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Atatürk Kızı ·Bayan Sabiha 
Gökçen Merasimi~ 

HavGcllık Diplomasını Aldı 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

lg:tl1 ciıt Cüz ı 237 I ~Kuponu Kuponu 
30 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. 

30 Ağustos Bayramzmzz 
Büyük -Zafer Merasimle 
~utlandı, 1000 Harbiyeli 
de Orduya iltihak Etti ~--.ı ~""Phtstnden nhamıar: s · Ordu 

ı.~kılap 
:Olçüsile 
Gazetecilik 

Miifettisi Dedi ki: 
' 

"Bu Diploma, Ona :Subaylar 

Arasında Yer Almak Hak-
4'1anaet Emin YALMAN D İktatörlükle idare edilen 

~ llleınleketlerin gazetele
' herrün rejim hakkında 
~ Ye mübalağalı kasideler 

kını Verir Kanaatindeyim,, 

~Halle bunları okumaz, bu 
~li . . lceliıne kelime ezber bil-
~lll aayfalan çevirir, geçer. 

' ~ olur ki, bizde de Abdül
~\'rinde ve meşrutiyetin bazı 
~i~ e olduğu gibi, riyalı ve sa-
1\lr, a.~~ ~k bir. hava vücut b~
l'ıt 0:--eteıün yazdıgı ne kadar dog-
taı~ khnse inanmaz. lşin içinde 
S başka bir şey olduğuna hük
~ ~ • Kulaktan kulağa. fısılWar 

-Ue ile alır, yUrür. 

8 ll' llleınleketin inkişa.f ı ve se
ffrıııi llınetı için bundan tehlikeli 

.Jet taeavvur etmek güçtür. ... . 
~ ~ olan 88lllimt ala.kasını 
~~-: lfaıırta bir işin dı§ görünüşü 
t1t bir iç YlizU ba§ka. olduğu hakkın-
l\~ 2&n hüküm sürmesi; fısıltı 
" 1~ ~ etrafa zehir saçmala
~ Udutsuz imki.nlar hazırlar. 
toe bir kenclinizden tecrübe edin: Si
lb~ '~ f~lan şey böyledir diye 
S de iddiada bulunsa, sizin eli-

' 0~u o saniyede tahkik im
~)ltl, .. , içinizden gelecek ilk 

löylenen söze körükörüne 
t 1 • 

'M~ltıl~ke~ekl ~diş, demok
~ gi':f Ye, iyiliğe, samimiyete 
~ bir k.çe olgunlaşan ve güzel
'~ dinkilartır. Böyle olduğu hal
~ ~ e, fısıltı yoliyle etrafa zehir 
:~ ilrı~~.ancı propagandalara fa
dı~ -nıan veren fena havanın 
~ tıt..... llıahdut ölçüde olsun, tesa-

llt.:.."'llek ınümkünd" "'-.~biri ur. 
~~l'el ~~ına talihin en büyük 
it.~' eti.n.i kazanarak ölümden 
~p~ az ~ir zamanda umulmaz 
' ~ll§a reçıren ve dünyanın iyilik 
' bfı. n kuvvetleri arasında üs
~ bcsyı Yer alan bir memlekette ne-
~~bir havanın en küçük bir 
~ hınabilsin? 
Ş.~e Yerilecek cevap basit de

' ~bu:atın~ her ~ubesi bu ka
'- ~ degışen bır memlekette 
~~ du ez eskinin birçok enkazı 
~ ll'i rur. Elektrik ve hararet için '\ "-~ili;~ fena nakiller varsa fısıl-

..:1! tt>.lt ~e .bozguncu havruu için 
~ll· ~t b~ ıyı bir nakil teşkil eder. 
~J> % Unun haricinde olarak, in-

tı 'nun memlekette istediği
~\t"ı hYa~ımasmda ve bir fısıl
t~~Yeu UkUnı sürmesinde en çok 
~;~ bu ~lan imili araımak lazım 

1 e <lu~kU gazeteciliğimiz üze

Bayan Gö~ •on Trakya 
manevralarında 

Eskişehir, 30 (Tan muhabirinden) 
- Bugün, 30 Ağustos Zafer hayra • 
mı, lise binasında çok kesif bir halk 
kütlesi önünde kutlandı. Daha sabah 
tan halk, lise meydanını doldurmuş
tu. Saat tam 10,30 da Ata.türkün hem 
şireleri Bayan Makbule ile Atatürk 
kızı Bayan Sabiha Gökçen geldiler. 
Onlan ordu müfettişi Orgeneral 
Fahreddin Altayla diğer misafir Ge
neraller ve saylavlar takip etti. Misa 
firler, kendilerine tahsis edilen yer- Şehrimiz.de dün yapılan geçit raminde kahraman topçularımız 
leri aldılar. Asker ve mekteplilerin -------------, Türk milletine hayat hakkı veren 

1 
resmigeçitleri alaka ile takip edildi. " büyük kurtuluş zaferimizin 15 inci ~~....._.~~--.. .--. ...... ....... ......... _,_.~~ 

Kolordu komutanı Korgeneral Ab- Bayan Af et yıldönümü, dün, memleketin her tara-
' dürrahman Nafizle liseden bir kız ta- fında olduğu gibi, şehrimizde de çok 
' lebe ve bir muallim nutuklar söyledi-

1 
heyecanlı tezahüra~ arasında kutlan. 

ler. Zafer bayrimı münasebetile yapı Tayyare le mıştır. 
lan merasim, saat 11,30 da nilaayet- Daha sabahın çok erken saatlerin. 

lendi g··k ~:ı den itibaren, tehir bqtanbaea bay_ 
Kadm ta~ Bayan Sabiha 4J ıese~ii~----.. raklarla don~, ~ sokaklara 

-'Gökçeubı-ord~ll at! • f d61dllmQfttl. Ana caddeler, tnaan ael-
c.&A&.ıa ... "1\h11'\Jan a•;ı..U nd.AfirleJ"L t5acı.t 

.16 da otomobillerle tayyare mektebi- lerinden geçilmez bir halde idi. 
ne gittiler. Geçit resminin yapılacağı, Bayazıt 

Bayan Makbule ve Orgeneral Fah
reddinle diğer saylav ve Generaller, 

(Arkası 10 uncuda) 

(Arkası 8 incide) 

A tatUrkUn Teşekkürleri 
Istanbul, 80 (A.A) - Rlyase_ 

tlcUmlıur Umumi Ki.tlpllğkıdeın: 
Otuz Ağustos Bayramı mttna. 

sebetlyle yurdun içinden ve dışm
c1an gelen tebrik telgraflarmdan 
Atatllrlr pek mtttehassis olm°'. 
far ve tetelddlrlerlle tebrilderbıln 
lletllmeslne Anadolu Ajansım 
'memur etmişlerdir. 

Şanghayda Harp Şiddetlendi Dumlupınar Merasim 
Japonlar Eu Sabah 
Taarruza Geçiyorlar 

lngiltere, Çindeki Sefirini Yaralı
yanların Şiddetle Tecziyesini istiyor, 

Çin .. Sovyet Pakh Neşredildi 

P.roluör Bayan Alet- -

Devlet hava yollan idaresi tarafın 
dan lstanbul - Bükreş arasında. ilk 
tayyare seferi dün sa.bah yapıldı. İ
darenin büyük tayyarelerinden biri 
tarafından yapılan bu seferin yolcu
ları, Türk tarih Kurumu Asbaşkanı 
profesör Bayan Afetle, Bolu saylavı 
Cevat Abbasm refikası bayan Münire 
idiler. Yanlarında Bayan Afetin dak- ' 
tilosu da vardı. Tayyare, pilot B. Ta
birin idaresinde olarak dün saat 10,50 
de YeşilökY, hava istasyonundan 
kalktı. 

Bayan Afet, Yeşilköy hava istasyo
(Arkası 3 üncüde) 

Şehitler Abidesi 
Atatürk, 

Önünde 
Binlerce Halk ·

1 

Tarafından Tazimle Anıldl 
Dumlupınar, 30 (A.A. - Husust mirden gelen bir trenle kadm, erke]( 

muhabirimiz bildiriyor) kesif halk kütlelerinin törene i§tiraki 
Dumlupmarda şehit asker abidesi temin edildi. Daha evvel yakın, uzak 

çevresinde köylü ve şehirli binlerce bir çok köylerden de yaya ve atlı ola. 
halkın iştirakiyle büyük tezahürler rak gelen kafileler Adatepe etrafını 
yapıldı. doldurmuşlardı. Töreni Orgeneral Iz.. 

Afyondan tahrik edilen iki ve iz- ,; (Arkası 10 mıcuda) 

Deniz Subaylarımız Arasında 

Yeni Terfi Listesini 
Bugün Neşrediyoruz 

~ Emniyet 
~~ ~ftaJı k zarureti vardır. 
~ ~ llhenkl~e~~iy?ru~: ~emle- Pekine Japonlar girdikten •onra bir sokakta manzara 
"'ııı ~as1 h .. ·. s .. ı nımı hır munaka-
~4 Ullıurn· UkUnı sürmemesinde, hal- Nevyork, 30 (TAN) - En son ha.
~lt.~~te~ işlere daha canlı bir ala- berlere göre, bugün Şanghay yeıü
~a~J> !'ı.th emesi de, demokrasi ve den mühim ve şiddetli bir harbe sah
cla ~em U~un daha fazla süratle ne olmuştur. Çin topçula:'I bilhassa 
tl ~tele ~1n<le ve yayılmaı.'Il9m- Japon konsolosluğunu istihdaf edi-
~l', rırnizin ağır bir mesuliye- · ~or ve Japon amiral gemisi Izumo-

tt lllnı • -. • ~ 'ya toplarını isabet ettirıne1' için uğ-
~te Yledil'? · ,.Bu !111" n- r~yorlardı. ... ıı bö • ·~ ı.. 

ve ~allli ~aie~ci · ~ er taraftan Japonlar en ger.~ 
(A 7 el . mi asta bir taarruz yapmak için . ~ ~ ... ...- ~ .. " ~, .... 

·"' .. 
• • -. :.. 

hazırlanmakta.dırlar. Taanıızun. ya
rın şafakla başlaması bekleniyor. 

Çinliler beynelımilel mmtakaya te
cavüz ettiklerine dair Japonlar tara
fından neşrolunan şayia.lan tekzip 
etmektedirler. 

Şanghayda • 
Tokyo, 30 (A.A.) - Arazinin ln

zalı olması yüzünden Şanghayın şi
(Arkası 10 nncoda) 

Tayinleri ; 
Emniyet amir ve memurlan ~ 

arasında birçok terfiler, tayinler ~ 
ve nakiller yapıldı, Ankara mu- ~ 

hablrimlz listeyi bize bildlrdL ; 
Lfttfn yedinci sayfayı açınız. 

""""'"''-/~_,....~~Lr"m..,_~~~-

Donanmamı%tl henüz katılan yeni Jen~ subaylanmız Jün Taksim 
abiduine mera.imle ~elenk koyduktan aonra 

[Terfi liıteıini 10 uncu 1&yfada bulacaksınız.] 
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Değiştirmek 

Yasak 

Radyosu 

Belediye de ücretleri Olanlar için 

Nakil Pahalı Vasıtaları 

1 .......................................................... : 
iKiNCi KISIM • No. 27 

HAİNLERİN AKIBETİ 

Sefarethaneye iltica İçin 
Bir Heyet Gönderildi 

Qazan: S. S. 1 

Yıldızda büyük mabeyn daireıi 

Şaban Ağa, miralay Sadık Beyin 
kafası, düşüncesi, lisanı demekti. 
Her i§te, ve bilhassa böyle mühim 
meselelerde o, söyliyeceğini söy
ler .. Sadık Bey de, sadece tasdike
derdi. 
Şaban Ağa, Sadık Beyin bu su

"ali üzerine; 
- Feyzi Efendi Hazretlerinin 

buyurdukları mahza hakikattir. 
Tehlike karşısında birleşmekten .. 
ve bir kütle halinde hareket etmek 
ten başka çare yok. 

Diye söze girişmişti. Herkes bü
yük bir alaka ile kendisini dinler
ken fikrini şöylece izah etmişti. 

Scf~re~~eye iltica ~ararı ve
rılmıştı. Ve ertesi gün de 

erkenden sefire küçük bir heyet 
gönderilmişti. Bu müracaat, bir 
müzakereyi ve İngiltere hükumeti 
ile muhabereyi istilzam etmişti. Bu 

·na binaen, kararın tatbiki, Teşrini
saninin 8 inci gününe kadar gecik 
mişti. Ve o güne kadar da hakika
ten hayrete şayan bir irntumiyet 
gösterilmişti. 

Bu kısa müddet 7.arfında, bUtün 
bu hainleri dehşete düşüren bir 
hadise zuhur etntişti .. Merkez me -
muru Cemi ve serkomiscr Mazlum 
Beyler tarafından, küçilk bir mo
töre bindirilerek hakikaten hayre.. 
te şayan bir cesareti~ lzmite gbUl

riilen Ali Kemal Bey, orada halkın 
hücumuna maruz kalmış .. Feci bir 
ölümle can vermişti. Ve bu hadise 
nin haberi de, yıldırım süratile ls
tanbula gelerek, esasen işgilli olan 
hainlere, büsbütün bir korku ve 
dehşet vermişti. Bunun üzerine, 
derhal İngiltere sefaretanesine oir 
akın başgöstermişti. 

Teşrinisani ayının 8 inci çarşam 
ba günü, saat tam dokuzda sefa
retane kapısının önünde, kapalı 

bir otomobil durmuş; bu otomobil 
den, sabık Şeyhislam Mustafa Sab
ri Efendi ile oğlu ve damadı inmiş
ti. 

Sefaretane kapı~ısma evvelce ta 
limat verildiği için, bunları biliı. te
reddüt kabul etmişti. 

(Arkası var) 

Maarif Vekaleti, Sene 
k k ' J Son Gün 

ÇO YJ JCJ bu uyor Beyan~ Alma 

Nakil Ortasmda 

Yapılmasını Menetti 

İktısat Müdürlüğü, Kara 

Vasıtalarının Bir Elden 

ve Deniz Nakil 

idaresini İstiyor 

Müddeti Bu Akşanı 

Bitiyor 
Maarif Vekaleti, talebenin tedris Belediye lktısat müdürlüğü, tstan-

yılı içinde bir mektepten diğerine 1 bulda hayatı ucuzlat,µıak için alma -
nakil yapmasını kati olarak yasak et cak tedbirler etrafında tetkiklerine 
miştir. Bu gibi nakiller ancak talebe devam ediyor. 
velisinin memuriyetinin değiştirilme lktısat Müdürlüğü kira ve inşaatın 
si gibi resmi ve fevkalade mazeretler ucuzlatılması ve halkı az para ile 
le yapılabilecektir. mülk s~hibi yapmanın yolları hakkın 

Ortamektep muallimliği daki raporlardan sonra üçUncü mese 
için imtihan le olarak ta nakil vasıtalarının aldığı 

Ortaokullarda türkçe, tarih ve coğ ücretleri ve bu vasıtaların umumi va
rafya, riyaziye, taıbüye ve yabançı ziyetlerini tetkik etmiş. neticeyi, be
dii muallimliği yapmak üzere lise me lediye rei&liğine bildirmiştir. 
zunlan arasından istekliler için açılan Bu rapora göre, bugün şehrin k~ 
müsabaka imtihanı yann sabah tini- ra ve denizde işliyen bütün nakil va-. 
versite konferans salonunda yapıla - sıtalan lUzumundan fazla pahalı hat 
caktır. ta yıkıcıdır. Ancak denizde ve karada 

A ·· d 'l k işliyen bütUn nakil vasıtaları ayrı ay 
• • • rJ şırket veya rnuessese enn e ın e m vrupaya gon erı ece ı . .. 1 · l' d l 

talebenın ımtıhanı lundukça taşıma ücretlerinin bugU:ı-
Muhtelif deniz, kara, elektrik ve künden daha ucuza indirilmesine mad 

telsiz mühendislikleri ile maliye ve di imkan yoktur. Bu itibarla halkın 
hukuk tahsili için A vrupaya hükumet nakil vasıtalarına fazla para vermek
çe bu yıl 27 talebe gönderileceğini yaz ten kurtarılması için behemehal bü
mıştık, istekliler arasında bir mUsa- tUn Kara ve denizde işliyen nakil va

sıtalarının bir elde birleştirilmesi icap 
baka imtihanı açılmak üzere müra
caat müddeti evvelki akşam sona er
miştir. İmtihanlar İstanbul ve Anka 
rada Eyliil ortasında yapılacaktır. 

Evkaf la Belediye 

etmektedir. Bu tasavvur tahakkuk 
ederse liman, işletme, merurin hu
kuk, teftiş daireleri gibi birçok şu
belerin de bire indirilmesi mümkün 
olacak, masraflar da mühim miktar
da tasarruf temin edilecektir. 

Arasındaki İhtilaflar • • • • 
Belediye ile Evkaf arasında birçok un 1Yer51 t ede 

mühim meseleler ihtilaf halinde sü
rüp gittiği için Başvekil 1nönünün 
tavsiyesile bu meseleleri halletmek 
üzere altı saylavdan mürekkep bir 
hakem komisyonu kurulmuştu. Ka
rarları hiçbir tarafça itiraz kabul et
mez şekilde teşkil edilmiş olan bu ko
misyon yıllarca çalıştiktan sonra ih-

1:i18.flt meseleler hakkında nihai kara 
nm vermişti. 40U ırusur nıaaaeaen l· 
baret olan tnhkimnamenin .bclediye,ve 
evkafı alakadar eden kısımlarını ayır 
mak ve ondan sonra bu tahkimname 
ye göre icap eden şeyleri yapmak ü-
zere evkaf ıumum müdürlüğlinde hu
kukçulardan seçilmiş bir komisyon 
kurulmuştur. Ayni ma~tsatla beledi
ye hukuk ve muhakemat iŞleıi mü -
dürlükleri tarafından da tahkimname 
üzerinde çalışılmaktadır. 
Evkafın tahkimnameye itiraz ede

ceği hakkındaki haberler doğru de
ğildir. Esasen buna hakkı da yok
tur. 

ZtLEDE BiR TA Y1N 
Zile, (TAN) - Ilçemiz jandarma 

birliği emrine verilen asteğmen Ab
dullah buraya gelerek işe başlamı§tır. 

Kayıt 

Başlıyor 

Askeri Tıbbiyeye Fazla 
Mürac:u.+ V ~,. 

Univcrsitenin bütün fakültelerin
de yarın sabahtan itibaren yeni ted
ris yılı için talebe yazılmasına başla
nacaktır, bir teşrinde nihayet bula
caktır. 

Geçen yıla ait ikmal imtihanları 

da bu ayın yedisinde başhyacak muh 
telif fakültelerde muhtelif günlerde 
devam edilmek üzere 29 da sona e
recektir. 

Yalnız inkılap dersinden ikmale 
kalanların imtihanları yarın yapıla

caktır. 

bUtilll 
Yeni telsiz kanununa gtsre, ıJI 

·~~---~ 1 radyo sahiplerinin, bulundukları:. 
r takadoo postanelere müracaat ~ e ... 

· laıl1 .. 
ı rek birer beyanname ve~elerı Ublet 

dır. Bunun içill tayin edılen m le~ı 
bu akşam bitecektir. BeyannameeıılC 
bugün de yatırmryanlar, bir sen ·ye 
Ucretin yüzde 20 fazlasını verJlll 
mecbur tutulacaklardır. tiY' 

Radyo sahipleri, senelik ruh!ll
1 

re 
harcını yarından itibaren postıı.n:;er 
yatıracaklar ve mukabilinde 
makbuz alacaklardır. ınitd' 
Teşrinievvelden itibaren şe cl)'O 

umumi kontroller yapılacak, .r~eıı1 
sahiplerinin hem beyannamelerıdıtit• 
de ruhsatiye makbuzları istenec. ıer~ 
Rühsatsız görülen radyo sah,lP k , 
derhal mUddeiumwniliğe verilece 

.....,...:.;......-..ııı. • lerdir. 

Limanımızda i,liyen Akay 

Vapurlarından biri 

Bu takdirde, muhtelif müessese
lerin ayıracaklan ylizdelik menfaat
ler de tabiatile bire indirilecek, ilci 

cepheden geniş imkanlar elde edilmiş 
olacaktır. Bu da taşıma ücretlerinde 
ehemmiyetli miktarda tenzilatı icap 
ettirecektir. 

FESTiVAL 
BUGÜN 
BiTiYOR 

Üçüncü İstanbul festivalinin bugün 
son günüdür. Bir aydanberi spor, 
tiyatro sergi, Balkan haftası gibi 
dört mühim esas Uzerinde türlü eğlen 
celerle dolu olan ~stanbulun 937 se· 
zonu bu gece Tepeb&§ı bahçesind~ 

.1 ~h' • _ ..... awc1cı:ıuc l)U• ven ece .,ır ··-
na erece tır. 

lstanbul Yelken 
Birincilikleri 

Denizcilik ajanlığı tarafından ter
tip edilen ve Uç gündenberi Moda ko
yunda devam eden Istanbul yelken 
birinciliği dUn nihayetlenntiştir. 

Puan vaziyetine göre Galatasaray
dan Burhan birinci, Anadoludan Şe
ref ikinci olmuştur. 

Kıymetli Eserlerin 
Fototrafları 

Bilecikte 
Kanlı Bir 
Vaka Oldu 

3 Yarah, 1 Ölü Yor . ~ 

Bilecik, .<TAN) ~ .. Burada e~ 
mlyetsiz bır şey yüzunden çok C(iiletl 
hadiseler oL~u~,. d~liı:?iği .. zann ıcif>1 
bir genç 1 kışıyı oldurmuş, 3 . . 
de yaralamıştır. Tafsilat ~öy~edırfıer 

Kavaklı köyünden Alı oglu arııı· 
zullah, köy muhtarının 14 yaŞl ~ 
daki kız kardeşi Şaziyeyi, rnuht tJft 
rızasile yanına almış ve on bet ril'ıŞ 
kadar civarda beraberce dolaŞt~tllll' 
tır. Köye dönünce Şaziye •. ~er:....-:~ 

· · · · ~-~ sai wı· 
zan genç te Şuiye~i üf ekle Jftır· 
tuğundan ağır surette yaralatıl te'/. 

Fakat iş bu kadarla kalmaınte• çıl• 
zullah, elinde silah olduğu b~lde JıS' 

w deııce gınca ortada dolaşmaga, 
reketler yapmaya başlamıştı~· iS~· 

Evvela sokaktan g~en .A]ı tll~ 
de bir gence ateş etmı!, .. r~ştüt'• 
kurşunlar genci derhal oldurm ğlU il' 

Feyzullah, bundan sonra, 0 (IJf' 
beraber tarladan dönen h~lasflll et"'; 
mak istemiş, aralarında bır bO!r])t,l 
olmuşt~r. Neticede bir tüfe~ . d,P 
ile kadmcağız1n omuz kernığı ,. ifti• 

. rne" 
mıştır. Fe~ull~h, ar~~a. gır 

11 
~: 

yen Salim ısmınde hırını dah. e qsl< 
ladıktan son~ kö~n minar~~ 
mrş, bir haylı bagrnp çagµ-
sonra aşağıya inmiştir. ıı-toı' 

KöyUn sokaklarında kimse bit 
b ... ınıı. dığı için Feyzullah, tek -r ı<•1' 

- Vaziyet, naziktir. Uzun boy
lu münakaşalara tahammlilli yok
tur .. tehlikeyi gören arkadaşlardan 
ıbazıları, başlarının çarelerine bak
mışlardı. Refi Cevat Bey, on beş 
gUn evvel, memleketi terketmiştir. 
Sait Molla biraderimiz; refikasını, 
oğlu Sedat Beyi ve hatta iki hizmet 
çisini bile alarak Romanyaya git
miştir. Glimülcineli İsmail Bey ile 
esbak Dahiliye Nazrrı Mehmet A
~i Bey ve biraderi de, Sait Molla
yı takip etmişler.dir. Bazı arkadaş

lar da, pasaportlarını alarak neti
ceye intizar etmektelerdir .. Fakat 
bugünkü vakıa gösteriyor ki, artık 
intizar devri geçmiştir. Belki ele 
yarından itibaren, Milllciler tarafın 
dan resmen tevkifata girişilecek -
tir. Hatta, kulağıma çalındığına 
göre pasaport memurlarma birer 
liste verllmiş, bu listede ismi olan 
lara pasaport verilmemesi emredil
ro4ıtir. Ayni zamanda, hiç ıkimse -
nin firarına ~ydan verihniyecek 
tedbirlere girişilmiştir. Şu hale na
zaran, Mustafa Sabri ve Zeynelabi
din Efendiler Hazeratınm buyur
dukları gibi topluca İngiliz sefaret 
hanesine iltica etmek zaruridir. 

" C kspor,, Kurumu 

Bu yıl askeri Tıbbiyeye yazılmak 

üzere her seneden fazla müracaat ol
muştur. Müracaatçıların sayısı alına

cak talebe kadrosunun tam bir misli
dir. Bu itibarla bir müsabaka imti
hanı yapılacaktır. imtihan 10 eylül 
sabahı olacak ve en iyi derece alan
lar sonra iyi derece alanlar tercih 
edilecektir. Bu tedris yılından itiba
ren tıbbiyenin son sınıf staj müdde
ti altı aydan on bir aya çıkarılmış-

KUitür Bakanlığı, müzelerimizdeki 
kıymetli Türk eserlerini dünyaya ta
nıtmak ve yaymak için bunların rPnk 
li ve renksiz fotoğraflarını yaptıra. 

rak müze gişelerinde sattırmıya ka
rar vermiştir. Ey!Ul içinde açılacak o. 
lan büyük tarih kongresinde teşhir 

edilecek Türk eserlerinin de fotoğraf
lan çoğaltılacaktır. 

hayli dolaştıktan sonra ortadanuratl• 
bolmuştur. Zabıta, köyde ~ifl ,.. 
emniyet tedbirleri almış, k3 rııaııı'. 
ranması için bir müfreze çık~d_.ı 
tır. Feyzullahın, M. Kema~PibtiJtl,ıi 
akrabasının yanına gitmesı 1aıııxı-" olduğundan oraya da yaka Demişti. 

S adık Bey, bir kere de dinli
yenlerin reylerini almak 

istemişti: 
- Thvani kiram! .. Sizler ne bu-

yunırsunuz? 

Diye istizah etmişti. 
Her taraftan: 
- Doğru .. 
- Muvafık .. 
Sözleri ylikselmişti. 
Ancak, bazılarının zihni, şu nok 

talara ilişmişti: 
- Salt Mollalar, Mehmet Ali 

Beyler, Damat Ferit Paşanın ikbal 
li zamanlarında bal tuttukları için 
şımdi gittikleri yerlerde parmakla
rını yalıyabilirler .. Fakat bizler?. 
Bizler ne yaparız?. Gittiğimiz yer
lerde ne yer, ne içeriz? .. Sonra, bu
rada terkedeceğhniz aile efradı ue 
ile geçinirler? .. Acaba bir taraftan 
müzaheret temin edilebilir mi?. 

Bu sualler de mühimdi. Fakat, 
şu anda bunlan düşünecek zaman 
değildi. Ele geçip te Bekirağa bölü
ğUnün kasvetli koğu§lanna tıkılma 
dan evvel, (canı aziz) i kurtarmak 
czzemdi. Bir kere şu badireden kur 
tulduktan sonra; artık ( ayinei dev
ran ne suret gösterir) se, ona 
göre hareket edilebilirdi. 

