 
I Halil (G. S) 22.5 
II Mahmut (G.S) 23.15 
JII lsmail (Beykoz) 
IV Fiıat {Beykoz) 
V Fikret {Beykoz) 
VI Vedat (Beykoz) 
Türk bayrak yanşı: 
I Beykoz takımı 5.51 
n Galatasaray takımı 6.10 
ioo metre bayanlar: 
I Semahat {G. S) 1.35 
Tramplen atlama: 
I Fahri (Beykoz) 
Il Sadi (G. S) 
Kuleden atlama: 
I Sadi (G. S) 
II Necdet (1. S) 

~alecisinin ırçramcuına rağmen 

Orhan kala ile topu Pire 
kalesine atıyor 

lsianbul 
Yelken 
Birincilikleri 

Susporları ajanlığı tarafından 

tF•rtip edilen ve üç glin devam ede
cek olan İstanbul yelken birincilik
lerinin ikincisi dün Moda koyunda 

yapılmıştır. 

Cumartesi günü olduğu gibi ya
rm yine Galatasaraylı Burhan
la Anadoludan Şeref arasında müt
hiş bir çekişme halinde devam et
ti. Ve neticede Burhan 4 saniye 
farkla birinci, Şeref ikinci oldu
lar. İki gün üstUste birinciliği a
lan Burhan buglin yapılacak üçUn
cli yarışta derece almasa bile pu
van hesabile İstanbul şampiyon
luğunu kazanacaktır. 

SONUNCU 
AT YARISI 

DUN · 
YAPILDI 

' 
!stanbul at yarışlarmm ~nuft" 

eusu diln Veliefendide büyük bir k81 

labalık önUnde yapıldL 

B!RtNct KOŞU: 3 yaşmda.ıd 
yerli yarımkan İngiliz erkek ve di• 
şi taylan arasındaki 1600 ınetre" 
lik bu koşuda Rifatin Ulker'i bi• 
Tinci, Hüseyin Korunun Sevi11l'1 

ikinci, Salih Temelin Uğur'u il" 
çUncü oldu. 

:tKlNct KOŞU: 3 ve daha yuk"' 
"1"f '1t1ataarı ı. .. ıı~ı-~- :t--uı .. .. +81{;J 
kısraklarma malisus ölan ve 1 
metre mesafesi olan bu koşuda. ~ 
ftrm Çırpann Dandy'si birİfl 
Prens Halimin Novis'i ikinci, Sut
han İşitin Beklr'ı ilçUncU oldU· 

üçONcü KOŞU: 2 yaşındııJcl 
haliskan İngiliz erkek ve dişi tar
lan arasında ve 1000 metrelik Jll&' 
saf e dahilinde yapılan bu ys.J1Ş~ 
Prens Halimin Romans'ı birincı, 
Ahmedin Özdemir'i ikinci, Burh"' 
nm Komisarj'ı üçüncU oldlL 

DôRDüNCÜ KOŞU: 4 ve dabS 
yukan yaştaki yerli yarımkan lıt" 
giliz at ve kısraklarma malıSUS "' 
lan ve 3000 metre olan bu koşud& 
Fahri Atlının Andre Bud.in'i biri~; 
el, Mareşal Çakmağın BayburtU ' . ikinci, Salih Temelin Ceytan ı 
çiincU oldu. 
BEŞİNCİ KOŞU: 4 ve daha Y"' 

karı yaştaki yerli, yarımkan .t\rfl~ 
ve haliskan Arap at ve kısrakla.11 
na mahsus 2800 metrelik bu ~~ 
şuda Bayra.m Palaskanın Nee1p 
birinci, Mehmedin Sada II si iltitl'" 

ci, ~nverin Sürük'ü üçüncil old'll-
ALTINCI KOŞU: 3 ve daha ~ 

karı yaşta ecnebi kanı taşıyan ~Si" 
ırka mensup tay, at ve kısra.~e
ra mahsus ve 1600 metre ınes iJ1 
si olan bu yanşa Prens H~ , •• 
malı olan üç hayvan iştirak et.t~it. 
neticede Tihu birinci, Sağanak 1 

ci, Sahap üçüncü oldu. 

Futbolcülere 

Ziyafet Veriliyor 
Fcnerbahçe klüb~niin .:eis! ~~ 

\iye Bakanı Saraçoglu Şük~· )"tl' 
nerbahçe, Güneş oyunculanle 1' rlC 
nanh futbolcülere dlin akşnm . a ve 
otelde bir çay ziyafeti verın~ıell
sporcular geç vakte kadar eg 
mişlerdir. 

lzmirde Fuar Kupası 
Finali 

Izmir, 29 (TAN Muhabirindertl ~ 
Fuar kupası finali bııgün 5.000 se~l
ci önünde çok heyecanlı oldu ve u· 
sancak ile Ateş takımlan kar§ılıt5 ıı· 
Iar. Neticeyi Alsancak 3 - 1 kııııı 
dı ve kupayı aldı. 
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J~l§ıf ~@lb G«&lAAl~UIMlW& 
liermiste Bu .. lu~~n Petrolcüler 

Yaşı Kadar 
Çocuk 
Babası 

Türkiye için 
Me Diyorlar? 

.,., ~ ötesindeki Hermia •••••••••• 
.._ 111ııu -PDıda misaiırliğimin yazan : 
~ ecleıı idt. Mütehassıslar, bana 

o~ blltUn malfunatı verdiler. La.Atı~ ç Erene/ ~ bbiıe ayn ayn saatlerce I 
llııı ~lor Matmazel Jorıla.. ......................... . 

' llerhtld iti Çok merak ediyor
~ oJaoa e, rörUtmelerimia eıı 
~ ktı. 
~~· kendisini atölyesinde 
llıııt, 11 buldum. Ustüste konul 
~~paketlerin içinde ren 
'\rrn..a_ ce, kaını toprak nümuneler 
~ v•'IU, 8uytık bir masanın üze. 
1ıQ. kbrı ~op ve bir kenarda da 
-,., ttı~ kullanabileceği balon 
~ ~ "~ok asit şişeleri gö
~ o ır .... ortu. Bu kUçük barakanhı 
""ll~h~ ltina ile aUaleıımiı ki .. 
ile~ iı zamanında kendisi 
te, 86 °1&oak e9yadan başka bir 
l6ı 1'rı~'-iniz. Bir tarafta, göz 
~k~. arasında ciltli, ciltsiı 
).~~.diğer tarafta yine ,.ermı• petrol 1nıyunın4liın 
)~ • 1'rleştirilmiş dosyalar bir eörünüf 

~~. " tilrkçe biliyor. Beni. bir jeolojdan aonılacak en mühim 
~ blrııtte nokta ıudur: 

:;llladı: kapıda görünce Bu jeolojik vaziyete göre Her-

'ııı::: 8be d miste petrol var mıdır, yok mu,. ~ L edi, herkes yaptığı ifl 
"' -ıı de anı t ' dur! .. <tte a aynn . " istedi 

lll ~kktır ettim. Jordanm vazife- Güldü, cevap vermek ve 
~ ""\l'Ql kllyua dedi ki: 

t°'I undan çıkan toprak "- Bunun .eevabJDI ben vennl-S 1Unıuneıerln.l muayeneden · 
'-... k, 8ondaj faaliyeti devam yeytm de, ılmdi yapacağım tecrU.-
't 'toprağın jeolojik vaziyeti- beyi görünüz.,, 
l \re takip etmektir • Sondajm ilk ıünlerlnde çıkarılan 
b bir ntımune De en IOn asfaltlı top 
"I lte1ıasaıs, raftan küçiicük rak numunesini getirdi. Bir tüpün 

~~ llir ~t lep içine - klorfonn -,.ıa. Dk 
.. '<;~ ~ ~9.Y· · L nilmuned• Bir...,. tiDÜIL ld-l'ü' ~ . . .tı~ta-xmşmınıya bqlial. O ka-
~ bir- ela bır f~a ~.e ı~ce t?P- dar karıştırdığı halde ne klorfor-
.~ --~ Uaerıne surdu. La.. mun rengi dejifti, ne de toprak e-

e baktığınız Aman röre 'ridi. Klorfonn berrak kaldı, toprak 
llııt. ley, yalnız hafif bır toz- ta tüpün dibine çöktü. 