Bu Milli Sporumuz için Yeni Bir 
Teşekkül Meydana Getirildi 

Yeni kurumun açılıf merasiminde bulunanlar 

Türklerin milli sporu olan okçulu
ğu ihya etmeit maksadile bir "Ok
spor,, kurumu kurulmuştur. Klübün 
açılı§ merasimi Beyoğlu Halk Parti
si binasında yapılmıstır. 

Törene Beyoğlu Halkevi orkestra
sının çaldığı İstiklal marş.ile başlan
miş ve bunu, Beyoğlu Halkevi Baş -

kanı Mekki Hikmetin açış nutku ta. 
kip etmiştir. Bundan sonra Okspor 
Kurumu Başkanı Halim Baki Kunter, 
Oksporunun tarihi ve kurumun mak
sadı hakkında izahat vermiştir. Me
rasim bittikten sonra davetlilere Ok
sporuna ait tarihi vesikalar gösterll
miştir. 

tır. · 

Yarından Sonra Hiç 
Bir Yerde Sirt Hamail 

Göremiyeceğiz 

Tokatta Lig 
Maçları Yapıllyor 

Tokat, (TAN) - Tokat mmta
kumda lig maçları başlamış ve kaza 
sporcuları da vilayet merkezine git
miştir. 

Niksardan on sekiz kigilik bir spor
cu kafilesi üç gündenberi Tokatta bu 
lunmaktadır. Arkadaşlarının bir kıs
mının da ukerde bulunması dolayısı 

için malumat verilmiştir. . a~ . ·çıtı p 
Bu arada, yaralılar te?aVl 1 öJJlUl ' 

saya gönderilmişler, Ah de g 
müştür. 

---ııo -
Hayvanların Sıhhf 

Muayenesi BatllY~~ 
bltl 

Şehrimizdeki bütün yük ve itibf' 
hayvanlarının yarın sabahtan eıeriJl8 
ren bir yıllık sıhhi muayen j\dsl-' 
başlanacaktır. llk muayene 

Bazı semtlerde bir, bazılarında bir 
buçuk ay önce sırt hamallığı kaldı· 
rılmış, fakat Eminönü ve Beyoğlu 

kazalan içinde ticaret sahası olan 
bazı mıntakalar bu karardan istisna 
edilmişti. Yarın sabahtan itibaren 
bu gibi istisna mıntakalannda da 
sırt hamallığı kaldırılacak ve bu su· 
retle şehrimizde sırt hamallığı bina 
ve han içerleri hariç olmak Uzere ta
rihe karışmış olacaktır. rr;iViArtl;H.v~ 

31 Ağustos 9371 
SALI Alacak Yüzünden Yurtta Bugünkü Hava 

Arkadaıını Yaraladı 
Bcyoğlunda Kalyoncu caddesinde 

24 numarada yorgancılık yapan Har 

76 9 f 1 kik 

1

. -· .. - H r· 118 Barometre ı, en az & sıca ı 8 inci ay Gün: 31 ızı · . 1s 
27,8 en az sıcak 19,2 bugün hava ak- Cemaziyülahır: 23 Ağustos;s.ıss 
şama kadar hafif bulutlu geçmiş rUz Arabi 1356 Rumi 12,14 

GUnet: 5,26-Öğle: . ıs,.iS putlu Hakkı ile ortağı Hüseyin he- gar şimali §arktden saatte beş ktJo. 
sap meselesinden kavga etmişlerdir. metre olarak esmiştir. MemleketirrJ
HUseyin bıçakla Hakkıyı muhtelif zin şimali şarki mıntakalan kısmen 
yerinden ağır surette yaralamıştır. . w , 

Yaralr Beyoğlu Zlikur hastanesine bulutlu dıger mıntakala: da az bu.ut 
kaldınlmış, suçlu l:akalanmıştır. 1 lu olması rUzgarlar ıumumiyetle gima-

İkindi: 15.56 - Akşam. 3 36 
Yatsı: 20,22 - tmsak: ' 

1i istikamette orta 
muhtemeldir . 
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lsDanya HükUmeti Ordusu Antakya Müfritleri 
Asi Karargahına Sokuldu 7ürk Esnafı 

ltaly -
ave Asiler: Fransa Tarafından 1 ehdz't Edz'yorlar 

Protesto Edilecek, Meçhul 
r ah+elbahir Yine Meydanda 

iıi~~dra, 30 (TAN) - ispanyada, bilhassa aa.::: ~Unıi karargahının bulunduğu Sara
~ nunde tiddetli muharebeler vukubul
dır, ~·· l~i taraf ta muvaffakıyet iddiaıında
elti"· . ukunıet, tehri tiddetle bombardıman 
~r Rint •e kuvvetlerinin ,ehre yaklqtığını ha
ı.ıet ~l'lnektedir. Asiler buna mukabil, hüku
tiikı ... etlerinin bütün taarruzlarını püıkürt-

erıni b'Jd' 
li~· ı ırnıektedirler. 

d, .\ ın canlı olduğu diğer bir mıntaka 
ı.ııe.ıl'oaan• dur. 

lapanyayı ecnebi iatilaaına lıarp müdalaa eJen 
f~et:a hiikfımeti ordusooun bu cephede muvaf. 
~ bir ilerleme hareketi yaptığını ve asilerin 
ıııe~1lkabiJ taarnızıannı bertaraf ettiğini bUdir. 

"~ b .\s~ler, hükfımetçilerin bu ı-·-------------------------
hülıUmet ordulannın gazileri 

~'-tıy ÜYiik zayiata uğradıklarını 1 k B k·ı· [f / 
Cller ~lar. Bunlara göre hükfunet- ra asve 11 Q yan 
~ilk ka ~uı, 800 esir vermiş, 7 G 

1
. ""' • 

ıııeı,.. a:....,Llnlş, bundan başka hükô- k El . . Ol enç ıgı 
~atesı tayyaresı düşürülmüş ve 7 An ara ÇiSi uyar '7 

r tahrip olunmuştur. y ~ l ponya .. :Q~~· iatilaaına lıarfı Ankara 30 (Tan muhabirinden) _ e J Q 
teblit )lüdafaa. Nazın bugün bir Bağdattan buraya gelen yeni haber- Roma, 30 (TAN) - lyi malumat 
ler ta lleşrederek Santanderin a..'iİ· lere göre, eski trak Başvekili B. Hik- almakta olan mahfiller, gayri resmi 
'-r ~llldan değil fakat ltalyan. met Süleyman, Irakm Ankara elçili- olarak, Sinyor Mussolininin Alı."llan-
"- ...ı. ftndan zaptedilrniş olduğu. - · · edil · tir B Hikmet s·· 

"''etJııni gıne tayın mış · · u- ya seyahatinin 17 teşrinievvelde ya-ta "1t11ı~. Yetle işaret ettikten som- leyınanın bir müddet sonra Ankaraya 
........ ...-ııyet irin , .apmakta oldu'"'. . Ir k b .. pılacağını söylemektedirler. Hariciye 
... ...., :.· ,, Pt- geleceği söylenıyor. a m ugun 
il)·, :uharebe, şimdi yabancı i.'iti. Ankara elçisi olan B. Naci Şevketin nezaretinin salahiyettar memurların 
~ 0~1lı açılan bir istiklal sava- de Irak Kralının umumi Katipliğine dan birisi, ltalyanm Japonya ile bir 
~ " Uştur.,, Di~·or ve harbin tayin edildiği ve bu tayin hakkındaki ittifak yapacağı hakkındaki haberle
bllclJı.t e cesaretle devam edeceğini iradenin çıktığı bildiriliyor . ri tekzip etmiş, fakat faşist gençli-

b l.ta:ıti Yor. Geçende Musulda bir asker tara - ğinin, dar toprağa sığışamıyan Japon 
~ ~ 1't1Udafii general Miaja da fmdan öldürülen Irak Erkaniharbiye yayı pek iyi anlamakta olduğunu söy 

~hı Old Y~atta bulunarak zaferden Reisi Bekir Srtkı Paşanın yerine Er- !emiştir. Reuter muhabirinin, ttalya-
~.li. "" Ugunu, fakat birçok gu·· çlük- b" R · ı· -· H"" · F "'"% kanihar ıye eıs ıgıne useyın ev- ca, Japonyaya yardım edilip edilmi -lıt. ek lazım geldigı-·ni söylemiQ · p ta · edı"lmı"atir Hu""seyı"n Fev · ·1 

-s zı aşa yın .,. · yeceği hakkındaki sualme verı en ce-
zi Paşa elyevm lstanbulda bulunmak vapta ise; bu işin, tiearet işi oldu -
tonll' i!l "'J ~J' .. 'ü rl•~•••l<UUUli Dt14ap.a:i bir 

~)',,,"• 
tjL · qıısas· ... ~'"' _, ___ , 
~" Sirı antnnderin sukutu dolayı 
l'atıeo Yor Mussolini ile general 
~i ltıii~asında telgraf teatisini a
~ege le ahaıe nezdinde protesto et
\r r~~l'ar vermiştir. Bu telgraflar 
eaıltaa tanı manasile müdahale 

1 ısa"'· 
.J• •".llaktadır. 

la ~ıı.tii lrf e~hul tahtelbahir 
t l>atj°a~ de .meçhul bir tahtelbahiı· 
~tr~ ~eçh a aıt bir gemi bombalamış
C~(ll. a~l tahtelbahirin kime ait ol-

Jorı'da aşılamamıştır. Geçenlerde 
~. lrı.giı·boınbardıman edilen Hilda 
-...tir. V 12 vapuru Falmouth'a git
~l'ıııııt ~l>Urda paUıyan bomba par 

ıııeri görülmektedir. 

d.ı~ le Mülteciler 
Ilı~ l>all.~oı balıkçı gemisi taşı
t> 't~dt lllultecileri karaya çıkar-
~g~l'~· , MUıteciler, Cebere ve 

lııij· lt- ~ıf.; sevkedilmişlerdir. 
~~teli vapuru Bayonne'a yedi 
~" g ~ş, vapur birkaç ımilyon 
ttı~f.loo ~ rrnekte idi. Fakat içinde 

Afgan Delegesi 
ecnebi devlete harp materyab da da
hil olmak üzere her nevi eşya sata
bilmek hakkını haiz oldukları beyan 

Memleketine Döndü edilmiştir. 

Ankara. 30 (TAN) - Manevralar
da bulunmak üzere memleketimize 
gelmiş olan Efgan lelegesi General 
Esadullah· Han, bugün 30 Ağustos 
bayramında bulunduktan sonra bu ak 
şamki Toros ekspresile memleketine 
döndü. G'eneral, istasyonda bir müf
reze asker tarafından selamlandı ve 
merasimle uğurlandı. 

8. Metaksas 

Ankaraya mı 

Gelecek? 

Hendeğin Elektrik 

Tesisatı Açıldı 
Hendek, 30 f A.A.) - Hendek ka

~abasına elektı·:k verecek olnn va hir 
müddettenberi Harakli köyünde tesi
satı yapılan ldn elektrik santralı ık
rrıal edilmiş ve a']Jlma töreni lzmit 
Yalisi, Adapazarı belediye r~isi ve da
ha birçok zevat il~ ve istasyonun in
şaatını yapan şirketin mümessilleri 
hazır bulundukları halde dün burada 
yapılmıştır. 

"' neral Metaksas, Yunan ordusunun 
Sof ya, 30 (TAN) - Buraya gelen Sonbaharda yapacağı manevralardan 

bir habere göre, Yunan Başvekili Ge- sonra Ankarayı ziyaret edecektir. 

Konsolosumuzun Gidişi, Antakyah 
lrktaşlarımızı Biraz Ferahlattı 

Antakya, 30 (TAN muhabirinden) - Antakyada anarti bütün 
tiddetile devam etmektedir. Günlerdenberi dükkanlarını kapat
IDlf ve bu yüzden birçok zarara girınit olan Türk eınaf, yeniden 
mağazalannı açmıtlana da, bir kısım esnaf hi.li ortalığa çıkmak
tan çekinmektedirler. 

Buna sebep, bazı müfrit unsurlann 1 
Antakyada gayritabiillği her ne pa
h.asma olursa olsun devam ettirmek 
istemeleri ve esnafa; dükkAnJarmı 

açtıkları takdirde ba.'larma beli ge. 
leceğinden bi.hls tehdit mektuplan 
göndermeleridir. 

Suriye kabinesinde değişlkllkler ya
pılacağı, doktor Şehbenderle, Faiz 
Nuriniıı yeni kabineye aJmacıa.ldan 

blldlrUiyor. 
Dörtayaktaki Usabacılar klübünü 

idare eden Nesip Arsuzi adlı birisi, 
geçenlerde Affan'a giderken yolda 
bazı çocuklann gillüşmeleri üzerine 
kızmış ve dört bir tarafa ateş etmiye 
başlamıştır. Bunun üzerine iki suçsuz 
Türk yakalanarak hapse atılmıştır. 

Antakyaya bir Türk konsolosunun 
gelişi, ortalığı biraz dür.eltmiş haksız 
yere hapiste yatan bazı Türkler yine 
serbest bırakılmıştır. Maamafih Usa
bacılar, konsolosun otomobiline karşı 
düşmanlık eserleri göstermekten bile 
çekinmemişlerdir. Müfrit unsurlar, 
hükfunetin bütiln teyakkuzlanna rağ 
men, hala yollarda Türklere saldır
makta, nerede yalnız bir Türk görür. 
lerse hücum edip dövmekte devam e
diyorlar. 

Halk, bütün ümidini, Türk konsolo_ 
sunun mevcudiyetine bağlamış bulu
nuyor. Ve TDl'k konaoloanmriui-Jıak;; 
kın tecelli edeceği biricik mevki ad
dediyor. 

Polonyada Komünist 

Tevkifleri -
Varşova, 30 (TAN) - Geçen gün 

Varşovada 56 dan fazla komünist tev 
kif edilmiştir. Birçok komünist pro
paganda neşriyatı da yakalanmıştır. 
Mevkufların arasında gayri resmi 
komünist partisinin ~fleri ve umumi 
katipleri de bulunmaktadır. 

Dost Mısır~ 
Genç Kralı ve ; 

Kraliçesi ~ 

~ 
~ 
~ 

'Kral Birinci Faruk 

i 
Müatalıbel Kraliçe ~ 
Salinaz Züllilıar ~ 

Geçenlerde Kahireden aldığı. ~ 
- mız bir telgraf, Mısır Kralı Birin- ~ 

~ 
el Fanıkun nişanlandığını ve h11-
nedanı kurmuş olan Kavalalı 

Mehmet Ali Paşanın 32 inci to. 
~ nuıunu alacağını yauyordu. Kral 
~ la, müstakbel Krallçenin pek mu. 
~ tantan olacağı söylenen düğün_ 

lerlntn gelecek sene yapılacağı 
haber veriliyor. Balkanlllar Festival 

için Ne Diyorlar? 
Sofya, 30 (TAN) - Bulgar ve Yu_ 

goslav gazeteleri, Balkan festival he
yetlerinin Istan bulda çok iyi karşılan. 
dıklarmı ve iyi misafirperverlik gör. 

düklerini kaydederek festivalin çok 

iyi geçtiğini bildirmektedirler. Bu a. 
rada lstanbulun Balkan memleketleri 
bayraklarile donatılması bütün Bal. 
knlı dostlarımızı memnun etmiştir. 

11.t ta bulunan kasa kaybol-
• 

'":----o
Ertuğrul 

Roma Berlin 1Wihveri Etrafında 
~Gciasının 

ı~ "4~~ Clnh Şahidi 
~ :ı bil' ~ ao (TAN ı - Buraya ge
fa~ bata bere göre, Japon denizle
tıllııı ltıda il ~rtuğru1 harp gemisi 
~~bit n:a~ kalanlardan biri, Bar· 
\o. ltt ~al'tiı~Yesinde oturmaktadır. 
~btı ~la 1

• bu vatandaşı bulmak 
~ht~ ı.ı ı:ıtıı tespit etmek için te-

·~ b. '>•tı -· . ~ltıtt Qlll'tı ••Iştır. Alınan bir ha-
~ 'tru na 8 saat mesafede Arit 
f ~~il 'Yeniköyünde 75 yrujla
{l~~ et isminde biri, Ertuğrul 
llıtı ~ bir ~Urtulanlardandır. Bunu 
!'at~ tıra1 eyet köye gitm~, Ahme 
~ö)lb. .. llttı llrını tespit etmiş ve fotoğ 
\tı~ ~ ~~· Ahmet, llyasgeçidi 
~ \>e ının de bu faciayı yaşa-

ll,l'tt et, ~ Olduğunu bildirmiştir. 
t~ı:: ltıaıfi unıa da temas ederek 
ti )\ facia llıat verecektir. Ahmet 
~~ .. lıt esnaaında bölükeminli

~, .. ~t . 
Ilı~ ~tahattra olarak o zamanki 1'' ~le Osmanlı hükameti-

ı.r lnadalyayı saklamak-

• talya Başvekilinin Sonbabar-
1 da Alrnanyaya vuku bula.. 

cak seyahati, şimdiden bJrt,ok te. 

vlllere yol açmış bulunuyor. Anla.
şdaa Bay Mussollni, Alman ordu
sunun Eylülde yapılacak manev _ 

ralannda hazır bulunacak ve Al. 

manya Şefi Her Bitler ile mühim 
meseleleri görüşecektir. Her Bitler 

Bay Mussoliııiyi 1984 senesinin 
Eylülünde Venedik .şehrinde ziya
ret etmiş ve o zaınaadanberi ziya
retin iadesinden bahsolunagelmiş, 
fakat zamanı tespit olunamamıştı. 
Her Bitlerin 1934 te ltalyayı ziya
reti mühim bir mu,·affakıyet te. 
min edememlt ve iki şef arasmda
ki karakter aynlığımn o zaman 
keıııdiııi gösterdiği söylenmişti. Si
yasi birkaç mesele üzerinde fikirle. 
ri mntabrık olan ve faşlfitllk pren. 
siplerine bağlı olan iki hUlrllmet 
şefinin milli.katım bilhassa Paler
mo n.utkwıun hazırladığı anlaşılı

yor. Bay MU88011ni Palermoda söy. 
le(}iğl nutukta ( Berlin - Roma) 
mihveri üzerinde ve ltalyanm bu 
si:vui mihvere bağhlığım anlatm13 

ı······~~~~~··~Mi~~·~i~···~c;~~~L.········ı 
! ........................................................ ! 

ve Berlinl tanımadan Romaya, Ro. 
maya tanımadan Berline gitmenin . . 
imkinsız olduğunu söylemişti. 

Daha evvel, lnglltere ile ltalya 
arasında başlayan son yakınlaşma 
ve anlaşma cereyammn Roma -
BerUn mihverini zaafa uğrataca

ğı ve ltalyanm Akdenlzde lngUtere 
ile anlaştıktan sonra Roma - Ber
lin mihverinin varlığını muhik gis_ 
terttek sebep kalımyacağı sanıı. 
mıştı. 

Fakat lnglltere ile ltalyayı ayı
ran meselelerin kolay kolay balle
dlleceğl samlmıyor. ltalyanm Is. 
panyaya müdahale meselesi ve is
panya isllerinl neye mal ohırsa ol
sun galip getinnek için uğraşması, 
bilhassa Sinyor Mussollninin son 
nutkunda: "Akdenlzde bolşevlkllğe 
veya ona bemer blrşeye tahammül 

etmlyeceğlmlzl en kati surette •
latmış bulunuyoruz.,, diyerek boL 

19vlkllkle ispanya bükômetlnl ku. 

detmesi, nihayet ltalyanm bu şe. 
kilde ademi müdahaleyi sıfıra in
dirmek için herşeyi yapmak kara. 
rmda bulunduğunu göstermesi, tn. 
glltere Ue ltalya arasmda anlaş

mamazlığı aıılaşnuya çevirmenin 
giiçlttğtlnü meydana çıkarmış bulu
nuyor. 

Esasen lnglltere ile ltalya ara. 
smdaki müzakerelerin ancak gele
cek ay Romada başlıyacağı söyle
negeldlğlnden ayni sıralarda Ber
lin - Roma mihverinin sağlamlığı. 
m tezahür ettirmek belki de lnglL 
tere - ltalya anla§m88111a ait ko
nuşmalar üzerinde tesir eder. 

Sicilyanın iatilıbali 

S lcllyada yapılan ltalyan ma
nevralanndanberi lngilb: ga. 

ateleri SicUyanm vaziyeti ve istik
bali ile ali.kadar olmaktadırlar. 1-
talyanm cenuba doğru genişlemesi 
tb.erlne, Afrlkaya giden ltalyan 
tayyare ve gemileri SlcUyaya uğra
maktadır. Son .manevralar ise ada. 

nm AkdenizdekJ stratejik ehemmi. 
yetini tebarüz ettirmiştir. Mancbes
ter Guardlan gazetesi SicUyanm 
Ak~enizdeki askeri değerinden hah. 
sederken adanın asri kıymeti, onu 
Tunustan ayıran seksen mil geniş. 
liğindeki geçit üzerinde bulunması 
ve son zamanlarda tahkim edilen 
Pa.ntellaria adasımn da bu geçit or. 
tasında olmasmdadır. Buralara yer. 
leştirllen toplar ve ta~re ile tab. 
telbahirlerden vücude getlrDecek 
set, bu gef;itlerden geçmeyi, tehli
keli bir bale getirir ve Akdenlzln 
ortasma stratejik bir engel gerU. 
mit olur.,, 

Manchester Guanllan daha son. 
ra şu sözleri söylUyor: 

"SlcUyayı ya tahkim etmek, ya
hut buraya su getirmek gerektir. 
Çllnktt lklslnl de yapmalı, ltalyan. 

larm tahammülü fevkinde masraf
lara bakar. Slcilyanm iman mat
lftp ise, Akdenlzde rekabetleri sol. 
ben gömmek icap eder. Ve hiç şllp. 
be yok ki Sicllyaıım iman en şaşa. 
alı askeri maceradan daha temelll 
bir abide teşkil eder.,, 
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fifK 
Nasrettin Hoca 

Bu büyük Türk filozofu tarihte 
geçen Türk meşahirinin başında g 
lir. Belki birçok Türk alimleri, Tü 
kuma.ndanlan vardır ki tarihi ki 
metleri Hocadan fazladır. Lakin ra 
metli bir taraftan halkın göcnlüne gi 
miş, bağda~ kurmuş oturmuş, diğ 

taraftan da fıkralanru bütün diri 
lere çevirtmiştir. 

Bizim ''TAN,, bu büyük filozof 
gayrimatbu (inooit) fıkralannı topl 
mak için karilerine müracaat etmişt 

Kari1erden birkaç yüz fıkra gel 
Bunlan bana tetkik ettirdiler. 

Fıkraların bir kere yüzde doksan 
nm matbu kitaplarda çıkmış ma 
şeyler olduğunu gördüm. Bir kısmı 
nükte ltlbariyle hafif idi. !~itilme 
,.e tabedllmemiş bir~ taneden b 
kısmı Matbuat Kanununca müsteh 
sayılacak neviden olduğu için neş 
demedik. Li.kln söz aramızda ilele 
gayrhnatbu kalnuya mahkum olan b 
fıkralar cidden güzel şeylerdi. Dlğ 
bir kaçı da bazı bektaşi \'eya Mars' 
yalı hlkiyelerinin Hocaya lsnadm 
ibaret olduğundan bunların da n 
rlnden sarfınazar ettik. 

Böylece Nasrettin Hoca fı 
kıs.men kitapta, kısmen de H 
tavsiye ettiği gibi bilenler, bllmiye 
lere söylemek suretiyle dillerde do 
şarak bize hikmet ve ahlak dersi ve 
mekte devam edecektir. 

B. FELEK 

Filistin Arapları 
Pl6nll isyana 
Ha·zırlanıyorlar 
Kudlls, 80 (l'A'N) - lngiliz h"' 

metl tarafından alınan bütün tedb 
lere rağmen Fillstinde vaziyet 
gergindir. Her ikJ taraf mücadele 
zırlıldarına devam ediyor. Arap 
bllelerlnin kuvveti 5,000 den fazla o 
maınakJa beraber ~te harbi pli 
nı tatbik ederek 17 bin lngiliz aske 
ne karşı durma.ıya ~alışmalıtadırlar 

Komite kuvvetlerinden 3000 • 
cencbt Filistin tepelerinde mevzi 
mışlardır. Bunlar !50-60 kişilik gru 
lar halinde çalışarak şehir haricind 
ki yollan kesmiş bulunmaktadırl 

İki kısma ayrılmış olan muharip 
rap kuv\retleri, mücahit ve fedai is" 
lerini taşımaktadırlar. 

Yerli Araplardan müteşekkil fed 
ilere düşen vazife, Yahudi meskeni 
rini tahrip etmek, telefon tellerini ke 
mek ve demiryollannı bozmaktır. M. 
cahitler de İngiliz ariterlerini hırpal 
makla rnuvazzafdır. 

Küçük · t+ilaf 
• 

Dün Yolandı 

Bükreş, 30 (A.A.) - B. Krofta il 
B. Stoyadinoviç saat 9 da Sinaia 
ya gelmişler ve istasyonda B. An 
tonesco, B. Badulesco ve hariciye ne 
zaretinin yüksek memurları tarafı 
dan karşılanmışlardır. Nazırlar bun 
dan sonra doğruca Kıraliyet şatosun 
giderek sarayın defterine isimlerin 
yazmışlardır. 

Küçük Itilif konf eransınm ilk cel 
sesi saat 11 de açılmıştır. 

Bayan Afet 
Tayyare ile 

Bükrese Gitti 
(~, 1 incide) 

nunda, Reisicümhur namına Başya -
ver B. CelaI, saylavlarıınızdan Ali Kı 
lıç, Cevat Abbas, Salih Bozok ve dost 
lan tarafından uğurlanmıştır. 

Bayan Afet ve yanındakileri götü
ren tayyare, Yeşilköy - Çorlu -
Iğneada - Burgaz - Tuna - Rus
ı;uk üzerinden uçarak saat 13,35 te 
Bükreşe varmıştır. 

BUKREŞTE 
Bükreş, 30 (Tan muhabirındE>n) -

Türk Tarih Kurumu aısbaı:ka.n• Ba
yan Afet bugün saat l:i,a!> te t .. sr
re ile buraya geldi ve Biı l<rı'ı$ C'lcift" 
Suphi Tanrıöver ve SE'faret er, • 
tarafından karşılandı. 

Bayan Afet ve yanı:-ırlakileı 
da on gün kalacaklardu 
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Kopan Çantayl 
Abnca Savuşmuş 

Methut SuçJar Müddeiumumiliği dün bir gaıp iddiasını tetkik 
etti. Poliı, mahkemeye suçlu olarak çıplak ayaklı, ıpor göqılekli 
Sabri isminde bir genç getirdi. Mükerrem i•minde bir genç kız 
da davacı idi. Mükerrem tiki.yetini fÖyle anlatıyordu 

- Dün gece ben annemle beraber 
Horhordan Zeyreğe gidiyorduk. Hay-ı--------------
riye lisesinin önüne gelmiştik. Birden VQf[ VQCQ 
bire Sabri elimdeki çantama a81ldı. fi 4 l~ ~ 
Çantamın sapı elimde kaldı. Kaptı, 

kaçtı. Ben biraz arkasından koştum vav,cra E' J k 
ve bittabi yetişemediğim için bağır- fi~ 5 uer en 
dım. Bekçiler işittiler. Onlar da arka-
sından koştular. Sabri yakalanacağı
nı anlayınca çantayı yere atarak kaç 
tı ve kurtuldu. Polisler Sabriyi tanı
yorlarmış. Bu sabah yakaladılar. 

Müddeiumumi Hikmet Sone!, sö
zü suçluya verdi o da kendisini şöyle 
müdafaa etti: 

- Ben !bir fabrikada çalışırım. DUn 
öe geç vakte kadar ağır iş altında bu
naldım. Sersemledim. Evime gidiyor
dum. Yorgunluğun verdiği sersem
likle elim bu bayanın çantasına ta -
kıldı. Yere düştü. Ben alıp kaçma
dım. 

Müddeiumumi bu müdafaayı kabul 
etmedi. Suçlu Sultanahmet Sulh Bi
rinci ceza hakiminin önüne çıkarrl
dl. Hikim Reşit suçu sabit gördü. 
Sabriye 25 gün hapis cezası verdi ve 
derhal tevkif etti. • 

Köpek lsırdı 
DUn köprünün Kadıköy iskelesin

öe Hoülfer isminde birinin av köpegi, 
Çem berlitaşta oturan Ömerin 4 yaşın 
daki çocuğu Turbanı ısırmış, ıköpek 
ve çocuk kuduz şüphesi üzerine teda
vi altına alınmışlardır. 

Açıkgözlük lıte 

Bu Kadar Olur 
Mahmudiye otelinde oturan Kay -

serili Mustafa, Gülhane parkında u
yurken yanma yavaşça '.Mehmet is -
minde biri sokulmuş ve ayağındaki 
iskarpinleri çözmiye başlamıştır. Meh 
met, bunlardan bir tekini çıkarmış, 
ikincisini de çıkarırken Mustafa uyan 
mış ve işin farkına varmıştır. Bu a
çıkgöz hırsız, derhal yakalanarak po
lise teslim edilmiştir. 

-0--

Beraet Etti 
Saraçanebaşında oturan Şükrü 

Jün sahoşluk suçile müddeiumumi
liğe verildl. Sultanahmet sulh üçüncü 
ceza hakimi davasına baktı. Sarhoş
luğu sabit görmediği için ŞükrU hak
kında bcraet karan verdi. 

Çocukları da Babasını 
Bıçakla Yaraladı 

Evvelki gün Yeşildirekte iki yara
lama vakası olmuş, hadise dün adli
yeye intikal etmiştir. Mesele şudur: 

Yeşildi,ekte Terlikçi hanında 5 nu 
maralı evde oturan 40 yaşlarında Ma
zalto, 15 gündenbe~ kocasr Samu€:lle 
dazıgındır. Samuel,, evvelki gün eve 
ge1İniş, kansı ile tekrar kavgaya baş 
lamıştır. Hatta, bir aralık eline geçir 
eliği ekmek bıçağını Mazaltonun ko
l una saplamı§tır. 

Kadının feryada başlaması üzeıi
ne yandaki odada oturan 12 yaşında
ki çocuklan Danilde içeri yetişmiş, 
anasının kolundan kanlar aktığını gö
rünce hemen ileıi atılmıştır. Danilde 
bUyük bir çeviklikle derhal babasının 
elinden bıçağı almış ve göğsünün sol 
tarafına saplıyarak tehlikeli surette 
yaralamıştır. Gürültüye yetişen za . 
bıta memurlan her iki yaralıyı da 
hastaneye kaldırmışlar, suçlu çocuğu 
yakalamışlardır. 

Hadise, adliyeye intikal etmiş, müd 
deiumumilik tahkikata başlamıştır. 
Danllde çocuk fimdilik nezaret al
tındadır. 

Dün iki Yangın 

Baılangıcı Oldu 
Cihangirde Aslanyatağı sokağında 

20 numaralı evde otıuran İsmail, pen 
cere önünde ateş yakarken mangal 
devrilmiş, odanın içine dağılan ateş
ten yangın çıkmıştır. Ateş, oda kapı
sı yandıktan sonra söndürülebilmiş. 
tir. 

Bu da bQfkası 
Dün Küçtikpazarda Sandalyeci Ya 

kubun dükkanından yangın çıkmış, 
genişlemesine meydan verilmeden it
faiye tarafından söndürülmüştür, za
bıta yangının sebebi hakkında tahld 
kata başlamıştır. 

Sinema Atemin de 
• • 

Yüzlerce .Aşıkll 
60 ilk Mistinguette 
Ölümden Kurtuldu 

. . 

Rady~ 
Günün programı - lstaııbuJ 

öGLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi 

12,50 Havadis 13,05 Muhtelif plak 

12,50 Havadis 13 30 Ağustos Zafer 
bayramı münasebetile konferans, E

mekli Kurmay Celal Dincer tarafın
dan. 14 SON. 

Sevgili zevcim ve babamız .Naıı>J• 
Kemal zade Ali Ekrem BulayırJJl ~ 
fatı dolayısile gerek merhumuJl et' 

nazesine iştirak ve gez ek telgraf fi 

mektupla bizi teselliye koşan dostJl1" 
mıza ve Maltepe ve Kuleli askcrf 

sesi talim heyeti ve talebelerine a 
ayrı teşekkür etmiye teessUriılll 
mani olduğundan sayın gazeten 

tavassutunu rica ederiz. - z~IJı 
Celile Bulayır, kızı Beraet ı.ır-
Damadı: Ziya Erata. 

iyi sesli artisti olarak tanınmakta. o
lan: Mistinguette; hali etrafında bir 
sürü erkek toplamakta, aşıklarınm 
sayısı yüzleri bulmaktadır. 

Akşam Neşriyatı: 

Saat 18,30 Plakla dans musikisi 
19,30 Konferans Eminönü Halkevi 
neşriyat kolu namına: Bay Nusret 
Sefa tarafından. 20 Hamit ve arkadaş 
lan tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları 20,30 Bay Ömer Rıza tara
fından arapça söylev 20,45 Vedia Rı
za ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk §arkıları (saat aya
n) 21,15 Radyofonik dram: Samson 
ve Dalila. 22,15 Ajans ve borsa ha
berleri ve ertesi güntin programı. 
22,30 Plakla sololar, opera ve operet 
parçalan 23 SON. 

---------------------~-Ertuğrul Sadi 16 
Bu gece 

ISUADIYE) 
!distinguette, 60 yaşındadır amma, 

Fransada bili onun kadar güzel ba
caklı kadın olmadığı ve bacaklarının 
bir sigorta kumpanynma milyonlara 
sigorta edildiği söylenir. 

Dün gelen Avrupa gazetelerinden 
öğrendiğimize göre bu genç ( ! ) vtı 
~zel artist geçenlerde çılgın bir aşı 
gı tarafından tabanca ile vurulmak 
tehlikesi atlatmış, canını güç kurtar
tnış. 

Vaka şöyle olmuş: 

Bir sabah erkenden acayip bir he-

Mistinguette sahnede 

J 

1 

rif, Mistinguette'in evine gelerek ar
tisti görmek istemiş, kapıcı şüphelen 
ıniş, adamı yukarı bırakmamış, fakat 

Birçok Avrupa mecmuaları yaşlı halinden biraz sinirlice, hatta timar-
kadı~an gençl~tirecek binbir çeşit haneyi boylıyacak kadar olduğu an
tavsıye makaleleri, reçeteler, jimnas- laşılan ziyaretçi, merdivenleri dördE'r, 
tik 'Usulleri yazar dururlar. Bütün bu beşer tırmanarak asansörden evvel 
tavsiyelere, reçetelere ve daha bil- yukarıya varıp kapıları kırmıya kalk 
mem nelere riayet e'tmeden hakika- mış ve galiba bir iki el de silah at _ 
ten hayret edilecek derecede genç mış. 
ıkalmış meşhur bir kadın vardır. Bu Tabii, poJisler hemen yetişmişler, 
kadın, (cinsi latifin yaşı pek bilin - zavallıyı yakalayıp tabancasını elin
mez) rivayete göre, bugün altmışını den almışlar, Bu suretle, meşhur ar
geçıniştir. Buna rağmen, oynadığı tistin de cancağızı büyük bir tehlike
sahnenin en §akrak, en güzel ve en den kurtulmuş. 

Sidney Fox 
Saatleri .. ni 

Amerikada Holivutta yeni doğan . 
yıldızlar arasına Sidney Fox adında 
güzel, şirin bir kızcağız daha katıldı. 

"Heyecan saatleri,, adında yeni çev. 
rilen bir filmde baş rolü- 1llmış olan 
ou yeni yılchz, l>TIIiassa fatiı sesı ile 
kendisine zengin b r- taiikbal hazırla
mıştır. 

Anna Sten tekrar parlıyor 
Anna Sten şimdi de (Gran natio. 

nal) kumpanyasiyle bir kunturat im. 
zalamıştır. Bundan evvel (Metro 
Goldvin) de (Samuel Goldvin) in ida
resi altında oynıyan bu genç Rus kızı 
Ingilizce filmlerde kendisinden bekle. 
nilen btiyük muvaffakıyeti pek te gös 
terememişti. "Nana,, dan "!ki cilret
kiir,, a vanncıya kadar. 

Şehrimizde birkaç ay evvel oynan. 
mış olan bu sonuncu film.inde Anna 
saf Rus köylü kızı rolünde halk şar-' 

•ıH eye can 
Çeviriyor 

kılan ve halk dansları içinde adeta Sid ney F ox 
kaybolmuş gibiydi. ve büyük muvaffakıyet yolunu açabi. 

Bakahm yeni kumpanya ona yeni lecek mi? 

• 
Günün Program OzU 

18,05 Varşova: Leh filharmoni
sinin konseri. 21,30 Bükreş: Ye
ni Senfonik musikisi konseri. 
(Plakla). 

HAFiF KONSERLER 

7,10 Berlin kısa dalgası: Kısa 
musiki parçalan (8,15: Devamı). 
9,20 Paris kısa dalgası! Plak. 9,30 
Berlin kısa dalgası: Eğlenceli kon
ser. 9,45 Paris kısa dalgası: Plak. 
10,30: Keza. 11,50: Keza. 12 Ber
lin kısa dalgası: Askeri bando. 13 
Paris kısa dalgası: Monpelye'den 
konser nakli. 13 erlin kısa dalga
sı: Eğlenceli konser (14,15: De
vamı). 13,10 Bükreş: Konser. 
15 Paris kısa dalgası: Konser. 
17,30 Bertin kısa dalgası: Askeri 
bando. 19,03 Bükreş: Radyo or
kestrası. 19.45 Berlin kısa dalga~t: 
Büyük bestekarların kısa eseerle
rinden. 20,30 Peşte: Radyo orkes
trası. 20,30 Holanda kısa dalgası: 
Filips stüdyosundan musikili tec
rübe neşriyatı. 21,30 Berlin kısa 
dalgası: Knrışık musiki. 21,40 
Prag kısa dalgası: Halk musikisi. 
22,25 Prag kısa dalgası: Şarkılı 
Hafif musiki. 22,40 Viyana: Or
kestra, ve piyano (Chopin). 23.10 
Peşte: Çigan orkestrası. 23,20 Vi-

Plaj gazin~ 

Ankarada AKBA 
Yerli ve yabancı bütiill 
gazeteler, mecmualar, 

kitaplar 

• . Her cins kırtasiye ve 
malzemesi 

• "' 1 f Veni Çocuk AmıikJopf"d 11 

yana: Radyo orkestrası. 
OPERALAR, OPERETLER 

22 Peşte: Gretry'nin "İki ıı' 
ler,, isimli operası. 

ODA Mt:SlKISI 
20,15 Varşova: Kuartet <ı:; 

hoven). 21,10 Kolonya: Ser;,..). 
lar (oda musikisi orkeS!...~ 
23,05 Prag kısa dalgası: ~ 
mantal) kentet. 

RESiTALLER /. 

10 Berlin kısa dalgası: ~ 
konseri (Alto) . 19 Berli nkıS3 ~ 
gası: Hugo Wolf'un şarkıi9J111 tf' 
( Sopran (. 19,30 Peşte: PiyaJlO.,.., 
sitali. 20,35 Bükreş: Çift _.ıı 

şarkılar. 22,05 Prag kısa dalJ";,· 
Chopin'den iki Şerzo. 23 V~ f/I' 
Şarkı resitali (Verdi, PucciJll tJ' 
saire). 23,30 Varşova: Plikl• 
lolar. 

1UUHTELIF • 4fr 
16,30 Paris kısa dalgası: . ıı

çük eller,, isimli tiyatro neşrıt, 
22 Berlin kısa dalgası: ''felır .... 
isimli musikili program. f 
T. T. Vilaye lstanbul P. 

müdürlüğünden : 
Meriyete giren 3222 sayılı telsiz kanunu m~cibince radY0

; 

hiplerinin Ağustoı sonuna kadar en yakın P. T. T. merkezle 
müracaat ederek ruhaatnamelerini almaları lazımdır. ;; 

1/ Ağustos/1937 dt!n evvel ahnmıf olan ruhsatnamelerin !ı-! 
mü yoktur. Ağuıtoı sonuna kadar ruhıatnamelerini alınıY ;I 
evvelce ilan edildiği gibi ağır cezalara çarptırılacak ve bu dl 

det hiçbir suretle uzatılmıyacaktır. ~ 
937 ücretleri Eylul sonuna kadar verilebilir. Ancak radyo 1• 

lamlıın kullandmaıın beyannameıinin Ağustoı içinde p, f, 
Merkezlerine verilmit olması behemehal lazımdır. . et/ 
Ruhıatname vermek için eski zamana ait hiçbir para ı•t 

miyecektir. (5167) # 
- Sen de ne oluyorsun be dangalak! Biri vekil, 

biri vergici, öteki eşraf ayen ! Hele bir şuna bakındı! 
&:n beni canöarmaya teslim edeyim derken. ben se
ni kuyruksuz sansarlara teslim edersem a :ıl.ırı:ıın ı;;on 
ra, h•.ros uzmanı! 

SiMDiLiK 
yolu lizerirde mekteple san Beyin ambarları a~ 
da ameliyat başlamıştı. !ki dülger, birkaç yanıak~ııt' 
beş kişi direkleri getiriyorlar, hizalıyorlar ve .çu ı;ı 
lar kazılıyor. Kuduz vakasının, yedinci günU ı~~İe1' 
iyi bir tesadüf eseri olarak gün de çarşamba, og p
doğru, yolun enince iki adam boyunda bir cardal< c1t 
ruldu. Bu, cardak'tan ziyade, donanma günletl• ıJfıl 
delere kurulan taklara benziyordu. Sağa sola, d f'_ 
uzun dırek dikilmiş, üzerıne yine dıreklerle e~
geni§ kerevet gibi bir sahanlık çakılmıştı. ~ 1'ıııY 
tarpı başlayıncaya kadar, bu çardağın aıtnı:ia.11 G 16' 
se geçmesin diye boydan boya bir ip gerdiler. ;e gef 
giden, yan tarafta bırakılan, yaya kaldırmundaıı ~ 
mıye mecbur idi. Çardak bittikten sonra ış kil~ 
gelmi§ti. Tarpı kazanı bulmak pek güçtü. Her I< ~ 
na emniyet edilemez, mutlaka içinda dul kadınrı I' 
ma.şm yıkanmamış kazan olmalı. Iki günden be pli' 
raya araya nihayet, güç halde, bir evde bulu~~d' 
di. Vaktile yeni olarak alındığına, hakıkaten. ıÇ '!'_ 
dul kadın çamaşırı kaynamadığma dair sahıbt~ .,,ı 
min verdirildi.Kanaat gelince kazanı getirdiler. il d1 
üstündeki düz yere yerleştirdiler. Bundan suntıl• y 
ha sabaha karşı öteye beriye saldırılan çucuklıır 

Kimde can kaldı, kahkahadan ortalık yıkılıyordu. 
O sıradn Hacı Zeynullah Efendi içeriye girdi. Bir 
çokları ayağa kalktılar, Hacı daha oturmadan O~m~ 
r.a sordu: 

- Yıne ne var Osman Ağa? Sana mı çatıyorlar:' 
- Ha şnnu bileydin Hacı Efendi dayı! Erden E-

fcndı yok diyekleyin, hepsi bana hücum edip batır. 
Barikley.in sen bence çık! 

- Kabahat sende. Mübarek ramazanda çatanlara 
çepici, daglıç diye yuttur, bak çatarlar mı? 

- Oyle şey olur mu? 
- Neden olmasın? Sanki yaptığın şey değil? 
- Hoppala! Ben senden imdat umarken, sen de 

tuz biberle geldin, işi körükiedin Hacı Efendı! 
Anlaşıldı, Deli Osmana rahat yoktu. 

- San kilim efen diler, eşraflar arasına girdik te 
birşey bğrenıriz, bir havadis alırız dedik. (Yanında
kine döııerek) hadi hadi Kerim Ağa, buradan gıde
lim. 

Merdiven kapısına iki Uç kişi dikilip kollarını ger 
diler: 

- Yoo .. Seni böyle silahını bırakıp kaçar görmek 
ist,.,meyiz. 

- lstemezsiniz de akşamdan beri niye adamı, çi· 
leden çıkarırsınız. 

Hacı, kahveciye seslendi. 
- Çavuş! Benim çaydan Of'ı'.man Dayıya bir kase 

doldur, bir de benim tömbekiden bir nargile çat! 
Osman gevşedi, biraz ortaya doğru iskemlesini 

çekti: 
- Gördün mü ağayı! Erden efendim burada yok 

-110-
emme! yine beni düşünenler var. 

Kokulu çayla, halis şiraze dayanamadı. Hacı de
di ki: 

- Erden efendin yoksa, eniştesi var ya, ben ona 
vekalet ediyorum. 

Vergici doğruldu, Hacı neler söylüyor? Hem bir
kaç ki~inin önünde. Hayretini o kadar sakhyamadı 
la, yan taraftaki bacanağının gizlice dizini dürterek: 

- Dinle! dedi. Bak ne söyledi. 
- Hı mm ... Tuhaf şey! 
Deli Osman lafın arkasını kesmedi: 

- Ocak, eşraf dediğin böyle olur. Hele bir diva· 
na gidince onu göreceğim. 

- Beraber görürüz! 

- Ne? Sen de mi Hacı Efendi? 
- Oyle ya. 
- Neden" 
- Isbathk! 
- Erden Efendi icin mi? 
- Ya ... 
- Deı.-ne! 
- Sahi Osman dayı! Dünya bu, kimbilir kim ysır,.. 

dırrnış. Bir düşün, ben onun aleyhinde isbatlık ede
ceğim. Bu olur şey mi? 

Vergici ve işin içyilzünü bilen birkaç kişi kulakla
rına inanamıyorlardı. Bu ne hal? Hacıya ne oımu,? 

kasım Ağa 1füe camekanın yan köşesinden şaşkır 
şaşkın bakıyoı. O sırada belediye katibi Hasan Efen
di bir (Oooo!) gürültüsile karşılandı. 

- Bu vakte kadar nerede idin Hasan baba? 
- Angaryada. 
- Ne angaryası? 
- Yarın tarpı var ya, ona kazık, direık aramıya 

çıktım. 

- Kazığa kimi bağlıyacaksın? 
Hasan baba, cevap vermedi, yalnız manalı bir ta

vırla dönüp Deli Osmana baktı. Herkes gü.lmiye ha§-· 
ladı. Deli Osman: 

- Sorduklarına cevap versene. Bana öyle bön bön 
ne bakıyon? ! 

- Kazığa kimi lT.ı.ğlıyacakt;ın dediler de, ben kim 
olsa:' diye duşündü.m. 

Bu alay davula kadar sürdü. Herkes dağılırken 
Vergici düşünüyordu. Eve gelince sağına karısı, solu 
na hem§iresi geçti. Olan biteni anlattılar. O zaman 
aklı erdi: 

- Allah hayra çıkarsın? Fena değil! 

Diyerek keyiflendi ve hemen meselevi Erdene 
yazdı. 

Tarpı 
Ertesi gUn tarpı edilecekti. Daha sabahtan şube 

di kaynaktan yedi kova suyu getirip ka.ıanıı bO d 
lar. Herşey hazır, iş münadiye kalmıştı Bele 
mfinadisi ZinC'ir dede bulundu. Zincir ded ·ıı~u h~ 
ismi Cemali idi. Mevlevi sikkeli. yamalı yeşıl cU 
rengarenk kuşaklı garip bir adam. BoynundJ d 
birkaç eski ve paslı anahtar zinciri taşıdığınti~rı 
tavı kendısme Zincir dede adı verilımiş. Yırmi UC: 
.ı;derı beri kasabanın belediye münadisi ıdı ı\S8r~ 
za, afyon zamanlan mezada memur olur. pazar 
lerındP. öteberi satar, belediye münakasa ıııı P\ 
sUz ince sesiyle ilan eder. Bugün de taqu)ı hll 
racaktı. Pazar yerinden ba~Jıvarak biitün soıcıı.< 
kenan köşeyi dolaşıp şöyle bağırıyordu: r> 

ı Arka~• "• 
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Giinde&k Gazete 

GARABETLER ı 

~ilyonlarca insanı 
Kurtaracak Olan K 

A. BAŞMUHARRiRi 
l ~' lun.t Emin YALMAN . 

~ lll hedefi: Haberde, fi· 
rii.& her teYde temiz dü· 
~~ 1 __ ,_ kari' •• 

• Marle - Yvonne V ellard adlı 
cık bir kızın, bütün dünya antropo 
Jl ilemfnln şimdiye kadar istinat e 
ğl kaideleri kökünden yıkacağı ld 

R'b--..._-: ouoax, m 
~ 0 lnun çahımaktır. 

CUNON MESELELERi 

~h Yerlerde ....... 
""'°:::::: footmı ._.... 
....... ~ görWen izdiham ve 
--~ haklgncJa Felek geçen 

' ISııa IÖtunuacla blr yaa yaz.. 
~~ blr,Bdcttmleu. 

~ 16rny:::-::::.tlrıdçbır ya. 

"" ....... &ramak glb1, körökö. ~ te.kit et.mek gibi bir mak•at 
'il....:__~ PYemls, bayatmuza 
.... ;,,,nna, daha iyi ve da.ha munta-S:: IÖl'IDekteıı ibarettir. Bu 
~..__Wr lueteye dÜ§ell vulfe, 
"' L._~ olmıyan bAdlselerl teba
._..;::.ve tekerrtlr etmeme.in~ 
~ dalıiUnde imll obmya 

~ .... ·.._., bir zabıta meees llJade halkın lntlmma abt
' .:~ lr.c1iham olan yerde zabr. I-._. ~ Jttaun Jı•Jmeden Vuf• 
~ -..ı keadlne va.nmaaı 111.fJHle-~ ,, __ 
'P ~ haunde bir halk ktitJesl, isti
~ lllahdut bir yere girmek 
)ot ~~t edilebilecek bir tek 
~ -._ kt her garp tehrlnln halla 
)\ ~.hal almıştır. Bu ela ııra-

~~er yerinde hergtbı gö
~ ı...~ böyle lzdlham yerle. 
~ te-..ıa kendi menfaat ve istin.
'.._~r vatandaşlarm nöbet -.._h ~ derhal kendi kendine sllleS•dlr. 
----~ &ayet meşhur bir fUın oy
~~ bü)'tik bir boluı maçı ola
~'i ~k adamlar bunu bir an 
~ l&trııt.ye merak ediyor. içerisi 

S ı.ı.i&r"";,ıım,. başlar: Yerin g~
~.., 1ılt l'e bdUıamm çokluğuna gö-
:..~ tiç veya dört kişilik sıra
""1._~ eder. Zabıta memul'UDUll 
~ ihtiyaç yoktur. içeride yer 
;:_~ ~~Dlanın memuru, '1U ka
~ 0 -~k diye kordonu açar ve 
~ ı.ı..~ kiti içeri giftlr. Diğer
.... '"'~ kalkıpıazla•, çünkü t.. ~ daha evvel gelen, daha 
~ flll bir vatandaşm hakkmı 
~~"-ektir. 
~ ~ ltınaıyet Genel Direktörü 
~ lat.aabuı Vali Vekiletlnde 
~ ~ 8lrada, halk anamda bu 
~~ ltiyatlanom kunılma
~ bir &lika ile çahınuştı. 
~ ~ ~rtanuzm bu güzel 
~ ''llllekt.e devam edeceklerini 

h-::"" llemJeketlmlzde iyi iti
...._ ... ......._ gil~ değlldlr. Yalnız 
\...~ -.ınetınek klfldlr. 
..._...._.~kulübeleri öDÖDde \'&tan 

l: beklemtye epeyce qauş-
• ~-'baran sabırsız vatan-
~ hakkına ve sıra

'al...ı_ederek makus taraftan 
• ııı:"'llUll&Yf açıkgözlük sayı
~_ gibUere bilet vermemek 
lıaı.. ~ sdu talimat vermek 

!"e • Ciddi bir elblrllğl yapılırsa 
~ -::-fel'ft hareketlerin mutla-
~ fA;IJU. 

1ııe!~erdekl intizam mese
~rkeıı, dün Taksim 

lntbanu temim huswnm-
t...:: CÖ8t.erdlğl muvaffak!-
~~e bahsetme3i vazife bl
~ etrafına binlerce halk 
..... e hem herkes istin.

bal aeyretmhj, hem de 
~tlerdeld münakale 

•'tıc Yumurta için 
~lini Öldürmüş 
S 1'..• .. CTAN) - Sava.,tepe ne.
·~ 1'._avfancık köyünde 30 

6ııı1ınin karde9i Şaban 
,, dtlrtumeaine bir yumur 

"1Q:lduğu anlaıılmıştır .• 
GB: ~ labLhı İbrahim, bir 
ıı.~11, Şabanın karısı Cemi

' ~·bili.hare bunu duyan 
'l'deşini ansızın bastırıp 
• 2'aban tutulmuştur. 

~dıirli ııüfıı~ Köylii Nüfus 

llilll ~ 

edllmektedlr. 
Şimdi yedi ya.,mda bulunan bu 

cağız, Fruısa hükumetinin ilmi 
klklerle tavzif ederek Brezilya 
gönderdiği, meşhur Fransız A 

doktor Vellard'ın evliithğıdır. 
Doktor, Brezllya ormanlanoda 

zer, ydaa ve böcek toplarken gün 
birinde bir ağaçlıkta bu yavru 
ufacık bir bebek halinde bulmuş 

alıp yetiştirerek Yvonne'a hem 
IUC&yı hem de Brezilyanm ana 
olan Portekizceyi güzelce öğre 
tir. 

Halbuki bu ane kadar antropol 
Ulmlerl uumda, Brezilya o 
nnda yatıya& ve yan vahşi bi 
hayvan teli.kki edllm Guyanakil y 
Werl, bagünıkü insanlık medeniye· 
le, lmtlaç edemez, dil öğrenemez, 
myorlardı. Antropoloji alimleri diy 

T iirltİye ziraat mıntalralannın lıöylü ve ıelairli miktan itibarile 

Memleketin zirai vaziyeti hakkında istatistik 

mulıoyaai lard:ı ki : 

rakamlarına dayanan en yeni malOmatr 

ıu sütunlarda etrafhca veriyoruz. 

bugün 

• • • 
Memleketin 

• 
zıraı 
• 

M emleketin zirai inkitafı 
ne tarafa dofru ridi

yor? Bunu müıbet rakamların 
yarchmile bilemediiimiz için 
karanlıkta türlü türlü tahmin
lere giri9iyoruz. 

ltıt.atjat.ilc c~n-ı J)i •• L-tnrl••
ğü bu büyük nokaanı duymuf-
tur. .ı 928 ile 1938 aruıncla 
inkitaf iıtikametlerini göıter· 
mek maluadile türlü zirai İata· 
tiıtikler toplamıt ve bunları 
bir cilt halinde ne,retmittir. 