~ Jordan: 
~._, ~kobun altına doğru .. _ Bu ilk numune, petrol olm&· 
ıı 1'..L . 'k dUpesini çevirdi. dıfmı göırterlyor. Petrol olıaydı, 
'~ dedi, toalarm içinde klorformun mıgi değieecek \re 
~ berraklığı kaybolacaktı.,, 
~~~ba doğru eğildim. Mid
~~ kabuklannın ktlçtlk, s onra 10ndaj kuyuWndan 
~:' '"-Dlodellert görillUyordu. aon alman toprakla klor-

lllQllda.n aonra bana önce formu ~. Nilmunentn top • 
ı.ı... ~ olan, kareli llmlarda rak kısmı dibe ~kttl. Yaf knmıı da 
~ ~ gösterdi. Çeşit ÇE'Şit yukanya çıktı, klorform, kirlendi. 

ElUe, yaprak sigarasını tarif et
ti. Yani şunu söylemek istiyordu: 

••- Benim masamın üzerinde bir 
san kutu var. Onun yanındaki yap 
rak sigara paketini al, gel. .. ,, 

Bravo, Silleymana ... Bu açıkgöz 
hademe, yaprak sigara paketini 
buldu ve getirdi. Artık o da aşçı Ce 
mal gibi lngilizceyi öğrenmiş .. Pek 
iyi anlamıyor amma, maksadı ça
bucak kestiriyor. 

Mütehassıs Şerli, daima itini dU
ıstlneıı bir adam ... Eğlence vakti eğ 
leniyw ve bot vakitlerinde çok o-
..cuyor. 

Yaprak sigara hiklyesi oereyan 
ederken Jordana bakıyonım. Ku
cağına t1evlmli köpeği Boncuğu al. 
nuş, ona lngilizce nasihaUer veri
yordu. Yemekten sonra Mister Y o
kumla konuştum: 

Aşağıda resmini gördüğünüz 
zat 20 inci Çin kolorduau kuman 
danı General Yan Sendir. Gene
ral şimdi, kırk yaşında b'tllunmak 
tadır. 27 kansı ve 30u erkek ol. 
mak üzere .O çocuğu vardır. Ha. 
ber verildiğine göre Generalin ço 
cuklarımn hepai askeri talim ve 
erbiye görmüş, ve gönWlU ola

rak 20 inci Çin ordusuna iştirak 
etmişlerdir. 

"- TUrktyeye geleli, dedi, Uç ' 
sene oldu. Geldiğim zaman kanını 
Amerikada bırakmıştım. Bu vata
m ve Türkleri o kadar çok sevdim 
ki, karımın da burasını görmesini 
istedim. Onu buraya getirttim.,, 

M adam Yakum da kocasmm 
kısaca anlattığı ihtisasa l'J 

tiralt etti. Dedi ki: 
.. _ Buraya iki sene evvel geldim. 

Bulunduğum yerler, belki memle
ketinizin en güzel yerleri değildir. 
Fakat ben, gördüğüm, gezdiğim 

yerlerden ~k memnun kaldım. Bir 
çok yerlerde yeni yeni arkadqhk
lar kurdum. Bunlar, benim için u
nutulmaz hatıralardır. Tilrkiyede 
kocamla beraber kalıp çalışmayı 
en bU)'tlk bir •vk biliyorum. Şim· 
d1 gal!ftığmm bu yerleri biraz y1r 
bancı bul&nıar olabilir. Halbuki, bu 
ralan çok daha sengin, güzel bir 
hale getirilebilir.,, 

Milter Şerli de TUrkiyede gör
düğü wnimiyeti, candan yakınlı
fı töyle anlattı: 
"- Tftrk1jeye, Ml&Ur Yotmftıla 

ı.o-bc:r g>el•kııo 1- le&bı~Jftyen'm 
çok mahdut yerlerbrl gerebUdim. 

Fakat, TUrkiyenin çok daha gü

zel yerleri olduğunu işitiyorum. 

Dk fırsatta, Tilrkiyenin her tara -
fmı gezeceğim. 

Burada iş gördüğllm Uç seneden
berl Türk hüktimetinin bize karşı 
esirgemediği yardım ve müzaheret 
ten dolayı büyük bir sevinç duyu
yonım. Bütün arzum, Türkiyede 
çalıtma.mııın müspet neticeaine ka 
vuşmak, bu suretle memleketime 
kalben müsterih olarak dönmektir. 
Çok yakın bir zamanda hepimizi 
sevindirecek bir neticeye ulqacağ! 

• • 
Hergün Biraz Daha 

Kısalıyor 

Hudutsus imkinlar memleketi, 
Amerikanm Kaliforniya tarafla.mı. 
dan alman bir habere göre, orada 
yqıyan Jim Solavay adlı yukanda 

resmi görülen .ı, ıimdiye kadar yer 
yüzünde görülmemiş bir hastalığa tu 

Son uımanlarcla tamir edilen abicleler-clen: SinanpaJa camii 

Yeni Yapılan l şler Arasında 

idaresi 
Şu Son Senelerde 
Hciyli 1$ Başard( 

Evkaf 
/.. 

Vakıflar tarihl denebllir kl, Türkün 
· tarihile baıplar. Orta Asyadan her 

yana dağılan Ttırkler, gittikleri yer
lere medeni)'et ve kahramanllit g5-
ttirdUklert gibi iyilik ve yardım fikir
lerini de yaynıifl&..,iır. İyiliğe A.şrk 
olan, cemiyete hizmet etmeyi seven 
Türkler, vakıf usulile de ruhlaı/nda
ki cömertliği ve yüksekliği göster
mişlerdir. Yurdumuzun her köşesin

de, her biri başlı başına bir tarih o
lan ve ç-öğila kabartacak değerler ta-
ftyan lbidelel'den pek ~ da ftlut· 
lar cimiasmm madd! eserleridir. 

&lıf oalıcflor 
Vakıfların Mu atalamnmn derin 

görüş ve güzel buluşlarına birer tle

JilcUr. Bunların tçlnde ibad.t ve s&
vap ltasti1e veya vlkıfm çolulr, çoctı. 
ğunun istikbalini emniyet altına al
mak emelile vllcuda ~etirllenler bu • 
lwılutu glbi l:ılrçolu da JUl'dun ima-
n, dUşman, t~vtıztınden mtıhafa~ Beyoğluntlakl ~iacamU 
sı ve içtimai bünyenin korunması gi• tamir etliltlikten sonra 
bl pek t ve k U ullil aake- ~ 

.,. llf:Te aİ'&ldlafa ..,.ı (1S) im nt. 
Dedelerimiz vakıflarile su yollan, ke- de.sinde tdl. Fakat bunların pek çoğu 
merleri, çeşme ve sebiller, yol, kaldı- dağımktı. Yeni rejim bunları topla ~ 
rım, köprU, qane, mtsatirane, dule\'i, mı§ ve faydalı bir hale koymuştur. 
muvakldtane, raaatane, mektep, med- Valııl emlfilı 

rese, kUtUpane hastaneler yaptmnI§- Evkaf müdürlüğUntın vakıf emıı. 
lardır. kin idareainde bugün için takip ettiği 

işte vakıflar böyle yUksek ruh ve prensip, mUmkUn olduğu kadar sa • 
ytiksek şuurdan doğmuş fazilet eser- yıyı ualtmak ve fakat buna mUk& • 
!eridir, bil deleri yükaeltmektir. Bunun lçi1I 

Y mi ~ıpnalar . da#mık bir halde bulunan ufak tefeic 
Saltanat devrinde vaktflamnız emllk peyderpey 1atılmakt&, yerleri 

.... ~ il...~~ ert ... Mütehassıs, son Berraklığını kaybetti. 

tulmuttur: Bu adamm boyu hergilıı 
bir mikdar daha kısalmaktadır. Bu gi 
di§le acaba bir böcek kadar ufalacak 
mıdır? Haber burasmı bildirmiyor. ~ ~Çe her tabakanın f osl- Bu çalıekan mütehassısı fazla. o- mızı ümit ediyorum.,, 

'-1,."' etmit, nevilerine göre yalamak istemedim. Onu işile baş- --------------------------

çok ihmal edilmit ve yUzUstU bırakıl. ne toplu ve büyük parçalar halinaff 
dığı için pırlanta gibi dede yadigir. yenileri almına.kta,. ya.but bulunduk· 
lan harap olmıya yUz tutmuştu. Ye- tarı yerlerin imar pllnlarma göre ll&ı 
ni lnkılibımu Kanunu Medeni ile va. risi emin olan ıerefli mevkilerdeki va 
kılları ' 1tesle,, adı altmla yeni ve kur- kıf arsalar tıaerine yeni mafualar 
tancı hUkümlere bağlamış ve va.kfı 

CUmhurlyet mUeaeeelerl arutna al
mı,tır. Yeni kanunlarla mabetlerin 

apartnnanlar evler, yuihane, mua • 
yene gibi iyi irat getirecek gelir kay .. 
nakları tesis olunmaktadır. Vakıflar 

-~ '6rlUnıiyen hayvancık ka bap. bırakarak ayrıldım. 1 
1 
... K .. U ... y .•. 

1 
.. ·u· .. K ... 

5 
.. ·u···z·· ••• T .. ·A··· .y ... Y .. A ...• 

1 
... E ..•. , l~ Uaerıert karelere taksim Jordan, hUllual hayatında çok ne 

<'.aınıara sıralaımt.... şeU bir udm ... Sebze ve hayvan 
f\ meraklw., Sabahın erken saatin-
~.~dajm IOD gUnlerinde de onu köşldinUn arkumdaki bah 

idaresi, secdelik ifleri, cami ve mes-
citlerin tasnltl, mülhak vakıfların idaresi doğrudan doğruya inşa ettiği 

kontroıu sanat ve eski eserlerin mu- binalardan b&fka bul imar tefebbtls
hafaaaı gibi yent aular koymu,tur. lerine de iştirak •tmiftlr. Bunadald 
8&9ta Koca Sinaıım ölmez eserlerin- asri kaplıcalar şirketine (100) bin lira 
den olan Stlleymaniye, MMihpap.. A- dan f ula bir sermaye ile i9tirak .ı .. 
tik Alipqa Bali pqa, Mihrimah, Be- miftlr. 

~ an yeni foeilleri de çede yetlftirdlli çiçekler &raamda, 
..:. ... ' iaah etmiye başladı. iki köpetil• beraber görtınıUnUa. 
~ t.ı...~utünU. fosiller, pet Bunlar Gümtli ve Boncuk ... Ne Gü. 
tt ~ devri olan Kreteş- mUşU Boncuğa, ne de Boncuğu GU-
'-' ~~aittir. Dllnya, bu dev- mtl§e tereih ediyor. Bot vakitlerin 
~~lene evvel yq&ınlf de tearUbeler yapıyor, okuyor, o-
~ha..~~~ 65 11111yon eene kuyor .. 
""~ dUşUnülUt"Se Kre- Jord.anm bahçesinde tohumu A· 

...-.:·ı bir ınilyar seneye )'&- mertkadan getirtilerek yetiftirtl -
ı.. l ~ Olan bir +-.. kküldür. llk h ""' -,...hı- ....,.. mif mısırlar vardı. O gUn ma • 
~ TOO milyon eene evvel- sultl aldılar. Mısır, merasimle ko-&..' k-...~~kUltı biliyoııız. Bu 

, ~'l:ıet)"lz devri de anın ilk panldı. Meraaimle kebap edildi, 

~~ ~ biridir. Petrolclller nete içinde yenildi. Oğle vakti idi .. 
..,.. .___ ~loglan da evvell Kre- Yemek yerine evveli. Mtıter Yo-

~ 
..... Vl'l foeuıer1ıı1 ararlar.. kumla karw geldiler. Onları Mis-

ter Şörley ile Jordan takip etti. '°'' ~ Jordan, bir aralık BqmUtehassıs Rasıl'in yokluğu 
~ ;;:- civannda da p.!tror belli oluyordu. O olsaydı, gimdi ma 
~"' f..:.. .. ~ söyledi. Orada. sayı yerinden oynatır, herkesi ıtll-
tlt ~ ~ri de gösterdi. KU. dtırilrdtl 
'-..~ lrıllrabbalar içine itina .Bir an hep beraber onu hatırla-
~~k çegttli fosiller, dık. 
\ ... ~ dı. 
~ ~ ~: A hmet, propapndenm ehem-._ s ..... Yia devri fosillerinin miyetiııl göeteren bir hlk&. 
'~PetroıUn mevcudiyetine ye anlatıyordu. Bir aralık Mia Yo-
'~ bir delildir.,, dedi ve kum, kaim yaprak atgaralan-
~ de tabakalarmda bulunan nı hatırladı. Hademeye yarım tttrk 

ı..._' ~ CÖ8terdf çeelle ıunıan anlattı: 
·~ ~· ~ltln ipret- ,._Benim MUL San kutu.. 11-

gördtıın. Bence nmda var ... 

şikt&Jta Sinan P&f&, Edim.ede Seli
miye, Bayeat, Uçterefell, lılanlaada 
Muradiye, lltanbulda Mahmut~ 
Ulell gibi kıyıneUi eeerlert tamir et· 

Etimuatta 
Ankarada boş ve çıplak arazi nze. 

rinden bir mamure gibi fışkıran, E-
tirmek suretlle Cl1nıhurtyet tdareei timesutta vakıflar idaresi birçok test
kurtarmıştır. lzmirde ödemiş kazası- sat vücuda getinniftir. Burala her 
nın Birgi nahiyesindeki Aydmoğlu türlU modern tertibatı haiz yatmıek. 
Mehmet Bey camiinde ve Kuşadası _ il tebi; bil, hamam ve çamqırhane ile 
Dm Selçuk nahiyesindeki Aydmoğlu beraber güzel blr de han yaptırmıştır. 
lsa Bey camiinin bir enkaz halinde İzmlrde yanın milyon lira sarfile yap 
kalan harabeet tlzertnde bu eaerlerin tırmış olduğu bUyUk tUttın deposu 
asırlarca ya .. muını temin edecek muhitin büyük bir ihtiyacmı karşıla-
esash leler yapılmıfttr. anıştır. hmirde İsmet lnönü bulvarm-

lbaJet ~lerinJe da '8 dükUnlı yeni bir çartı ve kar-
Camilerde ayak basılan yere el ve şıstnda bir de gazino yapılmıştır. Es

ylil konmuı gibi mahzur ötedeııbe- ki.şehirde vakfa ait tabtt sıcak sular
ri birçok eiklyeti davet etmekte idi. dan istifade edilmek suretile yaptı

, Dk defa olarak 936 senesinde Kamın.. nlmakta olan hamam bütün konforu 
' pllfadaki Gedik Apti camiine ve da-
~ ha B<>nra da geçen sene esaslı bir su
! rette tamir ettirilmlf olan Beyoğlun-

~ Yukardakl tayyareye "uçan mtısel les,, adı verilmektedir. Markası (Her- ' da lstikl&l caddeslndekl Ağa camiine 
ten ll) olan bu garip ve kuyrukawı ilet bir Alman tayyare mül&zimi ta.. yerden biraz yüksek secdelikler ko
ratmdan yapılmI§tır. Bu makinenin 80 beygir kuvvetinde bir tek motörU nulmuı ıureWe Hede edilen Yf!ft a
vardır ve bu moUSrle saatte 300 kilo metreden fazla bir hız yapabilmek- yak basılmaması esasi tecrübe edil· 

ve sıhbt p.rtlan haiz bulunm&Ktadır. 
Vakıf idareler Edremit, Ayvalık, Ber 
gama ve Aydmdaki zeytinlik ve in
cirlikleırt fennt bir fekilde ıslah et
tiği gibi Aleındağındald membaı da 
temiz bir surette istifade edilecek bir 

tedlr. miftir. 
Bu tayyare ayni zamanda bir plln ar gibi moUSrUnQ ltletmeden de uça. CUmhuıiyet firerken valqflar u- bir bahçe de kurmuştur. Burada en 

bilmektedir. mum mUdilrlUğUntln idare ettW em- iyi cina muzlar yetietirilmektedir. 

hale koymuştur. Antalyada bftyük 
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'BAŞKUMANDANLIK MEYDAN MUHAREBESİNDEN SONRAKİ . . TAKIP 
• 

ö 

/ 

ISTIKl.,AL ZAFERiMiZiN YENi BiR T ARIHÇESI 

Büyük Taarruzun ilk 
Gününde· Başkumandanllk 

Meydan Muhare-----
3 O Atatoa 922 de dUpanm 

imb•eiyle neticelenen Bat-
kumandanlık meydaİa muha.rebeel
~ yamadım &ıce, o güne kadar 
oeıreyan eden muharebelerin tak -
Wn tek!lııde bir hWbHnu yap
mak ltlsumludlD'. Ve biz bu llltUD
larda taarruzun ilk gt1nll olan 26 A
iuatdl 1922 eabahmdan bqbyarak 
30 Ağuatol ıqamma kadar hWba 
ediyoruz. 

26 Aiuıfoı 
Bqkumendan G'ul Kutafa Ke

mal Pq•nm (Atatilrk) 10 Birinci 
JWıun 921 de eaat 19 ile saat 23 
a,umda Aqehirdekl cephe ku
mandanlığı karargihmda tespit et 
~ "Sad ,eklinde taarruz., proje
•i 9 ay aonra nJhayet tatbik l&ha
mna 'Ciriyordu • 

26 Atutoı 922 eabalu tanyeri 
aianrken bq1ıyan topçu mlUlta
.r.am ate;i biraz sonra bitti, teeire 
geçilir geçilmez, dağlan çelik par
m•klarile burguluyan mermiler, 
korkunç homurtularla Türk oidu
auna zaferi mtljdelediler. Batta A
tatürk olduğu halde, omuzlarmda 
dibıyamn en ağır mesuliyetlerini 
tqıyaıılar, bu manzaraya derin bir 
in&lliflD verdiği bir vicdan istirah&· 
tile bakıyorlardı. Atatürk, kat'I ne 
ticenin almacaiı yere yakın olan 
Kocatepeyi muharebe idare yeri o
larak BeÇmİf ve böylece cihan as
kerliğine, bir Bqkomutanm muha 
rebe idare yeri seçmeeindeki iaa
betln değerini göetermiftl. Bunun, 
onun her t1lrlt1 dahiyane mtldaha
lelerini kolaylqtıran bir noktaydı. 
Ttlrk Bqkomutanı gtltttllft ordu 
nun bağrmda çahflrken dilpaan or
dusu Bqkumandanı, orduaundan 
gi,lnlerce uzakta geride llulunuyor
du. 

26 Ağultoe 922 gUntl akpmma 
kadar devam eden, çetin muhare
beler neticesinde Kalecik eivrisi ve 
Belentepe ele geçiri1miftL oo.ınan 
için mtlhim bir destek noktaal o
lan Tmaztepe iae a1nup veriliyor
du. Dt1fman sevk makamatı daha 
bugünden f&fkmlığa bafladı. Harp 
aanatmm en bqta gelen ''Bulan!,, 
dUstwıınu muvaffakıyetle tatbik 
eden ordumusun kartJBmda bocalı-,,,. ...... 

Cenuptaki birinci ordu bölgeeiıı
de bu itler olup biterken fimalde L 
kinci ordumuzla Kocaeli gurupu da 
kendilerine verilen vazifeyi canla. 
bafla yapıyor, dtltmanı k~· 
da teçit etm.it bulunuyordu. 

Son Trakya manevralarmda adı
m bir kere daha duyduğumuz · 61 
inci ttlmen, ikinci ordu mmtaka-
1mdaki, "Kazuçuran,, tepelerinde. 
ki taamızlarile dllfmanm 5 inci ttı 

Büyük Taarruzda 
Baskumandanın 

Tarihi Emri 
Tüddye Büyük Millet Mediıi 

Onlulan! 
~. Damlupmar 

blytlk meydan mubareMdade -
lııı ve mainr lllr onluaa a. 
....... Mllyealııd ~ 
bdar u bir samutta imha ettl
lllL Bliytik ft) aeclp mOletlmbla 
f ............ l&ylk oWuğuau. 
m 11bat edlyonwaaz. Saldbhnh 

~ 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

olan bl)'lk ftrk mDletl lstlkba 1 
lbulm emlll obmya haklıdır. Mu 
harebe meydanlarmdald malıa
ret ve feclakarlddarmm yakın

dan mtlpbede ve takip edlJo. 
ram. llllletimllla halrlgmwdaJd 

takdlrafaa del&let ... vulfe 
mi mtttevaUJee wı • .......,._ 
• edeoegim. ~ 

tıeldtfatta baJ111111'hnıeW'I cephe b 
'811111Ullllim& emrettim. 

Btttlbı arkadaflamDlll A•ado.. 
lada daha baeka meydu maJla.. 
rebelerl verDeceilnl nuan dDl
kate alank DerDemeelnl ve her. 
keıdın kuvayt aldlyesbd ft) lllfJll• 

bil celAdet wı bamlyetlnl mtl 
sabaka ile lbrale clenm eylemeel 
nl taJep ederim. 
ORDULAR! Dk hedeflü Akde 

i
nbdlr. Deri! 

Tiirldye B. it. M. Redi 
BGtlıamamlcın M. Kemal 

o 

...... u ••• 
• ?.ı ... o. "····· .. . ...-, ..... "'-''""' - '· 

menini oldugu yere çiviledikten ma 
lda dtlpnan ihtiyat kuvvetlerinden 