Genel direktörltlğtın istatistikle
rin ellll elifine doğru olduğuna dair 
hiçbir iddiası yoktur. Memleketimiz
de araziye ve ekine ait malQ.mat çok 
noksandır. Bunun için neşredilen is
tatistiklerin çoğu bir tahminden iba-
rettir. Bu tahminin hakikate mUm

kUn olduğu kadar yakm oLmaaı için 
elden gelen her itina gösterilmiştir. 

Ortada bir tahminden bqka bir 
şey olmadığına göre 1928 ve 1936 
zirai istatistikleri arasında bir muka
yese yapmak caiz mi? lstatiatikte 
mukayese en çetin bir iştir. Mukaye-
senin birmaraşı olması için tetkik e

dilen rakamlarda usul itibarile olsun 
bir tecanilll bulunmuı li.zmıdır. Tah
min yapıldığına göre, hiç olmazsa 

,,. 

• 
sıması 

-

. 
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Her ziraat mıntalıaınJa mevcut ıelair nülrail• 
köy nülusu araaıntlalıi nübetler 
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sonunda 43,637, 1935 sonunda 72,435 Hayvanlan arazi ve nilfua ni• 

talya, dördüncü 6,270 tonla Ankara
dır. 

Mısırda Samsun 98,000 tonla bi
rinci, Balıkesir 68,000 tonla ikinci, 
Bolu 60,000 tonla UçtincU gelir. 

Memlekette en çok bakla eken yer, 
11,763 tonla Balıkesirdir. Buna 
10,000 tonla ikinci plir. Izmjr tlçtln
cUdUr. 

Bezelyada birincilik 705 tonla ı. 
tanbula aittir. Zaten bllttln memJek• 
tin bezelya mahaulil 19Jdmu 2000 
tondur. 

Nohutta Diyarbekir 8,399 tonla bi· 
rincidir. Fuulyede birinıcllik 7,195 

tonla Trabzon& aittir. Sonra Samaun 
Ye Vaniu gelir. 

Mercimek blrlııdlltl Gulantebe a
lttil'. Sonra Mardin ve Çorum pllr. 

Paıaıe.te Zonguldak 2',410 tonla 
birincidir. Sonra Afyonkarahlaar ve 
Antaı,a ve lzmlt gelir. 

Pancar birinciliği 96,341 tonla 
Kırklarellye aittir. Sonra Edirne, A· 
maaya, Samsun gelir. 

Pamukta Seyhan birinci, Aydm 
ikincidir. 

TflrJdyede en 90k keten ~ 
1 yer Kocaelidir. Tekirdağ, Ba

bkeeir, bundan sonradır. 
Sofan birincllifi 18,897 tonla Ba

lıkeelre aittir. Bursa 18,852 tonla çok 
sıkı bir rakiptir. Sarımsakta da yine 
Balıkesir birincidir. Senede 3,331 ton 
IW'!llll&k yetlttirlr. 

'J'tltUn istibaalltı i935 te 36,0M,ooo 
kilogramdır. 

Memlekette (18,883,612) tavuk ve 
horoz, 1,049,431 bindi bulundup ve 
senede bir milyardan fazla yumurta 
istihaal edildiği tahmin edilmektedir. 

TUrkiyede 48,587 aile lpekböceği 
ile ınetgul oluyor ve 55,378 kutu to
hum ifliyor. Elde edilen Yl.f koza 
yekbu 2,084,621 dir. 
Memlekette 1933 te 1,132, 1938 da 

961 traktör vardı. Yani motörlU zi
raat benzin fiyatlan dolayısile çok 
gerilemi§tl.r. 

Ziraat kredi kooperatifleri de he
nüz iptidai bir haldedir. 1935 te aer
maye yekillıu 134,218 liradan ibaret
ti 

''Tabiatte atlama yoktur. He 
ve her mablfık muhakkak tabii 
rlnl takip ederek t.ekemmW eder 
yükselir.,, 

Bu demek, yan hayvan halinde 
ıuu GUfllllakll'lerln de nafile ye 
eblDettlrllmlYe oğrafdmamut 

Bredlya ormanlanm dolduran 
yonlarca buwım kendi haline te 
dllerek yaşaması demektl 

Halbuki bir ~ltğa brra1ahm! 
faClk bir GuyanakD yavrusu halin 
bulUll&ll köçük Yvcımıe, bugün, 
clb öğrmmeel. mükemmel bir 
lmcağıı gibi yatıDl88r, hatta oto 
bll bile kuHannuun sayesinde an 
pologlarm bütün nazariyelerini 
ldblden yduU'8k tablatte (hiç de 
ba abada) blllkl8 pek güzel at 
lar yapdablleceiial ve vahti ln9aD 
nn bugiinkti medenl3·etle tanış 
için muhakkak, taş, tunç ve de 
devirlerini geçirmek mecburiyetin 
oJmMlwklamu gösteriyor. 

Küçük Yvonne, bugtill bütün dün 
antropoloji iUmlerlnl meşgul 
ağır batlı ilim mecmualarmcla 
makaleler yudntan bir mevm 
.aaqtar. 

Pernsmb'*o'clan Frantnz gazetel 
rlne bildlrlldlğlne göre, GuyBD&ldl 
rln medeniyete vannalarma bir köp 
tefkil edeeek olan mlnhnlnl 
bir yanm Tann hürmeti görüyor 
fevkali.de sevlllyonnuş ... 

Çalınan Kısraklar 

Turgutluda Bulun 
Biga, (TAN) - Gasabamızın O 

ıuce köyünden çalman ve Ibraht 
oğlu Salim ile Feyzullah oğlu Ka 
ait bulunan iki kısrağın Turgutluy 
~tilrllldüğU anlaşıWPştır. 

Hıraızlığı Gönen kaaabumm 
navt mahallesinden Ferhat oğu A 
ve Nasuh oğlu Mansurun yaptıkl 
anlaşılmış, her ilcisi de tutulmuştu 
Hayvanların yakalanmasında 

bıtanm uyanıklığı, hayvan sahiple · 
çok mijtehassis etmiştir. 

Hidise, Biga toprağında oldu~ 
çin suçluların dur11fillalan burada y 1928 ve 1936 tahminleri ayni ölçWe

re göre midir? Hata membaları biri
birine yakın mıwr? kilometre murabbaı oimasıdır. Ekil- pet edersek fU neticelere vanyoruz: ;--------------------------ı 

mi.ş arazi mikdanndaki artış o ka- TUrkiyede kilometre ba§ma 21,2 in- ı 

pılacaktır. 

Bunu bilmiyoruz. Fakat öyle zan
nediyoruz ki arada usul ve ölçü fark. 
lan olaa bile umumt gidiş hakkında 
az, çok bir fikir sahibi olmak mtıın
kilndUr. 

Evvel& kati bir rakam olarak 
şunu söyliyelim: 1928 ile 1936 

arasında şehir nüfusu nispetinin a
zalmasına ve köy nüfusu nispetinin 
artmuına doğru bir istidat görtll
müftür. 1928 eenesi bqında Türki
ye nüfusunun yüzde 24,22 si ,ehirde 
~o 75, 78 i köyde yaşıyordu. 1936 ba
şında şehir % 23,42 derecesine in
miş, köy % 76,54 derecesine çıkmış
tır. 

Bu rakamda 1935 nüfus tahrlrinin 
köylerde eski nüfus tahririne nis
pelıe daha itinalı surette yapılması
nın tesiri var mıdır? 

Belki az, çok vardır. Fakat umumi 
görüşler de şurasını teyit ediyor ki 
.zirai mahsuller para etmeğe bqlamrş 
ve zirai mıntakalarda geçinme iım
ki.nlan artmıftır. Bunu zirai mınta
kalardan muvakkat muhaceret tek
linde çıkan amelenin azlığından da 
anlıya biliriz. 

Neşredilen istatistiğin en dikkate 
değer rakamı ekllm!ş arazinin 1927 

dar büyüktür ki nüfusun da artma- sana mukabil 54,48 hayvan vardır. 
sına rağmen ekilmi§ arazinin her ki- Her bin. nüfusa 2269,41 hayvan ve 
lometre mura.bbama düşen nüfus her bin köylU nüf UA 2926,82 hay-
1928 bqmda 237 iken, 1936 başında van düşüyor. 
171 derecesine inmi§tir. Deımek ki nU- Hububat mahsulünün yekbu 1928 
fusun artmasına rağmen her köylü ile 1932 arasında vuati olan 
vatandaşa eskisinden fazla ekilmi§ a- 5,026,683, 1933 te 5,563,050, 1934- te 
razi dü9Uyor. Bütün Türkiye arazi- 5,903,188, 1936 da 7,743,499 tondur. 
sinin kilometre başına kesafeti de Bakla nevinden kuru sebzelerin 
ayni müddet içinde 17,9 dan 21,2 senelik mahsulU vasati 300,000 ton-
derecesine çıkmıştır. dur. Bunlar arasında evveli burçak, 

Bütün Türkiye topraklannın 

% 13,75 i her sene sürülüp 
ekilen topraklardır. % 58,12 si çayır 

ve otlaklardır. 
% 1,47 si sebze, meyva bahçeleri, 

bağlar, zeytinlikler ve gilliatanlardır. 
% 1'2,02 ormanhkdır. % 14,64 U de 

mahsul getirmiyen topraklardır. 
Bu toprakları ıslah için 1925 ile 

1935 seneleri arasında 55,251 hektar 
bataklık kurutulmuş ve 754,855 met
re uzunluğunda kanal açılmıştır. 

TUrkiyede mevcut muhtelif cins 
hayvanların umumi tutan 34,693,782 
dir. Bunlar arasında (738,825) at, 
1,163,995 eşek, 66,396 katır, 6,486,176 
sığır, 788,881 manda, 13,590,878 ko
yun, 8,456,206 kıl keçisi, 3,305,424 
tiftik keçisi, 97,001 deve vardır. 

sonra fasulye, bakla ve nohut geli
yor. Sınai nebatlardan 1936 da 
179,432 ton patates, 452,637 ton paıı· 
car, 100,245 ton soğan, 11,227 ton 
aarmısak, 62,529 (saf) ton pamuk 
yetiştirdik. 

H ububatta birinci, Ankara, Elk1te 
bir, Kütahya, Yo•t, Bilecik el 

varmdan mürekkep mmtak&dır. Af. 
yon, Konya, Kayseri ve Niğde civan 
ikinci: Amasya, Ellzi.z, Sivas, Tokat 
ve civan tlçüncU, lzmir, Denizli, Mut 
la, Isparta, Balıkesir, Aydmdan ve 
civarından mürekkep mmtaka dör
düncü gelir. 

En çok pirinç eken yer, 10,185 ton 
la Seyhan, ikinci 8,850 tonla Diy&r

beKir, UçUncU 7,035 tonla An-

FiLDEN SA~ILAN SÜT 

SUtUn inekten, geçiden, koyundan, manda ve batta kısraktan sağıldı
fmı biliriz. Fakat ana filden süt sağıldığını şu yukanki resimle öğren
mi9 oluyoruz. Maamafih bu ıtltiln içmek için sağıldığını sanmayınız, 
Berlinde 1937 yılı ikinci enternasyonal sUtçWUk kongresi yapılırken 
hayvanat bahç~deki ana filin de sütü sağılmıf ve ilmi tet!•ikler için 
kongreye gönderilmiftir. 
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FRA NSA 1 I-layat:t:arı. hikayeleri 

C EZAYI R 

&.... _ _... _ _... _ __, 

O 600 Km •. --

K ısacık bir boyu var... Yüzü-
me bakmak için başını kal

dırıyor. Bir omuzu da biraz kanbur. 
Yürürken bilmiyorum neden sağ e
lile sol dizini tutuyor ... 

Arkada bir cami var .. Sarı bir du 
varın arkasından yarı belinden yu
karısı görünen bir cami ve sene
lerce yağmur yüzü görmemiş kadar 
tozlu, pasaklı bir ev kadınının e~ 
yaları kadar tozlu bir selvi ağacı ca 
miin tozlu minaresile hem uzunluk 
ta, hem de bakımsızlıkta boy ölçü 
şüyor. 

lngiltere, Akdeniz gölünün üç mühim anahtannı elinde tutmaktadır. 

- Niçin mi dileniyorum diye so
ruyor .. Niçin mi?. !ş bulamıyorum 
da onun için .. Sakatım, alilim, bana 
iş vermek için kim cesaret eder .. E
limde bir zanaatim bir marifetim 
yok. Anca kbirisi yüzüme, gözüme 
boyuma bosuma bakacak ta bu a
dam, bu işi becerir diye kanaat ge 
tirecek. B 9 ü n k ü. A k d e n i z i n O ç 

Mühim Anahtar ı : 
- Sana bakacak kimsen yok 

mu? 
- Bir kiz kardeşim var .. O da sa 

kat benim gibi. Fakat bir fabrika 
da oturduğu yerde yapılan bir iş 
vermişler ona! Biraz kazanıyor. 
Bir de büyük annem var, iki gözü 
Sıma! .. Cebelütt rık, Malta, S .. veyş 

-Nerede o?. Ne iş yapar?. 

Bu ,günün Akdenizi, arlık 

~airlerin ma\i dalgalanıu 
'\'e berrak gökünü methettikleri 

güzel göl olmaktan çıkını~tır. 

Akdeniz, devlet &damlan için , 

muhtelif menfaatlerin çarpıştı

j;'I, fa§i t ltalya ile, lngtıtere im. 
J>aratorluğunun, hô.kimiyeti uğ

runda. çırpmdıkJan bir kapalı 

doo.Jzdir. Aşağı.ki ~ütunlarda. o. 
Jmyacağımz kısa etüt bu mühim 

meseleyi ele almakta \'e kanşık 

Akdeniz meselesinin içinden çık

mıya doğru bir adım atmakta.. 
dır: 

Akdeniz meselesini tetkik et
mek demek, asırlardanberi 

bir tek gaye uğrunda kah ayni yol
da ilerliyen, kah yolundan çıkarak 

kıvrımlar yapan fakat muhakkak 

lbir tek hedefe varmıya çalışan İn· 
giliz siyasetini gözden geçirmek de
mektir. 

Akdeniz, tarihin her devrinde 

Şarkla Garp arasında mükemmel 
bir köprü vazifesi görmüştür. Fev
kalade bir ticaret yolu o1an bu ka
palı su, Süveyş kanalının açılma

sından evvel ikinci derecede askeri 
ehemmiyeti haizdi. O zamanlar ln
giltere imparatorluğu için; Hinde 
·varan yol, bütün Afrikayı baştan
b~a dolaşır ve Kap burnundan 
Hintdenizine kıvrılırdı. Bu yüzden
dir ki Ingiltere, evvelemirde o yolu 
emniyet altına almayı düşünürdü. 
Fakat buna rağmen, Ingiltere yine 
Akdenizin müstakbelde kespedece
ği ehemmiyeti hissetmiş ve orada 
da kendisine emin üsler kazanmnk 
siyasetini takibe başlamıştı, ki 
Fransanın mumanaatine rağmen 

Malta adasının ve Cebelüttankın, 

lngilizlerin eline geçmesi de bu me
sainin neticesidir. İngiltere Ak
denizde bu şekilde hazırlanınca, 
l 369 da Süveyş kanalının açılışı o
nu gafil avlamış olmadı. Mısırın 
lngiliz eline geçmesi, hemen, kana
lın açılışını ve Akdeni.zin böylece 
büyük bir ehrı~miyet peyda edi§i
ni takip eyledi. Bu uzağı gören si
yaset dolayısile 1878 de, Kıbrısın 
lngiltere eline geçmesinden sonra 
meşhur Ingiliz siyasisi Di.sraeli şu 
sözleri söylemekten çekinmemişti: 

"Biz, Kıbrısı almakla Akdenize 
mütecevvih değil, Hinde mütevec
cih bir hareket yapmış oluyoruz.,, 

Bı.ıgün, Akdeni7.den geçerek 
Hinde varan yolun en mü

him üç anahtarı, lngilterenin elin
de bulunmakta ve bu bellibaşlı üç 
kontrol noktasile lngiltere, Hint 
yolunun kendi menfaatlerine uyan 
emniyetini sağlamlaştırmaktadır. 
Bu Uç anahtar; Akdenizin Garp ka
pısının anahtan, Akdenizin en dar 
noktasının anahtan ve nihayet 
Şark kapısının anahtarıdır. 

Cebelüttank yakası, lspanya ya
rımadasına ufak ve dar bir geçitle 
mC'rbuttur ve bugün bir ccpane de
pnsu olduğu kadar müstahkem bir 
ii<ısübahri olan bu kapı, zaptı gayri 
kabil bir yerdir. Bu kapı, !ngilte
ı ~·e Akdenizle Atlas denizi arasın
daki ticaretin kontrotu iımkfmlan
m verdiği kadar, Akdenizdeki muh-

- Eskiden o dilenirdi.. Ben onu 
elinden tutardım. Oraya, çeşmenin 
önüne bırakırdım ... Eve dönerdim. 

- Eviniz var mı?. 
- Ne gezer, eski bir türbe için-

de oturuyoruz. Amma evliya türbe 
si değil. lçinde Sultan kızları mı, 
paşa kızlan mı ne gömülü. Mezarın 
taşlarmI serseriler a§ırmış, satmış. 
Yalnız lahitlerin duvarı var. Yus 
yuvarlak bir yer ... Zenginler ölüle
rini bile soğuktan muhafaza için 
taştan türbeler yapabiliyorlar .. Dört 

Akaenizdeki lngiliz filosundan bir k ruvazör 

sene evvel biz oraya girdik. Sahip
siz bir yer. Buranın büyük bir ka
pısı, dört penceresi de var .. Kapısı 
kapalı, pencereleri güzel oymalı, iş
lemeli demir parmaklıklı. Biz bu 
parmaklıkların içine çuvallar ger
dik. Ortada üç mezar var ... Kenar
lar bir iki arşın kadar geniş. Oraya 
yere ot minder koyduk. Bir tarafa 
da ocak koyduk .. Ben ölüden kork 
ımam. Olüden neden korkayım .. Han 
gi ö!U şimdiye kadar gen dotıntuş. 

temel düşmah donanmasının, At
lasa çıkarak, lngilterenin Hinde 
varan ikinci yolu olan Kap yolunu 
kesmesine mani olma imkanlarını 
da vermektedir. Çünkü lngiltere
nin Ccbelüttankı kapamasile Ak
denizdeki düşman Atlasa çıkamı
yacaktır. Cebelüttarık kapısı eşsiz 

bir kıymet ifade etmektedir. Ingil
tercnin siyaseti, şimdiye kadar Ce
belüttnrıkın karşısına büyük bir 
kuvvetin yerleşmesine ve Ccbelüt. 
tanktaki Ingiliz toplarını tehdit e
debilecek bir vaziyet almasına da
ima mani olmuştur 

C ebelüttarıkm karşısında ve 
Ingiliz ımüstemlekesine 22 

kilometre mesafede bulunan Ceuta 
mevkii, tahkim edildiği takdirde 
Ingilizler için büyük bir tehlike 
teşkil edebilir. Bu yüzden, 1904 te 
imzalanan lngiliz - Fransız dost
luk muahedesi, Frnnsnya Fasta is
tediğini yapmak imkanlarım ver
diği halde, Ceuta hakkındaki mad
deler bu mevkiin tamamile Fransız 
hakimiyetine geçmesine mani ol
maktadır. Eğer günün birinde 
Fransa Ceuta'yı işgal etmek ister
se, lngiltere muhakkak Fas mesa
iline karışacak ve ora siyasetinde 

aktif bir rol oynamak istiyecektir. 

Cebclüttarıka ayni uzaklıkta bu. 

lunan Tanca için de bu, böyle ol. 
muştur. 1859 - 1860 harplerinde 
lspanya Tancayı işgale kalktığı za
man Ingiltereden şiddetli bir nota 
almış ve bunun üzerine Tancayı ele 
geçirmek fikrinden caymak wrun. 

da kalmıştır. Elcezire konferansın. 

da, Almanlar, Fas Sultanının Tan
caya polis göndermesi fikrini mü. 

dafaa ettikleri vakit Ingilterenin 
şiddetli itiraziyle karşılaşmışlardı. 

Çünkü Ingiliz siyaseti, Fransız tc. 

sin altında bulunan Fas Sultanı 

dolayısiyle Tancanın Fransız buy

ruğu altına geçmesinden çekinmiş. 

ti. 1911 de Almanlar, Tanca üze. 
rinde hak iddiasından vazgeçmiye 

mecbur olunca, lngiltere yine her

kese kendi noktai nazarını kabul 

ettirdi ve Tancayı beynelmilel bir 
şehir haline sokarak orada kimse. 

ye bir başkasından fazla hak veril
memesinde ısrar etti, ki bu suretle 
şehir üzerinde başlıca hak ta yine 

kendisinde kalmış oldu • 
Yazfyet ougun de aynı Şt:Kılde 

devam ettiğine göre, Cebelilttarıkm ölüler geri dönse Trablus Gıırpte 

ehemmiyeti azalmamış, bilakis art

mış demektir. 
Eğer son günlerde, Alman topla_ 

rmın Ceuta tepelerinde yerleştiril. 

diği şayiaları tahakkuk etmiş ol

saydı, Ingillere, elindeki bütün 

kuvvetle hem Franconun. hem de 

Almanyanın karşısına dikilir, bu. 

ölen babam bizim bu halimize daya 
namaz. geriye dönerdi. Topraktan 
fırlardı. Amma kız kardeE)im. ne de 
olsa kadın. Gazyağı alamadığımız 
geceler pek korkuyor. Büyük anne 
me sokul!tp yatıyor. Büyük annem 
bunamış, zaten gözü görme7.. O bir 
şeyin farkında değil. 

- Bu kadar sefalete neden t~ 
h "l d' uz 9 

nun hesabını sorardı. ammu e ıyorsun . 
Diyorum. 

Gelelim Maltaya; bu ufak ada, / - Ne y:ı.palım? 
Akdenizin en dar noktasın. ---------------

da; Tunusun Bon burnu ile Sicil- edemiyecektir. 

yanın en Garp noktası arasında 

bulunmaktadır. Vaktiyle adayı ter. 

ketmektense kudretli Napollıona 
karşı koymayı göze almış ve Aıni. 
ens muahedesiyle Maltadaki haki
miyetini tamamlanuş olan Ingilte. 
re, bugün Akdenizin göbeğini de 
kontrolü altında bulundurmakta. 
dır. Malta Adası Tun ustan 75; Si
cilyadan da 110 kilometre mesafe
dedir. Adadaki üssü bahride yatan 
zırhlılar ve torpidolar, son zaman. 
larda bilhassa çoğaltılan deniz bom
bardıman tayyareleri, Maltanın et. 
rafında Ingiltere istemeden kuş 
mu uçurtacaklardır? Fakat, lngil. 
tere ile Italya arasında vuku bula
cak bir muharebede Maltanın In
giliz donanmasına serbesti vermiye 
yetmiyeceği de aşikardır. Sicilya. 

dan, basit bir gezintiye çıkar gibi 
uçacak olan Italyan tayyareleri bu 

minimini hedefi kısa bir zamanda 
karmakarışık edecebileceklerdir. 

Ingiltere bunu hesap etmiş, Ital

yan - Habeş harbi sırasında Mal. 
tanın Şimal sahillerini dünya harp 
tekniğinin en son ve en mükemmel 
vasıtalariyle tahkim etmiş, baştan 
aşağıya beton ve çelik istihkumlar 

yaptırmıştır. Bazı kimseler, Tunus 
sahilinden 30 mil mesafede bulu
nan Italyan Pantellaria Adasının 

tahkim edilişinden ve Maltanın e. 
hemmiyetini düşürdüğünden şüphe 
etmişlerse de, Pantellaria'da ne ge
miler için liman, ne de tayyare 
meydanları yapmak şimdilik kabil 

değildir ve bu ada, Malta için hiç. 

bir zaman ciddi bir tehlike teşkil 

inde varan yolun Şark kapı-
sı; Süveyş ise, yarım asır. 

danberi lngilterenin elinde bulun
maktadır. BilhaEsa Arabi Paşa is. 
yanının bastırılmasından sonra 
1899 Ingiliz - Mısır ve 1904 l ngi
liz - I<,ransız muahedeleriyle In. 
giltcrenin Mısır ve Sudandaki vazi
yeti tam sağlamltğım elde etmiştir. 

Harpten evvel Mısır, Ingiltereye 
iki türlü geçit vazifesi görürdü: 

1 - Süveyş yoluyla Bahri Ah. 
mere, 

2 - Sudan tarikiyle Kapa. 
Harp sırasında Lawrence'in bil· 

tün faaliyeti, Türk hakkniyetini, 
Süveyşten uz.aklaştırmak uğrunda 
olmuştur. Nihayet Kıbrıs ta kat
iyyetle lngiltere hakimiyeti altına 

geçtikten ve hele 1919 da Filislinin 
va:riyeti de tahakkuk eyledikten 

sonra artık lngilterenin Şarki Ak

denizdeki vaziyeti saı sılmaz bir hal 

almıştır. 

lngiltere bundan sonra bütiln 
gayretini Iskenderiye, Hayfa, Kıb

ns arasında müstahkem bir mü-
• selles teşkiline sarf etmiş ve bun

da da muvaffak olmuştur. 
Vaziyet böyle iken, Ingiltere 

için, Akdenizde bir ltalyan korku
sunun mevcut olduğunu düşünmek 
dahi biraz garip olur. Filvaki ln
giltere: Akdenizdeki gerginliğe bir 
son vermek için l talyaya bazı ta
vizlerde bulunmuştur, fakat bun
ları hiç bir zaman zafiyet telakki 
etmeı:ncli, bilakis fazla emniyetten 
mütevellit cömertlikler olduğunu 

göz önünde bulundurmalıdır 

NEDEN 
yoruz ctiye baktım. gıbi 

- Şimdi bu ağzı bırak .. Bal .or1' 
dileniyordun. Avuç aç1yordun. ~ 
muyor mu.sun yakalanmaktan · 

Di'LENIYORMUŞ? 
........................... 
j YAZAN: f 
f Suat Derviş f 
•••••••••••••••••••••••••• 

- Darülacze, diye söze ba.şlıya
cak oluyorum, birdenbire köpürü
yor. Sözümü kesfyor: 

- Darülaceze diyor ... Allah gös 
termesin. 

- Niçin büyük anneni oraya 
yatrrsan, sen oraya gitsen orada 
bir meslek öğrensen, belki de sonra 
kendikendine çalışabilirsin. 

- lstemcm ben Darülacezevi .. 
- ı·anıyor musun or~mı r .ttıç 

gördün mü? . 
- Evet, birkaç sene evvel ~ni o

raya götürdüler. Fakat kaçtım. 

B ir sual daha: 
- Neden? 

- Size kolay geliyor, Darülace-
ze demek ... Gidip içinde bulundu
nuz mu? 

- Ben gördüm. Temiz, gül gibi 
bir yer ... Sizin gibi fa.kir fıkaranm 
ocağı orası. Ben Darülacezeyi pek 

beğeniyorum. 

- lnsanı bunaklarla, yarı deliler 

le, sarsaklarla, salaklarla bir araya 

koyuyorlar. Evet temiz ... Temizliği 

ne sözüm yok. Insanın kamı da do 

yuyor. Belki gayret etse bir zanaat 

te öğrenir amma orada o meczupla 
rın, o alillerin içerisinde nasıl yaşa-

nır. Biz soğana alıştık abla.. So
kağa, .mahalleye, güzel insanlar gör 

miye. istediğimiz yerlerde gczmiye .. 

Evet paramız yok amma şükürler ol 

sun ayağımız va?'. ya! .. istediğimiz 

yere kadar yürüyerek gidiyoruz. 
Halbuki orada ... Dört duvar içeri

sindeyiz.. Mahpus gibiyiz. Sonra 

dünyada ne kadar sakatlık varsa 
hepsini orada görebilirsin.. Benim 

gibi kamburlar, orada kusursuz sa 
yılır. Pazarola Hasan Beyin başının 

beş misli başlı, on parmaklı, üç ba· 
caklı alelacaip yamru, yumru eciş 

büciişlerin hepsi oradadır.. Oıası 

korkulu rüya gibidir. Ben on beş 
gün kaldım .. On beş günden sonra 

bir gün aşıverdim duvarı. Daha üç 

çocukla beraber .. 
- Şimdi böyle dileniyorsun, da

ha mı ıyi ? .. Dilenmek tama.mile ya

sak oldu. Şimdi seni ben bir polise 

verirsem, korkmıyor musun? .. 
- Ben senden birşey dilenmedim 

Yanına yaklaştım. Yanında dur-

dum. Ağzımı bile açmadım. 

- Avucunu açtın amma! ... 

- Yağmur yağıyor mu diye ba-

kıyordum. 

Gülüyorum: 
- Hava güneşli, diyorum. 

- Ben de ona şaşırdım ya .. Ba-
sıma bir damla su e-eldi de ne olu-

Birdenbir~ yeniden knnıJdııI1r\1e' 
riyor: 

b]8!" 
- Yakalanırsam ne olur n tr 

I h · · · · · de ,.ıUış nsanı şe rın temızlık ışın ... ; 
d' ,e,ııı 

rıyorlarmış. Ben çalışayım. ~) eti 
D ··ı· r ~ıfll aru acezeye atmazlar ya· .. ~ . ~ 
çöpçülük yapmak isti.yorUlll• d~· 
gitsem kabul etmezler. , Işe Y',,;f 

. ..,bil" 
mazsın derler. Tutarlar~a. ltlv• 

belki de iş verirler. 

\t ts-

Ayaklarının ucuna baSarı 
na doğru yükseliyor: tıt:• 

- Sakat doğumsa, kabsf'!!"""" 
... .ı.u ••u .... ~t.u;;u~ncı.ı..ıuıı ~ .V~!! 
bütün öteki insanlardan tıY1 ı;ell 

btl "·· yere kapatsınlar, hak mı · ıS' 

d.. . H , cstcJl 
unyayı sevıyorum. erı! iCjll 

rılmak istemiyorum. lşte buııılll 
de dileniyorum... s...ıı 

- Dilencileri topluyorlaf·· ., 
nasıl hala dilenebiliyorsun: clld· 

- Canım ben enayi ıniY1rıı' dô~ 
·"< cıı 

delere çıkayım. Yalnız büyuı e.t· sı 
lere çıkan dilencileri topluyor! b~e 
kak içinde dilenenlere iJiŞCl1 
yok. ;}Jı'llı.rl~ 

~ırıtıyor. Ve yine hava ynz:ı .~ ı· 
·1e11dlii 

mu diye elini uzatıyor. pı rdiğı I' 
çin değil, bana bir mevzu ve it ıııt 

-·ı ufıı çin, avucuna sadaka degı • ·ı;i~-r 

bahşiş, daha doğrusu onun 
1f'

1 
,, 111t 

• LJ l)P 
sile kazanacağım paradan 

pay koyuyorum. 
Yüzüme sırıtıyoı. r,t~ 
- Eyvallah .. diyor ve son:ııd~ 

sını dönerek şurasından burll rıııı..<1 
modern evler bitmiş, eski ) ~ 
- b nden yerlerin.den ilerliyerek e 

laşıyor. 

llJrlczda Menııııı 1 ,,ıe 
Mıntakada Geıe .,/ 

aJl te 
lzmir, (Tfu'l) - ıtalY />1 

.. 1 ReceP· J 
smdan tüccar Alyotı ı e . • . snıorl· 
ku oğlu Edvard, Korpı, 0e 

· isnııı1 ~ Francesko ile 'Nurett1flı ıı 
• erıır.U 

llrla ch·arında askerı m 11J 
ka.!a avlanırlarken yakaıanıı> 
ye veı ilmişlerdir. ı·i~.ı . t~',.. , 

Sulh ceza mahkeıncsı, ı.ıı:tl 
d ·~incJe1ı 

çın 'Jır sebep görme 1
0 ac'ıııı 

~erbest bırakmıştır. sorgu 

decektır. Mil; 
.. · de f ot0Z' ... 

Mtıznunların uzerın ,.1ı;v 
kınes· ve dürbün bulunanııı 

-o--- ıdı 
Meşhut Suçlar ~:~rdc ıı 

Meşhut suçlar son gu 19r 

D.. but suç J·r.t 
azalmıştır. un meş n6vı: 
deiumumiliğine ancak be_ş 11ıı1'~ 
setmiştir. Bunlardan UçU ·p ~ 

. . tııJ;l 
müddciumumilık adeını ıefl 
vermiş, ikisini de mahkcrııc 
mh.tir. 
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. D 1
nt-beklrin Mardin kapısın

~ dan çık. Şosenin iniş b~lan 
bez. . ~ur. Dicle boyunca yeşilin 
ili .::eliyle dalgalanan bahçeleri
~ bırak. Sağdaki kayalı ve 
~ ·~nnet yamacının biraz ile
be; k · S~a sıra setlerin üstün
~enıerıerı ak - kara ~tan i~ 
~ ' leniş ayvanıi sedirli, pence
~ \'era.ndaıı, terası geniş, oriji 
'6 CG l>inrbekire mahsus, dik köş 
~ iti l'dtin mu? dikkat et. lrgatıa
_,,_edi_~tt. bahçivanlarm bezediği, 

18.vulladığı, mimarların 

L aağ - karşına. gelen Türk 
•ötk. 
~ Diyarbekir çocuklarının 

~"belediyenin, satın alıp ar-
~ - etmek için yenileştirdiği bu 
~ 6ıı ka,kte.. bundan tam yiıımi 
~:ki bu günlerde büyük bir a
~ ~~ TUrk vatanını ve büyük 
~hı tarüıiru kurtarmıştı. Onun ad
~:..!ııldırım Orduları Grupu Ku-
11\ta, di • Ve adına Mustafa Kemal 
~ Yorlardı. Hani o günden tam 
,eıtid )11 sonra ikinci defa kurtarıp 
~ btt en kurduğu Türk vatanının 
'de YUk 'l'Urk tarihinin b~ı üstün 
~~ olan Atatürk ... 

lbıı .... · Yirmi yıl önce bu mevsim, bu 
~ kasır, .<O). büY,ilğün konağı 

) 

A Ylı bir gece idi. Diclenin aylı 
~b.recesi ne demektir? Bunu 
'l'lt i.lnıek için benim gibi birçok 
~e.t, hceler, Diyarbekir ha vasile 
~olınak gerektir. 

doa..~~ot adreslerinden önce bizzat 
~.b~yük olan Enbüyük; Ay 
~rce aoldaki, pencereleri 'l'd a , ince uzun, aş ooaaa otu 

tflı.ıhııı~· A!1D, Ana - Dicle' deki nur 
~-...~u. seyrediyordu. Camgö
~Y!'enguu alan yeşillerin sesini, 
a.., ~· Karşısında Cevat Ab
~Côl Bozok, Teğmen Hayati 
t~}'o en 'Ve daha birkaç yoldaşı o
~ l'du.. Sağında, solunda rah
~tu!'eYzi Pirinççi ile bizim Zülfü 
~lttı k, 'Ve daha birçok Diyarbekir 
~Yarı Vardı. 
~ Cotnıuştu. 
~~ kU l>icle kenarındaki pence
'l'erandalı, ipce uzun odada o
le ~\re ayı etrafındaki yıldızlari 
~ her Yeni baştan dirilten a
~~Yın Yaptığı cünbüşleri seyre
lıa bir u. Gökteki ay için bu ne mut 

te\'eccühtü. 

4 Y .. I>iclede yıkanan ay .. 
~l'l (0) nun seyrile mutlanan, 
"ı: iL.anan, coşan ay .. Dayanama

...,. 'Ve...ı· \'ata 4uı. 
ll' ~ il, Yeni baştan doğduğu için, 
~ h. Cençti. Sesi de genç ses ola
ı ~ Yıldı. 
._, bulenç ses, bu hudutsuz ince 
~ lô Çocuk ses bir Diyarbekir Ma 
~ Q:lU~ordu. Nerede söylüyor
:tı ) ?1liş yollarda mı? Camgö-
~l ormanında mı? Gökte mi? 
f\l~lllcle i koyu mor kayaların tepe at'' ko'VUklannda mı? Nerede 
l'i>orı, 0111un. Ay ve yıldızlar ses ve 
tıı, ita l'dı. Bu ses yoldan geliyor
' ~adan geliyordu. bağrında 
~ teı·unıu saraylar yapan Dicle-

~- 1Yordu. 
"''t b ......_ l( aşı. .. Ve bir sorgu sesi: · 
S'Ya okuyan bu çocuk kim? 

dit~: tUrduktan sonra cevap ver
........ .. 

~~l' ~t:P talebesinden bir Diyar 
' <>;uru: Küçük Celal. 
~., u ~ulup buraya getirebilir 

''()•• · ~ıca ederim. 
di ne ~ ~e)t der ki olmaz. Ve "O" ne 
lt~e'fl l)i01ınıyacak! Dilsiz aya ses 

lı bah Yarbekir çocuğu küçük Ce 
lt ()ltut;eıe:de bulup getirdiler. 

~Uı:tllt ~ dınJedi. Dinledi okuttu. 
'-el· r lt • \te a ın çocuk uykusu kaç-

lttt !f· l!e~ ~eren çoeuk ciğerleri 
YUğu kadar büyüyüp kuv-

' ~ti. 
~i~ lr rahat et. 

' ' Yocu11
11onra şunu söyledi: 

~)& k? .. Pek güzel bir sesin 
t Cüzellik ve bilgi demek-

rra;;n~ 
~Aka Gündü 
~ 

Canau '\ 

O geceden on yedi yıl sonra 
bir gece. 

Boğaziçinin bir aylı gecesi idi . 
Dolmabahçedeki Millet sarayının 

yine bir odası. 
Bu sefer Çamlıca.dan doğan ay, 

KtUguncuk kıyılarında cümbüş e
diyordu. Enbtiyük, çevresinde yine 
o eski yoldaşlar, on yedi yıl önce
ki Dicle çocuğu Cellli hatırladı ve 

• • • • • o geceyi anlattı .. Vakitsiz gömdüğü • 
milz Feyzi Pirinççi dedi ki: 

- O günkü kUçUk Celil, b1JgUn
kil delikanlı Celil olarak burada
dır. 

Ayni kibar rica duyuldu. 
- Onu bulmak kabil mi ı 
Onu buldular. 
Vatanı birinci defa kurtaran, fa-

kat ikincisinde yeni baştan yara
tan; delikanlı Celali dinledi. Gördü 
ki Dicle kenarmda dediği, Boğaziçi 
kenarında olmuş olduğunu gösteri
yor. • • Bir vatan yaratan, bir billbül de 
yaratmIŞtı. Ben Celal Canses'in ad 
resini sorduğum zaman, belediye • 
reisi Şerefin bütün misafirleri bir 
ağızdan cevap verdiler: ' 

- Dicle billbUlü ! • 
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Mıuıe,·ra cephesinden ilhamlar: 6 

inkılap 
Ölç üs ile 
Gazetecilik 

(Başı 1 incidP.) 
mesuldür? Böyle bir sualin hiçbir 
ameli manası olamaz. Atatürkün 
Trakyada yollarımız hakkında söyle
diği gibi, memleketteki hayatın her 
şubesinde de inkılabın açtığı yeni ve 
güzel izler karşısında eskiden kalma 

• birkısım gidişler devam edip gi:ii
yor. lşte gazetecilik te bu umumi 

• kaideden hariç kalamamıştır. 

• • • • m 
• • 

Gazetecilik, inkılap ruhunu 
memlekette yayacak, müs

pet bir münak~a havası yaratacak 
ve hem hükfımetin, hem de halkın 

emniyetine layık olacak bir kuvvet 
halinde olgunlaşmamıştır. Bu, mem
leket hesabına çok büyük bir zarar .. 
dır. Böyle bir vaziyete nihayet ver
mek, daha şuurlu, daha verimli, da
ha uyanık bir surette çalışmak mut
laka lazimdır . 

Gazeteciler için tahakkuk ettirile
cek Uç gaye vardır: 

1 - Mesleklerini kendi kendileri-

• 
nin sevebilecekleri bir se"iyeye yük-
seltmek. 

• 2 - Memleket işlerini olduğu gibi 
bildirdiklerine, geride fısıltı yoliyle 

• duyulacak başka gizli kapaklı bir şey 
olmadığına okuyucularını ikna etmek 

• 
ve yazıları masa başında değil, haki-
ki ve etraflı tetkikler neticesinde ha-

• zırladıklanru eserlerile göstermek. 
3 - Çocukluk devrinden çıktık-

• lan, mesuliyetlerini idrak ettikleri ve 
her hususta giivenilecek olgun bir un-

tir. Güzelliği anlamışsın. Bilgini de 
ilerletirsen sen bir "Dicle bülbülü" 
olursun. Bunu ol, ben ÖY.le istiyo

rum. 

Yalnız ortada bir yanlışlık ve bir 
yanlış benimseyiş var. Celal Can
ses' e Dicle Billbülti diyorlar. Hayır. 
Can8es Dicle BUlbWü değildir. Me
riç BUlbUIUdür. Sakarya Bülbülü
dür. Kızılı.mnak Bülbülüdür. Sey
han, Ceyhan, Fırat ve Murat Bül
bülüdür. Aras Bülbülüdür. Daha 
doğrusu Atatürk TUrkiyesinin bül
bülüdür. Sesin kmılmaz, yurdun Y.I
kılmu olaun Canses ! 

• • Gençlerin kampta iatirahat MUıtleri çok eilenceli g~iyoı 

• sur oldukları hakkında hük\ı.metc 
tam kanaat ve emniyet vermek. 

• M üspet bir münakaşa havası 

"O" nun her dediği ve her istedi
ği olur. Oldu, Yirmi yıl sonra .. Yir

mi yıl önceki aylı gecenin küçük 

Diyarbekir çocuğu, yirmi yıl sonra 
Dicle Bülbülü CeW Cansea oldu. 

t~ 

Emniyet Memurları 

• • • • • • • • 

rr~~-,....,,"'l 

Genç planörcüler uçuf için hazırlanıyorlar Arasında· Yapllan 
Tayinler~ . Nakiller ·'--
Ankara, 30 (Tan muhabirinden) 

- Yeni teşkilat kanununa göre, yeni 
vazifeler alan emniyet memurlarmm 
listesini bildiriyorum: 

Istanbuldan ikinci §Ube müdürü 
Necati Rizeye, Rizeden Kenan Ça
nakkaleye, Çanakkaleden Nevzat Is
tanbula, Istanbuldan Tahir İstanbul 
ikinci şube muav:inliğine, lstanbul 
merkez memuru Nazım dördüncü ,u. 
be müdür muavinliğine, umum mü
dürlükten ali.attin İstanbul birinci 
şube müdürmuavinliğine tayin edil -
mişlerdir, 

Emniyet amirliğine tayin 
edilenler 

Merkezden Ali Esmer, Haşj.m En
veri, Hakkı Beşe, Methi Akın, lstan
buldan Mirat Orduya, müfetti9 mua
vinlerinden Rauf bir derece üstüne, 
Ağrıdan Mennan bir derece üstüne, 
Ordudan Tahir Viranşehre, İstanbul 
3 üncü şube müdür muavini Fuat Kü 
tabyaya, Istanbul emniyet amirlerin
den Sami Kazımpaşaya, Fahri Doğ
rul Ağrıya, merkezden Ziya Dörtyo
la, Istanbul merkez memurlarından 
Pireciğe, Mehmet Erkol Sürüce, Hu-
lusi Harata, Burdur merkez memuru 
Ata Nusaybine, eski Ağn emniyet 
müdürü Kaımil Şemdinana, eski GU
müşane emniyet memuru Zeki Yük
sekova.ya, merkezden Hamit Ozan 
umum müdürlük emniyet amirliğine, 
lstanbul merkez memurlarından Ze
ki üçüncü şube muavinliğine, Tahsin 
Fatihe, Ali Eminönüne, Niyazi Be
yoğluna, Fikri Usküdara, Şevket A· 
dalara, Tevfik Istanbul ikinci smıf 
emniyet amirliğine tayin ecillmişler
dir. 

Ankara Polis Enatitütüne 
tayin edilenler 

lktısat Vekaleti milli seferberlik 
müdürü Adil emniyet müdUrltiğüne, 
Trakya müfettişliği istihbarat memu 

• 
ru, Hızır Avni de mektep komiserli- • 
ğine tayin edilmişlerdir. 

Şetif iner, Şerif, Hakkı ve Ağlh • 
Salih umum mtidürlUk tercUmanhk
larma tayin olunmuşlardır. Doktor • 
Ali Süha ve Mecit, Ankara emniyet 
direktörlüğü başhekimliğine getiril- • 
mişlerdir. Hamdi Istanbul emniyet 
ba,hekimliğinıe, Sadi, Nami, Muhsin • 
de Istanbul emniyet hekimliklerine 
tayin olmu§lardır. 

Bqkomiıer kalan merkez 
~emurları 

• • LO.tfi, Şevki, Cevat ve Salih lstan- • 
bul başkomiserliklerine, Kemal, Ham-
di, Lfttfi, ismet, Nail ve Cevı::.t Anka. • 
ra başkomiserliklerine, Yaşar, Fethi, 
Sırn Izınir ve Cahit, Şevket Edirne • 
başkomiserliklerine tayin edilmişler-
dir. • 

Nakledilen b&fkomiserler 
Konyadan Rifat lstanbul polis mek • 

tebi b~komiserliğine, Istanbul polis 
mektebi başkomiseri Necati Konya •• 
ya, Bitlisten Rıza Çoruma, Eski Van 
başkomiseri Nazmi Bitlise, Siht baş. • 
komiseri Adem Trabzona, Trabzon. 

işte .. birkaç planörü uçuş için çekiyorlar 

I 

...._ ____ - ----
Planör, havalamnıf •• bulutlara yakın uçuyor 

dan Sait Bihestiye, Kırklareli baş~o- • 
miseri Abdullah Siirde nakledilmiş. 

!erdir. • ;._ 

Nakledilen komiserler • 
Istanbul polis mektebi dahiliye ko-

miseri Ali.ettin Antalyaya, Antalya • 
komiseri Naim Istanbul polis mekte-
bi komiserliğine. 

Nakledilen komieer muavinleri • 
Ağrıdan Tevfik Erzuruma, Istan- • 

buldan Hamdi Çanknya, Çankmdan 
Hamit Istanbula, Orhan Cemal Is. • 
tanbula, Malatyadan Omer Mardine, 
Mardinden Şerif Malatyaya, Hakari- • 
den Emin Istnbula, Sabri Van komi. 
ser muavinliğine ve umum müdürlük • 
eube memurlarından Ekrem de Istan-
bul baş komiserliğine naklen tayin o- • 
lunmuşlardır. · 

Ve gençler UÇUftan sonra kampa dönüyorlar 

içinde çalışmaya rejimin ma-
• ni olduğunu iddia etmek, rejime kar

şı en haksız bir iftiradır. Bizce en 
• büyük fenalık, gazetecilikteki çalış

ma tarzındadır. Bir gazeteci, ortada-
• ki dedikodulara ve belki de hususi 

menfaat sahipleri tarafından ileri sü-
• rülen menfi sözlere kapı1mıyarak bir 

memleket ilini tetkik edecek ve: ''Bu 
• ifte §U hata, §U mahzur var. Şu yol .. 

dan gidilse memleket için daha hayır-
• lı, daha verimli olur.,, diyecek olursa 

bundan müteessir olacak hiçbir dev .. 
• let adamı tasavvur etmiyoruz. Bunun 

aksine olarak, kendi faaliyet sa• 
• basma yakından alaka gösterilmesi 

her devlet adamını hO§nut eder. M~ 
• pet tenkit hiçbir zaman hüsnüniyet 

sahibi bir insanı kızdırmaz. Ancak 
• yanm malQ.mata dayanarak yazılan, 

belki de umwni menfaat perde.si al
i • tında hiç f arkedilmeden bir hususi 
! menfaat sahibinin iddiasını giiden 
j • haber ve düşünceler; ısırıcı ve müp

hem imalarla dolu yazılar, yalnız il 
j • bafmda olanları değil, her dürüst va

tandaşı kızdırır. Bu yoldaki yazılar 
• müspet faaliyetlere set çeker ve an

cak memleketin bir düşmanının al"-
• zu edebileceği bir dedikodu havası 

doğurur. 

• Başka memleketlerin gazetelerinoıı 
de ayni kusurların, hatta belki de da· 

• ha fenalarmın bulunması bizi alaka .. 
dar etmez. Bizim yapacak işimiz çok .. 

• tur. lnkılii.p, Türk milletinin önünde 
umulmaz fırsat ve imkfı.nlar açmış-

• tır. Gazetecilikte de, başka her §eY,'" 
de de ancak bizim kendi ölçülerimiz, 

• kendi ideallerimiz hakim bulunmalı .. 

... dır. ( 

Hayatımızm nerelerinde inkılap 
ruhunun hüküm sürdüğünü, 

• nerelerde eski zihin itiyatlarının de-
• vam ettiğini araştırırken guetele

rin inkılaba ka!'§ı mesuliyeti bahsini 
• umumi bir surette ortaya attık.Bu mü 

him bahis bir tek makaleye sığmaz. 
• Başladığımız yazı serisinin umumi 

hatlarını sonuna getirdikten 
• sonra bu bahse sık sık avdet edece

ğiz. Diğer arkadaşlarımız da mesle-
• ğin yükselmesine ait böyle bir müna

kapya karışırlarsa elbette çok mem-
• nun oluruz. 

inkılap hamlelerinden daha yüksek 
• verim almak için müspet münakaşaya 

dayanır, halkın memleket iı;ılerine sı-

• kı allkasmı temin eder berrak, can
lı bir havaya mutlaka ihtiyaç vardır. 

• Bu hususta en mühiım rollerden biri 
gazeteciliktedir. Bu itibarla mesleğin 

• seviyesini, kanuni mecburiyetler sev
kile değil, sırf meslek ve memleket 

• sevgisile yükseltmeğe çalışmak, Tür!< 
gazeteciliğinin çok miihim \ 'e çok a~-

• h bir vazifesi olmalıdır. 

~ltm•I Emin YALMAN 
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Dünk ügeçit resmine iştirak eden gen~ izci ~ızlanmız 

O ğustos Bayr 
Büyü Merasi e 

(Başı 1 incide) 
;ıneydanmda, sabah saat 9 da, askeri 
kıtalar, mektepler, cemiyetler ve di. 
ğer muhtelif teşekküller, kendi yer. 
,terini almış bulunuyorlardı. Resmi ü. 
ftıiformasını giymiş olan Milli Müda-

na Vekili General Kazım Ozalp, Is. 
tanbul Komutan Vekili Korgeneral 
Cemil Cahit, 33 üncü tümen komuta
nı Tümgeneral Osman Tufan, refakat 
lerinde lstanbul Merkez Kumandanı 
General Ihsan, Deniz Harp Okulu Ko. 
mutanı deniz albayı Ertuğrul olduğu 
halde, krtalan teftiş ettiler. 

Teftiş bittı'kten sonra, kürsüniln 
bulunduğu yere gidildi. 

Burada ordu namına lstanbulda 
bulunan en kıdemsiz subaylardan Nu
rettin kürsüye Ç1karak heyecanlı bir 
sesle, güzel bir hitabe söyledi. Genı 

subay hital~;inde: 
"- Yüce Türk ulusu, kahramaı 

ordu! .. Bugün buraya ulusal tarihir. 
çok şerefli bir gününü kutlamak için 
toplandık. Sevgili yurdumuzun her 
köşesinden sevinç dalgalan ta§ıyor. 

Necip milletimiz bayram yapıyor.,, 

sözlerile başlıyarak mütareke devri -
nin kara günlerini tebarüz ~ttirdikten 
sonra şöyle devam etti: 

"- Bugün mükemmel bir orc}u ile 
yurdumuzun ve ulusumuzun selametL 
ni gerçekleştirmiye azmetmiş bulu. 
nuyoruz.,, 

Ve sonunda Ulu Onder Atatürke, 
Tanrıdan uzun ömürler dileyerek hi
tabesini bitirdi. 

İstanbul Komutan vekili 
kür süd e 

Vali, Milli Müdafaa Vekili ve lstanbul Komutanı 
ıi bir hamle ile biraz daha yüksele- Marşını, büyük bir hürmetle dinliyen 
·ek benliğimizi, varlığımızı ve bütün binlerce insanın, hep birden, dakika. 
ıurdumuzu aydınlatıyor. !arca süren alkışları ortalığı inletti. 

Bunlar hep o büyük zaferin meyva Bu esnada şanlı bayrağımız da mera. 
landır. Ne mutlu size gençler, ne mut sim direğine çekilmiş bulunuyordu. 
lu size kahraman askerler. Vilayet, belediye, Parti, deniz yarsu. 

Büyük ba§buğumuzun; Cümhuri - baylan, bankalar ve diğer teşekkül. 
yeti kendilerine emanet eylemek iti. ler tarafından gönderilmiş olan çe. 
madma layık gördükleri siz gençler Jenkler abideye konulduktan sonra, 
aziz Türkiyenin istikbal tarihine, her merasim de nihayete ermiş o18u. 
sahada daha birçok zaferler kayde- Büyük Zafer Bayramımız, dün bu 

decek kahramanlarsınız. resmi çerçeve haricinde de çok parlak 
Büyük kurtancmm açtığı zafer ve ve çok· samimi şekilde kutlanmıştır. 

medeniyet yolunda, onun peşinde ve Dün gece, iki büyük fener alayı tertip 
onun izinde yürüyen sizler; edilmistir. 

Yurdumuzun güvendiği ve dayandı- Fener alaylarından biri Usküdar 
ğı en kudretli varlıksınız. cihetinde Selimiycden. kalkı!rak Ka-

Sizler, biricik yurdumuzu herşey. dıköyüne gelmiş, öteki de, Bayazıttan 
den Ustün ve her tehlikeden masun hareket ederek, Taksime uzanmı§-

bulunduran vatan severlersiniz. br. 
'.Asteğmen Nurettinden sonra Uni. Bahtiyarsınız, bahtiyar olun. Fener alayının güzergahında kesif 

\·ersite namına Tıp Fakültesinden Bunlan sizlere hatırlatmakla ben bir kalabalık toplanmıştı. 
Zeki Erataman bir söylev verdi. Ve de bahtiyarlık hislerile dolu olarak Bundan başka, gece, şehrimiz. bü. 
Zeki Erataman'ı Şehir Meclisi azasın- büyük zafer bayramını hepinize kut. tün Halkevlerinde semt semt toplantı 
dan Adalı A vninin hararetli hitabesi lanm. lar yapılmış, 30 Ağustos büyük kur. 
takip etti, sonra da kürsüye çıkan Bu yaşatıcı zaferin yaratıcısı Ulu tuluş zaferinin ehemmiyet ve kıyme
Istanbul komutan vekili Korgeneral Başbuğumuz Atatürkün yüksek var. tini canlandıran nutuklar, hitabeler 
Cemil Cahit şu nutku söyledi: lığını tebcil ederken mukaddes şehit- söylenmiş, konferanslar verilmiştir. 