de tlstüne kuvvet çekmiye muvaf· 
fak olmuftu. 

Stlvarl gurupu Ahırdağlan isti· 
kametinde ilerlemif, lmıir yolunu 
kemnek ıuretile plliım yan ya.nya 
muvaffak olmumı eatı&ml§tl. 

27 Aiuıtoı 

B uıtııı taarruz btltün pddeti
le devam etti Dtlfman cep

heel Ttlrk .imanmm çağıltmma da· 
yanamadı. Çl1rt1k bir bent gibi göç-
ttl gitti, Afyon • Sincanlı ovalarma 
dökWdil. Tllrk plf.nmm birinei af. 
haaı böylece btlytlk bir muvaffakı
yetle bitti. DUfman cephem hattı ri. 
catl de keldlmek f&l'We tamamile 
yanlmJt, Afyoııkarahiaar - Dum
lupmar meydan muha.rebe8iııln en 
mtlhim bir 1aaml Ttlrk eevlt ve lda 
reatnin ve TUrk ordWRIDUD lehine 
kaydedllmlfti. Bugibı aqam tıze
ri Afyonkarahisar da istirdat edll-

mittl· 
28 Y• 29 Aiuıfoı 

T aarruzun birinci 18.fhuı 28 
ve 2'1 Afuatoa gt1nleri, cl

hanm aklına llfmıyan bir muvaf
fakıyetle ltazanmlfb. 

Haritalar 
28 Aluf;oe ım g11ntt .....,_ 

bllyllk ta&nm ll/EyltU/1922 de 
tam. kati ve eteb bir -.İerle ve 
bu a.ferlll aetieeıd olarak btltöa 
Anadolanma dtifmandan ebediyen 
karb••w*De ·IOll& erdi. Bu btlJök 
•nta ... •Jfada ~ 
yaparkmı mabarebenln cereyuu-
~·- .. de barlta verlyo-

111i1i• 

K. 

111. 000 

Afyon cenup cepheaindeki kuv
veW mevzilerinden atılmış olan dilş.. 
man.Bolvadin ve Çay istikametin
de bir mukabil taarruz olaun yapa
m&mlf ihtiyat gurupUDU topluca 
kullanamıya.rak bunu Türk ordusu 
na lokma lokma yedil'Dlİfti. Fakat 
muharebe bitmif sayılamazdı. Türk 
pllnmm gtlttilğtl gaye "imha,, ydı. 
Dtltm~ ikinci bir hatta tutu

narak yeniden bir muharebe kabul 
etmesi muhtemeldi. Af yon • İzmir 
demiryohınun timalindeki İlbulak 
dağlan dllfmanm bu maksadına 
pek elverişli yerlerdi. Bu dağlarda 
esaah tahkimat ta mevcuttu. 

Dilfmana bu bakımdan fırlat ve 
aman verilmiyecektl. 28 Ağustoe 

922 gtlntt birinci orduya verilen va 
zife, dt1fmanı bu makıadmdan me
netmekti. 

İkinci ordu iee dilfmanm Afyon 
ğurupunun ıimal yanını kllf&tacak 
tı. Süvari kelordıuau eaaaeı;ı dllt
manm gerilerine dilşmtıştü. 

28 ve 29 Ağustoe gtınleri her iki 
ordu hedeflerine doğru yt1rtldWer, 
bu sıkı taarruzlar ve tazyikler ytı
dnden dtlflllan tamamlle bocala. 
IDJI, kuvvetleri intizam ve karak· 

(Arlouu 10 maeada) 

2-\ Or. 
• ICıral•'""•• ~iıarasıla ı !tin g•c•·9°". 
diız enıc.nlı muharcklerclcn ıonra l•ire ·"** iıtirahatsiz takip t•P'fttf ~ 100 

W111.ri .~ 9üncle katetmiflcı!ir. 

• 

iŞARETLER 
, -J.fS..Güncıle. ••••'•• · h.tlefle• 

- \Türl. • " 
Yuna-. 
Ffletıll ·. 
Fllotll&cl• ...-··~ 1 

Dolu -"'ıve ....... 1 

' ..... "'• ·'- .......,.~ ...... 
"SAD.. PLANININ T AHLILI 

llüyük Taarruz.
. Zafer Planı 

I
• stlkW savapoda Sakarya 

boyla.rmda 22 gUD, 22 ge
ce ıtlren meydan muharebesi, bin· 
!erce eenenin biricik phadeti ola· 
rak tarihin koynuna glrdill zaman, 
Ttlrk ordusu, kazandığı zaferi llkı 
bir takip ile sona erdirecek kadar 
kuvvetli değildi. 

Bu ytlzden kolaylıkla çekilen dtlf 
man, kendlel için en iyi mtldafaa 
mevzii olarak, Eski§ehirin tarkm· 
daki arazi ile, Afyonun tarlandaki 
ımtlar rattmı kabul etmit ve bu
ralara yerleJIDiye b&fl&Dllltı. Dttş
manı bu hatta barındıran sebep te, 
yine tekrar edelim ki, ordumuzun 
takip kudretinde bulnnmamuı idi 
Gerek yorgunluk, gereklıe maddi 
ve manevi kuvvet ve vasrtalarm 
alabildiğine · harcanmıe olması, 
Ttlrk ordu9Wlun öntıne o ginlerde 
aşılması gerçekten çetin olan bir 
dıvar gibi dikilmitti. 

Bu ordunun biran durması, ken· 
dine bir sıkı "dtızen vermesi il. 
zmıdı. 

Gazi Mustafa Kemal (Atattlrk), 
ıu uyur dtlflllan uyuma:&! 

sözüne belbağlamanm a.&a:Jetini 
gösterdi, Ve düşmanın uyunuiaca
ğmı kabul ederek derhal hazil'lık
lara başladı. Ortada birtakım za. 
man ve lmklnlar Vardı. Bunlardan 
iıtifade fırsatını kaçırmamak de
humı gösteren Atatürk, bir taraf· 
tan ordunun yeni bir sefere hazır 
lanmuı için liznn olan tedbirleri 
aldı, bir taraftan da milll misak 
hudutlan içindeki dü.fllıanı tepele
mek için tasavvurlara girifti. kıl 

ortumda Akfehire hareket etti ve 
10 Birinciklnun 921 gllntl Ak,ehir· 
de Garp cephesi kararglhmda met 

bur "Sad teklinde taarruz projesi,, 
ni hazırladı. 

Ayni gtlnde 11at 19 Ue saat 23 a
rasmdo dtlttlntlltlp kotanlan bu 
projeye Arap harflerinden "SAD., 
harfinin adı verildi, bu projenin a
na karakteri. dilfllıanı cephede ÇA 
karak onu yan ve gerilerinden kav 
ramak ve işi bir imha ile kati ne
ticeye vardırmaktı. Bu plln, biltiln 
teferrtlatmda dahiyane bir dtlttın· 

ceden mebzul örnekler ~ 
uzam bir pllndı.. 

Fakat, bu plAnm ~ 
olduğu tarihten ta 

leceği tarihe kadar ~·~ 
zarfında acaba dlJiuıaD ~ 
kollarını baj:hyarak o~ 
dı? :-1 Dtıpıan hakikatte bö)'le 
Yani. aylarca ellerini, 1 
batladı ve oturdu. F~~-~ 
jeatni hazil'hyan Deha.al 
en doğru hareket oJ.arak, ~ 
durmıyacağmı, Tllrk ~~ 
akaatmıya uğrafacağım ~ 
miş, aynca tertibat &ımJtU:~ı 

SAD projesi tatbike ~ 
dan önce dtlflllan fimald~_.l' 
ordu bölgesinden taarrus fl/J/IJl!f:. 
yapılacaktı? · ·~. :ııiJ 

Cenuptakl I inci ordu ~· 
taarruz ederse ne gibi te 
nacaktı?. bdsine birden 
cJerae ne tekilde hareket 
ıuallerine cevap ~ 
na göre pllnda teterrUat ~ 
durulmuttu. Akla gele~~ 
ihtimallere k&l'fl e~ 
almmlfb. 

Y abıız lıeclef. ·'UD· ~ 
taarruz ve bDb•~2 

yeden kıl kadar ayrıllll::-,....J 
jenin tatbik edildill gtlıl!• 1Sf 
Birinciklnun 921 den 26 ~I 
922 gllı&ne kadar geoeJI 
altı glln zarfmcla TUrk 

lnaanlığm, maı-me ve 
bir elden, bir göııUldeJl 
l•p ettiren bir pl&ndl· _ ~.tJ. _'fjl 
ledir ki, pllnm e11IPDI tet-' ~~ 
huırlanmıya bafdö~~!ı:";' ~ 
verlldi Yeni yeni suau-~ r 
edildi. Yeni yeni çtaJal' Z 
terek cephane, teçhizat :.Z 
me bakımmdan bllttln trJ, 
tamamlandı. Ve bu mUd~ 
kahraman TUrk ordUSU 111;-~ 
rak düpıanı ayarında bir ~ 
ytıkseltlldi. Mlneviyatt& ~7 
mu bir imana mallkti-
cell gUndttzlü talimlerle ;3 
del'B ve muharebe abfl~~ •• ~ 
Topçu bir mi.na ifade etJIPo'~ 

(.&*MI ıı 
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BiiYiik Zaferi 

r 'ta~ ~iuıtos 1922 de "Atatü rkün BaJkumandanlığı altın da if üJmana savlet eden 
trdusu bü~ıük _~~feri luıralar~~ ka~anmı~tı. Bu resim ta-.0ıarelerlmlı tarafın-

9 

. . . 
Clan alınmııtır, Baıliumand anlıli meydan muharebesin in cereyan ettiği Dumlupı-
nar ltavalisinl gösferiY..or. 
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Okuma Seferberliği: ı 
Mecburi· Okuma Çağında 

HAFTANıN FiL~~~~ Nafıa Teftit 
Vç senedenberi fehrimizde tertip edilen festival eğlence 

leri, basene Jaha zengin bir programla bir ay~anberi deoam 

ediyor. F atival lstanbula, bühaua Balkan kom,,,Ianmızdan, 

Heyeti 
• • Nızamnamesı 

t 

2,000000 Çocuğu muz Var 
bu arada Suriye ve Mınr gibi daha ıuak yerJerJen seyyah •el· 

,,,. ~ 

'.Ankara, (TAN muhabiri yazıyor)
rl'ilrk köyüne muallim yetiştirmek, 
Türk çocuğunu kör cehaletten kurt&· 
np bilginin ve medeniyetin nuruna 
kavuşturmak için htlkiimetin sarf etti
ği büyük gayret, yaptığı büyük feda
karlık göz önündedir. Fakat beri yan
da bu büyük davanın kolayca halledi
lebilir bir 4t olmadığı da aşikardır. 

Yüzlerce sene üvey evlat muamele
si görmil§ ve umursanmam11 keca 
bir ülkeyi birkaçsene iQinde büttln ihti 
yaçlanna kavuşturmanın imkansızlığı 
karşısında Cümhuriyet hUkftmetinin 
yaptıklarını azımsamak ne kadar 
mümkün değilse, henüz yapılması li
zımgelen işleri görmemek veya küçük 
görmek te o kadar gayri kabildir. 

Bugünkü ilk Tahıil 

Vaziyetimiz: 

____ ,..._. ____ .....,."'il'O'll• 
1 

de llzmı olabilecek kitaplar yerleştiril 
, miş, bunlar eğitmenlere dağıtılmıştır. 

Köylünün okuma ipine büyük 
bir önem veren Maa.ril Vekili 

B. Ankan 

Bu küçücük kütüphanede afabe, zira
at kitapları, Köroğlu, Leyla ile Mec
nun, Nasrettin Hoca gibi halk kitap
tan vardır. 

Muvaffakıyet 

Bu sene tedrisat ancak .Mayıs orta
larma kadar devam edebilmiş, bu ay
da derslerin kesilmesine lüzum görül
müştür. Çünkü bir yandan çocuklar • 
evlerinin işlerine yardım etmeğe mec 
burdurlar; öbür·yandan eğitmenin de 
mektep dışında işleri vardır. Eğitmen 
köyün adamı olduğu için tarlası, bağı 
bahçesi kenclliıini beklemektedir. On
lan ekip, biçmek, dikip, budayıp, 
onarmak sureti!e de köye bir örnek 
olacaktır. 

Köyleri geY.erken, işin civcivli za
manlarında eğitmenlerle konuşmak • 
mümkün olmadı. Eğitmen nerede, di-Cümhuriyet, devraldığı ilk mektep

lerle muallim adedini rakam halinde 
tesbit etmek pek güçtür. Yalnız bu belki zamanla bildiklerini. ~utacak
hantal mirasta okum . beti- lar, unutmasalar bile teşkilatmzlık yU 

ayazma nıs A- ld y k d .. ı..:ıı • 
nin yüzde biri aşmadığını söylemek ~den l~ o ugu a ar mı.uu erı 

ye sorquklanmızdan: • 
"- Bağında, bahçesinde, tarlasın-

da ..• cevabını aldık. • · 

Yet As 1 t tk'k d ~ 1 taraf tçınde faydalı ola.mıyacaklardır. er. ı e ı e eger o an . . . . .. 
Cümhuriyet devrind ml k tin • Bu çavuşlardan ıstifade fıkn uze-

Şehirde yetişmiş, şehir terbiyesi al 
mış bir muallimin yazın kavurucu gün • 
!erinde mezuniyetini şehirde geçir
mek için gösterdiği isticalle, eğitme- • 
nin hareketini mukayese ettim ve i-

e me e e u rind t tk'kl d · 1 tiril' d' M mumi seviyesi d t . edil "- e e ı er erın eş ı. aa-n e emın en m"""' 'f kı:.ı t• d'. A . . 
b t f ki k .. kul ıı· n ve a e ı ıger vekaletlerın mtlta-e ar ar, oye so an mua ım ve 
acılan mektep sayısıdır lealarmı sordu; onlarla da işbirliği 

Bugün Türkiyede me~buri tahsil ça ya_.nmayıA düşU~dü ve Ziraat ve Dahi
ğmda 2.000.000 çocuk vardır. Fakat lı ~ Vekaletlen bu sahada beraber ça-
bunlarrn ancak 710 000 . ktebe gı·.. lışmayı kabul ettiler. 

çimden: • 
"- Köy hakiki mUrebbisine daha 

yeni kavuşuyor, dedim. • 
. ı me U kA ı d d d'" de bilmekte ve ı 290 000 · tah il yı ç ve a.ıet, or u an on~n çavuşu Bu sözlerle, öbür muallimlerimizin 

feragatsizliğini kasdeüniş olmuyor, • 
belki eğitmenin köye daha yakından 
seçilmiş olduğunu anlatmak istiyo- • 

' • 
1
' s çag n el ldıla üze 'nd · · b da olmasına rağmen okuma yazma öğ 1 e a r; rı e ışlemıye aşladı-

renemeden dar muhiti içinde kalmak- ar. . • 
tadır. Bu rakam ve bu nisbet acı bir Eskitehir Kunu 
hakikatin ifadesidir. Fakat buna ka
pılarak hiç kimseye kabahat izafe et· 
miye de hakkımız yoktur. Köylü, ço
cuğunu mektebe göndermekten ka:: 
tınmamakta, çocuk okumaya hevesli 
olduğunu mektebe kavuşur kavuıpnaz 
isbat etmektedir. Bundan da anlaşılı
yor ki mekteosiz kalan 1,290,000 yav
ru ve ailesi kusursuzdur. 

rum. 

Mekte'J!Siz1ik.. Davamn en canlı 
noktası buradadır. lhtiyaca yetecek 
mikdarda mektebimiz ve muallimimiz 
yoktur. Ma~rif Veklletinin, her yıla 
ait bütcesinden azamt istifade ederek 
actığı ilk mektep henüz değil ih
t" ya crn tamammt. hqtti yansını bile, 
karsrlayamamaktadır. 

Fakat nıektens;zli2in "binasızlık" 

şeklinde değil. belki "muallimsizlik" 
manasında alınması llzımdır. En kü
cük kövlercle bile mektebe tahsis edi
lcb'lecek ll'H,.Hk Hhıi\'I( bir bina temin 
edilebilmeıct:e, hiç olmazsa camiden 
ı~tifade olunlhi1mekh•dir. Fakat mu
allim tedariki bu kadar kolay olma
maktadır. 

Muallim Sayısı .. 

• HUkfunet, orduda çavuşluğa yükse- 10 Yıl Sonra 
lip te köyüne dönenlerden yalnız mu- -------
allim olarak değil, ayni zamanda köy- Yapılan hesaplara, kurslardan alı- • 
lUye faydalı'°larak her sahada istifa- nacak mezun adedine göre on sene i- • 
de etmek kararmı vermiştir. Fakat çinde Türkiyenin 34,000 köyüne 
askerlik hayatında edilen bilgilerin • ki bütün mektepsiz olanlardır - bi- • 
büttln bunlar~ kifayet etmiyeceği göz rer eğitmeıı temin edilebileeek ve m~ 
önünde tutulduğu için kısa devreli bir ret' mektep yapılabilecektir. • 
kurs açma.k lüzumu hissedilmiştir ve Eğitmen köyUnttn bütün ÇO<:uklan-
ilk defa olarak Eskişehirin Çifteler nı okuta bilmekte, tahsil çağmı qır- • 
çiftliğinde bir kurs açılmıştır. mış bulunanlan da gece derslerile ye-

Ankara köylerine dağılan dört tiştirebilmektedir. • 
maarif müfettişi aranılan va-

Artık kanunu da çıkmış ve meriye-
sıflan haiz çavuşlar seçmiş ve bun- • te konulmuş olduğundan köyde hiç 
lan - ki ilk posta 4 kişidir - Eskişehi- bir muhale! etle kar§zlaşınası, güçlüğe 
re göndermiştir. Kurs 4• 5 ay devam uğraması ihtimali olmadan vazifesine • 
etmiş ve orada çavuşlara kültür ders-

serbestçe devam edebilmektedir. 
!erinden başka ziraat, hıfzıssıhha ders • 
leri de okutulmuştur. Her sahada mile Rekama dayanan bu vaziyet kargı-
mel ve basit malUmat sahibi olmalan anıda, on sene sonra Tllrkiyede oku-
temin edilmiştir. ma yazma çağında olup ta mektep- • 

936 Birincikanununda, artık Eğit- sizli.k ve hocasızlık yüzünden cehale
men adını alan çavuşlar, Ankaranın te mağlQp olmuş Türk çocuğu kalma- • 
79 köyüne yerleştirilmiş ve kendileri- mış olacaktır. 
ne mümkün olduğu kadar ders ve zira Dava, daha bugünden kazanılmış • 
at vesaiti verilmiştir. Mesela hususi aayılabili•. 
surette yaptırılan sandıklara bir köy Kemal Zeki 

Bugün mevcut ikmektep muallim- ,--

lerinin sayısı 13,000 dir. Mecburt tah lst•ıkla"I Zat erimizin Yeni Bir Tarihçesi 
• • -• 

sil çağında bulunup ta muallimsizlik 1 
ytizünd n okuyamıyan çocukları bu 
ihtiyaçtan kurtarmak için daha mev
cudun iki misline yani, 26,000 mualli
me ihtiyaç varclır. 

Hülisa olarak bugün bUttin ihtiya 
<'ID üçtt biri nisbetinde ilk mektep 
muallimi mevcuttur ve okuması 18.
zımgelen memleket çocuklannın an
cak üçte biri okuyabilmektedir. 

Yeni Hamle .. 

Ihtiyaç büyük; vesait az; her köye 

bir mektep yaptırmak ve bir muallim 
yetiştirmek için daha en az bir çey
rek asır beklememiz llzun .. Işte eğit· 
men teşkilatı bu uzun zamanı kısalt
mak için kuruldu. ~en sene bir gün 
vekalette Bay Saffet Arıkanm bqkan 
lığında müsteşar Rıdvan Nafiz, Talim 
Terbiye azasından Halil Fikret, ve 
ilk tedrisat umum müdürü Ismail Hak 
kı toplandılar. Dk mektep vaziyetini 
müzakere ettiler. Ortaya yepyeni bir 
fikir atıldı: Ordudan istifade edebilir 
miyiz? 

Bu mevzu üzerinde uzun uzadıya 
görüşüldü. Münakaşa edildi. Dllşünül
dü ki ordu bir mekteptir. Oraya giren 
köylü, memleketine hüviyetini değişti 
rerek, daha bilgili, daha tecrübeli, 
hülasa kıimil bir insan olarak çıkıyor. 
AskerMk hayatında bu vasıflarla 
kendilerini gösterenler çavuş seçilmek 
te ve ~avuş olarak terhis edildikten 
sonra da köylerine, çiftlerinin çubuk-

(Başı 8 incide) 
terlerini kaybederek biribirlerine 
k&rlfmışlardı. 

İkinci ordu Kurtköy - Beşkanş -
Yenice hattına, birinci ordu Beş 
kimse • Silkisaray _ Dumlupınar 

mevzilerine varmış süvari kolordu~ 
su da düşmanın tamamile gerileri
ne dtlfmUştU. 

Bu vaziyette düşmanın 1 inci, 2 
inci kolordulan kolordu kıtalarile 
ve beş. fırka ile kapana sıkışmışlar
dı. Bu fırkalar da 5 inci, 13 Uncu, 12 
inci, 4 Uncu ve 9 uncu fırkalanydı. 

30 Ağustos 922 de saha.ha karşı 