"-Arkadaşlar!... lerimize ebedi saygılar sunarım.,, Beyoğlu Halkevinde 

Genç Subay arkadaşımın destanını Geçit resmi Zafer bayramı münasebetile Be-
heyecanla anlattığı büyük Türk zafe. General alkışlar arasında kürsüden yoğlu Halkevi reisi B. Ekrem dün 
ri, bugün kutladığımız milli bayram, indikten sonra, Bay&zıt Cümhuriyet saat bir buçukta radyoda bir nutuk 
çok kudretli varlığımızın başlangıcı- meydanında, hazırlanan tribünlere söylemiş ve akşam saat dokuzda da 

dı~ gün Türk ordusu; koca dünya ta geçildi. Burada Vali Muhittin Ustün. Beyoğlu Halkevinde bir konferaıı~ 
dağ, muavini Hüdai Karataban, say. vermiştir . 

rihinin dik ve yalçın alnını top ateş. • • J7 1 •· . . .. . ra a de- lavlar, vilayet erkanı ve yabancı dev ),.onferans çok ka abalık ve muncv-
lenyle ve şanlı sUngülenle o Y • 1 t .. ili · d ·· kk 1 j ver bir kütle tarafından alaka ile din 
rin ve ebedi izler halinde, şu nurlu de mtulilmessh erınb eln mure 1 edp o an lenmiştir 
d d (

30 
A - st Türk ave er azır u unuyor ar ı. . 

afm~a)yıb vurfu: b guf obs.yramı · ı Tümen bandosunun çaldığı hare- Hükumet merkezimizde 
za erı u za er ve u za er a , . . . . 

.. T.. k .
11 

t' . hilk t• beşerle ketlı bır hava arasında geçıtresmı 30 Agv ustos 
yuce ur mı e mm a ı ı b 1 d 
başlıyan, şeref ve zaferlerle dolu tari. aşBa r.t t·· k ta 0 T Ankara, 30 (A.A.) - Zafer Bayra 

. . _ aş a :umen omu nı sman u 
hının en parlak bır ışıgıdır. f k nd" . . k"be k.. h b' mınm on beşinci ,yıldönümU ve tay-

B 
.. 

1 
b' .. ti k' b""t·· bı"r an ve e ısını ta ı n er anı ar ı. b U b . 1 b .. u; oy e ır guneş r ı u un yare ayramı rn nase etiy e ugun 

yesi ,ve sonra sırasiyle yedek subay 
husumet dünyası tarafından can çe. memleketimizin her yerinde olduğu 

mektebi taburları, deniz harp rnekte-kişmekte olduğu zannolunan milleti- gibi An.karada da emsalsiz tezahürat 
bi ve deniz lisesi talebesi, gedikli er-

mizin hayat ve kudret dolu. ölmez ve la kutlanmıştır. baş mektebi, Kuleli, Maltepe liseleri, 
öldürülemez olduğunu, gözler kamaş- Şehir baştan başa bayraklarla do-

tümen piyade kıtaları, motörlü kıtn-tırarak, ilan etmiştir. nanmış ve elektrik ziyalariyle tenvir 
lar, süvari bölüğü, motörlü toplar, ö (Türk olmak) bahtiyarlığı ile bu edilmiştir. ğleden evvel saat 9,45 te 
tayyare defi bataryaları, son dereC" 

ba;Tamı duyan bugUnün ve yarmm büyük bir intizam ile geçtiler. 
çağlan; bu zafer güneşini yaratan Askeri kıtaları, esnaf cemiyetleri, 
kudret ve deha karşısında ve bu :u- diğer sivil teşekküller takip etmekte 
ğurda kutlu kanlarını akıtan bUyilk 
şehitlerimizin mane\i varlıkları önUn- idi. 
de ebediyete kadar heyecan ile eğile- Taksim'd e a h ide önünde 

cektir. 
Bu zafer çok büyüktür. 
Bu bayram daima pek yük ek tutu. 

lacaktır. Bu zaferin eşsiz menkıbele
rini nesildeı: nesle ruhtan ruha anla
talım . benliğimize sindirelim. zira bu; 
hayat ve istiklru kaynağımız, istikbal 
bayrağımızdır. 

m erasim 
Alay, böylece, Beyazrttan itibaren 

tramvay caddesini takip ederek, Di
vanyolu, Sultanahmet, Sirkeci, Köp
rU, Karaköy, Şişhane yoluyla Taksi
me geldi. Taksim meydanı bu esnada 
mahşeri bir manzara almı§tı. Abide
nin etrafında, on binlerce kişi top
lanmış bulunuyordu. Saat bire çeyrek 
kala, alay, meydana geldi ve abidenin 

TAN 

Harbiyemizden 
1000 Genç 
Mezun Oldu 

Ankara, 30 (A.A.) - Bugün saat 
15,30 da Harbiye Okulunda bu yıl 
mezun olan bin küsfır subaya büyük 
merasimle diplomaları verilmiştir. 

Merasimde Nafia Bakanı Ali Çe
tinkaya, Sıhhat ve içtimai Muave
net Bakam Refik Saydam. Maarif 
Bakanı Saffet Arıkan, Gümrük ve 
inhisarlar Bakanı Ali Rana Ta-:-han 
ile Milli Müdafaa Bakanlığı siyasi 
müsteşarı Necip Ali, Şehrimizde bu
lunan mebuslar, Milli Müdafaa mils
teşarı General Nazmi Solok, umum 
jandarma kumandanı Naci, ve 1iğer 
bir çok generaller ile bakanlıklar ile
ri gelenleri ve matbuat mümessilleri 
hazır bulunmuşlardır. 

Merasime mızıka ile birlikte söy -
lenen istiklal Marşı ile başlanmış ve 
müteakiben diplomalar tevzi edilmiş 
ve antlar içilmiştir. Birinci, ikinci ve 
üçüncü çıkanlara mükafat verilmiş
tir. 
Baş kütüğüne sımf birincisi tara

fından sınıf çivisi çakılmış, okul ku
mandam Hamit Doğruer tarafından 
bir söylev verilmiş, mezunlardan tay
yare subayı Ekrem Olcayın söylevini 
anüteakip tekrar mızıka ile birlikte 
Istiklıil ve Harbiye marşları söylene
rek merasime son verilmiştir. 

Davetliler, büfelerde izaz ve ikram 
edilmiştir. 

Bu yıl topçu Sabahattin Alpar u
mum birincisi, topçu Emin Altekin 
ikincisi ve piyade )lustafa üçüncü o
larak mezun olmuşlardır. 

Birinciye altın, ikinciye ve üçüncü 
ye de birer gümüş saat verilmiştir. 

Genelkurmay başkanlığında, Genel. 
kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak tebrikleri kabul etmiş ve saat 
10,30 da törene iştirak edecek kıta
lar Hipodramda yer almışlardır. 

Törene istiklal marşı ile başlanmış, 
tüm kumandan kıtalan yerlerinde 
gözden geçirdikten sonra ordunun 
en genç subayı sıfatiyle Enver Özba
kan, Parti namına doktor Rağıp Tu
zun, Hava Kurumu namına Salahad
din ve en son olarak tüm kumandanı 
G6neral Kemal Kökce tarafından 30 
Ağustos Zafer ve tayyare bayram -
larının mutad şümulü etrafında nu
tuklar söylenmiş ve müteakiben baş 
ta harbiye bandosu ve harbiyenin bu 
yıl mezun olan subayları olmak üze 
re bir piyade ~)ayı, bir muhafız alayı, 
jandarma bölüğü ve topçu bataryas1-
nın iştirakiyle geçit resmi yapılmış 
ve bu kahraman asker geçidi tribün
leri dolduran on binlerce halk tarafın 
dan şiddetle alkışlanmıştır. 

Geçit resminden sonra harbiye -
den bu sene mezun olanlar zafer abi
desine törenle bir çelenk koymuşlar 
für. Bu gece de nskerlerimiz tarafın
dan muazzam bir fener alayı tertip 
edilmiştir. 

l zmirde 
İzmir, 30 (TAN) - 30 Ağustos Za 

fer bayramı !zmirde emsalsiz tezahü 
ratla kutlandı. Sabahleyin saat 8,30 
da subaylar kışlada komutana tebri
katta bulundular. Bundan sonra hü. 
klımet, uray, kurul ve kurumların 

tebrikatı kabul edilmiştir. 
llbay ve Parti Başkanı kışla kapı

sında askeri bando tarafından mera -
simle karşılanmıştır. 

Şehrimizde bulunan İran Genel 
Kurmay başkanı ve maiyeti de kışla
da komutana tebrikatta bulunmuş -
tur. 

Çankırı da 
Çan kın, 30 (TAN) - Zafer ve tay 

yare ba)Tamımız Cümhuriyet meyda 
nında hatiplerin ve valimiz Uzgöre -
nin heyecanlı nutuklarile pek coşkun 
bir şekilde kutlandı. Gece de her ta
raf ışıklarla donandı ve Halkevinde 
bir suare verildi. 

1 _, 

J Mukaddes ülkümüz Kcımalist Tür
kiyenin çağdaş medeniyete her saha. 
da intibakı ülküsü; karanlıklar için
den söken bir şafak gibi, her gün ye-

etrafında geniş bir halka çevirdi. 
DPniz muzikasmın caldıfrı lstiklfil Dünkü geçit resminde Hava Kurumu temsilt 

Kız.tein Köyünde 
iki Yaralama Oldu 

Zile, (TAN) - Kızılcin köyünden 
Kasını oğlu Omer ile Sadık, Osman 
oğlu Bekir ile Mehmet oğlu Bilal ve 
Abdullah oğlu lsmail, pancar tarldSI
na hayvan girmesi meselesinden kav
ga etmişler, neticede Bilal ve lsmail 
ağır surette yaralanmışlard1r. 

Suçlular tevkif edim.iştir. 

HER ŞEYi . GöZE ALMIŞ 
Zile, (TAN) - Emirveran kövün

den lsmail oğlu Halil harmanın~ gi
derken, Araplar köyünden Muharre
me rastgelmiş ve ondan, akrabası Rı

zayı niçin dövdüğünü sormuştur. ~lu
harrem buna kızmış ve: "Benim bir 
kardeşim hapisanede, seni öldürsem 
ne lazım gelir?,, diyerek Halili bıçak
la sol böğründen ağırca yaralamış

tır. Bundan sonra Halilin kardeşini 
de yaralaımış ve muhtarın gayretile 
tutulmuştur. 

Takımını Çağıracaklar 
Balıkesir, (TAN) - ldmangücü 

umumi kongresini nkdetmig, reisliğe 
yine avukat Eyilp Sabri Koçak, u
mumi katipliğe Şuuri Sumer, vezne
darlığa Omer Lfıtfi Toksöz, umumi 
kaptanlığa. Şevket !taç, azalığa da 
Süleyman Ormen ve Edip Keşkek in
tihap olunmuşlardır. 

Balrkesirin kurtuluş günU olan 6 
eylülde maç yapmak üzere Güneş ve
ya Beşiktaş takı.mlarından biri bu -
raya davet olunacaktır. 

Balıkeıirde de Tifo Var 

Balıkesir, (Tan) - Şüpheli dört 
hastanın tifolu oldukları tnhakkuk 
etmiş, bunlardan 16 yaşında lıir kız 

ölmüştür. Bir çocuğun da daha tifo
ya tutulduğu tesbit edilmiştir. 

Bundan bir hafta önce, AtınaJlY~ 
nm merkezi olan Berlin §ehrin.ill 
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üncü yıl.dönümü kutlandı. Bu :ınUll°"' 
sebetle Berlinin merkezinde bulunııll 
zafer kulesi civarında büyük gece ve 

· .... de 0 
maytap şenlikleri yapıldı. Resııu ' 
geceki şenliklerden bir örnek görUY<>' 
ruz. 

Nafıa Vekaletinden; 
Sıvas - Erztırum hattının Erzincan ile Erzurum arasında yapdnıast· 

na lüzum görülen muhtelif açıklıklarda 7 adet demir köprünün inşa~: 
montajı "ve icabında ripajı,, kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılil11ş~· 

.ı - M~nakasa ·!, 10, 937 tarihinde saat on beşte Ankarada Veldl.ICdl 
mız Demıryollar Inşaat Dairt!ı:ıindeki münakasa komisyonu odasJll 
yapılacaktır. 

2 - Bu y~di köprünün muhammen bedelleri mecmuu 480051 Iiı:acbt• 
3 - Muvakkat teminat cemnn 22952 lira beş kuruştur. . et 
4 - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, genel şartname ve ~ifetı 

münakasa evrakı 24 lira mukabilinde Demiryollan Inşaat dairesiJl 
verilmektedir. ·ı>-

5 - Bu münakasaya girmek istiyenler 2490 No. lı kanun mucibince~ 
razına mecbur oldukları evrak ve vesikaları ve 937 senesi için :ınute~ııi 
olar~k Vekaletimizden verilmiş müteahhitı.ik ~esiıkasmı ve fiat telclif~g1 
ha~ı ~arflarım .mezkfır kanunun tarifatı daıresınde hazırlıyarak 4, 10: er 
tarıhınde saat on dörde kadar Demiryolla.r Inşaat dairesindeki koınısY • 
na makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

6 - Bu münakMaya gireceklerden laakal 50 metrelik bir de:ınlı' }<ÖP' 
rü montajını yapmış olmak şartı aranacaktır. (2824) (5338) 

' Askert Fabrikalar Ticaret Kaleminde"' 

500 Ton Hurda Demir ac 
Yukarıda yazılı malzeme 10 - Eylül - 1937 Çarşamba günü saat 1~rU· 

pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün ticaret kaleminde g?.tc 
lebilir. lsteklilerin yukarıda tayin edilen günde, % 7,5 teminatile birblt 
Ticaret kalemine müracaat etmeleri. (3049) (5694) 

--------------------------------------~ 
Ankara Nümune Hastanesi 

Baştabipliğinden : 
Hastanenin 1937 mali yılı ihtiyacı olan cins, mikdar, ırnuham~en ~: 

ve eksiltme şekilleri ve muvakkat teminat mikdarlan yazılı ye~ı. kil ıcn· 
ilaç ve malzemei tıbbiye 15-8-937 tarihinden 2-9-937 ta.rıhıne JlC" 

dar eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler Ankarada Nümune ~~stıı ~lt· 
sinde Başt:ı.biplikte ve Istanbulda Sıhhat Müdürlüğünde görUiebıJır. t.3" 
siltme 2-9-937 Perşembe glinil saat 11 de Ankara Nümune BııS 
nesinC:e yapılacaktır. • ı;c 

Dikkat: Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki evrs.1' e'/· 
misyonca alınmıyacağından bunları v ermek isteyenler ihale günUndeil eSı· 
vel hastaneye müracaat ed~rek teminatlarını :Maliye Veikaleti ~eıll ıı&t 
ne yatıracaklardır. Kapalı zarflar ıhale gününden -ve saatinden bır ~rilC
evveline kadar teslim edilmiş bulunacaktır. Muayyen saat sonra ,,c ptıfl 
cek veya gönderilecek zarflar kabul edilemez. Kapalı zarfların knn~hilf" 
tarif ettiği şekilde hazırlanmış ve behemehal mUhilr mumu ile mU 
lenmiş ve mumlanmış olması şarttır. 

Bütün tarifata uymryan zarflar keza kabul edilemez. 
Tahmin edilen Hlktan Muvakkat Cinsi 

flat / t eminat 

(2772) (5255) olJl 
Ek~nt:rııe 

r:cJ<ll 

Lira K. Lira K. tılilt 
9550 00 293 kalem 716 25Ilaç Kapah zarf u~ıuııe 
1950 00 14 ,, 146 25Lastik malzeme Acık ek

51 

540 00 39 ,, 40 50Bakteriyoloji labora-
t uvar eczası 

,, 
260 00 40 il 

19 50Kimya laboratuvar ec· 
zası 

315 00 8 .. 23 65Teşrii marazi laboratu-
var eczası " 

2325 00 1500 kilo 174 40Hidrofil pamuk Uç A 
marka veya güneş mar-
ka 

4500 00 14 kalem 337 50Rontgen film ve eczası 
Kodak, ilfort, veşolister 
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De -;--H . nıır anın 

Tasavvuru 
~rnamdı 

le)'i "hflın 8an. mümkün olan her
lltı ~IJJtı. Fakat, Iran ordusu
~ er 0 Ia.n kanılı ikıbetten 
c2a. bet &rnl§tr... Nihayet yanm
bı, ~: kİfide'l mUrekkep küçük 
~t ka!ınıştı. 

4'.a~ t lrar: kumıuıdanı; bu a
~h nıuhasnra hattını yarıp 
Ch.~ ı ~bbUs etmişti. Fakat, 
~kları ~riııin maharetle fırlat 
q_"ltı ~ ar ve .bançerlerle on
~ .. "tık nı karmıan da deşil-
~ ııft~e geçmişlerdi. S ·-a, Iran ordusunun ku
~ ~ P~rça parça ettinmişti. 
beeıtıdlif eti ile, Şah lamaile karşı 
Ilı, <~ecnı ~titam hislerinin cezası 
~ t., lleni - İkinci Yıldız) ün 
1't~) IYan (Emir Ahmet Han 
~ f~ ~ktirmişti.. .. Ve diğer 
~elde len de, bol bol lranlı 

laıı iıı~a!?lerinde kC:kleşmiş o
ltrdi. hıalcrini tatmin etmi§-

<>.ıı..~IDeck 
bıaJı~ Ukümdan (Demir Hanf, 
bı~ ve cesurane hareketinin 
.f~ll, btt oı~~k kazand!ğ: bu za
~ ke '~ütün cUret almıştı. Bu 
tQ ~ndıstıt~ yardım eden, aın-
' 11ıe ~'bcıyt Sultan !le verdıği 
'· 11.ne, Horasan fuserine atıl 

' lr' llanm tuavvuruna gö- , 
"lı ~Ptedecek .. Sonra; Teb-
~ ~ aaldıracakb. Ve niha
"tte o ~aıı De karşılaşacaktı. 
·~ ' btlabütün intikamını 
~ llrtık tamamiyle müsterih 

~ ~ lnUkemmeldi. Cesur öz-
!tıft_bit ku nıUrekkep, on bin kişi
ıı;"'llt 01 \'\ret Vardı. Eğer talih de 
~~; hiç §llphesiz bu plan 
~ ~ etıe hitam bulacaktı. 
la •• !llttıkİi ..\lımet Hanı bu kanlı har 
-~ btıı Yen BabUr Şah geri hat
~ Unduğu için, Demir Hanın 
~.:SU çemberinin içine gir 
A~ 16 ~ ~lar başlamaz, bir 
~~lerını toplıyarak firar 
~· Bir müddet ~nra, 
ltl ·~ ~yük bir Tiırk impa
~ ~ teebs eden bu zat bin tür 
ü~.l'e ~::~ttıktan sonra (Gaz
~taıı ""4UIJ., ~ir köşeye çekilerek 
>e~ a!.:cağı §ekli beklemişti. 
-..~s ' Özbek ordusunu iki
te~ ~ 1• Bir kısmının başına, 
tıı.:' clifer 1 Ubeyt Sultanı geçire
ı.~ iten ~ının kumandasını da 
)\~diaı almıştı. Ve bu auret 
~ ilerl to~rağına girerek yavaş 

\ ~enuye başlamıştı. 
~ ~ lf~rasanda (Aptal de
~ ' bir vali vardı.. Aptal 
~ elde et v~ atılganlığı ile bu 

' ' ~ etınuşti. Kendisi gen~Ji
~ ~ lamailin babası Şeyh 
~ ~ lnllhafızlan arasında ye
,~....; Şirvan harplerinde gös 

'b. \~anhklarla, Koruyucu 
~~' haketmiştir. 
~ "e .. adam, Şeyh Haydarm 
'-...~ 01Umu ile neticelenen son 
~~esi harbinde harikntide 

'~ !'iniş .. Hatta, Şeyh Hay 
~~-~~r üzerine atılarak on
s~ ---mı kesmişti. 
' ~ leneler geçip te, Şah ts
~ ~: ~al~;'18tını tesis ettik
~ 'hı &ileainın bütün emektar 
~ S 'Yrı taltif etmiş .. Hep-
'bıl ~erlere yerleştirmifti. 
~~Aptal dedeye de Ho-

S , 0 aa. vermişti. , 
,:'l~ 'lnanda.nberi Horasanda 
~~bu Aptal dede, Demir 
' S IJımedi katil ve ordu 
Jıı-~ ettikten sonra, Hora-
~~ l'llıa geçtiğini haber a
~ ~::ıtltkUı bir vaziyete gir-
·~~ lforuan, uzun zaman 
~~Pelı: içİnde yaşadığı için, 
~ az bir aaker kuvvetine 

Aptal dede, bu kuvvet 1le Ozbek 
ordusuna k8l'fl hiç birşey yapmıya 
muktedir olamıyacağma hükmet-
mişti. 

Buna binaen, elindeki bu kuvve
ti boşuna kırdırmıyarak geri çekil
miye .. ve yeni bir kuvvet teşkil e
derek o zaman Özbeklerle karşı kar 
şıya gelmiye karar vermişti. 

Talih, Özbek ordusuna rehberlik 
etmekte idi. Hiç bir mukavemet 
karşısında kalmıyan Özbek ordusu; 
çarçabuk Horasanda ilerlemig, M,rv 
şehrini işgal etmişti. 

Bütün bu hadiseler cereyan eder 
ken; Şah Ismail, Karabağda bulu
nuyor .. Osmanlı hükümdarı Sultan 
Selim ile nerede çarpışıp, nasıl mu
zaffer ola.bilmesi için planlar ter
tibi ile me,gul oluyordu. 

Mısır Sultanına teklif ettiği itti
fakın, istediği neticeyi vermemesi, 
Şah lsmaili ciddi düşüncelere sev
ketmiş.. yeniden birtakım tertibat 
alDuya mecbur eylemi§ti. 

işte o, bunlarla uğraşırken, birer 
birer şu haberler gelmişti: 

(Serdan Şahi, ve Necmisani E
mfri Ahmet lsfahani, Gazne hü
kümdan BabUr Şahı ittifakma al
mış .. Demir geçidini muvaffakıyet 
le geçmiştir.) 
Şah Ismail, bu habere sevinmişti. 
( Serdan Şahi ve Necmi Sani E

mir Ahmet Isfahanf Hazretleri, öz 
bekistanın kapım olan (Karşi) ka
lesini zaptetmi§.. Bütün Özbekleri 
kılıçtan geçirmif .. (Goçduvan) şeb 
rine doğru ilerlemiıtir.) 
Şah Ismail, bu habere son derece 

sevinmişti. 

Fakat aradan birkaç gUn geçer 
geçmez; ölüm çemberinden kurtula 
bilen birkaç atlı, §U meıunı haberi 
getirmişti: 

(Özbekler hükümdarı, Şiban Ha
nın oğlu Mehmet Demir Han; bir 
hamlede orduyu mahvetmiş .. Emir 
Ahmedi de katleymiştir.) 
Şah Ismail, evvela bu habere i

nanmak istememişti. Fakat hakika
ti bütün acılığı ile öğrendiği zaman, 
son derecede teessUr hissetmişti. 

Li.kin bu teessür zail olmadan, 
korkunç bir haber daha gelınışti: 

(Demir Han, Horasana geçmiş
tir .. Vali, Aptal dede firar etmiş
tir ... Özbek ordusu Merve girmiş~ir. 
Düşman, her tarafta muvaffakıyet
le ilerliyor.) 

işte o zaman Şah lsmail, öfke ve 
teessürden çıldıracak hale gelmiş. 
Derhal bütün ordunun seferber e
dilmesi için eımir vermişti. 

Demir Han, bir taraftan Hora
sandaki hareki.tına devam eder
ken, diğer taraftan da Şah Ismai. 
lin ne vaziyet ve hizmet alacağını 
kontrol etmek için Tebrize ve Ka. 
rabağa casuslar yollamıştı. 

Bu casuslar, Şah Ismailin bütün 
ordusuna seferberlik emri verdiği. 
ni, ve Dem.İl' Han üzerine yıldırım 
sUratiyle yürüyeceğini, öğrenmek-
te gecikmemişler.. derhal Özbek
ler hilkümdarma vaziyeti bildir. 
mişlerdi. 

Demir han; her ne pahasına olur 
sa olsun, pli.nmı bozmak isteme
mişti. Falıfıt amcazadesi Ubeyt 
Han: 

- HUkUmdarlar, inat ile değil, 
siyasetle hareket ederler... Şah Is
~o muazzam ordwnma mu.. 

kavemet etmek için elimizde Uç 
misli daha kuvvet olsa, yine ki.fi 
gelmez. Ne kendini ve ne demem. 
leketini gözgöre göre bir felakete 
sUriikleme. 

Diye, onu süratle avdete razı et
mişti. 

Demir han, derhal ordusunu top
lamı,.. büyük bir kısmını Demir 
geçidine yerleştirmiş... Orayı, ar. 
bk geçilmez bir hale getirdikten 
sonra, kendisi de Gocduvana çekil. 
mişti. 

ah Ismail, ateş püskürerek 
Horasana gelmişti. Ve ilk 

iş ak, Özbeklere yardımda bu.. 
lunanlan tahkik etmiş... Bunlan 
kamilen kılıçtan geçirmişti... On. 
dan sonra da Aptaldede Beyi hu. 
zuruna getirtmiş .. isticvaba giriş_ 
mişti. 

(Arkuı var) 

En Çok incir ve 
Tütün Gönderiyoruz 
Türkiye - Kanada ticareti inkişafa 

başlamıştır. 1930 danberi yaptığımız 

ihracat her sene 2 - 3 yüz bin lira ara 

smda tahavvül ettiği halde ithalatı
mız hiçbir sene elli bin lirayı geçme
miştir. 

Amerikanın Nevyork limanı ihra
catımız için bir transit merkezi ol· 

mWJtur. Nevyorktan Kanadaya tren

le gönderilen mallanmızm maliyet fi 
yatlan bu yüzden çok artmıştır. 1936 
senesinde Kanadaya 214,682 liralık 

mal ihraç ettiğimiz halde Kanadadan 
ithalltmıız 3 liralık bir tek e,~an 
ibaret kalmıştır. Kandaya başlıca ih· 
racatıınız kuru incir, yaprak tütün, 
iç fındık ve kWJ yemidir. 

l:hraç miktarlan şöyledir: 
Kilo Lira 

incir 1,413,939 189,390 
Tütün 5,489 4,154 
lç fındık 14,820 7,885 
Kuşyemi 119,715 13,173 
Sair maddeler 998 80 
Yek(ln 1,555,011 214,682 

Kanada, şimdiye kadar bizden ku
ru UzUm almallll§br. Bafka memle
ketlerden de halı ve palamut ithal e:t
mektedir. Bizim Kanadadan ithal et
tiğimiz yalnız ziraat alit ve edevatı
dır. 

Akhiaarda Bir Konferans 
Akhisar, (TAN) - İntihap daire

sini gezmekte olan mebusumuz Tur
gut buraya gelmif, halkevinde bir 
konferans vermiştir. 

" Ben Şiımanllk istemiyorum! .. 
Mekt.ep defterinden kopanbmş 

bir yaprağa kurfDD kalemle yazıl.. 
mış bir mektup. Fakat ifadesinde
ki beligatl ve kesldnllğl De, rab.. 
metli Ebttzzlyanm edebiyat ntimu
nesinde okuduğunuz, Hakkı Pata. n• SWvrl Naibine mektubuna kı
yas edllmlye değer. Hotwıma gL 
deceğl için aynlyle yazıyorum: 
"Yaşım 17, boyum 1,57, kilom 

65. Bu kadar it görtlyorum, çalııtı· 
yonun, az yiyorum, spor yapryo. 
rom, gene haftada 1, 2 kllo artıyo. 
nım. Ben tlımanhk istemiyorum!,, 

On yedi yaşındayken insanın her 
teyl lstemlye, herşeyl istememiye 
hakkı olur: Altın dnclre takarak 
boynuna gerdanlık yapmak için 
gökytizündekl yıldızlan lstemlye, 
yahut kendi kullandığı otomobDL 
nl sttmılye engel olduğu için yolu 
üzerinde deniz bulunmasım iste
memlye bile ... 

Bwwn gibi, o yaştaki bir genç 
kızın, modaya uymadığı için, şif. 
ma.nlık istememlye de hakkı var. 
dır. Ancak, tabiat -tevekkeli de. 
ğil, ona üvey ana demişler- inaa
aa herşeyl lstiyecek, herşeyl iste. 
mlyecek kuvvetli bir irade verir 
de, 80Dr& o iradenin emlrlerinl ye. 
rbıe getirmez. 

Ben de o kuvvetli lradenbl hu. 
zurunda boyun eğerek verdiği em
ri, onun yaptığı gibi, Od satul* 
kati bir cevapla, yerine geUnneyl 
ne kadar isterdim. Fakat heklmllk 
tabiatla kanunlanm öğrenmlye 

~ bir ilim olmakla beraber 
yine, bel'fflY gibi, tablatln elinde bir 
oyuncaktır. Onun kuunlannı iat. 
blk etmekten batka bfrtey yapa. 
mu. 

Tabiat, modaya ayttm olan o 
şlşmanbğı yalmz bir yoldan getir. 
seydl onu o yoldan geri çevirmek 
te ptık basit bir it olurdu. HaDMdd 
şlşmanlJJı ttlrftl tttrltl yollardan ge
lir. 

Çok yemekten, u hareket et. 
melden gelen fltmanlığı bir tarafa 
blnkıyorum, çünkö okuyucumuz 
bu fltmubk sebeplerine meydan 
vermiyor. Amma, ılımanbk başka 
yollardaa da gelir. 

insem yemelderlndm aldığı ya.. 
ğlll ytizde klrk birinin karaciğerin 
içinde kayboldupou kabul eder. 
ler, braclğer iyi lşlemeae bu ka
dar yağ kaybolmu, vücudu şipnaıı. 
latır demektir. 

Yine o yağın yüzde on kadan 
da akciğerlerde t.eııefftisle yuar. 
insan iyi ve tam teneffüs edemez
se, o yaim büyük bir kısmı kalır. 
Şltmanlık verir. 

Adalelerin içerisinde yağ §eker 
yapacak madde haline geçer. Ada
leler kttçilk ol111'8a yahut iyi lfle
medene bu da tlfmanbp bir se. 
hep olur. 

ilkle ve ba.r8llk bozulduğu ima
na zayıflık verdiği gibi, fltmuhk ta 
verir. Pankreas, yolunda işlememe 
Yine ılşmanhk gelir. Çok kM kay. 
betmek, kan kaybetmeden kan bu
talığına tutulmak ta tlfmuhk se. 
beplerlndendlr. Sinirleri bozuk o
lanlamı hepsi ayıt değlldlr. Arala
nnda pşman olanlar da çoktur. 
Daha sonra dablli guddelerln bir 
çoğu, hele bdmhk guddeleri şiş

nmnbğa setiep olurlar. Çocukl~-ta 
geçirmiş oldutunm atefll bir has

talık blle ılpnanhk vermlt olablllr. 
Şlf...Wim bu yollardan bangl

ıdyle gelcllil anl"fdmailM onu ge. 
rl göndermek, yahut tltman kal
mak ltimmlıu olduğunu söylemek 

kabil delildir. 
On• için bu genç okuyucumuza 

-ve onan gibi, ~ kur. 
tnlmalr latlyea okuyueulanmmn 
Jıep&~ verebileceğbu cevap, kP-n
cllnld beldmlnhe muayene ettirL 
,.., demektir. 
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Ticaret M 'uvazenemiz 

Bazı Memleketlere 
ihracatımız Arttı 
Tespit edilen soiı rakamlara a lluacatr 1986 senesi Mayıs ayı ile 

göre, bu senenin Mayıs ayı için. mukayese edersek Almanya, 
deki lthalitmuzoı miktan Fransa, Rusya, Amerika, ls\•eç, 
8,764,826 llra, ihracat yeldinu da Norveç, Romanya, Japonya, Mı. 
5,6Sl,768 llradır. Mayıs ayında sır, ve Brezilyaya lhracatıllllZID 
en fazla Almanyadan ithalit ya- azaldığı, fakat diğer meınleket-
pılmıştır. Bunun mlkta.n 8682000 lere yaptığımız ihracatın arttığı 

. llradır. Ddnel derecede Blrle,lk anlaşıhr. 
Amerika 1,085,000, tiçüncü dere. 1937 senesinin Dk beş aybk tL 
eede ltalya 713,000, dördüncU caret müvazenesl 12,125,000 Ura 
derecede lngUtere 870,000 lira 
De gelmektedir. olarak ve lehlmlze kapamnıştır. 

ihracata geUnce: Almanyaya 1984ve1935 senelerinin beş ay. 
901000, Çekoslovakyaya '72SOOO, lık ihracat vaziyeti 1986 da Jnkl. 
lnglltereye 669,000, Belçlkaya pfa başlamııt ve 1987 de iyllet. 
547,000, ltalyaya 404,000 lira mlştfr. llıracattakl fazlalığa rağ. 

kıymetinde lhracat yapdımttır. men lthalitmm eskisi gibi bl-
1937 Mayıs ayında yaptığımız • mq ve yükselmemiştir. 

\. .... ~·~" 
Norveçe ihracatımız 

Sonanlaşmalarsayesin· 
de mühim bir artma var 

Noneçle olan ticaretimiz son aenelerde iyi bir inkitaf edvere
sine ıirmiftir. BWıda aon anl&flll&lann büyük bir tesiri vardır. 
Bu anl&flDalara ıöre, Noneçe ithal olunacak mallar hiçbir suret
le kontenjana tibi delildir. Döviz de reımen tahdit edilmi~ 
değildir. 

Fakat bankaların hususi surette ı-
kabul ve tatbik ettikleri bir sisteme E 
göre, ithali.tçılarm harice siparişte n Çok Hangi 

Maddeleri 
Gönderiyoruz? 

bulunmadan evvel ihtiyaçlan olacak 
dövizleri banb1arma bildirmeleri li 
zımdır. Harici tedfyatta kullanılacak 
para ayn olduğundan ve bunların ü. 
zerinde hususi işaret bulunduğundan 
Norveç kuronu üzerinden tediyatm 
kabulünde ihtiyatlı davranılması icap 
ediyor. 

1936 senesinde Norveçe ihracab. 
mız 355 bin lira kıymetindedir. 1tha. 
Iatımız ise 814 bin liralığı bulmuştur. 
Norveçe ihraç ettiğimiz başlıca mad. 
deler şunlardır: Krom cevheri, kuru 
meyvalar, tütün ve palamut. Norveç 
1936 senesinde bizden 4800 ton krom 
603 ton kuru UzUm, 4 7 4 ton kuru in. 

Buğday, Krom v~ Arpa 
Baıta Geliyor 

Mayıs 1937 sonunda başlıca ihra
cat maddelerimizin miktarı 439,748 
tondur. Bunun yek(ln kıymeti 50,145 
bin liraya varmıştır. Başlıca ınadde-
ler §unlardır: 

cir, 115 ton tütün, 15 ton fındık 50 Ton Lira 

to pal tal br 
Yaprak tütün 9,450 

n amu mış . B .d 76466 .•. . b ug ay • , 
Norveçten ithal ettıgımız aşlıca Fındık 5,943 

maddeler de kağıt ve tatbikatı, taba- Ham pamuk 5,956 

bette kullanılan yağlar, kimyevi ci- Yün ve keçi kılı 4,721 
simler ve cezalardır. 1935 senesinde Çavdar dan 
42,000 liralık çinko ve halitası 1936 ve kuru yemi§ 39,476 
senesinde de 83 bin liralık deri ithal Kuru Uzüm 9,704 
edilmiştir. 1936 senesinde 605,000 bin Arpa 36,355 
liralık 7,286 ton kağıt, 42,000 liralık Tiftik 1,584 
200 ton tababette kullanılan yağlar, Zeytin yağ 2,481 
41,000 liralık 671 ton ecza ve kimya Krom cevheri 69,134 
maddeleri 83,000 liralık 162 ton deri Palamut 24,056 
12,()()() liralık 162 ton çinko ve milrek Baş deriler 1,391 
kebatı memleketimize getirilmiştir. Sair maddeler 153,021 

10,699,000 
5,326,000 
3,907,000 
3,063,000 
3,029,000 

2,330,000 
1,767,000 
1,699,000 
2,178,000 
1,208,000 
1,275,000 
1,045,000 
1.~0.000 

11,079,000 

OTOMOBiL SURAT ÇILGINLIGI 

~ .... 
Dünya otomobil sürat §&mpiyonluğunu, Campbell adlı bir lngiliz ka

zanmıt ve Florida sahillerinde, doğru yol üzerinde otomobille 400 kilo
metreden fazla katetmeğe muvaffak olmuştur. 

Şimdi Eyaton adlı bir bafka Ingiliz 300 beygir kuvvetinde iki motör
le ifliyen 12 metre uzunluğunda, sekiz tekerlekli yeni bir otomobil yap
tırmaktadır. Bu otomobilin saatte 400 kara milinden fazla gideceği ve 
Oampbell'in rekorunu kıracağı umulmaktadır. 

Otomobilin tecrübeleri, Şimal Amerikasmın Utah eyaletinde kurumuş 
bir gölün düz zemininde yapılacaktır. 
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Bayan Sabiha Gökçen tayyareaine bin~yor 

1 kKadın T ayyarecimiz 
(Başı 1 lnclde) 1 şeref beratını milletimin ve vata-

tayyare mektebini gezdiler. Mektepte nımın en bilyUk şerefe ulaştığı bu 
ı:örülen intizam takdirle karşılandı. ku~al 30 Ağustos gilrtünde almış bu-

M . b lunuyorum 
erasıme aşlanıyor .,, 

Saat 17,10 da ilk kadın tayyareci_ Ordu Müfettişi diyor ki: 
mize diploma verme merasimine baş- Bundan sonra, Ordu Müfettişi Or _ 
landı. Hava mektebi komutanı, ha • general Fahrettin Altay kıymetli tay
zırlanan kürsüye gelerek toplanu yareciyi gerek şahsı, gerek ordusu 
maksadını izah etti ve Sabiha Gökçe namına tebrik etti. Kendisine verilen 
nin nasıl yetiştiğini anlattı. Ezcümle diplomanın onu hava mektebinden a
dedi ki: yırdığını, fakat orduya bağladığını 

"- Bayan Gökçen, 24 şubat 936 söyledi ve gördüğü vazifeleri anlata. 
tarihinde okul başlangıç tayyareleri- rak dedi ki: 
le uçuşa başlamış ve 34 saat 15 daki- "- Gökçen, mektep tahsilini ya.. 
ka bu tayyarelerle ıuçmuştur. Tckem parken kahramanlığını da göstermiş 
mül tayyareleri üzerinde 94 saat 35 bir Türk kızıdır. Onun kıtası bir 
dakika uçan, Gökçen harp tayyarele
r ine de geçmiş 31 saat 30 dakika uça 
rak uçuşlarını bitirmiştir. Bayan 
Gökçen bu uçuşlarla beraber okul 
programına uymuş, tayyare motör 
nazariyatı, seyrüsefer, abş, bombar-
dıman, fotoğraf, elektrik, telsiz, coğ
rafya ve topoğraf ya derslerini de 
görmUştür. 

Ağustos başında bu derslerden im
tihanı yapılmış Genel Kurmayca sc
c;ilen sualler müvacehesinde Gökçen, 
çok iyi derecede muvaffak olmuştur. 
Bundan maada Gökçen, okulda akro-
basi kursu da görmüş, bu kursu da 
muvaffakıyetle bitirmiştir. Hattiı. bu 
muvaffakıyeti gören yabancı uçus 
mütehassısı ~nları söylemiştir: 

"- Avrupada, kadın tayyareciler 
arasında, birçok rekorlar yapan tay
yareciler vardır. Fa&at Bayan Gök
çen gibi yetişmiş akrobatik hareket
ler yapan tayyareci kadln pek yok • 
tur. 

nevi harp vazifesi almış, o da kıta. 

sın.dan ayrılmıyarak sevine sevine bu 
vazifeye koşmuş ve 3,000 den fazla 
rakımlı şahikalar üzerinde çok çetin 
uçuşlar yapmış, bombalar atmış, mu
hariplik kıymetini fiilen göstermiştir. 
Dersim dağlan üzerinde yaptığı kah. 
ramanca uçuşları burada yalnız bu ka 
darcık yadetmek ile iktifa edeceğim. 

Bundan sonra Gökçeni manevra sa. 
hasında görüyoruz. Tayyare kararga 
hında basit bir çadırda tayyaresinin 
yanıbaşında gece gündüz her an emre 
intizarda erkek arkadaşlarile kanat 
kanada uçuyor. iniyor. tekrar uçu. 
yor. Komutanlarına çok güzel rapor
lar yazıyor. Vaktinde yetiştiriyor. 