bu vaziyeti gören B8'\tumandanı
mız, ikinci orduya tamamile cenu
ba çark etmesini, sUvarl kolordusu
na da Kızıltaş deresini kapamasını 
emretti. Başkumandan bu emirleri 
verdikten sonra otomobille 1 hıci 
Türk ordusun'lln muharebe idare 
yerlerine geldi. Genel Kurmay b8' 
kanını da 2 inci ordu karargihma 
gönderdi. 
Düşman şimdi i:ki Türk ordusu

nun arasında bulunmaktaydı. 

30 Aciusfos 

3 O Ağustos 922 saba.hı Çal· 
köy çeşmesindeki Zaf erte

peye giden Ba.fkumandan, berabe
rinde 1 inci ordu kumandanını da 
getirmişti. 

Manzara şöyleydi: Düşmanın a
e ledi • i alkö alevler içinde ya-

nıyor. Düşmanın büyük kısmı bü
yük ve küçük Adatepelerde mUda 
faa için yerleşmiye çabalıyor; fa- • 
kat hangi tarafa cephe tutacağını 
kestirememiş, şaşkın bir vaziyette. • 

Bu sırada cepheye kotan 11 inci 
Türk fırkasına Başkumandan A
tatürk, ıkendl imanından iman su
nuyor, onlan teşçi ediyor. 

Muharebe başladı, odaya tıkan
mış bir kedinin dayak yemesini an 
dıran bir gafletle düşman nereye 
saldıracağını, ne yapacağım p.ştr· 
mış bir vaziyettedir. Fakat çember 
daralıyor. Çalköy • ,lşören köy ce
nubu, Ağaçköy ve Asılhanlar çerçe 
vesi içindeki arazi üzerinde akşa· 
ma kadar süren bir hayat memat 
mtıcadelesinden sonra dtltmanm 
iki kolordusu erimişti • 

• • • • • • • 
Kızıltaş deresi boyunca kaçmıya • 

yeltenen dtlşman kumandanlarile 
bir kısun kuvvetler süvari kolordu 
sunun fiddetli müdahalesi sayesin
de lıılıurat dağlanna atılmıştı. Bura 
dan u,aık kuabasma inmek istt
yen bu firariler, dökUntüleri topla 
mak Uzere vazife almış olan tara

• ' ' • • ma mUfrezelerimize esir olm\lllar. • 
dı. / 

Bir lstill ordusu, böylece eznfuı,, 
mahvedilmiş, diğer cephelerden ka • 
çan kısımlar ise şiddetli takiplerden • 
yakayı kurtaramıyaralt Anadol~ 

nun "Vatanın harimi ismetinde., • 
yok olmuşlardı. 

meaine vaüe veriyor. 

Bu seneki provam, geçen iki seneye niapelie Jalıa zengin 

bir ıekilJe tertip eJilmiı, bilhana •por hareketlerine ehem-

Müf ettiılerin Vazife "' 
Salahiyetleri Tayin Edild 

Ankara, 29 (TAN lıluh&~ 
den) - Nafıa Vek&letinin yeni 
heyeti niııamnamesi dünden iti~ 
meriyete girmiş bulunmairtadir· 
zam.name memleketin bayındırıı:; 
killtm.ı ve bu teşkilita bağlı 
müesseseleri tlr.erinde daha sıkı ::; 
vamlı bir teftiş ve mUrakabe 

miyet verümiftİır'. Bu akıam lativalin en parlak gecai )'4ftl" 

nacak, Beylerbeyi sarayında zengin eğlenceli bir &zlo verile-

cektir. 

Biz buraJa son ha/tanın lestival tezahürlerintlen 

resimler veriyoruz. 

'--"""~~~· '• 
Festival Günleri 

Festival i~in gelen Balkanlı heyetlerden bir ~rap 

K.aclınlı erkekli Balkanlılar milli oyanlannı göataiyorlar 

temin etmek gayesile tanzim oıUJJJIUll 
tur. 

REISIN V .AZJFELER1 
• Nizamnamede, merkezdeki teftfl lilll 

• 
yetinin vazifeleri §U iki esasta toP.1' 
maktadır: 

1 - Senelik program dalrellD<ll CI' 
imi ve normal tefti3 ve tetkik~ 

2 - Vekilin emredeceği b....--
• kında teftit ve ya tahkikat~ 

· • Bu heyete reislik eden zatı-~ 
döğnı ve gt1r.el yUrUmeai için 

' • v8*ifeleri yerine getirmekJe m~ 
tir ' 

Mumna.me bq mtıfettlel~.-:: 
• deeimte bulunan vazifeleri de ~ 

ta.n liODI'& N&fla. mUfett!flerlniD r"" 
• maklatmtlkellef oldukla.rı ıtJeri -: 
• 

lamalt& w bunlan inceden moeJ'.9 
blt ~I 

v.l.zIFE, 8A.LAHIYJ!1J! • 
• Ktlfetilt, Veklletten alacalı~ 

mrla.e, ~emir vem~ 
• altmda bı•,ınan idare, tetekkfll ~---
• 

emeaelerin \blltiln illerinde ıme~ 
tatbik edilip edilmediğini tıeJtdk ...... _ 

• 
oetttr. Vek&te alt itler h~ 
kanun, nDıamname, t:aUma.tn&JIMt, ~ 
mfm ve emirlerin tatbikatmd& P~ .. 

• len neticeleri de mtıtalaa.ıdle b~ 
• Velrllete bildimnek J.hıe mtıfettillJl 

oldir. 'il 

• 
lıltıfettfbı btr mtıhtm ...mfell __.. 

Velrlletin lttzum gördUıt1 nıenı1 
muamelelerini tetkik etmek, eter 

. ... yolausluklanm teablt ede~ 
• 

lN mufalll&l rapor halinde b ~ 
Ur. lıltlfettişin eıı çolt qj.kkat ed 

Mı illerde fennt, ik~ .r ... .ıa 
• küt b&Jamlardall..g&1llıen ~ 

• 
yollnızlukl&r ve bu ifler için yapıu-; 
ta olan u.rfiyatm JDeftll&ta uııP' 

• 
1up olawhfıdır. 

KUDHAI·E YOK -~ •-"' 

• 
Tefttl nfumnamesl, m~;, 

memurlvm vulfelerlne mu::::.. 
d~ httkme bal :;--adlf 

• dır. Ancak mevzuat w fen ica~~ 
• 

uygun gönnediklerl halde yası ne 
direrek :memunm naan cHk!ret.tol 
bedelftlecektlr. 

• nae mtıtettSeltl', tiqla~~ 
t.eft1t vulfeatni her ne 8U1'8t1e ~ 

• olsun ;panda bll'&Jamyacaklardıf~ 
kalide hallerde ille \INl1et11l ~ 

• il emri kaydedeceklerdlr. K~ 
• 

rtn veklletıe göiıdereoeklerl wfdf fi 
yttıale.n vurh ve ,.ınn görOD- • 

Romanyalı gen~ kızlar milli Jamlar yapıyorlar 
• 

katiyetle bn&at ptirilen h~ 
ttva e4ecektt.r. Zm. 1hlerine veya 11. 

_ • tan dolDa edhıilen malQm~ -~ 
memur h&kkmda 8UlisUmal ~~ 

Balkanlı lıompılanmwn :zeokli oyımlanıfflan biri clalaa 

Şu numarada hayli cazip değil mi? 

• 
Q1'U1dırmak ~ tahkikat 
na Mbeblyet vermek aynca m ~ 

• meeul edebilecek bir htdJ8e ol..-~ 
rWmektedir. - ... 

lılilfettit*" tertip ettUded. ~ 
• lly:lbumı enel& yaapcalr ~ 
• 

en yalmiclan .ılbdar olan ~ 
ftl'el'ek onun t&hriren m~ 
alacakbr. Bundan IOJl1'a da bU ~ 

• ve mtıdahaleyl o memurun -' dl', 
• 

ne gölterecek ve onun da taJırli'f lif 
t&leuım letfyecektir. Mtıteakl~ 

• 
mı.taıea ve müdahaleye kendi ~-M' 
atini de lllve ederek merk- au;-1! 

• 
NCekıtr. KemurJar müdahale ve ~ı'ill 
taıealanm 48 aaat zarfında ~;' 

• 
mecburdurlar. 

lılAHREM MUTALEALAJt ~ 
• 

Baklannda kat! kanaat hAsıl ~ 
leri memurlarm ehliyet, istik~ 
gayret ve idare kabiliyeti, de dl 

• rlnden veklleti mahrem bir ,uıe""' 
haberdar etmek müfettişin es,.a 

• felerinden birini teşkil etme~ 
Bqmtlfettif veya mtlfettifler ~ 

• hat eanumda vakitlerini ne &Jet' 
geçirdiklerini de bir raporla vek 

1
_,. 

• bildirmiye mecbur tutulmakta~ 
Memuren gittikleri yerlere nı .. -_.fit 

• J.ıa.t ve lnflklk tarihlerini de tel~ 
haber vereceklerdir .Ayrıca mUfe tJf"'1 

• rin teftişe gidecekleri yerleri ~ e4' 
gi daire veya müesseseleri teftJJJ tJ 

• ceklerini de gizli tutacaklan ve b1l 1' 

• 
tiş seyahati şayi olduğu takdird8 

sul olaca.klan tesgit edilmiştir. 
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Bir Çırpıda Birkaç 
MERAKLI MUŞTERI 

-~ Garson! 
- Buyur Bayım. 
- Bana bir duble rakı getir. Fakat 

kadehi şarapla yıka da su kokmasın! 

• GENÇ KIZIN DUASI 

Aai General Franco'nun elindeki gemilerden "Mendez Nunez" 

" ... Büyük Allahtm.. Kendim için 
birşey jstemiyorum. Merhamet et, 
anneme bir damat ihsan eyle ey bü. 
yük Allahnn! .. " 

~kiye Ayrllan ispanya • YARDIM 
-.., 

- Ekrem .. Bu akşam sinemaya ge-
lecek misin? 

-Gelemem. 

Donanmasının Zı rhhlara, -Neden? 
- Babam mektep vazifemi yapa· 

cak, ben de ona yardım edeceğim. 

Tahtelbahirleri ve • :AVDA 
:Avcılar klübünün başkanı~ lorpito 

k M eç?uı tah.telbahirier Akde -r,.,, ......, _ _...~,------........ ~--._....,......, ... _........,,....,... ____ ..,.....__,, ____ _ 
arşı koniıde tıcaret gemilerine 

torpiUeyj t'sanbk yapıyorlar, onları 
Pto~ p batırıyorlar. Bu meçhul 
&sisi ~ tabtelbahirlerin İspanya 

- Baylar! dedi. Ava. başlamazdan 
önce size küçük bir söz söyliyeceğim. 
Tavşan önden koşar, köpek onu takip 
eder. Kaideten tavşana silah atılır, 
köpeğe atılmaz. anladınız mı? Şimdi 
buyurun bakalım. 

~!>..: anco"a ~ 
b·~" sur .J ınensup oldugunu 
lr <le\'le~nle~ olduğu gibi başka 
~eıııer <le aıt bulunduğunu iddia 

l...._ e "ardır 
~ ~Panya . • 1ID ıalXı da ısyan hareiteti başla-
~ \'e ?.san donanma da buna kartş. b' a::-ııya harp gemilerinden 
~lt et~ General Francoya ilti
~ harı . · Bununla beraber bU-

~l'ahegi harp gemilerinin isiler 
ta( kes/ h:U-eket ettiğini kati ola r0r. ~ Irn:ııye imkan bulunamı -
~fl~et e~ gerek asilerin, gerek 
~ birıt elındeki harp gemilerin -
lı: bu 8~ batnuş bulunuyor. Biz 
~lt l.s a asını bir ta.ra!a bıra • 
~ eaash Panya donanması hakkm

ldu]c. lllalflnıat vermeyi fa.ydalı 

t~.~anYa d 
~ ~erı, h ~nanınasr, a.ğrr harp 
etı.ııa,ıtı af~ harp gemileri ve 
~~ geın.ueri olarak tasnit e-

\ı>llt • 

~' 
ltıı._ 1 Pan:Yanın &ti sınıfa dahil 
~"a!i.ıe ~an. harp gemileri tonaj 
ti te~Q ~1. olan Jaime ve Espa
~ atı bıı erid?"· Beheri 14224 ton 
t?'l9ılenuıerden Jaime zırhlısı 

913 ta ~esinde Espana ise 7-
~9,5 .l'ihınde imal edilmiştir. 
'ita~ SUratıeti vardır. 1900 

9 eueti 5 haınuJesile hareitet ka 
~ il.det, ooo mildir. 
\>a!!~t 7 :o,5 luk, 20 adet 10,2 lik 
~- ·~. ti hk dafi tayyare topu 
~ta Unlara son zamanlarda 

~~iştir. 
b 'Ullardan b. ----: J:ııd~ cut, . ır tanesı elde mev 
~ hır tanesi de inşa ha-

~. bı~ilO.ooo ton olan bu gemiler 
~~·lrı-. Baıeares diğeri de Ka-

~tte 
h~ ~~ tnil hareket sahalaM 
~i~Oo ~ Mahrukat olarak be

l~~ ~arı n Yağ alır. 
l~.totı 8 beherinde 8 adet 20,3 
tıi ~ ~a.nadet 12 lik top (bunlar 
~8.t tore ~~ tayayre dafi vazifesi 
\>aııe ~U bılırler) 8 adet 4 Iük tay 
~ ı ı1ı:t adtop 12 adet torpito ko
~t~ et deniz tayyaresi var-

~~ÖRLER 
a179 lt~det kruvazörden mürek 
>ıtt\>l t011d olup topluca tonajları 
~tv eı de ur. Bunlardan Liberta, 
~ ~ a ~ez:antes, Almirante 

aa,35 Ql:?i .r:ı tıp kruvazörlerdir. 
l .2 llı.iı 75 ton hacminde olup 

be.ı-675 totı l'ollaıı vardır. 
l~ e~t saq ~trolle 5000 millik bir 
Q~t l lıeliniına maliktirler. SilB.h 
~8.ı- O,< lik e: 8 adet 15,2 lik 4 a
li,tı(e atar~P (ayni zamanda tay 
~r>t toıı 1 2 adet 4,7 lik tayyare 

\>ı totı>ıt adet nıakineli tüfek 12 
~ tıe bu o ko"anıdır. 
~lltv~~til 8tnt'tan Menlez Nunez 
~ ~ti 29 'ttı 45o9 ton hacmindedir. 
tur~t ~.7 1~~dlr. 6 adet 15,2 lik top 
~. 12 ade dafil top 4 makineli 

lle t torpito kovanı var-
, , ~blika . 
~~t 

1
S.s ıuk kru"azorü 4857 ton

l'aı-e s.2 lik t26.6 nıil süratindedir. 9 
~eda.fit to 0Pu 4 adet 4,7 lir tay
~ <ie t0l'piPu 4 rnakineli tüfek 4: 

to kovanile mücehhez 

• TiYATRODA 
Genç kız : 
- Anne, dedi, yanımdaki erkek 

durmadan yüzüme bakıyor. Ne yapa. 
ytm? 

- Yüzünü kızart yavrum! 
- Kızaramıyorum ! 
- Oyle ise yüzünü kızartacak bir 

kabahatini hatırla! 

• 
' Yine Franco'nun elinde bulunan kruvazörlerden 

"Almirante Cer1Jera" 

KES OYLE iSE 
- Ben arkadaşım hakkında ancak 

iyi şeyler söyliyebilirim. 
TORPtTO MUHRlPLERİ 

Dört tanesi proje ve inşa halin
de olmak üzere (Bunlar hariç) 

aynca 14 adet muhriptir. Tonaj ye 
kunu 20028 tondur. 

Ullova, Jorge, Juan, Gravina, 
Eskano, Ciskar, Almirante, Antc
kuera, Almirante Miranda, Almi
rante Valdes muhripleri ayni tipte 
olup beheri 1536 tondur. SüraUeri 
36 ila 37 mildir. Silahlan (Behe
rinde} 5 adet 12 lik 1 adet 7,6 lık 
dafii tayyare topu 4 adet makineli 
tüfek 6 adet torpito kovanı 2 adet 
su bombası atmıya mahsus aletle 
mücehhezdirler. 

l{urruka, Al.kala Gliano, Joze Lu-
18 Diez, Lepanto, San.şez Baraka
iztegui muhripleri de yukarıdakile
rin ayni ise de bunlardaki topçu te
sisatındaki zırhlar daha kalındır. 

Alsedo, Lar.aga. Velasko muhripı
lerinin beheri 1044 tondur. 34 il& 

36 mil süratinde olup, beherinde 3 
adet 10,2 lik, 2 adet 4,7 lik tayyare 
daiii top ve 4 adet torpito kovanı 
vardır. 

TORP1TOLAR 

Bunlar mecmu tonajı 1980 ton 
olmak üzere on beş adet torpi

todan ibarettir. İsimleri yoktur, şu 
numaraları almışlardır. 
2, 3, 7, 9, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22. 

Beheri 180 ton hacminde 26 mil 
süratindedirler. Silahları 3 adet 4,2 
lik topla üçer adet torpito kova
nıdır. 

DENİZALTILAR 

- YiL Oyle mi? Şu halde başka 
şeyden bahsedelim. 

• TELEFONDA ŞAKA 
Bayan Peride sesini değiştirerek 

Bayma telefonda sordu: 

Bütün dünya efkarmmumiye- _Beni tam bakayım. Ben kimim? 
sini bulandıran denizaltı ge _ Nermin .• Sen misin!? 

milerine gelince; bunlar 15 i mev- Bayan hakiki sesile: 
cut 3 tanesi hali inşada olmak U- _ Seni utanmaz seni .. Nermin ha? 
zere 18 denizaltı gemisidi . Üç ta- Bay sesini de~tircrek: 
nesi mevzuubahis olmadığından ge _ Guguk! Ben kocan değilim. Bil 
riye kalan on iki denizaltı gemisi • bakayım, ben kimim? .. 
nin tonaj tutarı 7998 tondur. ı Telefon kapandı. 

Dl Dil Dm denizaltı gemileri 
su yüzünde 1050 su altında 1370 ------------
ton su çekerler. Süratleri su yüzün- nizaltı gemileri de su yüzünde 491 
de 20,5 su altında 9,5 mildir. su altında 715 ton su çekerler. Sü-

Beherinde 1 adet 10,2 lik top, 2 ratleri deniz üstünde 16,5, deniz al· 
adet makineli tüfek 6 adet torpito tında 10,5 mildir. 
kovanları vardır. Bunlar eu kesi
minden aşağıla olup 4 tanesi başta 
2 tanes1 kıçtadrr. 

C 1, C 2, C 3, C 4, C 5, C 6, de
nizaltı gemileri. 
Su yüzünde 42, su altında 1290 

ton su çekerler. Su yüzünde 16 mil 
su altmda. 8,5 mil süratindedirler. 

Silahlan: 1 adet 7,5 luk top. 6 
adet torpito kovanı vardır. Kovan
lar su kesiminden aşağıda olup 4 
adedi kıçta bulunmaktadır. Bunlar
dan C 6 nın batmış olduğu rivayet 
edilmektedir. 

B 1, B 2, B 3, B 4, B 5, B 6, de-

715 ton su çekerler. saatleri de
niz üstünde 16,5 denizaltında 10,5 
mildir. 

Silihları (beherinde) bir adet 
7,6 lık top 4 torpito kovanı, kovan· 
lar su kesimi altındadır. 2 adedi b~ 

ta 2 adedi kıçtadır. 
B 5 denizaltı gemisinin batmış 

olduğu rivayeti mevcuttur. 
Bu deniz kuvvetlerinden başka 

daha birtakım hafif harp gemileri 
ile, gan.botlar ve mayin geınileri 
varsa da bunlar tali derecede ka
lan yardımcı gemilerdir. 

ı---
Bacak ve Vücut Güzelliği için .. ,... 

--GiizellikmütehaHıaları, ğenç kızlarda bacak ... rJe vücut için bedii dan•lardan çok 
i&tilade edildiğini aöylüyorlar. Şimdi ArJrupa ve Amerikada genç kızlar arasında bedii dan•lar 
çok moda olmuf, hatta mekteplere büe girmiştir. 

FALCIDA? 

- işte Bayım .. Yakında sarışm bir 
kadınla nişanlanacaksın. Fakat kum 
ral bir kadro evlenmenize mani ola. 
cak! 

- Doğrudur! Karım beni evlenmi
ye bırakmaz. 

o 
DIPWllAT 1'"EDffi ? 

- Oğlum .. diplomat nedir?! 
- Diplomat, bir kadının doğduğu 

tarihi iyice bildiği halde yaşını bilmi. 
yen adamdır. 

• 
ZEVK MESELESi 

- Sarışın erkekleri sever misin? 
- Şimdilik üç tanesini seviyorum!. 

- - Müsaadenizle Matmazel. 
- Ben dansetmeyi bilmem. 
- Şu halde bir dans müddeti ka. 

dar size sarılıp yanınızda oturmama 
müsaade eder misiniz?, - ., ..... \ 

GETiR! 

- Sana yüz lira borç vereyim am
ma buna mukabil bana sağlam bir kar 
şılık verebilir misin? 

- Namuslu bir adamın vereceği 

söz kafi değil mi? 
- Kafidir! Git bul birisini baka

lım! 

• 
ACI PATLICAN 

- Yahu, susuzluktan öleceğim • 
- Sık dişini, acı patlıcanı kırağı 

çalmaz.! 
- Kırağı çalmaz amma kurur be bi 

rader! .. 
- ? ! 

DOGARKE:S 
Bay üzüntü içinde sordu. 
- Doktor karımın dooğumu daha 

çok sürecek mi? Meraktan öleceğim! 
dedi. 

Doktor da onu teselli etti : 
- Uzülmeyin dedi. Şimdiye kıuiar 

belki beş yüz doğum vakası gördlim; 