Şanghayda Harp Şiddetlendi 
~~~~~--::----==--~~~~~-

Japonlar Bu Sabah 
Taarruza Geçiyorlar 

(Ba::ı ı incide) 
mafınde karaya çıkarılan Japon kıta 
ları 29 ağustos günü şehre doğru be

taetle ilerlemeğe devam etmi9lerdir. 
Çinlilerin Kiangwan'da ve Sutçen 

nehri uzunluğunca işgal ettikleri mev 
ziler 28 ağustosta öğle zamanı Japon 
bahriyesine mensup tayyareler tara
fından bir saat kadar bombardımnn 
edilmiştir. Çinlilere ağır zayiat ver
dirilmiş ve siperleri tahrip edilmiştir. 

Kızılhaç işaretini taşıyan bir Ja
pon hastane gemisi Wangpoo nehrin 
den çıkarken Woosung'un karşısında 
Çin sahil batarlan tarafından bom
bardıman edilmiştir. Hastane gemi -
sinde birkaç kişi yaralanmıştır. 

Şimali Çinde Pekin - Suiyan hat
tını takip ederek Çahar iler Hopei a
rasında Çin Seddini geçmiş olan J a
pon kıt.alan 28 ağustosta saat 20,30 
da Pekinin 90 kilometre şimali gar
bisin.de kain Sa - Şen kasabasını iş
gal etmişlerdir. Ayni zamanda Kal
ganı işgal etmiş olan Kuantung ordu 
su 28 ağustos gecesi Galganın 30 ki
lometre cenubu şarkisinde k8.iıı Sien -
Ho'yı işgal etmiştir. Pekin - Sui
yan şimendifer hattına doğru ricat 
etmekte olan Çin kıtalarınm bir kıs
mı bu suretle Japon ordusu tarafın
dan muhasara edilmiştir. 

Pekin - Hankeu hattmdaki hare
kat sahasrnda Japon kıtalan dil§Illa
zaptındanberi vaziyet sakindir. 

Tiençin - Tsinan hattındaki hare 
kat sahasında apon kıtalan düşma
na taarruz ederek 2D ağustos saat 11 
de Tiençini'n 45 kilometre cenubu 
şarkisinde kain Şen : Kuan - Ton 
şehrini işgal etmişlerdir. 

Amerika vapurunu 

bombardıman 

Japon ta~·yarelerlnden ahlan bomba
larla yaralanan lngilterenin Çin Sefiri 

Sir Hugue M. K. Hugessen 

bu gizli maddelerin Çin ile Rusya a
rasında tefill - tecavUzi bir ittifak vü 
cuda getirdiği üzerinde ısrar etmeMe 
dirler. 

Çin Hariciye Nazın. paktın imza
sını sefirler heyetine resmen bildirir
ken paktın gizli ahkam ihtiva etme
diğini de ilave etmiştir. 

'Gizli maddeler 
Tokyo, 30 (A.A.) - Şanghayda çı 

kan Yomiuri gazetesine göre, Çin -
Sovyet ademi tecavüz paktında gizli 
Uç madde vardır: 

1 - İç veya dış Mongolistanın istik 
lali halinde karşılıklı yardıma ve as
keri teşriki me9isi, 

2 - Sovyctıe; tarafından askeri 
müşaviri~:·, silfıh, mühimmat, yiye
cek ve petrol gönderilmesi, 

3 - Çin komünist partisinin Nan
kin tarafından hükumete iştirak hak 
kıyle resmen tanınması ve komüniz
me karşı üçüncü hiçbir devletle lıer 
hangi bir anlaşmanın asla akdedilme 
yeceği hakkında teahhüt te bclcnul-
ması. 

31- 8 - 937 =' 

Deniz Subaylarımız Aras 

Yeni Terfi Liste ini 
Bügün Neşred· yo uz 

Askeri Fabrikalar Sanat Mek e 
Otuz Sekiz Genç Dip~oma 

Ankara, 30 (Tan muhabirinden)
Deniz subaylarımıza ait terfi listesini 
bildiriyorum: 

Deniz yarbaylığından deniz albaylı
ğına terfi edenler: Mustafa, Cevat, 
Talat, Mehmet Ali. 

Deniz binbaşılığından deniz yar -
bay lığına terfi edenler: 

!smail, Avni, Remzi, Nedim, Faruk 
Necati, Besim, Avni, Ali Rıza. 

Deniz yüzbaşılığından binbaşılığa 

terfi edenler: Nejat, İhsan, Bilal, Lüt 
fi, Hamit, Tevfik, Mukadder. Fahred 
din, BUrhaneddin, Sadettin, Celaled
din. 

Teğmenlikten yüzbatılığa 

terfi edenler 
Ali, Rıza, Hakkı, Kemal, Şeraf ed

din, Vedat, Kazım, Ncjat, Adnan. 
Aıteğmenlikten teğmenliğe 

terfi edenler 
Hüsnü Ziya, Hüsameddin, Saip, 

Faruk, Hürrem, Ziya, Adnan, Rüştü, 
Fahir, Celal, Hayri, Suphi, Mümtaz, 
Rauf, Hüseyin, Ahmet, Sabit, Fikret, 
Nejat, Şemseddin, Hakkı, Sadettin, 
Rifkı, Halit Ziya, Nazmi, Hakkı, ls· 
mail. 

Diğer terfiler 

Sanayü harbiye yarbaylarından Na 
im Albaylığa, Binbaşı Mehmet, Tev
fik, Hilftnet ve Cavit yarbaylıgn bin
başı Hamdi, Süreyya güverte yarbay 
lığa, makine binbaşılarından Kaşif 
Osman makine yarbaylığına. makine 
yüzbaşılarından Fehmi makine bin -
başılığına, makine teğmenliğinden Ba 
haeddin, Şerafeddin, Nec;meddin, A
saf, Fahir, Mümtaz, Ali Doğan, 
Remzi makine yilzbaşılığına, makine 
teğmenlerinden Mehmet, Medeni, 
Necmeddin, Muzaffer, Şadi, Muhid
din, Ertuğrul, Necmeddin, Şeref, E
dip, Nihat, Adnan makine yüzbaşılı
ğına, tabip binbaşılardan Mesut, A
gB.h yarbaylığa, tabip ylizbaşılann
dan İhsan, Nail binbaşılığa, levazım 

. ıflJ. 
teğmenlerinden Mümtaz, Nurt, d • 
nir, Kemal Anman, Saip, Saba~ıı tl1 
din levazım yüzba.şılığma, l~"~ b 
asteğmcnlerinden Kenan, Ccnı~l, ~ 5 

met levazım teğmenliğine terfı e 
lerdir. 

Deniz askeri hesap memurları 
uı· 

6 ncı sınıftan Omer, Mahir 
5 dırı 

ciye, 5 inci muamele memurıa.rııı Jlcı 
Arif, Muhlis, Kamil 4 üncüye, 6 sş· 
muamele memurlarından Jhsnn, t 
lfıhattin, Bürhanettin, J{emal, ]3abl ır 
tin, 5 inciye, 5 inci sınıf askeri J1l 0• 
allimlerden Necmettin 4 UncUYe,d 
çüncüden Talat ikindye, beşinCldbf' 
askeri sanatkar Hakkı, •Neşet ) 
düncüye, altıncıdan Hasan beşiJlCI g.4' 

mızıka muallimi AH ve 6 n~ıdall tf 
keri sanatkar HüsnU beşincıyc tc 
etmişlerdir. 

Yeni yarsubaylar glJ 
Deniz Harp Mektebini bitirere~ 

verte yarsubayı olanlar şunlard~uı:' 
Hüsnü, Kerim, Turgut, şevket, tB. 

ran, Sezai, Feridun, Daniş, '!~~ 
kan, Nazım, Şehap, Şemsi, Ner r: 
Cevat, lsmail, Enver, Süleyınıı~ tJılı 
jat, Mustafa, Nasuhi, Doğan. e 
Nusret, Saim, Murat. \iti. 

Makine yarsubayı olanlar dıı. ş 
lardır: a' 

Abdülkadir, Besim, Nihat, :ı-ı;l 
Necati, Celiil, Sadık, Doğnn. },. ıııııetı 
Abdurrahman, Seyfi, Suphi, ?J~aıı>11'
Mazhar, Feyzi, Zihni, Suat, l" 
Ayni. 

Askeri Sanat Mektebi 

mezunları ebill' 
A.skeri fabrikalar sanat ıneırl de • 

den tüfekçi, marangooz, kalll8~ıı st' 
mirci ve motörcü s,ın.ıflarındnll fi'/> 
ne 38 genç mezun olmuştur. ~\l ~ıı.r 
ler bugün abideye bir çelenk ı-o. tf.t' 
lardır. Oğleden sonra mektepte 
rasimle diploma dağıtılmıştır. 

Komutan, Türk kadınının harp za
manlarında gösterdiği yüksek ferağa-

te işaret ederek hava istiklalinin esas 
larını anlatmış ve Bayan Gökçene hi
tap etmiştir: 

Atatürkün kızı olmakla en bi.lyük 
şeref sahibi olan Gökçen, bu mektep. 
te bir tayyare subayı gibi yetişmiş ol 
makla da iftihar edebilir. O, tum as. 
ker tayyarecisi olarak yetişmiştir. 

Subaylarımız arasında bihakkın yer 
almıştır. Bu suretle Gökçen bütün 
dünya için bir şahsiyet olmuştur. Ge
rek mektepte gerek eşkıya takibinde 
ve manevralarda mühim vazifeler gö 
ren Gökçenin bu diploması, ona su. 
baylanmız arasında yer almak sala. 
hiyetini veriyor, kanaatindeyim. 

Londra, 30 (TAN) - Dört Çin tay 
yaresinin Hoover ismini taşıyan A
merika posta vapurunu bombardıman 
etmeleri üzerine Amerika Hariciye 
Nazın Mister Cordell Hull, Amerika. 
nm Çin sefirine, şiddetli protestolar~ 
da bulunmak için talimat vermiştir. 

Fakat Çinin Amerika sefiri, bugUn 
Amerika Hariciyesine müracaat ede
rek hadise yüzünden özür dilemiş ve 
hfıdisenin tamamiyle yanlışlık eseri 
olduğunu bildirmiştir. Amerikalı ge. 
mide 260 yolcu vardı. Bombardıman 
esnasında yedi kişi yaralanmış, Nor. 
man Harris namında bir Amerikalı 
kaybolmuştur. 

Dumlupınar Meras·mi 
1
,. 

ranlıklara gömülüyor, vatan denecek tün muhitini zekası ve şefkatiY1~. C' 

bir yer kalmıyordu. işte bu feci ve e. hir etmişti. Onu her tanıınıŞ 01 
,e tı~ 

lim durumdan bu derin karanlıktan nun varlığından bu memlekete ;ece' 
Atatürkün bu ermeydanlarında ordu millete çok büyük iyilikler gc·çilld 
lanna kazandırdığı zafer sayesinde ğini sezmekte idi. O, meınleket~etV 
kurtulmuştuk. Bu kurtuluşun bütün kı fenalıkları çok iyi tem)'l~ de ıd 
safhalarını uzun uzadıya burada an· ruhan ,.e manen feveran n.ıılıll ·-tcC t 
Jatmak bütün bir milli mücadelenin Bir gUn her işi yapmağa •11~ı-t8~'1 

"- Gökçen! Türk kadınlığı için 
ilk defa bu şerefli yolu açan sensin. 
Senin arkandan sayısız genç Tiirk 

kızlan gelmekte ve havada seni ya· 
kalamak için biribirlerilc müsabaka 
etmektedirler. Senin tarihe yazdır-

dığın bu sayfalar dünyada ilk defa 
yalnız Türkün şerefli tarihine kayde
dileceği için sana teşekkür etmeyi 
bir borç bilirim. 

Atatürkiln kahraman kızı, Ata -
türkten aldığın nuru, göklerimizde 
yükselttiğin gibi, semaların en son 
serhadlerine l<adar da yükselt! Ve o
nu hiç yenilmiyen Atatürktin mağrur 
başı gibi daima yükseklerde tut. Ata
türke, onun kurtardığı büyük Türk 
milletine, bu milletin hava kahraman 
lanna bin saygı, bin şükran .. ,, 

ı Atatürk kızının mukabelesi 
Nutuktan sonra B. Ihsan, bizzat 

Bayan Gökçene diplomasını verdi. 
Bayan Gökçen, büyük bir tevaz\ila 
çalışmalarının en büyük mükafatı o
lan diplomayı aldı ve teşekkür t?tti. 
Sonra, komutanın nutkuna şu çok ve 
ciz sözlerle mukabelede bulundu: 

"- Sayın büyüklerim, okul komu
tnn1mıza, hakkımdaki takdir ve ilti
fat dolu sözlerinden dolayı teşekkür 
ederim. Değerli komutanlığı altında 
bu şerefli hava okulunda geçirmiş ol 
duğum bir buçuk yıllık hayatın öm
rümün en feyizli zamanı olduğunu 
e"! · .!melde bahtiyarım. Beni yetiştir 
mek için komutanlarımın ve yüksek 
d ·erli öğretmenlerimin gösterdikle
ri büyUk himmetleri daima minnet 
ve şükranla anmak, benim için bir 
vicdan borcudur. 

Bugün, bana verdiğiniz bu diplo -
ma, bütün ömrUmce en yüksek şeref 
beratını olacaktır. Askeri tayyareci
liğin yüce gurur ve şerefini hakkile 
anlamış bulunuyorum. Bu kutlu mes 
leğe girebilmiş olmaktan duyduğum 
heyecan verici sevinci anlatamam. 
Ancak bana bu şerefi kazandıran ko
mutanlarımı ve öğretmenlerimi saygı 
ilP sPliımlarun. Ne mutlu bana ki. bu 

Eğer kanunlarımız buna müsait 
değilse, bu toplantıya iştirak eden sa
yın saylavlarımızdnn kanunlarımızı 
bu hususta müsait bir hale getirmek 
için Mecliste ve Atatürkün yanında 
temennide bulunmalarını rica ederim. 

Bilirsiniz ki, tarihte şöhret kaza_ 
nan Amazonlar, hakikaten kahraman 
kadınlardır, fakat bunlar bir kraliçe 
ile idare olunan ve içlerine hiç erkek 
kabul etmek istemiyen bir zümre ha. 
linde yaşamışlar ve nihayet sönüp 
gitmişlerdir. Gökçen ise, bu zihniyet
te değildir O, kahramanlığın ne er. 
keklere, ne kadınlara has. olmadığına 
kani bir kahramandır. 

Atatürkün bu saygı değer kızı, 
milletimizin gözbebeğidir. Bu genç kı
zın istikbalde vatana büyük hizmet. 
ter yap~ğına hiç kimsenin şüphesi 
yoktur. Benim için ne büyük bahti
yarlıktır ki bu kahraman kız, asker. 
liğini benim ordumda yapmıştır.,, 

Geceki balo 

İngiltere ile Japonya arasında 
Londra, 30 (TAN) - Jngiltcrenin 

Japon.yaya gönderdiği nota, hen.Uz 
neşrolunmamakla beraber yarınki Ja 
pon gazetelerinde çıkacağı anlaşılı. 
yor. Nota, bilhassa tarziye istemek
te ve faillerin layık olduklan ceza
ya çarpılmaları lazım geldiğini anlat
maktadır. Nota sefirin yaralanma ha. 
disesinin katiyen kaza eseri sayılmı
yacağını izah ederek beşeri hayatın 
kudsiyet ve masuniyeti Uzerinde ıs • 
rar etmekte ve gayrimuhariplerin 
haklarına riayet edilmesi lazım geldi. 
ğini beyan ederek sefiri taşıyan ara. 
ba üzerindeki bayrağın kolaylıkla 
görülebilecek halde olduğunu, hadise 
esnasında muhasamat vuku bulmadı
ğı ve sefaret arabasının yol boyunca 
Çinli askerlere tesadüf etmediğini, 
binaenaleyh hadisenin uluorta tcca· 
vtiz eseri olduğunu, ve muharip ile 
gayıi muharip arasındaki farkın hiç 
te gözetilmediğine delalet ettiğini be 
yan etmektedir. 

dan sonra misafirler, mektepte hazır. Japonya henüz bu notaya cevap 

}anan salona alındılar. Orada kendi- vermemiş bulunuyor. 

Orgeneral Fahrettinin bu nutkun-

terine çay ve pasta ikram olundu. Si. Yaralanan İngiliz sefiri iyileşıncı!c-
teclir. Bundan böyle sıhhi yaziyeti 

nema salonunda gösterilen film de hakkında bülten neşrolunmıyacaktır. 
seyredildikten sonra merasime niha -yet verildi. · Henüz teeyyüt etmiyen bir habere 

göre Japonlar iki İngiliz vapurunu 
Bayan Makbule ve Sabiha Gökçen. tevkif etmi§lerdir. 

ıe saylav ve generaller, askeri ve mül Sovyetler ve Çin anlaşması 
ki erkan orduevine gittiler. Bayan 
Makbule, ak§am Valinin eşine iadei 

Çin ile Sovyet Birliği arasında 21 
Ağustosta imzalanan ademi tecavüz 

ziyarette bulundu. paktı neşrolunmuştur. Pakt Nankin-
Gece, yine Tayyare Mektebinde dip de Sovyetler Birliğinin Çin sefiri ile 

loma alım Bayan Sabiha Gökçen şe. Çin Hariciye Nazın arasında imzalan 
refine muazzam bir balo verildi. BU. mıştir. Paktın metnine göre iki ta
tün generaller, saylavlar, tayyare su raf da harbi, aradaki meseleleri hal 
bayları geldiler. Bayan Makbule de için bir vasıta tanımayı takbih etmek 
baloya şeref verdi. Balo, sabaha ka - tedirler. Tecavüz vukuunda, ikinci 
dar neşeli bir samimiyet havası için. taraf mütecavize hiçbir şekilde yar
de geçti. dım etmiyecektir. Japonlar paktın 

Misafirler, yann sabah Eskişehir- im7..asını hoşnutsuzlukla karşılamış
den saat 10 da Istanbula hareket e. lar ve Japon ordusunun düşünceleri
deceklerdir. ne tercüman olan Japon gazeteleri, 

cn"l? A.Y ~ .!izli maddeleri ihtiva ettiği, ---

(Başı 1 incide) 
zettin açtı. Istiklal Marşından sonra 
bir Asteğmenin, üniversite ve yüksek 
mektepler talebesi adına siyasal bil
giler okulundan Muzaffer Baybekin 
heyecanlı söylevlerini müteakıp An
kara Dil Fakültesinden Aziz Eryalaz 
Dumlupınar için yazdığı ateşin şiirini 
okudu. Dumlupınar köyünden Ahmet 
Parlak adlı bir genç çiftçi de bir halk 
~iri okudu, sonra Cevdet Kerim lnce
dayı bir nutuk söyledi ve çok alkış_ 

landı. 

Orgeneral Izzettin de §U nutku söy 
ledi: 
"- Sayın ve sevgili yurttaşlarım, 

hepinizin bugünkü ulu zafer bayra
mını tebrik ederim. Milletin özü olan 
Türk ordusu hakkında kıymetli ve 
muhterem hatiplerin gösterdikleri sa
mimi teveccühlere ve ifade ettikleri 
hissiyata ordu namına teşekkür ede. 
rim. Gençlik bu gibi büyük tarihi giln 
!eri ciddi bir heyecanla kutlamak bil. 
yüklerin ve ordusunu sevgi ve tak
dirle anmak yaşamasını istiyen ve 
büyUk bir tarihe malik olan Türk mil 
!etinin şıarıdır. 

Sayın yurttaşlanm, şu karşımızda 

gözümüzü kamaştıran yerler çetin is
tiklal muharebelerinin en canlı ve en 
parlak sonuncuna verdiği yerlerdir. 
Şu önUmüzdeki ermeydanlan efsane
vi Türk kahramanlığını, Türk şeref 

ve .asaletini h~r daha dünyaya tanıt. 
tıran başkuınandıı.nlık zaferinin mey
danıdır. Bu büyük zaferi millete ka . 
zandıran Kemal Atatürkii sıcak ve 
samimi sevgilerle ve kutsal bir hlişu 

ile anarım ve takdis ederim. 

Monderoıtan ıonra 
Arkadaşlar, bir an için Mondros 

mütarekesine ve onun ari<asından 
gelen Izmirin işgali faciası günlerine 
göz atarsak taksim edilmiş bir Os. 
manlı Imparatorluğu man7.arası altın 
da yıkılmakta olan bir Türk yurdu 
esaret zincirlerine bağlanmak istenen 
bir Türk ulusu görürüz. Yani Türki
yenin coğrafiyası sönüyor. tarihi ka. 

l · T'· k '11 t• i bırıı 
ve bütün bir istiklfıl savaşının tarihi- o an temız ur mı e ın 
ni söylemekle kabildir. Bu tarihi onu toplıyarak anavatanı bu yerıer~;p1 
yaratanın, Atatürkün nutkundan o. di tebcil ettiğimiz gibi kurta.111 eıtt' 
kumalıdır. Gerçek her sene bir defa ve şimcli gördüğünüz gil:>i yUlt

5 
iıt1~ 

30 Ağustos günUnde bu nutku ba§tan ceğine iman getirmi§ti. Işte bil Jll ~~ 
başa okumak bir vazife haline gelme- kuvvetiyle batmak için uçutu •e ~ıo 
lidir. Her yaşta ve her sevfyedeki narına gelen memleketi tuttu ~l\t~ 
yurttaşlar en yüksek milli ve vatani tardı. Bu kurtuluş zaferini Y ıı1 ' 
terbiyeyi onun içinden almalıdır. Bü- Atatürke en derin bağlılıklnrıı!i! ~t<\ 
tün Türkler o nutku ezberlemeli yeni sevgilerimizi sunmak ve bU ıı"'şeııf 
nesil Atatürk tarihinin hafızlan ye. c~nlannı, kanlarını feda edC~tifg! 
tişmelidir. Mehmetçiklerimizi eğilerek i 

Atatürkün kahraman orduya la anmak isterim. f'le~ 
hediyesi Ulu şehitler, bütUn gel~celt illi o' 

Sayın yurttaşlarım, ben muhare- ler sizi tebcil edecektir. Stı ı:ıı ı:ıc'r 
belerde dahi düşmanın üzerinde bir künün ve şecaatin kaynağı ıcıı tıl&ı 
kin duymam, yalnız askerlik düstur- sınız. Ne ınutlu sizin yUkscl< :z;llfcı" 
}arının tatbikini düşünürüm diyen nizi yazacak olanlara. Millet 1:z;ıı• 
Büyük Başbuğumuz AtatUrk bu dütJ- istiklalini sizin temiz kanlıırıfl ğft{ 
turla ve yüksek dehnsiyle sevk ve ida zin Atatürkün kutsal dehası ;M,. 
re ettiği Türk ordularını işte bu bu- can vermenize medyundur:. ld 
\unduğumuz yerde cihan tarihinde Türk milleti, yaşasın .Atntur ıı11'" 
emsalsiz bir imha meydan anuharc- Bu nutuktan sonra .Afyon ~r # 
besini 30 Ağustos 338 de kazandırdı başkanı Galip Demirer k~~n ·ıtlt;(il1' 
ve gördügu···nuz mukaddes istiklal :ı:a- levle Atatürke ve diğer buyu .01 t 

·ımcsı 
feri abidesini kurdu. Bugün kil za- ze bağlılık telgrafları çelo. Jltl~ııır 
ferle Türkün asırlarca evvel Viyana- lif etti. Bu teklif süreklı n dllıı 
da ba.şlıyan makus talihli ve menfi karşıladı ve Orgeneral tarnfı1lco ı; 
hareket noktası değiştirildi. Ve Ata- rende bulunan bütün h~lk.~~leriıt1 
türkün kudretli pazusunu kullandığı hislerini Atatürke ve bilYU 
manivela ile Türkün tarihi yeniden iblağı kararlaştırildı. stt'li 
milspet istikametini aldı. Bugünkü Nutku müteakip yapılan ~gt 
zafer diğer bütün inkılap zaferlerini çit çok güzel oldu. Bu res~ııtııı~ 
ve milli hudutları içinde feyyaz bir piyade, süvari, ve topçu ıcıta p'et 
Tilrk vatanı doğur~u . başka izciler, yüksek nıel<t~ır 

Arkadaşlarım, Atatürkün bu bil- Universite talebesinden bir r J. ·ıe · 
yük ve milli duygusu lstik18.l güne- köylii atlılar da iştirak ettı ııLt fl1 
şinin Anadoluda parlanıağa bnşladı- deye elliye yakın çelenk l<~qır 
ğı 19 mayıs 335 te başlaq:ıış değil- 17 viliıyetten törene iştirak 

1 
ıtı 

dir. Mustafa Kemal daha çok e'·vel messiller gelmişlerdir. Mera!!! b' 
den Atatilrk ruhunu ve canlılığını ta- !arken topçu ateşi yapılıntŞ ,.e 
şıyordu. Her zaman ve her yerde bil- 1 va filosu iştirak etmiştir. 
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Oynarken o·· .. +··ı 
l3urh . ovuş u er 

\·esind .. aklliye, (TAN) - Şarköy kah
" anıı b. 

Ahınet ır vaka olmuştur. 
Salih oğl çavuş oğlu 15 yaşında Ali, 
tafa Oğlu\~7 Yaşında lsmail ve Mus-
0Ynarlark Yaşında Çelebi, iskambil 
tabanca i~n kavgaya başlamışlar, Ali 
~atalanın e Çelebiyi tehlikeli surette 

ış ve Yakalanmıştır. 

lNEGö---o-LD 
lııeg·ı E KUKLA 
~,o ' (TAN) - Halkevi içtimai 
letııini i §~besine küçük bir menfaat 
6aııatka" Çın lstanbuldan getirilen bir 
ttta,ı.. r on gU d ~tadı V n enberi kukla oynat 
toııta te~bi ar~ete numaralarından 
~'lııııar Yevı mahiyette olan bu o-

Pek rag~bet .. ' t dir gormeı..« e . 
8 --0 

llrsa Merinos 

~ursa Fabrikası Bitiyor 
1Çı.ıı h~ <!A.N~ - Bursanın imarı 
~%r, dı!ır bır faaliyet göze çal'-

t Arel'inos f b . 
lııın b· a rıkası inşaat ve tesisa-
6thıtak~d an evvel bitirilmesine çalı
tıloııtajı b~r. ~abrika makinelerinin 
tır. Şirnd·ıtını.ş, tecrübeler yapılmış -
llııtn sıv 1 fabrikanın yolları, binala

a aksamı yapılmaktadır. 

~ ~~·~ ~ ...... ~~~~ 

HAYRE"ı"N 
f:İZER 

biri 

~E KADIKOY '1 
~ N JOZEF,, 
~ l\~sız EHKEK LiSESi 

lııcı eni ders senesi, Eylfılün 8 
~e 9 Carçanıba leyli talebe için 
ha11 Uncu Perşembe günü ne- SIRA 
ııı~ talebe için başlar. Kayıt 

ilt Iİlelesi, Pazartesi gününden 
t1 1; lier ğün saat 9 dan 
l\~Uı a ve 14 den 18 e kadar 
alan r~lk tahsilini bitirip diploma 
t~bıı lehe ORTA sınıflara gi-

'-~için ihzari sınıfa ka istıkıa.ı Lisesi 
~ bul olunur. 

.. Hiddet 
Direktörlüğünden · 

1 - İlk, Orta ve Lise kısımlarına gündUz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Hergün saat 10 dan 16 ya kadar mektebe müracaat edilebilir. 

S\ il.&abi nöbetler ııklattık
d~\> Ç\tpıntı ve bayılmalar 
~i ~ttı ettikçe hayatın zevki 
il~ llır? KAR DOL 

3 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenler biran evvel müracaat etmelidirler. 
4 - Eski talebe Eylülün onuncu gününe kadar gerek mektupla gerek mektebe başvurarak kaydını yeni-

letmelid.ir. Eski talebenin Eylulün onundan sonra mUracaatleri kabul cdilm.iyecektir. 
5 - Sekizinci ve on .birinci sınıfların bütünleme ve engel sınavları Eylülün birinde, diğer sınıfların Ey

liilün yedisinde başhyacak tır. 

:-~ çaresi var. 

6 - 1stiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Sehzadebaın Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

~ oo 

VakıfJar Direktörlüğü İlanJan 

Pey parası 
Lira Kr: 
181 70 Laleli: Uıleli tramvay caddesi ile Koska cad

desinde caımi yanında 2 Nr. lı dört 
oda bir mutfak ve bahçesi olan meş

25 00 

274 50 

ruta hanenin tamamı. 122 
Yedikule: Imrahor mahallesinde imrahor cad

desinde eski 101 yeni 107 Nr: lı ve 
tamamı 11 metre olan arsanın ta
mamı 5550 

Cağaloğlunda: Alemdar mahallesinde Tica
rethane ve Çatalçeşme sokağında 12 
Nr: lı 261 metre murabbaında bulu-
nan müfrez bir kıta arsa. 

229 50 Cağaloğlunda: Alemdar mahallesinde Tica
rethane ve Çatalçeşme sokaklarında 
46 Nr: lı 225 metre anurabbaında 

~ ~ k bulunan müfrez bir kıta arsa. 
t llııat-ıda yazılı emlak satılmak üzere 15 gün müddetle arttırmaya çı

tııŞt~r. lhalesi 2-9-937 perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. 
erın Mahlülat idaresine müracaatları. (5319) 

/~ı;: ... 
< tı klarelinde Hızırbey camiinin tamiri açık eksiltmeye konmuştur. 

ell ~lunan bedel 2689 lira 57 kuruştur. 
'\ ışe ait eksiltme evrakı §unlardır: 
e ' Eksiltme §artnamesi 
f• ' Fenni şartname 
~~ ~ukavelename 

1 nd klılerin bu evrakı Istanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Heyeti lfen
~: Ve Kırklareli Vakıflar Müdürlüğünde her gün görülebilir. 

Gümrük muhafaza genel komutanhğı 
lstanbul satınalma komisyonundan: 

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

2 - Tasmlanan tutarı (20919) liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - lsteklilcrin ilk teminat olarak (1569) liralık vezne makbuz veya 

banka ımektupları ve kanuni vesikalarile birlikte o gün Galatada esıki 
İthalat Gilmrliğü binasındaki Komutanlık Satınalma komisyonuna ge!
meleri. (5288) 

Konya llbaylığından : . 
Huh.ısi muhasebe Bütçesiyle ldare edilmekte olan Daire ve müess& 

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

1 - lhale 3-9-937 günü saat on beşte Vilayet Daimi Encümeni Oda
sında yapılacaktır. · 

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

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

iresinden alabileceklerdir. 
5 - Talip olanların kanuni ikametgahı bulunması ve hüviyet varaı

kasiyle Ticaret odasında kayıtlı bulunduklarına dair vesikayı ha.mil 
bulunmaları şarttır. 

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

(!5297) 

,~ .. ADEMi iKTiDAR .~, 
ve BELGEVŞEKLiGirtE KARŞI 1 

Hormobin ~ le ~tnıe 10-9-937 Cuma günü saat 15 de Vakıflar Başmüdürlü-
~ ~~11 • Cı1tıisyonunda yapılacaktır. · , 
, ~t 11tıne açık arttırma usuliledir. 

~teklilerin 202 lira muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 
~hlerin bu gibi işleri yapmış olduklarını vesika ile tevsik cde

Udüriyet heyeti Fenniyesinden vesika almaları şarttır. (5391) 
1 Tabletleri. Her eczanede arayınız (Posta kutusu) 

1255 Hormobin Galata lstanbul 

Alelade TUVALET veya TALK pud
raıı değildir. O bilhassa çocuklar için 
hazırlanmıf ve çocuk hıf zı111hhaıma 

tatbikan yapdmıf tır. 

PERTEV ÇOCUK 
PUDRASI 

kullanan analar onu reklam etmeği memleket 
borcu bilmekte ve bi.T-e hergUn binlerce te

şekkür mektubu göndermektedir. 

Devlet Damlryollırı ve limi·nıan işletme u. idaresi ilinlar1 

Muhammen bedellerlle muvakkat teminatları hizalarında yazılı olan 
aşağıda cins ve mikdarlan yazılı beş grup malzeme her grup ayrı ayrı iha
le edilmek §artile 6-9-1937 pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşa.da Gar 
binası dahilindeki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalannda 
yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar ko
misyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak.dağıtılmaktadır. 
1 - 10.000 Kg. göztagı muhammen bedeli 2100 lira, muvakkat teminatı 

157 lira 50 kuruştur. 
2 -1000 Kg. toz sabun 2000 Kg. sutkostik, 5000K.g. potas kostik, 3000 

Kğ. adi soda muhammen bedeli 2482 lira 50 kuruş, muvakkat teminatı 
186 lira 19 kuruştur. 

3 - 2000 Kg. tutkal, 300 Kg. san bal.mumu muhammen bedeli 1209 lira 
muvakkat teminatı 90 lira 68 kuruştur. 

4 - 500 adet 500 m/m geni§liğinde çimento künk muhammen bedeli 
1475 lira muvakkat teminatı 110 lira 63 kuruştur. 

5 - Maşa, kanca, rozas gibi muhtelif soba levazımı ile kömür ve bahçe 
kovası, muhtelif fener, yağdan, bidon ve saire gibi 14 kalem muhtelif cins 
malzeme muhammen bedeli 1841 lira muvakkat teminatı 138 lira 8 ku
ru,tur. (5398) 

• • • 
Muhammen bedeli (14100) lira olan muhtelif cins saplar 22-9-193~ 

çarşamba gilnü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Anka.rada Idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1057,50) liralık muvakkat teminat ile ka-
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 veya 
1-7-1937 G. 3645 No. lı nüshasında inti§ar etmiş olan talimatname da. 
iresinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni giln saat 14,30 a kadar Komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa
şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (5467) 

• • • 
Muhammen bedeli 19224 lira olan muhtelif 14 kalem vagon akümillatör 

plak ve teferrüatı 14-10-1937 Per§embe gUnli saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1441.80 liralrk muvakkat teminat ile kamı
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa
şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (5695) 

Denizyolları işletme direktörlüğünden: 

lzmir Fuarı Münasibetile 
ANKARA VAPURU 

Eylülün ikisinden itibaren Fuarın açık bulunduğu müddetçe otel ola-
rak lzmirde kalacaktır. 

Bir gecelik yatak ücreti: 

Birinci Mevkide "T ;;1nz kamıırR. hari~" 125 - 150 kuruş 
ikinci mevkide 90 ,, 

U çüncü ımevkide 70 " 

Yemek ve içkiler nefis ve ucuzdur. 

Gemide yatmayanlar da Lokanta ve Gazinodan istifade edebilirler. Bu 
müstesna fırsatı kaçırmayınız. (5649) 

Klitelerinizi TAN ÇINKOCRAFHANESI 'ne verınız. 
idare eden: Devlet Matbaası sabık çinkoğraf Şefi 

KEMAL FERiDUN 



ile dişleri günde en az üç defa 
fırçalamanın kerameti budur. 

Yatı ilerlemit olmaıma rağmen ditleri ta
mam, aağlam ve güzel. Her yemeği, her 

meyvayı yiyebiliyor ve midesi mükemme

len hazmediyor. Çünkü aabah, akf&ID ve 

her yemekten aonra ditlerini fırçalamağı 
itiyad edindiği için mideıi ve baraakları 

~ok ıağlam kalmıttır. 

RADYOLiN 
Kullanmak ve dişlerinizi hl~ olmazsa günde 8 defa fırçalamak su. 

retile siz de bu mazhariyeti kazanabUirsinfz. 

Yepyeni formüllerle piyasaya ~ıkarllan 

VENÜS 
Kirpik 
aürmeıi 

VENÜS AIJığı 
VENÜS Ruju 

VENÜS Kremi 

VENÜS Pudraaı 
VENU··s Briyantini 

kullananlar muhakkak VENUS kadar güzelleşir. 

Venüs müstahzaratı şimdi biltlin kibar ve şık famı1yalarm en kıy
meili ve itimada şayan yegane tuvalet müstahzaratı olmuştur. 

Deposu: Nureddin Evliya Zade Müeıaeıesi. ISTANBUL 

~------------------------~ı 
~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~ 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU. 
5. ci keşide 11 Eylul 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 5 0.000 Liradır ... 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeler· 

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

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

letini değiftirmit bulunmalıdır. 
Bu tarihten aonra bilet üzerindeki hakkı ıakrt olur .•• 

Nafıa Vekc11etinden: 
14 Eylül 937 Salı günü saat 11 de Ankara.da Nafia Vekaleti Malzeme 

.Eksiltme Komisyonunda 21000 lira muhammen bedelli 100 beygir kuv
vetinde 1 Türbo elektrik grubunun pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve tcferrüatı Ankarada Vek8.let Malzeme Müdürlü
ğünden parasız olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 1575 liradır. 

~--------~ -

KAN Z U K 
1 

LiMON ÇiÇEKLERİ 
Hasan ve Nesrin Kolonyalart 

Bu adamı canından 

bezdiren §ey: 

GRiPiN 
i tecrübe edinciye 
kadar çekmeğe mah 
kfun olduğu ağn ve 

sızılardır. 

GRIPIN 
En ş·ddetli baş ve 
diş ağrllarını keser. 

GRIPIN 
Romatizma, sinir, adale, bel ağrılan. 

na karşı bilh~sa müessirdir. 

GRIPIN 
Kmkhğı, nezleyi, soğukalgmlrklann_ 
dan mütevellid bütün ağrı, sızı ve 

sancılan geçirir. 

MEHl rnz~ 
SIHHATINIZI 

KORUYUNUZ 

KANZUK MEYVA TUZU 
EN HOŞ VE TAZE MEYVA

LARIN USARELER1NDEN lS
TlHSAL EDiLMİŞ TABll BlR 
MEYV A TUZUDUR. Emsalsiz 
bir fen harikası olduğundan ta -
mamen taklid edilebilmesi müm
kün değildir. Hazımsızlığı, mide 
yanmalarını, ekşiliklerini ve mu 

annid inkıbazları giderir. Ağız 
kokusunu izale edei". Umumi ha
yatın intizamsızlıklarmı en emin 
surette ıslah ve insana hayat ve 
canlılık bahşeder. 

lNGlLlZ KANZUK ECZANESt 
BEYOGLU - lSTANBUL-, _______ _ 
Zührevi ve cilt hastalıkJan 

•• 

or Hayri Omer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
karşısında No. 133 Telefon :43585 

PROFiLAKSiN 
1 Belsoğukluğu ve Freng4den korur. 
---

Askeri liseler Müfettişliğin~en : 
Sivil Liselerde Ikmali olup ta ikmalde muvaffak olacak Okurlardan bir 

miktar talebe imtihanla Askeri liselere alınacaktır. Yüksek sınıfta olan
lar tercih edilirler. Talip olanların şiımdiden müracaat ederek evraklan
nı tamamlamaları lazımdır. (327) (5558) 

'Gtlrkilje /,j JJ~ 

Türkiyede en çok satılan ve Avrupa ve cihan tarihinde misli ve rneıı" 
di olmıyan kolonyadır. Bir damlası limon bahçesidir. 90 derecedir. 

Nesrin ve Hasan Losyon ve Lavantalan ,, 
Yasemin, leylak, divinya, revdor, ş ipr, fujer, ful, menek_şe, suar d;., 

rıs, Origan, Krep, dö şin, dağ çiçeği, zambak, sünbül, lale, milflör, n J1ll.. 
güller, amber, fulyalar, senk flör, çiçek deımeti, nadya, neroli, şanel,;,,,; 
rita, kadın eli, flör dam.ur, skandal, florami, müğe, losyon ve lavan 
bir nadirei san'attır. 1' 

Hasan deposu: Istanbul, Beyoğlu, Karaköy, Beşiktaş, DivanyoJu, ti 
kara, Eskişehir, Malatya, Kayseri şubeleri ve satıg yerlerile bilcurnı:,,,r 
hafiye, bakkaliye ve eczanelerde bulunur. Mutlaka Hasan ismine ve 
kasma dikkat. 

=============================~ 
iŞ BANKASINA MEMUR ALINACAKTI• 
Türkiye lt Bankaaından : -"' 
Bankamızın Merkez ve şubelerinde çahştınlmak üzere yüksek ~ 

lise mezunlarından müsabaka ile memur alınacaktır. Bu imtihanda 
nanlar arasında, yüksek tahsil görmüş olanlar ve yabancı lisanları uıi 
lenler tercih olunacaktır. Alınacak memurlara, imtihandaki muvaff 
ve tahsil derecelerine göre (70) ilii. (100) lira arasında aylık veriıeee 
Yilksek tahsil gönmUf olup ta çok iyi derecede muvaffak olanlara 
yüksek bir vazife ve aylık verilebilecektir. Yazı ile imtihan 11-EYI:-~ 
1937 Cumartesi gtinü saat on dörtte Ankara, Istanbul ve Izınir şu~ 
mizde yapılacaktır. En son yazılma tarihi 9-Eylül-1937 Perşenıbe 
nüdür. .~ 

Istekli olanlar, girme ve imtihan şartlanna ait izahnameyi Bank~ 
Ankara, Istanbul ve Izmirdeki şubelerinden alabilirler. Başka y_er 
bulunanlar, bu izahnameyi tahriren de talep edebilirle~ 

• 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı bulunan bütün kumpara sahıpıe'1 

senede kura ile 20,000 lira mükafat dağıtmaktadır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1937 sonuna kadar keşide tarihleri: EylQI, Birinci Teşrin ve Birinci ~4~ 
Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Nepiyatı idare Eden: S. SALIM 

isteklilerin Vekaletten talimatnamesine göre alınmış olan Malreme 
müteahhitliği vesikası ve teminat mektubu veya makbuzile birhkte 14 ey
lül 937 Salı günü saat 11 de Komisyonda bulunmalan 
lizırndır. (2984) (5577) 