fakat bu uğurda ölen bir erkeğe rast 
lam adım. 

• 
iTiKAT 

- Garson .. Bu he.c:;ap pusla._e;ı yan· 
hş. 13 lira yerine, 14 lira yazmışsın. 

- 13 rakamı uğursuzdur diye yap. 
tımdı Bayım. 

• 
?lı~ ÇARE! 

- Dün güzel bir delikanlı beni a. 
partımanın kapısına kadar takip etti. 
Cesur adam. Bununla da kanmadt. 
Arkamdan yürüdü, merdivenleri çık
maya başladı. 

- E ! E ! ? Çok meraklı şey sonra?. 
- Sonra orta kata taşman kiracı 

olduğunu anladım. 

• KAN KIR~UZI 
Baba - Karıcığım. Kızımıza li~r 

genç kızın bilmesi lazımgelen şeyl"'" 
adındaki kitaptan bir tane al da oku 
sun. 

Anne - Aldım, okudu. 
Baba-E? .. 
Anne - Kitabı beğenmedi. B1r~k 

noksan malumat ~armış içinde. 

• BABA NASiHATi 

- Oğlum hayatında şunu dtlstur 
olarak kabul et: Para saadet getir-
mez! . 

- Evet babacığım, para saadet ge 
· tirmez amma, ben çok para k~ • 

ı - Dur yahu .. Ağzını açsın da son mak isterim. 

1 
- Neden? 

ra ateş et, derisi bozulmasın! - Tatlı bir felaket olsun diye! 

- lstediği kadar uçsun! Yumurt

layamadıktan sonra kaç para ~-d!r ~i? 

ıı-~~---..... .....,.,-:-::----...-.--~ 
1 

Itfaiye arkadaşma: 
- Keyiflerini bozmıya elim varma 

dr. Cknçlik .. Ne yaparsın? 

"SAD.. PLANININ 

TAHLiLi 
(Başı 8 incide )1 

ladı. Ve büyük kıtalar plandaki yer 
lerini alarak gurupmanlar vücuda. 
getirdiler • 

S AD şeklinde taarruz proje
sinde kuvvetler şöyle taksim 

edilmişti: Afyonkarahisann cenu
bu garbi bölgesinde toplanan kuv
vetler, 1 inci ordu namı altında bi
rinci, ikinci, dördüncü kolordular. 
la beşinci süvari kolordusuydu. Bun 
la.mı da mecmuu 11 piyade kuvveti 
ile 9 süvari tümeninden ibaretti • 

Taarruz başlar başlamaz bu kuv 
vetler şimale saldıracak, düşmanı 
kavrıyacak §ekilde taarruz ederek 
onun kaçmasına imkan vermiye
ceklerdi. Süvari kolordusu ise, a
hırdağları istikametinde düşmanın 
çekilme yollarını tıkıyacaktı. 

Vazifeleri, "imha,, muharebesi· 
ni tahakkuk ettirmekti, fakat §i
malde Eskişehir ile Afyonkarahi
sar arasında 130 kilometrelik bir 
cephe vardı. Bu cepheye karşı du
ran II nci ordunun mevcudu 7 tü-
menden ibaretti. Bu 7 tümenin ke
sif kısmı da cenupta yani Afyon 
mıntakasma yakm bir yerde bulu· 
nuyordu. Eskişehirin karşısı hemen 
hemen bo§tu. 

Bu kadar cüret taşıyan bir ka.
rar verebilmek için, bu karan ve
renin iradesindeki kudreti ölçmek 
dahi beşeri zekanın zor ereceği bir 
mertebedir • 

Biliyoruz ki, bu plan, bütün bir 
alemin huzurunda Kainata parmak 
ısırttıran bir savletle ve kolayhk· 
la tatbik edildi 
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Konyada işleri, 

Kurak Yıllarda Su 
Sıkıntısı Olmıyacak 
Cihanbeyli Civarındaki "Obruk,, lardan Ist fade 

edilecek, araştırma sırasında bazı eserler de bu .. undu 
Konya, (TAN muha~irinden) -

Kurak yıllarda sıkıntı çekilmemesi i
çin her çareye başvurulmakta, dağ
ların çatlak ve yarıklnrından sızan 
wlarm derinliklere kaçmadan top -
lanmasma çalıııılmaktadır. 

tesadüf olunmaktadır. 
Obruk kazasın.dan başlayıp Kara

pmara, oradan da Çumranın Alibey 
höyüğüne doğru uzanan bir obruk 
lar silsilesi daha vardır. Bu oberuk
larda tahtelarz bir irtibat mevcut o
lup olmadığı meselesi henüz halledi

lzmilie At 
Koşuları 

lzmit, (TAN) - Hıı.•u•i 
Muhasebe tarafından tertip 
edilen at koşuları, kalaba
lık bir halk kütlesi önünde 
ve tayyare meydanında ya
pı1mıştır. 

Tay koşusunda 
Solmanın .Şahin'i, Halkevi 
koşusunda Seyit Ahmedin 
Doğan'ı, Kocaeli koşusunda 
Ahmet Coşkunun Mebruk'ü 
birinci gelip mükô.lat almı,
lard ır. Gelecek halta da Vi
la1et encümeni tarafından 

tertip edilen koşular yapıla
caktır. Vali Cemal Bardakçımn himmeti, 

Yilfı.yetin her köşesinde jeolojik ve 
bidrolojik vaziyetlerin tettdkine fır
sat vermiş, bu arada Cihanbeyli Ob
rukları da tetkik edilmiştir. Obruk 
tilrkçıemizde "Çökük, oyulınuş yer,, 
pıanamııa gelmektedir. Cihanbeyli ob 
rukları, kaza merkezinin on dört ki
lometre cenubu şarkisinden, Bozdnğ 
silsilesinin şimal versanında, Kara, 
Çatal ve BoztepeJerin eteklerinde, ge
niş bir saha üzerindedir. Bir ucu, tuz 
gölUnde Yavşan memlehalanna ka
dar uzanmaktadır. 

lememiştir. 
Obruklar sularından istifade edi- ~~-.....;o.;;~.....,;~~~~---~.;;;;;;;J 

Jip edilmiyeceği hakknwa fenni tet
kiklere devam edilecektir. 
Mağaralarda intan iskeletleri 
Eski bir kitabın "Ebruk denilen 

diyarı rumdaki bir mahalle dair,, ver 
diği malumatın bu havalideki ob
ruklara ait olması ihtimali pek kuv
vetle hatıra geliyor. Bu malumata 
göre civarda bir mescit ve bir kilise 
enkazı bulunmak lazımdır. Yine bu 
malUmata nazaran müteaddit mağa
raların içinde de mızrak ve kılıç dar-

Deniz yüzünden yüksekliği 925 
metre olan obrukların çevresinde a
razi tuzlu ve kireçlidir. Yüksekten 
bakıldığı zaman bu düz saha üzerin

" • belerile öldürülmUş, noksan azalı, a-
Obruk,, cıvarında Selçuklardan yak üzeri duvara dayanmış vaziyet. 

kalan bir han harabeai te duran erkek. çocuğuna meme ve

de, yukarıya doğru fL~kırmış volkanı kürtlUdür ve dakikada 11 litre su ver 
kr.aterlerine benziycn tümsekler gö- mektedir. 
fillınektedir. Obruk sahasının 4-5 kilometre 

Obruklann ~eşitleri cenubundan muazzam, simsiyah bir 
On beşe varan obrukların bir kıs- kaya parçası gibi Kara.tepe fışkır -

im tamamen toprak sathına intibak 
Ftmiştir ve kuturlan 5 - 8 .aretre a
rasındadır. Etrafları sazla kapanmış, 
ıninim.ini birer gölcUk halinde duran 
bu su blrlkintilerinin dipleri bulun
mıyacak kadar korkunç olduğu hak
~mda halk arasında dolaşan rivayet-

lerin asılsızlığı, tetkikler neticesinde 
meydana çıkmıştır. 

1 Bunlardan başka ayni vasıfta bir 
BU birikintisi daha vardır ki, etrafın
da.: bataklık yapmıştır. Halk tarafın
pan Ilıca adı verilen bu su, haf'ıf kU-

mıştır. 

Obruklarda derinlik 4 - 18 met
re arasında değişmektedir • 

Vila:ydt su işleri fen heyeti, tem
pıuzun 26 sında otopomple iki obru-
kun suyunu boşaltmıştır. Neticede, 
gelen su miktarmm çok az olduğu ve 
i.şe yaramıyacağı anlaşılmıştır. 

Eti eserleri bulundu 
Ilıca denilen obruk civarında iki 

çark mevcut olması, buraların eski
den meskfuı olduğunu göstermekte, 
Karatepede de birçok Eti eserlerine 

A. ydın Civ rınd ki 
Li~yit Ocakları 

Gölhisarda istihsalatın artırılması 
için tedbirler alınıyor 

Ocaklarda ,alışan ameleler 

r ~ydın, (i'AN) - Nazilli ve Aydın 
Gölhisar linyit ocaklarında istihsali.
tın artırılması için tedbirler ~·ınmak
tadır. Maden Arama Enstitüsü mU
hendislerinin tetkikleri bu ocakların 
pek zengin olduğunu meydana çıkar

mıştır. Komşu vilayetlere de linyit 
sevkiyatı çoğalmıştır. Nazilli ocakları 

Sümerbank tarafından alınmıştır. Di
ğer ocakları sahipleri işletmektedir. 
Bu sonuncusunda yeni bir kuyu açıl
mak. mevcut kuyularda da asri nakil 

vasıtalarile, diğer vasıtalarla teçhiz 
edilmek Uzeredir. lşgal senelerinde 

atta! kalan 926 dan 934 e kadar 

da kah işlemiyen, kah senevi istihsa
latı 200 tonu geçıniyen bu ocakta a
sıl faaliyet iki sene evvel başlamıştır 

ve bu senenin yedi aylık istihsala.tı 

2200 tonu bulmuştur. 

Muşta Sıcaklar 

Muş, (TAN) Bunaltıcı sıcaklar hU

kUm sürmektedir. Rakımı 1450 oldu

ğu için hararet dereoei azami 18 -
22 arasında temevvüç eden Muşta sı

caklar bu sene gölgede 32 dereceye 
kadar çıkmıştır. 

ren kadın cesetleri iskelet haline gel
miş bir vaziyette ~urmaktadır. Hat
ta eserde, MüslUman ve Hıristiyanla
rm buraları mukaddes bir yer diye 
gezdikleri de ilave olunmaktadır. 

Obrukların zelzele sonunda teşek
külü katiyetle tahmin olunduğuna. ve 
daha yakın zamanda ltalyada, Ve
züv yanardağının asırlarca evvel yok 
ettiği Erkülanum ve Pompei şehir
leri meydana çıkartlarak böyle insan 
ve hayvan ankazı bulunduğuna ~dre, 
kitabın bu mal\lmatı tebessUmle kar
Şilamamak icap eder.. Esaslı araştır
malar yapıldığı takdirde, müruru ?.a
manla toprak altında kalmış olması 
muhtemel bulunan bu bakiyeleri mey 
dana çıkarmak belki de mümkUn o
lur. 

Çankırıda 
Ağaçlama 
Faaliyeti 

Şehir Birkaç Senede 

Yeşillere Büründü 
Çankın, (TAN) - Çankırı son 

birkaç sene içinde adamakıllı de
ğişmiştir. Evkafın yaptırdığı binalar, 
mektepler. köprüler, ve şehrin kar
şısındaki Bozkırda halkın yaptırdığı 
asri evlerden mürekkep yeni mahal
le, caddelıer, Çankınya bilsbütlin yeni 
bir çehre vermiştir. 
Su bollaşmış ve terkosunkine benzi

yen küçük mikyasta su teşkilatı ya
pılmı6tır. Bundan sonra da ağaç yer 
tiştirme işine ehemmiyet verilmiştir. 
lki, üç sene sUren bu mesai, Çankın
yı yeşil bir hale getirmiştir. Şehrin 
arkasında, kalenin altında ve su de
posuna yakın yerde dikilen on binler
oe ağaç, bugün yeti§miş bir koru ha
lini almıştır. 

Şehirde inşaat faaliyeti dev'l l edi
yor. Belediye, bütçesinin darlığı yU
zünden her nekadar birçok ihtiyaç
ları temin edemiyorsa da imkan nis
betinde iyi çalı§ıyor, Bilhassa imar 
plA.nını tatbik etmek için çok gayret 
sarfediyor. Yeni, yeni caddeler aç
mıya, eski ve köhne duvarları, evler 
ri yıktırıp. yeni inşaatın plana uygun 
olmasına dikkat eyliyor. 

DIY ARBEKlR HALKEVINDE 
Diya.rbekir, (TAN) - Lisede ik

male kalan talebenin halkevinde ça· 
lışmasma devam olunmaktadır. Ders 
ler bizzat lise öğretmenleri tarafından 
verilmektedir. 

r 
~ ş • 

Otomobilin Şoförü de 
Tedavi Altında 

Kazaya sebep olan şolör 
Relail 

Kızılcahamam, (TAN) - Anka
radan gelirken devrilen ve ehliyetna
mesiz şoför Mi§on oğlu Refaelin ida
resinde bulunan otomobil kazası kur
banları üçleşmiştir. Ankarada lnkı
lap mahallesinde oturan Mahmut kızı 
küçük Emine ve oğlu küçük Mehmet 
kaza anında öldükleri gibi kardeşleri 
4 yaşında Nezahet te hastanede öl
müştür. Diğer üç yaralı hast rede, 
sol kolile elinin iki parmağından muZ
tarip olan şoför de hapisanede tedavi 
olunmaktadır. 

iz 
Feci 

e iki 
Kaza 

Bir Amele, 15 

Taşın Altında 

f onluk 
Kaldı 

Izmit, (TAN) - Memleket hasta
nesi tarafm'hki taş ocaklarında feci 
bir kaza olmuştur. Erzurumlu Ibra
him isminde bir amele, üzerine düşen 
15 ton ağırlığında bir taşm altında 
kalarak ölmüştür. 
Hacı Hürrem mahallesinde bir ya

pıda çalışan Şakir oğlu lbrahim is
minde ihtiyar bir amele de yıkılan 

bir duvarın altında kalıp ezilerek can 
vermiştir. 

Boğulduğu Sandan 
Genç Meydana Çıktı 

lzmit, (TAN) - Birkaç arkadeşi
le birlikte denize giren genç bir mek
tepli kaybolmuş, boğulduğu sanıla
rak teessür uyandırmış ve cesedi a
ranılmıya başlamıştır. 

Ertesi gün talebe çıkagelmiş ve yii 
zerek körfezi g~tiği, karşı sahilde 
bir e'ece kaldığı anlaşılnuşbr. 

YEN I, 
)' 

ÇOCUK ANSİKLO 

/50 Büyük Sayfa· 
1000 den fazla Res:m. 

Çocuğun sorduğu her suale ce'll.
4 

, Çocuğa verilecek en güz el heJi#, 
i '§1 
· Yeni Çocuk Ansiklopecl1 

Son çıkan 15 inci cüzile birinci cildİlll 
bitirmiştir. Şimdiye kadar Ansiklopr 

diyi cüz cüz alanlar, cüzlerini idarr 

hanemize CJÖnderip ciltletmelidirler• 

Şimdiye kadar Ansiklopediyi e1ı1111-

yanlar, ilk cildi mücellet olarak idCl-

rehanemizden alabilirler. 

Cilt fiyatları aşağıda yazll:d;r! ti' 

1 - 15 cüzle birlikte mücellet bir takımın fiyatı 350 lcıJrı'~p 
2 - Cüzlerini ciltletmek iıtiyenler için teclit fiyatı 100 1'.ıJ ol 
3 - Muallimlere, mektep kooperatifleri vaaıtaıile ~aııı 

4-

müracaatlar için teclit fiyatı 75 kuruştur. f1e' 

TAN gazetesinin bir:nci ıayf asının başlığı yanınd~ . ~ 
sııı1 

bir kupon çıkmaktadır. Bu kuponlardan otuz tane 

biriktirenlere tam takım bir cilt 300 kuruştur. r 
Çocuk Antiklopedüi, her çocuğun en kuvvet; 

muallimidir. Çocuğunuza verebileceğiniz en gii:ıe 
hediye Çocuk Ansiklopedisidir. Çünkü çocıı~ ~: 
eserde aradığı bütün malumatı ve soracağı butıJ 
suallerin cevabını bulacaktır. 

TAN Ansiklopedik Neşriyatı 
Küte hya Viriyetinden: uo 

Vilayet Nafia Dairesi için 1717 lira muhammen bedelli 1500 it 9'~ 
kum yağı, 400 teneke benzin, 300 kilo Gıras yağı ve 80 kilo artl:,ııt?' 
19-9-937 Cuma günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık e 

konulmuştur. . dC f 
Şartname ve numuneleri her gün Daimi Encümen kaletll

1:.r ıst 
bildiği gibi şartnamesi Vilayet Nafia Müdürlüğünden istencbill dşı1 
leri mezkür gün ve saatte Vilayet Daimi Encilmenine mUracaa 

olunur. (5548) 
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$ahın Elçisi Artık Mısırda 
Oturmaktan Usanmıştı 

YENi ESERLERı 

Askeri 
Neşriyat 

Allkeıt lılatbaa Mildllrtl Bay Kadri
nin bhıe ı&nderdlli blrtalam AMerl 
Meamua, matba•nm çok değerli m&

eatabıl t8laula kaydetmemize aebep 
tıetkll etti. 

Her lllbede lnJallp J&plllll olaJı 
'l'lbid19 atmhurl:vetl htlkbıetlnln u 
brUkt.e de meJdan& koydup btlyllk 
varblrlm llOll TrakJa manevrumda 
~ l&'dtlk. Bir ordunun bu 
kadar mftbmmel ltJemeslnl ll&flıyarı 
&millerin bqmda, fllphem ki, ktl~ 
Cll'ta ft bllJlk •vk mebmatmın mil· 
temadi,_ okumul w durmadan te
tebbll ebnelll gelir. 

Ordu, olmmak lcln muhtao olduf11 
malsmıe,! Genelkurmayın eeeeiz, 1&· 

dam ve tevazu içinde yarattiğ'I hu· 
dut8uz Defl'lyattan tedarik etmekte
dir. Denebilir ki, Genelkurmayın Cim 
hurl)'et devrindeki askeri nepiyab 
Ollman1ı llltanatmm 10D bir amda
kl nepiyatmm heyeti UJ.lluml,.mt 
tebbW eder. 

Genelkurmay, bu kabil Defrl;P.tl. 
bllyt1k maddi fedalr!rlıldar ihtiyar • 
derek yok pahuma denecek kadar 

RDiD berine bir ordu g6nderlyor. bir ricat g&ltererek, Emir Ahmedin ucuza attırmayı prensip edinmlt oJ. 
Jl'ler bu orduyu, bllytlk bir fiddet- ukerlerbıl klmilen pusularla mu- '.lutundan ordudaki okuma tmklııla 
le karfJlıYarak P8rifan edemezaeu hat olan dtıs bir l&hraya çeknd1- nm azami hududa kadu kolaylqbr 
11811 de baban gibi en feci bir tekil· DlJf ve bir oln.'ı'IDI. ve okutma zev~ 
de mahvolacakmı. ti. yaratmıştır. Subay, bir ecnebi dfJ' 

Diye haber göndermlftt. İran ordU811, etraflarmda gizle· bilmese dahi, Avrupa kttaJPmıa mul-
Aynl zamanda, Emir Ahmede de nen mtıthif ve mUntaktm kuvvet • taç olmıyacak kadar sengfn bir u-

blr heyet g&ıdererek: lerden bihaber olarak, l&hnmm 1~erf kf\tflnanPve maliktir. ~·lkur-
- Ben pdlye kadar kendimi, merkezine kadar Uerleml§Jerdl. may bntthl ihtiyaçtan çok derin bir 

Şalı fwıaflln Mı- biraderi ve mtlt- ı,te o zaman, her taraftan; vukufla görmüt, dGnya ukerf edebi-
.. _..:..... addettim. Bugtıne tadar o- ·'1ltmı nb8.v ldltlealnbı ayağına ka 
ı.g.IAI - intikam .. intikam... 'far getfrmiftlr. 
na k&l'fl durmayı aklımdan geçiı'- J'eryatlan yflbelmlf. ÖZbek fe- Sonsuz bir ener:fl De bu ~vatı 
medim. Bunu ispat etmek idn btt- dallerl, mukavemet tmklm olml • en nefis bir IJ8kilcle basan ve dağıtan 
tUn ordumu. sizin emrinize verlyo. 
rum. İki ordunun doetça nerede bir- yan bir flddetle, İran ordusunun Askeri Matbaayı ve onun çalışkan 
'-e~ bildlrinia berine hlcum etmiflerdl mtıa.ırtl Bay Kadri De arkadaslarmı 
...., ......- ani hatırlamamak d~r bi1memek olur. 

Demiftl. Btlcum, o kadar ve 0 kadar Bu yazıyı yazarken masamızm tıa-
Ahmet Ban, bu haberden 11e>n f8dlt otmuttu ld; Ahmet Ban Pfl!'· .. f1nde duran Askeri Mecmuaya balar 

derecede memnun olarak: llllftI. Kendini toparbyarak mtıda- ta: 
- (Demir geçidi) nde blrlep • faa vasiyeti a1m1ya muwffak ola- Var otun. tebrik ederlz! Demekterı 

lim. mam'ftl .. Ozbekler; bJri ellerinde, 'kendimizi alamıyoruz. 
Diye haber göndermişti. ve dflerl ctiolerlnin arumda, çifte 8. A. K. 
Şiyaıı Banın oğlu (Mehmet De-

Dilr Ban}, baJdkaten Bmlr Ume- _..,.._ Jrua ua,~ beri- ICaptaa Ye Maldnlatler Cemiyeti 
din btlytlk bir sUvari ordusu ile a- ne 1&l4inİilflardl. ..a••••••••...., 

lr.~~~nı:-~~~-mtıemıon~•.~,. .... ~ .. ..-.~~ 

lir Felaket 

Br Zafer) 

btltUn kuvvetini toplamlf.. iyi bir Cemiyetimizin umumi kongresi 1 
meydan mu.barebeelne mtıaalt bir eylW Ç&J'f&mba gllııU saat 14 de top-
~ kuvvetli bir mldafaa vazt. lanacağmdan bil6mum aza arkadq 
yeti almifb. larm gelmeleri rica olunur. 

:tbılr Ahmetle BabUrlbı mn.,te- (ArlEuı ftl') Merkez Rıhtım Ban, dördtlnctl kat. 

rek ordulan (Demir geçidi) nde .-----------------------

:;:= =~ LOkMAN
deceğim •• "yan Banm oğlu Demir '-~-==-M 11 K 1M1 N Ban, pek ctız't bir kuvvete malik- '9t. 

11 ~~:~c;:pec1er .. Btl- <!!> Gl!!J TL ER i-
Demlttl 
BabtlrOn ba llSzlerı Emir Ah•• Otomobil 

de bttytlk btr iftah Vermltf:L.. llllf
terek ordular, çarç&bu'k (Demlrp
çldf) Dl geçmlfler; (Kal'fl) bleli 
ne htıcum etmlflerdl. 

Bu mefhur kale, Demir Hanın hO 
k6metinf tefk ı edelİ (Özbeldlltan) 
m kap• demektt. Daima mtlhim 
bir kuTVetle muhaft.11. ediUrdi. 

Fakat; bu kalenin muhafaza 
kuvvetL Emir Ahmedbı tumanda
smdaki cenglftr orduya mukave
met edem6ırdf .. B:r hafta etıren 

fiddetll bir harpten llOIU'a; han u
kerlert kaleye ıfrmitler.. Oradaki 
bltttln Oabek1eri kıbgtan Pelrmit
ıe,dl. 

Bu l'k zafer, Emir Alımede 
bttytlk bir Dete vel'Dl'ftl.. 

Derhal, özbdder hllkiUndan Demir 
Banın merkezi olan (Oocduvaıı), 
ibıerine ylrilmek için emir vvmit
ti. 

Demir Han, Gocduvan &ılerlnde 
ld llalırada, bl1ttbı geçit yerlerine 
pwaular 1mrarü. Emir Ahmedbl 
orduamıu beklemekte idi. bllr, 
kurnuhk etmft; Emir AJmlİdin ... 
varUerbd Deri aaldlrtarak kendi u 
kerleırbd lldncl 4erececle hbmetle
re tayin ettlrmift:l. 

Demir Han, tamandle MÇme O. 
bek fedailerinden mltekkep bir h1l 
cam kolu tertip etmlttf. Ve ken411l 
de bizzat, bu kunettn batma 119-
miftl. 

Emir Ahıaet, iruanclJil mı: -
terden aermeet olarak pervuızca 
htlcum emri Yel'llltftl.. Demtr 1lap. 
bu htlcum kollan ........,. ..ıate 

Oku)wlan• ...... .,........ 
.,_ r. s. bir otomo1a1.....,, tıt .............. .,......, ..... .... 
- otıomolll _,__ .... .. 
faJclalaım IOl'llJOI'-
•• ttlrlll ..ıa ..... ~ .. 

---de~llerlllelJlt.-btoL 
dap ..,....nr. Bele ot.lllOlll, -. 
JmobJWWWW ...... _ ,... ...................... ,... 
.......... • pteeell JoBar,. .. ........ _ ............ .. ....... ..,.... .... ..,.... ..... 
tar. 

Otomo~ ... ---SiM _.bir ... llmll sil elde lfla-
ta .......... ~ ......... . 
•• .... .. blrllllrlelllll ....... 
...._ ........,.., ...- mcrnleatr .... .,. .............. .... 
pıWerde ............ .. ...,.......,...,..,.. .... .... 
......... ,.... oolt'-IJ'a ..... .... 
llftld&........_ ... .... ................... .. .. 
.... .a..ııtıede ....... ıh =· 
IMlt dllrffla cllo rlr. - ..... . 
•tlllllt4 ·111. Ota• ... ...._ ... ...,. ......... ... 
..... 1 .. , ................ . .................... .,. ... 
.... &19Mt te ta~+ 1 B ..,. ... 

JM&D taftlye .. 111 .... 
BIJNlret ............. ,... .. 

- pelr oola l"8 ,.. ....... . 
................ lclıa ..... ... ...... 

Ot ..... ..,.. ...... , 1 • 

a. ...._,._~ ıllıB:llr. O--

aak beldlJea ve oaua ......_. dol· 

---- teilh"IJta..,......... 
tomolllle bf.mnelerl ille dobu ola 
............... tarafnattu ..... 
............... o .......... 
.. .,. .... 

........ ..... otomebll aafaa 
.eapa. .......... .....,.._ 
arı ı,llllada._...fallaolmul. 
dlr ........ da daha..,_ llatlıar .. _. . ..... ............ ............. ..,...... •-'* ....... bir ............ ..................... 
.,. .... ~ .... OteniDWI ..... ... 
le .... ,... ........ JIYm ... ....................... 
- faWul ..,,,su ........... 
nııolılMfı ..... fenli tııwırflls eifflff' 
......... llt,.. ................... ............. .,. ••ı .... 
olar. .................................. ..... ..-....,....es ...... • 
,.... MılılHtatllhlnllt ......... .. 
..,. ederler. Tabii ........ ,..._. .... ,.... ... ....... ....... _ ........... ... 
me .... Wb1llr ,.,._. ......... 11tı1P ., ................ ,.. ....,.. .......... .,. .... 

................ etımeY.._. .......................... "" 
taWtMır ........... ....... 
.... IENul, ~ ......... ' 

,. Nr h&ft ................. .. 
................ •"-': yahttt ..... 
..... W..t.aWhı•cuaa••~ ............ ...,. ....... 
..... dfıı ~ "* 

Hayatta Muvaffak 
Olmak ister misiniz? 

G ..... ı.ninıle 6& ....au latıyotta rnrnHlllaln· 
7din 6itin.,...,.,.,.,.,. .,.,.,, .. lıitaplanla oer-

miflir: • Müıkülerle 
Mücadele 

Dr. Guaon diyor td: 

-
"Ba eaer dinamitle doldarul 

-.tar. Bamm aayeai. bir 
pis İf eahiplerini mahveden 
atalet Ye korlrakbiı berhava 
etmektir. Ba kitap ceaaret • 
isini kaybetmek here olan
lara lmrtulat rol ve TU1ta • 

lanm a&t.ir. 8a kitap 
mG"'611eri yemnelc iatiyen 

herkn için JUJlllllfbr. Ba kitap bot .a:der, "evet 
efendim, baklrma """ "hqaatüaeler .. kitabı delil· 
dir. Ben bir nuariyeler kitabı delil. amuml 5Ueler 
kitaba pacbm.,, Fiyatı 71 lmnf. 

• Kendini 
Tanır mısın? 

Dtlayada en mühim teY in
IUID lameli .,arbplu. Bil • 
tin lteki teYI• tefeniiat • 
tan il»arettir. Kendinim ta • 
nımak iati)'OI' .... anm 7 
Kendi bbiliJdiniai. keneli 
ftl'lıtımm. kendi haaaaiyet• 

--- tammanm Ye ban • 
lan 1Ji yolda lnallanmanm 
8D'l'lll1 8frenmek iati1oraaaıa 

bu kitabı olmıanua. Fi. 75 Kr • Talih Sensin 
T alihmi ba.-lca yerferdeo .,... 

...,, .... ~JJ · w ... ı ·•ıia m •• 

dan iatif ade ecleain. Talihini 

..... yerlerde Ul7&Dlar ..... 
fiil.. •valldar Ye majlGp

lardır. Bu kitap aise talihi

mi llı:etecektir. Fi 75 Kr • 

• Yeni Miiıteri 
Bulmak San'atı 

Dr. Cauon diyor leh 

*Tetldkabm netic:eeinde 
tlftl&Pm hakibt tadar ki, 
..... tMir .... kitapta a&ter • 
•• aalleri tatbil& etmek 
eai'etlle bir Ud .... ıibi ima 
bir saman içinde m6tterile • 
rin adedini Wr mlali artb • 
nllilir. MGttm .,.,.., bul-
mak bir aan'atttr ki. bana 

pek .. ld ..... bUir. 8ea .... kitahuacla aize bu .... 
ati ijretipnam." 

Fi7ab 50 kant .. 

ideal Büro 
Ba kitap bürolanma it çı
a... lmclretiai artmaak 
-~. için ima. fakat • 
........ kitaptır. u ·- .. 
......,..,... çolr .. ...... Çl-

brtlüilecetini pterir. F • 
- .. ,...... blro aaala..i 
,.... ... a9'i kalan, battl 
....., .... ..,. ... lall ....... ...... ..., ...... ıyeca. .... 

dar~. Bu k'tap, .. PMleri lna1araU içjn,. 
........... ,.IJ&b 18 '--

Doldor c. ..... ..,,,., • ....,.,. ... ...,.,...,. 
nl Warelttın•.,_,• ....,,lnfnia. 19f .. Wfle balun""7anlar, ..,.,,...., ,..,. ,,., • .,.,..,, ,,,., ...... 

. -.. ..-... e1ıw .... 
IS'TAll8UL -r A 11. •ATllAASINDA 
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llmevra CephesJndeıı Dhamlar: 5 

Mustaki~ 
Bir Hava 
Vekaleti 
J (Başı 1 incide) 

t!n,Undilm: Bu sahada nelerimiz var, 
nelerimiz eksik? 

lngiltere hava atnşesinin bir gün 
~l duyduğum bir sözünü hatırla
dmı: 

- Tilrk askeri pilotu hiçbir mem
leket pilotundan geri kalmaz. Teçhi
at son sistemdir ve iyi seçilmiştir. 
Bakım mükemmeldir. 

Bu görü§ hiç şüphesiz çok doğru
dur. Başvekil ismet lnönü, Eskişehirt 
r.iyaret1erinden birinde havacılığımı
r.a güzel bir direktif vermiştir: Mik~ 
tar ve malzeme noksanını, yüksek 
meslek vasıflan ve sonsuz bir fcda-
Hrlrk nıhile doJdunnak ... Hava kuv
ntıerim"zde bu direktif iftihar veri
ei bir şekilde tahakkuk ettirilmiştir. 
Hele son senelerde askeri hava faali
yetlerinin her kısmında gittik~e can
h bir sevgi ve alaka sezilmektedir. 
Muhtehf tayyare alaylıınmız arasın
daki tekemmül yanşını. memlekette 
en centilmence bir şekilde devam e
den bir nevi zevkli spor faaliyeti say
lll&k caizdir. Eskişehir Hava Mekte
bi de memleketin en üstün meslek 
mekteplerinden biridir. 

B ütün bu güzel şeylere rağmen 
havacılığımızın bugiinkü in

kişafmı kafı göremeyiz. Görürıtek 

kend:ı".nizi aldatırız. Diğer memleket
l~rle hava yanşında boy ölçmek için 
bUtiln memlekete havacılık ruhunun 
qııanması Jazıu.dır. Havada uçmak, 
her vatandaşa, karada yürümek ka .. 
dar tabii bir şey gibi görünmelidir. 
Hele memleketimiz gibi mesafeleri u
zun, nakil vasıtaları az bir memleket
te hava yolculuğu ve posta ve gaze
tenin havadan nakli, ön saftaki za.
nıretlerden biridir; memleketin umu
mi hayatını daha biiyük bir hızla iş
letebilecek bir amildir. 

M evcut ve derin alakalara ve 
hUsnüniyete rağmen havacı

bğ!amızdaki umumi inkişafın geri kal
ınaaınm başlıca sebebi, tesebbüs ve 
vazifenin muhtelif yeılere dağılması 
ft inkişafa mani darlıklar ve kaymer 
altında bulunmasıdır. 

Havacılık gıbi müthiş bir hızla iler
liyen bir saha için muhtelif vekalet
lerin tali birer vazife diye ayırdrkları 
alaka kafi gelemez. Havaya ait vazife 
ve faaliyetlerin Erkanıharbiye, Milli 
Müdafaa, Nafıa ve Tayyare Cemi~eti 
arasında dağılması, hem birçok kuv
vet ve emeklerin israfına sebep olu
)'Or, hem de havacılığın muhtac ol
duğu canlı teşebbüs ve faaliyetin 
70nılmaz takiple vücut bulmasına en
gel oluyor. 

Türk havacılığı, hız ve teşebbüsü 
lrendi kendinden alacak müsta&il b·r 
vekalete muhtaçtır. Dünyanın ekseri 
memleketleri havacılığa bizden evvel 
başlamalarına rağmen bu ihtiyacı 
duymuşlardır. Biz bir çok hususlar
da geride olduğumuz için ihtiyacımız 
heekesten fazladır. 

Hava vekaleti, hava ihtiyaçlanna 
ait işleri daha canlı ve esaslı bir su
rette düşünür. Kurulmut itiyatlar 
dolayısile ikinci safta kalan bir c;ok 
faaliyetleri ön safa sürer. Sivil 
tayyarecilikle askeri tayyareciliği el
ele yUrUtUr. Halk arasında havacı 
ruhunu yaymağa geniş bir ölçüde 
uğr&fır. 

K ara nakliye vasıtalan için yo
la nasıl ihtiyaç varsa havada 

eep1bıefer için de muntazam esas ve 
lhtJyat ırneydanlarına, yol gösterici 
radyo ve tenvir cihazlanna, güveni
lecek bir hava taras.c;ut sistemine ıh
tiyaç vardır. Bunlarda ncl<sanlar bu
Jumırsa hava faaliyetlerı hem güçle
fR', hem de kaza ihtımalleri artar. 
Her hava kazası memlekete ait kü
ıçUk bir servetin ve ondan kat kat 
•ıymetli olan yetişmi.ş bir havacı-

nm elden gitmesi demektir. 
Ortada hava işlerini havacılık ba

kımından düşünür bir hava vekaleti 
olaaydı harici alemle hava münase
betlerimiz bugünkü şekilde kalmaz
-4b, herhalde mantığın ve memleketin 
11JDumt menfaatlerinin icap ettirdi
li tekilde inkişaf ederdi. 

Bugün Tünkiye ile harici atem ara
amda hava irtibatı yoktur. Bu hava 
urmda böyle bir vaziyetin ifade et
tiği mana, bir inkılap memleketi için 
~k acıdır. Limanlarımızı ecnebi ge-
1Dilerine kapamanın manası ve tesi· 

Muallim 
Ve Müdürler 
Arasında 

Japon Harekatı Durdu 

Ankara, 29 (Tan muhabirindenJ
Orta tedrisat muallimleri ve müdür- • 
leri arasında yapılan değişiklikleri 

bildiriyorum: 

Acaba 
Kaba haf 
Kimde? 

Beylrozda Kuyu sokağında 51 nu
marada oturan berber Mahmut iki 
gün evvel Çubukluya gitmiş, orada 
gezmiştir. Ayni gün saat 21,5 ta Bey
koza dönmek için iskeleye gelmiş, 

burada bulunan Fevzi isminde birisi, 
birkaç arkadaşile beraber Mahmudu 
bir evin içine çekmişler ve adamakıl
lı dövdükten sonra yaralamışlardır. 
Mahmut bundan sonra karakola gö
türillmüştür. Ertesi sabah Beykoza 
gönderilen Mahmut, doktor tarafın
dan muayene edilmiş ve yaralının 
Haydarpaşa Nümune hastanesine 
kaldınlmasına karar verilmiştir. 
Fevzinin iddiasına göre, Mahmut. 
kendi evinde refikasına tecavüz et
mek isterken yakalanmıştır. 
Mahmut ise, hadiseyi şöyle anlat
maktadır: 

Kayseri lisesi müdüril Alaettin An
tep lisesi müdürlüğüne, Antep lisesi 
rn dürü Haydar Niyazi Kayseriye, 
Uanisa ortaınektep müdürü Sıtkı 

Bursa ortamektep müdürlüğüne, Es
kişehir fransızca mualliınıi Ferruh A
dana ortamektep müdürlüğüne, orta 
muallim mektebi müdür muavini Ke
mal Çanakkale ortamektep müdür 
muavinliğine, Ankara erkeklisesi mü
dürü Cemal Edime lisesi müdürlü -
ğüne, Trabzon erkek lisesi tarih ve 
coğrafya muallimi Abdüllah Trabzon 
kız ortamektebi müdürlüğüne, Ada.
na lisesi fizik muaU:.mi Hilmi Ziya 
Kasaba ortamektep müdürlüğüne, 
Zile ortamektep türkçe muallimi Ha· 
şim Denizli ortamektep müdürlüğüne, 
Burdur ortamektep fen bilgisi mual
limi Rüştü oranın müdürlUğünc, Di
yarbekir lisesi başmuavini Hüsnü 
Muş ortamektep müdürlüğüne, Zon· 
guldak ortamektep müdürü Halis, 
Taksim ortamcktcp anüdürlUğüne, 

Adana ortamektep muallimi 
Akif o r t a m e « t e p mü-
dürlüğüne, Kars lisesi müdür 
muavini Cevat Sarıkamış ortamektep 
müdürlüğüne. Burdur ortamektep mil 
dilı~ Miiı,tak Zonguldak ortamektep 
müdürlüğüne, Trabzon erkek muallim 
mektebi fen bilgisi muallimi Hü3nÜ 
Pazar kazası ortamektep müdürlüğü· 
ne. Adana erkek lisesi muavini Tahir 
Arapkir ortamektep müdürlilğüne. 

Kars lisesi türkçe muallimi Kadri Iğ
dır ortamektep müdürlüğüne, lzmir 
ortamektep mUdür muavini Yusuf Zi 
ya Inebolu ortamektep müdürlUğüne, 
Balıkesir müdür muavini Sami lznik 
ortamektep müdürlüğüne, Şibin Ka -
rahisar muavini Osman Ceı-:nal Tire 
ortamektep müdürlüğüne, Artvin or
tamektep tarih muallimi Turgut Şi
bin Kara.hisar orta.mektep müdürlü -
ğüne, Urfa ortamektep müdürü Cev
det Karaman ortamektep müdürlü
ğüne tayin edilmiştir. 

Avusturgda 
Bir tren kazası 
Ratisbonne, 29 (A.A.) - Dün ak

şam Mayans - Viyana ekspresi Ra
tisbonne civannda Obertraubling ıs
tasyonuna girmekte olan bir vagon 
dizisine çarpmıştır. Müsademe neti
cesinde üçü ağır olmak üzere sekiz 
yolcu yaralanmıştır. 

Ankara da 
Avcllar Bayramı 

Ankara, 29 (Tan muhabirinden) 
- Bugün Ankara Avcılar Klübü, av 
mevsiminin başlaması münasebetilc 
bir bayram tertip etti ve kafile ha
linde Çüte Söğütlere gittiler. Orada 
avlanlılar. Toplanan avlarla büyUk 
bir ziyafet veridi. Bayram. gece geç 
vakte kadar samimi bir hava içinde 
yaşandı. 

ri ne ise, havalan hava gemilerine 
kapamanın da manası odur. Bugün 
uzak sefer yapan tayyarelerin uzak 
sefere çıkan gemilerden farkı kalma
nu§f.ır. Bunları huduttan hududn ge· 
çen vagonlara kıyas ederek hududu
muz dahilindeki hava seyrüseferinin 
yalnız bizim idaremize ait olması icap 
ettiğini düşünmek, ecnebi hava ge
milerine: "Buradan geçilmez" dem~k 
manasına gelir. Diğer bir yazıda an
lattığımız gibi, memleketin ecnebi 
hava gemilerine fiilen kapanması, bi
zi, Avrupa ile Asya arasındaki bü
yük cadde ilerinde olmanın maddi ve 
manevi menfaatlerinden mahrum bı
rakmakta ve bunların komşu mem
leketlere geçmesine sebep olmakta
dır. Bundan başka düşünüş ve ha'"e
ket tarzı, memleket için bir gerilik 
tesiri yapıyor ki inkılap Türkiyesine 
ait hiçbir hareketin yabancılar üze
rinde böyle bir tesir bırakmasına ra
zı olmamalıyız. 

Japon lntalannın, Şanghay civarında top ateJİ 
himaye.inde bir taarruzları 

(Başı 1 incide) devam ediyor. Ezcümle Ere Nouvelle 
mamayı sarih surette taahhüt etmek- diyor ki: 
tedir. "- Japonlarm bir Sovyet - Çin 

Havas aj:uısmın Şanghay muhabi- mesai birliği yapılmakta olduğuna i
ri, Japon ukerl makamlarının iddia- nandırmak içfa ortaya atmakta ol -
sına rağmen, Japon ordulanmn Şang duklan iddiaların Çin tarafından tek· 
hay civarında hiçbir ilerileme göst-7 zibi, ilk ve göze çarpan bir tavzihtir. 
remediklerini bildiriyor. Japonların Japonlar tarafından Çiooe yapılruı 
ilerlemesi, ancak Çin kumandanları- ve Sovy.et Rusyaya karşı doğrudan 
run, müdafaa hattım değiştirmek dü doğruya bir tehdit teşkil eden hare· 
şüncelerinin tatbikile mümkün ola- kat karşısında, Sovyet Rusyanın gös. 
caktır. Çünkü, Çin kumandanları şeb termekte olduğu sükiın ve soğukkan
rin tahribine meydan vermemek için lılık, Tokyo ile sulha bağlı milletlerin 
harp sahasını Şanghaydan biraz dalıa hattı hareketleri arasında dikkatle 
uzaklaştırmak fikrindedirler. Yer.i müşahade edilmesi lıizımgelen tezat
müdafaa ha.ttı Liuho ile Şanghayın ların en ufaklarından biridir.,, 
garp methalleri arasında uzanacaktrr. 
Bu suretle müdafaa da çok kolayla. 
şacaktır. 

Japon bahriye makamları. Şang
hayda Yangtse Kiang nehri sahille
rine çıkardıkları askerlerin bazı ma. 
halleleri kamilen i?gal ettiklerini bil
dirmekte iseler de bu haber doğr'll de· 
ğildir. Karaya çıkarılan takviye kı· 
talan, bulundukları yerden kımılda· 
yamamışlardır. Bilhassa dün ba.~lı
yan Çin taarruzu Japonları, kendile. 
rini müdafaa mecıburiyetine sokmuı; 
ve ilerlemelerine imkan bırakmamış
tır. 

Altı büyük Japon tayyaresi bugiln 
Şanghayın şimal istasyonunu bomba· 
lamış ve ecnebi imtiyaz mıntakası 
hududuna isabet eden mobmalar bÜ· 
yUk bir ·yangma se~p mtnuŞttır. 

İngiliz notları 
Tokyodan bildirildiğine göre. lngi

liz maslahatgüzarı Doold, İngiliz no
tasını Heritoya vermiştir. Millalrn.t. 
yirmi dakika kadar sürmüştür. Heıi
to, yaralı lngiliz sefirinin sıhhi vazi
yeti hakkında izahat almış, tahkika
tın sonunu beklediğini söylemiştir. Ja 
ponya Hariciye Nazırı, Şanghaydaki 
Japon deniz makamlarına tahkik~tı 
mümkün mertebe çabuk bitirnıclerım 
tavsiye etmiştir. 

Kore'den lı ldirildiğine göre, 1'a· 
suga adındaki Japon vapuru. Sovyct 
harp gemileri tarafından yarım saat 
durdurulmuştur. Bu gemilerin ma
nevra yapmakta olduklan tahmin e
diliyor. 

Sular mikroplanmı• 
Kore'deki Japon karargahı, yaka

lanan Çinli esirleri muayene etmiş, 
Çindeki suların ve iaşe maddelerinin 
basillerle kirletildiğini öğrenmiştir. 

Japon Harbiye nezareti Mankeu ge 
çidini zaptetmek için Japonların gaz 
kullandıklan hakkındaki haberi tek· 
zip etmiştir. 

Nafıada 

Yeni Tayinler 
Yapıldı 

Ankara, 29 (TAN Muhabirin. 
den) - Nafıa Vekaleti memurlan a
rasında aşağıdaki tayin, terfi ve na. 
killeri yapmıştır: 

Yapılan müsabaka imtihanım ka -
zanan Sadettin Tuncer tarife ve ti. 
caret müşavirliği katipliğine, Abdul
lah Naci Doğancı zat işleri müdürlü. 
ğü. swiı kalemi ,kA,iipjijffie Meh et 
Kemal Bilgen, şose ,.e köprüler reis
liği muamelat katipliği kalemine. or. 
du vilayeti eski birinci sınıf müheniis 
terinden Hami Kütahya vilayeti birin 
ci sınıf mühendisliğine tayin olun -
muşlardır. Naklen tayin edilenler: 

"- Fevzi, Beykozda bizim evi
mizde oturdu. Ev kirasını vermedi. 
Kendisini dava ettik. Beş gün hapis 
cezasına mahkum oldu. O gün mab 
kemeden çıkarken elbette sizi bir 
tuzağa düşürürüm, dedi. Nihayet 
beni iskelede yakaladı, döverek ka
rakola götürdü. Karakolda da elime 
kelepçe, başıma demir iskemlelerle 
vurdu ... 

Üsküdar müddeiumumisi hldise -
nin tahkikine elkoymuştur. Mahmu
dun yaralan tehlikelidir. 

Madam Sofya 

Hacredilmiyor 
lstanbul ikinci noterliğinde kansı 

Madam Sofya namına 15 bin liralık 
sahte bir senet tanzim ettirdiği için 
tevkif edilen şekerci Yaninin avukat. 
lan, müddeiumumiliğe müracaat et
mişler, Madam Sofyanın, eline geçir. 
diği parayı ölçüsüz bir halde sarf et
mesi yüzünden vasayet ve hacır altı
na alınmasını ve kendisinin muayene 
ettirilmesini istemişlerdi. 

Tabibi adil Enver Karan Mm. Sof· 
yayı muay ne etmi4, mütehassıs bir 
heyet tarafından muayene edilmesine 
lüzum göstermişti. MütehassJS tıp 
heyeti madamı muayene etmiş, fakat 
vasayet altına alınmasını icap ettire
cek hiçbir hastalık bulamamıştır. 

Bu vaziyet karşısında Yaninin avu. 
katlarının talepleri reddedilmiştir. 

Çarpııtllar 

Y arala1tdılar 
DUn Büyükdere yolunda 2241 nu. 

maralı taksi arabasiyle 1660 numa
ralı hususi otomobil çarpışmıştır. Çar 
pışmada taksinin tamponu kırılmış, 

içinde bulunan Maarif Vekaleti MU
f ettişi Umumisi B. Kadri hafifçe ya. 
ralanmıştır. 

Hususi otomobilin sahibi Bektqm 
kollan ezilmiştir. 

Tahkikat yapılıyor. 

Iranda Nafıa 
_F aaligeti 

Tsingtov'da Japon tebaasının tah· 
liyesine devam olunmaktadır. Çinli
ler, şehirde 10 kadar Japon evini yağ 
ıııa etmişlerdir. Vaziyet, Japonlar ta
rafından protesto edilmiştir. 

Ellziz vilayeti nafia müdürü, dör. 
düncü sınıf baş mühendisi Necmettin 
70 lira maaşla Amasya vHayeti nafia 
müdürlüğüne, Kütahya Balıkesir hat
tı istimlak fen memurlarından Vladis 
lav 90 lira ücretle Sivas inşaat baş -
müdürlüğü istimlak memurluğuna, Is 
tanbul vilayeti yapı işleri dördüncü sı 
nıf namzet fen memurlanndan Kazım 
Erbaş 20 lira maaşla Bursa vilayeti 
yapı işleri fen memurluğuna, şoseler 
dördüncü sınıf baş mühendislerinden 
Bedri 315 lira aylık ücretle Istanbul 
nafia müdürlüğüne. Yozgat vilayeti 
dördüncü sınıf fen memurluğundan 
Nihat 25 lira maaşla Izmir vilayeti 
birinci sınıf fen memurlarından Hü
dai 40 lira maa_şla Ankara vilayeti bi. 
rinci sınıf fen memurluğuna, Mardin 
vilayeti üçüncü sınıf fen memurlann
dan Ali Galip 30 lira maaşla Yozgat 
vilayeti üçüncü sınıf fen memurluğu
na, Kayseri vilayeti yapı işleri üçüncU Tahran, 29 (TAN) - Iran hUkft
sınıf fen memw·lanndan Kamüran 30 meti, bu yılın bütçesinin 3 te birini 
lira maaşla Isparta vilayeti yapı işle- imar ve nafıa işlerine tahsis etmiştir. 
ri Uçüncü sınıf fen memurluğuna. Nafıa işlerinin hummalı bir faaliyetle 

iki Çin tayyaresinden atılan bom
balar, Amerikan amiral ge."llisile bir 
lngiliz ticaret vapurunun yanma düş
müştür. 157 inci Çin fırkası, A.moya 
gelmrş, garnizon efradını silahtan tec
rit ederek topçu kışlasını işgal eyle
miştir. 

Amoda Japonya aleyhindeki tah
rikat devam etmektedir. Japon gene
ral konsolosan.esi, Çinliler tarafından 
çevrilmiştir. 

Japon cepheıinde 
Şanghayın şimalinde karaya çıka· 

nlan Japon ordusunun sol cenahı. 

ıJiddetli muharebeler sonunda Yin
Hsing kaaa.basmı işgal etmiştir. Ve
rilen malfunata göre, Japonlar, Şang 
haya doğru ilerlemektedirler. 

Japon tayyareleri tarafından yapı
lan bir bombardıman neticesinde 
Şanghaym cenup istasyonunda içi 
asker dolu trenler tahrip edilmiş, Çin 
lilerden. 300 kişi ölmüş, 200 kişi yara
lanmıştır. 

Kütahya vilayet nafia müdürü ü- görülmesi Irana birçok ecnebi milte
çüncü sınıf başmühenris Behçet 80 hassıs celbetmekte, bunlann başında 
lira maaşla Elaziz vilayeti nafia mil- ıtalyanlar ve Ruslar bulunmaktadır. 
dürlUğüne, Tekirdağ vilayeti dördün- , Son günlerde Irana birçok sermaye
cü sınıf namzet ve fen memurların - dar gruplarının mümessilleri de gel. 
dan Salahaddin 20 lira maaşla Içel miştir. 
vilayetine, İstanbul nafia müdüriye- !!""'!.....,~!!"!"""~-.---!!"""".-!!""'"'"""!!'!!!!!'!I!!!!'!!!!!!!!!! 

görmek üzere Kars vilayeti ikinci sı
nıf mühendisliğine, Marq villyeti 
nafıa müdürü dördüncü sınıf baş-

mühendisi Mehmet Ali 70 lira maaş
la Erzurum vilayeti nafıa müdürlü
ğüne, Izmir vilayeti birinci sınıf fen 
memurlarından Cevat Enderin 40 li-

ra maaşla lçel vilayetei birinci amıf 
fen memurluğuna naklen tayin olun
mU§lardır. 

Terfi edenler: 
M eseleye ne taraftan bakılırsa 

bakılsın, varılacak netice, 
TUrk havacılığının, işine sahip, müs
taıkil, havacılığa ait süratli ölçülerle 
çalışmağa muktedir bir makama 
muhtaç olduğudur. Hiç şUphe etmi
yoruz ki hükumet te bu ihtiyacı duy· 
makta ve havacılığa ait işlerin mü
him ve müstacel mahiyetini tama
mile takrtir ctmekt<·dir. 

Ahmet Emin YALMAN 
Fransız matbuatı Uzak§'lrktakf 

Çin - Japon ihtilifma ait yazılara 

ti üçüncü sınıf ba.smühendisi Nuri 
80 lira maaşla şoseler fen heyeti ü
çüncü smıf ba.-,mühendisiliğine , Af
yon vilaeyeti nafıa müdürü dördün
cü sınıf başmühendis Arif 70 lira ma 
aşla Ordu vilayeti nafıa müdürlüğü
ne, Afyon vilayeti yap\ işleri dôrdün
cü sınıf mühendislerinden Şaban U
zelli 35 lira maaşla yapı işleri mü -
dürlüğü binalar fen heyeti mühen -
disliğine, Urfa vilayeeti dördüncü sı
nıf fen memurlarından Rifat 25 lira 
maaşla Izmir vilayeti dördüncü sınıf 
fen memurluğuna., Bursa vilayeti ya
pı işleri üçüncü sınıf başmemurlann
dan Arif 55 lira maaşla Afyon vila
yeti yapı işleri üçüncü sınıf baş fen 
memurluğuna, Erzurum vilayeti ikin
ci sınıf mühendislerinden Arif 45 lira 
maaşla nafıa müdürlllğü işlerini de 

Kan vilayeti üçüncü muf mühen
dislerinden Rifat müddetini doldur
Juğundan terfi maaşı verilmek ve 70 
Uranın üçte biri nisbetinde vekilet 
maaşile nafıa müdürlüğü işlerini de 
görmek üzere 45 lira maaşla A!yon 
vilayeeti ikinci sınıf mühendisliğine 
nakle'.lll ve terfian tayin olunmuştur. 

(Spordan Mabaat) 

Pire muhteliti 
Dün yenildi 

(Başı 6 mcıda)' 
Fener - Güneş hücum hattı müte
madi sıkıştırmıya bqladılar 

Hücum hattının canlılığı semere
sini vermekte geçikn.edi. Sekiziıı· 
ci dakikada Necdet uzaktan köşe
ye çok sıkı çdttiği bir şiltle takl
mına korner kazandırdı. 

Soldan çekilen korneri misaf1r 
ler kalelerinin önünden uzaklaf" 
tıramıyorlardı. Necdet tekrar yeti· 
şip bir kafa vurdu. Top bavad• 
iken Orhan mükemmel bir fırlayış
la fevkalade bir ikinci kafa vuruP 
topu ağlara taktı. 

Bu ikinci golden sonra hüı::ttJ1l 
hattı adamakıllı canlandı. Dört da .. 
kika kadar boyuna akış tazeledi• 
ler. 

10 uncu dakika: Ma.se.firlerin 
üç ortasını mua,inler rahat bırak
tılar. Rahat rahat inen üç orta 
Ustüne hatalı çıkan Faruk bir fri· 
kike sebep oldu. Frikik vuruşudd 
sola geçiren misafirler pek tehli
keli bir vaziyete geldikleri sırada 
çekilen şütü Cihat kornere atar&Jt 
kurtardı. 

Son gol 

M erkezden Necdet aldı. ToP 
ayağında olarak solaçık ye-

rine kadar kaydıktan sonra soU9 
Bambinoya verdi. Bambino, .Ut 
çekeceği sırada ayak taktılar. ff• .. 
kem frikik verdi. Bu ceza vuru9U
nu mükemmel bir vuruşla do~ 
dan doğruya kaleye çeken Necde 
üçüncü golü de yaptı. 

Bu golden sonra ağır basa.il o
yunumuzu maçın sonuna kacıat' 
sürdürdtiic. 

Maç 3-1 netice ile nihayeUeO" 
di. 

Beykoz Galip 
Dün, Beykoz klübü küçükleri Vr 

fa takımile bir maç yaptı. Maçta 
1-5 Beykozun küçükleri kazandl' 
lar. Yine ayni klüplerin birinci tr 
kımlan arasında yapılan heyccsll' 
1ı maçın galibi, 3-1 netice ile ser 
koz takımıdır. 

Bakırköyde 

Dünkü Maçlar 
Bakırköyde Barut.gücü sahasd"' 

da dün Languporla Barut biri" 
el. A. ve B. takımlan arasllldt 
futbol maçları yapılmıştır. 

Birinci takımlar O - O ber•bl" 
re kalmışlar, A takımlan ma.Çdl" 
da Bakırgücü 3 - O galip uce' 
hakemin Ungaspordan bir o~ 
cuyu dışanya çıkarması ytizündfl' 
Ungasporlular sahayı terketıPW' 
lerdir. ..Jt 

B. takımları maçını BarutıU"' 
6 - 1 kazanmıştır. 

Baloya 
Gidelim 
Derken., 

İbrahim oğlu Ahmet adlı bit 
kanlı, Uç gUn evvel, Divanyol 
Fatına adında bir kadınla 
Kızılay balosuna beraber gitmell 
kendisinden söz almış ve • ura 
para vermiştir. Ahmet, evelld 
saat 22 de Fatmarun evine 
ve alt kattaki pencerenin ktrl) 
mmdan elini sokarak pencereyi o. 
lamıştır. Ahmet, perdeyi tad• 
natmış olacak ki, yere düşen 
Fatma ile beraber yaşıyan B 
nazarı dikkatini çekmiştir, Bu 
lık Hasan dışanya fırlamlf '"'e 
mede ne istediğini sormmı. ~ 
te: 

"- Kızılay balo bileti 
aldım, sizi çağırmaya geldim. SU 
run gidelim.,, demiştir. HasanIJI 
cevabı vermesi üzerine Ahmet 
etmi9: 
"- Yahu bana bu kadar ııı 

ettirdiniz, dört liramı da aldJJllft 
te balo biletlerini de aldım· il 
gidelim.,, demiştir. 

Nihayet it birdenbire bUyil 
iki erkek yaka paça biribirle 
girmitler, bekçi tarafından yak 
mqlardır. 

Polis dUn tahkikat yaptı ~ 
suçluyu da meşhut 81lçlar mU 
umumiliğine verdi. 
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Curnurbaşkanlığı Fi lormonik 
O~estirası Şefliğinden: . °"' ~lllllıtı Filomıonik Orkestrasma bağlı, ayni zamanda alon 
~er k ~ni de görmek üzere bir caz heyeti, tetkil edilecek ve 
saıdıtı aazı abuı ~tihanma tabi tutulacaklardır. imtihanda kazananlar 

lll1lı nevıne göre ayda 80-150 lira ücretle angaje edileceklerdir • 

...... atr Pi Salon müziii ve caz için: 
' &ir i !aı_ıist, - Bir birinci kemancı 
...... &ir ~ kemancı (başkıı bir Alet de çalabilecek) 
-1ıır a:nor saksofon (Bandonion yahut Akordfyon çalabilecek) 
...... "2- torı 
..... Bir kontrbq (.,..ka bir alet de çalacak) 
..... air ~ınboncu (başka bir alet de çalabilecek) 
..... aı-- rompet çalan (başka bir alet de çalabi ·, .::ek) 
~ktır. 

S 41• __ hüviyet cii%danlan ve elindeki sair vesaikle birlikte imtihan 
et.,~ -we 6 Eylülden itibaren 11 EylW 1937 Cumart.Mi günilne ka· 
~l'iıı hnldıı Gıılatuaray Lisesine ve Ankarada imtihana girecek nam
bfı ~ l5 Eylülden 20 EylW Pazartesi gününe kadar Cumurbaşkan
~ontk Orkestruı tefliğine başvurmalan lhnndır. 

t \'e mttihan zamanı saat 10-13 arasmdadır. (2722) (5224) 

g ICcıpoı. Zarf Usulyle Ekslltm• ilanı 
lc1ziz Naf M""d"" 1:.:0; d n• 1 ıa u ıar ... ~ .. n e • 

...... ltılzia ~p ~'Yı . - Palu ve Ellzlz - Keban yollannda Betonarme Alişan vt: • 
li)'le ekau köPl'Ulert 64000 Ura keşif bedeli mucibince ve kapalı zarf usu-

2 - ltca bneye konulmuştur. 
4 ...... ~!!'_atı tart.name ve 1evrak şunlardır: 
' ...... ~hk itleri Genel Şartnamesi. 
c_~Şartname. 
l> ...._ ~ l&rtname. 
l!: ...._ ~tnıe ıartnamesı. 
> ..... ~ cetveu. 
Q ...._ ~ Fiat Cetveli. 

lf ..... "-.""' 
~Vele • 
ler, ltltaJe bu eartname ve evrakı Vilayet Nafta MUdUrlUğUnde g5rebi-
3...._11!1......tte KöprWer Daireeinde görebilirler. 
ttlfıt--.utnıe 7-9--937 tarihine milsadif Salı gUnU saat 15 de Ellziz.. 

llııcla hl.~~lüğU odaamda mUte,ekkil arttırma ve eksiltme komlsyo
i ...._·~· 
'~ye girebilmek için istekUlerin 4450 lira muvakkat temi

it ...... ~ eat \re bundan başka aşağıdaki vesikalan getirmesi lazımdır. 
liraıııtafia _\'eklletinden alınmış 937 senesi için muteber asgari altmış 

ehJıntname: Bu gibi köprü in§aatı yap11111 olduğuna dair ve-

~ ::: ~ına ait Ticaret odası vesikası. 
dai t müddetince iş başında diplomalı bir mühendis bulundura-

3 ...... 'l'e ... İaahhUtname. 

TAN 15 = 

ış Bankası asgari 25 lira mevduatı bulunan bütUn kumbara sahiplerine 
senede kura ile 20,000 lira mükafat daQıtmaktadır. 
1937 sonuna kadar: keşide tarihleri: Eyıaı, Birinci Teşrin ve Birinci Kanun 
ayları_nın ilk günleri. 

Yüksek Ziraat Enistitüsü 
Rektör:üğünden : 

(1n1eı lı•.,... w lbıııSi"'81mt U. Wııtsl Dinlanl 
~ ::; mektupları yukarıda UçUncü maddede yazılı saatten bir saat 

~~Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
~nderilecek mektuplan nihayet 3 Uncü maddede yazılı saate 

aal"-....ıt olmuı ve dıt sarim mtlhllr mumu ile iyice kapatıımır bu
llrttır. P~ada olacak gecikmeler kabul edilmez. ('5~7) 

Bu yıJ Ankara YUbek Ziraat EnatitüaUııiln Ziraat. Baytar Fakülte
sine kız ve erkek ve Orman Faldlltesme y.alnm erkek _paı-asız yatılı, pa

_ ....... ...., .. =J°JW yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. i:.Dstiw.y.112?11alWmek , irJ,n ~
ğıdaki p.ttlara uymalı: ~-

Devlet Demiryollan birinci ifletme mıııtakasmda ·aşağıda mevKilerff 
mıktarlan ve muhammen bedelleri yazılı balut her ta, ocağı lçbı ayn 
ayn kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 10, 9, 937 tarihinde cuma günü saat 16 da Haydarpaşa gan bi· 
numda birinci ifletme ekalltme komiayonwıca yapılacaktır. lateklileıin. 
.autme ....... n• .. ;ıllllllr ~ 1-inat mektublt. evrak ve ve-
18.ikle teklif mektuplarını eksiltme günU nihayet saat 15 e kadar ko~ 
yon reisliğine vennif olımalan llzmıdır. r 

'> 4kay iş!etmesinden : 
~ Yalova Kaplıcaları methallne iki kilometre meafede 

1) kit elektrik santralmın bina Jaamila, yaptmlacak olan ıran. 
~ ite U!Ubesi kapalı sarf usulile eksiltmeye konulmuftur 

~) 'uıı:1t evraıc şunlardlr: 
,: SJ e f&rtnamesl . 

t)~~ 
t) ~lf!I' 
•> ~ l1at'81 
t) ı. •ele -....a... • I} "'~ r-v_,..sı 

~ 9'rtııame Wııxam 
'> ~e 7-Eylill-1937 Salı gUnU saat 16 da idare merkalncle 

'-ıtra eninde yapılacaktır. 
'> ~U~~.asının bedeli keşfi (29,598) lira (12) kuruş Transfol'

'l'ü.:.~oe&inın (2048) lira (44) kuruştur. 
t) Lt ~ her iki keff.f yettmunun % yedi buçuğu nisbetinde mu
~~ t getireceklerdir. 
~lS ~pleri ıetirecekleri zarflan yukanda yazılı günde niba
l ~adar makbuz mukabilinde encUmen Reislifine tevdi etr 

t) ~ lar. Poetada vaki ol ac:ak pcUaneler nuan itibara alm-

• ~) ve kefiller idare veznellnden tıç lira mukabWnde aatm 

'• ' 'irk Hava Kurumu 

8üvoK PIY ANGOSU 
S. ci keıide 11 EylGI 937 clecllr. 

~k ikramiye: 5 O. O O O Liradır~ 
"(-.:: '-tbı 15.000, 12.000, 10.000 llrahk ikraml,.ı.r.. 
bhı:"' •e 10.000) liralık iki adet milWat Yarclu ••• 
,~,, 

"5 :~ herkes 7 /E;,161/937 aünü akpmma kadar bl· 
'- li•tinnit bulunmalıdır. . 
~ten sonra bilet üzerindeki hakkı eakrt olur ... 

1. - TUrk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını vererek 
bakaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını alını& bulunmak ll
zıındır. (Bakaloryasını yapmamı§ veya Olgunluk diplomaaım almamış 
olanlar enstitüye almamaz.) 

2. - lstanbul Universitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek olan
lar orada okudukları sömeatrlerden muvaffak olmufla,rsa, lkiai kabul edi
lerek Baytar, Ziraat ve Orman FakWtesinin UçUncU söm~s~l~rlne ~ı- , 
nırJar. Ancak Baytar FakWtesine girenlerin bu Fakültenin bınncı ve ikin
ci sömestrlerinde okunan Anatomi dersine de aynca devam etmeleri ve 
Ziraat FakWtealne girenlerin Ziraat stajmı yapmalan gereklidir· 

3. - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşaf! ve 25 den yakan 
olmaz. Neharf talebe yUkBek yaş kaydına bağlı değildir. 

4. - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabi
liyeti ve sağlamlıklan hakkında tam te§ekkWlU bir hasta evi kurulunun 
raporu 18.zımdır. Bu raporlarda talebenin her tilrlU askeri hizmete kabi
liy~tli olduğu ayrıca tasrih edilecektir. 

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

6. - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çiftliğinde 
10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebe~ 30 Ura 
ayhk verilir. Yatacak çiftlikte param sağlanır. Uftajyer talebenin ye
mesi ve içmesi de enstitUoe sağlandığı takdirde kendileri.ne bu 30 lira 
verilmez). 

7. - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne 
sebeple olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan 
veya cezaen çıkarılanlardan Htıkflmetçe yapılan masraftan Meyeceklerl 
balrlrmda verilecek ntlmwıeye pre noterlikten tasdikli bir kefaletname 
alınır. 

8. - Enstitüye ginnek isteyenler yukanda yar.b rapordan baf]ra nll· 
fus klğıdmı, aft kağıdını, polis veya uraylardan alacakları öılgidiuı ki.
IJdını, orta ve liselerde görmtlf olduklan .Uel dermler hakkındaki ehll
,etnamelerl tlietirllerek el yazılariyle yazacaklan pullu bir dilekçe ile 
ve altı tane fotoğrafile birlikte doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Eıısti
tbü Rektörlüğüne başvururlar. Talipler dilekçelerinde hangi fakWteye 
kayıt olunmak istediklerini bildirmelidirler. Aksi takdirde dilekçeler bak
landa bir muamele yapılmu. 

9. - Pulaus wya U8uli daireainde pullanın&mlf olan ve 8 inci maddede 
JU1b klğltlarm iliıik olmadığı dilekçeler gelmem.it Ayılır. Ve bwılar 
hakkında hiçbir muamele yapılmaz. 

10. - Birinci ve sekizinci maddede yazılı veeikalarla vaktinde bafvu
ranlar araamdan pek iyi ve iyi dereceli olanlar tercih edilir. 

Kabul edilecek talebe diploma dere,.,. .. ;pe ve başvurma tarihlerine ,. ~-
1'6 aeçillrler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler de başvurma sı
rasına göre alınabilirler. Ayni gerait altında liseden fen kısmından ÇI· 

kacaklar tercih olunur. • 
11. - Cevap isteyenler aynca pul göndermelidirler; 
12. - Başvurma amanı Ağustoeun birinci gllnUnden JCyl<UUn IO uncu 

gUnU akp.nwıa kadardır. Bundan ıonrald bafvurmalar kabul edilmez. 
(4643) (2298) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
TUrk inkılabı tarihi ikmal smavlan ı eylill 937 çarpmba gilnll saat 9 da 

Konferana Alonlfda yapılacaktır. latanbul fakUlte ve yüksek okulların
dan ikımale kalan talebenin o gUn saat 8,30 da konferans salonunda bulun
maları ilin olunur. (5662) 

isteklilerin teklif mektuplarmda aşağıda yazılı muhammen bedeller
den yapacaktan tenzilatı ayn ayn kaydetmeleri icap eder. 

Şartname ve mukavele projeleri Ucretais olarak Haydarpaşad.a Yol 
Başmüfettişliğinden alınabilir. (5511 • 

Tq ocapım mevkii 

Kuruş Kuruş Lira Ku Lira KU: 

1-Klm.lM 
Haydarpqa - Eskişehir 10000 150 162 16200.00 1215.00 

2-Klm 186 - 194 
Haydarpafa • Eülfehlr 15000 l~ 162 24300.00 l 822.50 

3-Klm. 217 - 228 
Haydarpaşa - Eskişehir 15000 135 147 22050,00 1653,75 · 

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

5-Klm. 479 
Elki,ehir - Ankara 5000 H5 157 7850.00 588. 75 

• • • 
Devlet Demiryollan birinci iflet:ane mıntakasmda Dil lakelesi istasyo. 

nu civarında kilometre M + 600 ocağından 8.f&ğıd.a miktan ve mı,ıham
men bedelleri yazılı Balast ve Blok birden kapalı zarf usullle münaiuula
ya çıkanlDllfbr. 

Eksiltme 10, 9, 937 tarihinde cuma gUnU saat 16 da Haydarpaşa gan bi
naanıda birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. isteklilerin 
ekailt.ıne p.rtnamesinde yuılı muvakkat teminat mektubu evrak ve ve
saikle teklif mektuplarmı eksiltme günU nihayet saat 15 e kadar Ko
misyon reialiğine vermiş olmaları lazımdır. (5532) 

lhaaratın Cinai İhale edilecekMetre mikabm Muhammen Muvakkat 
Miktar m 3 vagonda tes- bedeli teminat , 

Um Muham-
men bedeli 

Kuruş Lira Ku. Lira. Ku.. 

--
l - Birinci amıf Blok 3500 260 ) 

İkinci smıf blok 3000 210 ) 
UçilncU smıf blok 2500 160 ) ~.00 1848.75 

Moloa t&fl 2000 90 ) 

Bal ut 3000 115 ) 

As. Tıbbiye Ok. Mü
dürlüğünden: 

Bu yıl okuhmıwı tabip kmnma kayıt edılecek okurlann mfktan fst.nil· 
diğinden fazla olduğundan eylUIUn onuncu cuma gllnll saat 10 da okulu• 
muzda bir müaabaka imtihanı yapılacaktır. 

lmtihan, yabancı dil, fizik, kimya, riyaziyeden olacak ve muvaffak o
lanlar alınacaktır. (335) (5659) 



===16 TAN 

Yağsız Kar ve Acıbadem ve Yarım Yağlı Gündüz ve Gece ve Deniz Kremleri 

A <C ~ 
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o ~~ .. 
Çilleri, Sivilceleri, ergenlikleri izale eder. Dünyanın en son icadı kremdir, ihtiyarları gençleştirir, gençleri gu-

zelleştirir. HASAN ismine ve markasına dikkat. 

Baş ağnsı, diş ağnsı 
1 - - NEVRALJi 

Bütün ıstırabları teskin eder 

GR N • 
1 p • 

1 
bilhasıa bunlara karşı müessirdir. 

İt başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir k&Je 

,--

Bulundurmayı unutmayınız. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Sark Malt Hulasası 
' iŞTAH VE KUVVET lÇIN EN BiRiNCi iLAÇTIR 

Çocukların ditlerinin kolayca çıkmaıına, kemiklerinin kuv
vetlenmesine, çocuk emziren annelerin ıütünün çoğalmasına 

yardım eder. 

BILOMUM ECZANELERDE BULUNUR. 

Haley 
SAF' 

SABlJN~ 
• • KAR GiBi 

8EYAl.LA· 
TIR.~ 

Diploma ·veriliyor 
Mimar, Ressam, Heykeltraş Ve 

Tezyinatçılara 

= 
Ağız bütün Mikroplara 
Daima Açık Bir Kapıdır 

Ve unutmayınız ki : 
Bakımsızlıktan çUrUyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enfloenza, 
ve hattl zatürrieye yol açtıkları, il-
tihap yapan diş etlerile köklerine 
mide humması, apandisit, nevresteni, 
sıtma ve romatizma yaptığı fennen 
anlaşılmıştır. Temiz ağız, ve sağlam 
dişler umum! vücud sağlığının en bi
rinci şartı olmuştur. Binaenaleyh diş
lerinizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla - Jiakal 3 defa - "Radyolin" diş 
macunile fırçalıyarak sıhhatinizi ga
ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu 
suretle mikropları imha ederek diş
lerinizi korumuı olursunuz. 

RADYOLiN 
Diş Macunu , 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi kOtd 

~ 

Kanzuk 
Saç Eksirl 

KOM~J~I 
Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğünden: saçların kökterını kuvveti~ 

Akademi Diplomaları tabedilmiştir. On senedenberi Akademiden me- rir. Dökülmesini keser. K ı,11 • 

iTALYAN LISESi VE TiCARET MEKTEBi ~ 
TOM TOM SOKAK BEYOGLU 
Kayıt muameleıine Eylulün birinci gününden itibaren 

ıaat 10 - 12 de yapılacaktır. 1 

zun olup da diploma almamış bulunanların Akademi İdaresine bizzat ve- lerl tamamen giderir v• • 
ya bir mektupla müracaatları halinde diplomalan verilecektir, yUme kabiliyetini artıraral< -9. 

~ 
Müracaatlarda: tara yeniden hayat verir. teolC;. 
A - Mektep numarasının bildirilmes! su IA.tif, kullanıfı kolay bir 
B - Nüfus teskeresinin gösterilme.si, 
C - 4, 5X 6 santimetre eb'8.dmda ince kağıt üzerine basılmı§ "3" adet eksirldir. _ -~ 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları vesikalık fotoğrafın verilmesi. lNGlLJZ KANZUK ~-
D - Damga pulu bedeli ve diplomanın boş yerlerini yazdmna. ücreti BEYOGLU _ tsTANIJ(]IJ 

' Kıymeti Pey parası 
Lira K. Lira K. 

olarak 150 kuruşun Akademi ldaresine peşin olarak tediye edilmesi la- ~ ~~ 
zımlır. Taşrada bulunanlar adreslerine diplomalarının gönderilme.sini ıs- •••••mıııı---------------~ 

311 10 23 40 Dükkln. tedikleti takdirde ambalaj ve posta masrafını karşılamak üzere ayrı-
Eski Çarşı yeni Beyazıt mahallesinde Çadırcılar caddesinde 112 Nr. lı 

CiUkklnm satılmak Uzere 15 gün müddetle arttırmaya çıkarıl
mıştır. !halesi ~9-937 Pazartesi gUnü saat 15 te yapılacaktrr. Istek
lilerin Mahlfıllt kalemine gelmeleri (5411) 

ca 60 kuruş vermelidirler. (5636) 

Sahibi: Ahmet Emin l'ALMA.N. Umumi Ne§riyatı idare Eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat TUrk Limitet Şirketi. Ba.•Hlrlığı VPt TAN mıtthırn~· 

• Mazutln ve benzinli 

: tC 
Sağlam • Ekonomik 

: ı.. 
Anadolu da ~ta 

. Q) 
arıyoruz. 

'O Her tUrlü kolaylık 

Q) ŞEMIN Kardeşler 

~ }{ara.köy Palas 

c o 
~ 
e 
tO 
~ 

4 Saraçhanebatmda Horhor caddesinde ----------
Erkekler Kısmı: Münir Pata Konağında· Kızlar Kıımı ile llk Kıımı: Yeni Yapılan Binada 

LİSELERİ Yatı Kız HAYRİYE Gündüz Erkek 

Ana - ilk - orta - lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kollan vardrr. tık sınıflardan itibaren ecnebili
sanı mecburidir. Açılan şubeler dolayısile Münir paşa konağı ancak erkekler kısmına kafi geldiğinden bu 
sene kızlar kısmı ile ilk kısma Münirpaşa konağı karşısında leyli bir liseye lazım olan bütün müştemilatı ha
vi büyük bahçeli yeni yapılan bin:ı tahsis olunmuştur. Kızlar kıammda tedrisat ayn bir talim heyeti tara
fından yapılacaktır. Münir paşa kona~mın kafi gelmemesi yüzünden geçen sene Çarşambadaki §ubeye nak
lolunan ilk kısım yeni binamıza alınmıştır. Çarşambada da aynca ilk kısım vardır. Nihari talebeden arzu 
edenler mektebin hususi otobüsü Ue naklolunurlar. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Hergün sabah saat 10 
dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. 

11 inci ve 8 inci sınıfların bütünleme ve engel sınavları 1 eylülde başlayacak ve 8 eylülde bitecektir. Di
ğer sınıfların sınavları 8 eylUlden 17 eylüle kadar sürecektir. 

-s EŞ IK TAŞ --., , ___________ GECEL-qONSEL ___________ • 

~LŞyilk!kl~ğ1~~! Kız-Erkek YUCA ÜLKÜ LiSELERi Orta-Liıe • 

deki intizamile tanınmış en eski (Eski I N K 1 L A p) 
biçki mektebi~ir. 1 ve 2 senelik 
devrelerle 3 aylık kursu vardır. Kuranı, Direktörü: NEBIOCLU HAMDI Olkümen 

EmlCik ve Eytam Bankası ilanları 

Tekaüt, Dul ve Yetim Mu.tlan lıkontoıu tatil1~ 
1 - Eylül - Teşrinisani devresi maaş iskontosuna 1-9-931 

de başlanacaktır. ~et' 
2 - EylülUn ilk üç günü harp malullerine tahsis edilmiştU:· a.u de ,.ıır' 

de saat 16 ya kadar mUracaat eden malfiller ma.aşlarmı aynı gUJl sırt-1' 
lar. Malüllerin 4 eylfil sabahından itibaren yapılan müracaatlat 

girer. . . . . w 8a}ıiP1etl' 
3 - 1 eylUl sabahından ıtibaren milracaat eden dıger ~as.§ erilir· ~ 

ne maaşlarını alacakları tarihi gösteren birer numar~ kagıdı ~· içiJJ -~ 
kağıt üstünde yazılı tarihten evvel iskonto muamelesınln iktnR 1 

..... ~ 
dil t . w. · ı~ n olUPl.6> 

pılacak müracaatların hiç bir suretle kabul e emıyecegı ı ~ 

Mezunelere musaddak diploma- Reımi okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere mufaa-
lar verilir. Kayit açılmı§trr. Is· sal tarifname gönderilir. G ı:2 İP~ li EZ LE Y BAŞ VE DİŞ , K 1 R 1 ~ L 1 ~ .

1
,.. , 

tiyenlere talimatname gönderi- dd T ı f 200 ----...------· e·u·T· ·u· ... A""~ıLARI DiNDiR -lir. Adres: Beşiktaş Akaretler Çartıkapı, Tiyatro ca eai • e e on: 19 ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~,,~,;-~u~,..~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~ 
87 No. 


