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Uzak Şarkta 

Ahmet Emin YALMAN 

ir, iki gündür A vnıpa 
ufuklarında yeni bir ha

~a~ esiyor: lng·liz - ltalyan dost
Ugu havası .... 
lspany · 1 . . h a ış enne aıt teşebbüsler, bu 

~:nrn. tesiri altına girmiş gibi gö· 
E'r uyor. ltalyan gazeteleri, bu işte 
ln a.~~ız - Rus cephesine karşı bir 
Pe gıd ız - ~man - ltalyan bluku 
rait a ol~ugunu yazıyorlar. Diğer ta· 
haftan Milletler Cemiyetinin birkaç 
ta ~ sonraki toplantısında Habf:şis
nı n ilhakmın tanınmasından ve E<le· 
d n Yakında Romayı ziyaret etmesin· 
t:ı° de bahis vardır. Almanya ve 1-
~:annı,. İspanyadaki gönüllülerin 
hil~sın~ razı olduklarını resmen 
Pet elerı, bu hafta varılan mUs-

neticelerden ··him.m·dir ~ . en mu ı . 
bıi? enı beliren ~rey an ileri gidecek 
lt Ce Y~kaa 2 kanunusani 1937 tarih· 
)'iş ntılınen Anlaşması gibi bir ntiıma 
~en mi ibaret kalacak ? 

lııek u ~Ua_le şimdilik bir cevap ver. 
ilk guçtür, Fakat yeni inkişafın a
lt a 'Ve e~enuniyetle karşılannuya 
bı~kk ~ldugunu her halde itiraf et-

lazı:nıdır. 

Manevralar ve mukabil 
~ manevralaT li l~elerin nasıl ilerlediğini 

r So goz~~n geçirelim: 
8o n lngılız uzlaşma teklifinden 
~ l~panyaya karışmamak işi çık
kuı a ~işti. Jngilizler teklifin bir 
tıy halinde.kabulünü veya reddini i~· 
lün:rl~dı .. lt_a:yanlar, müzakere usu
tay aıt hır ıtiraz perdesi altında, şu 
t-O'neye vaıınıya ça.lı§Iyorlardı. Fran· 
-.,.. un. nıuhasnn diye tanınmasının 
••. lıı•.ı...:ııın evvel 1.::.._-
ooııuııiue . ~ı.,tırııııiası ve 
.... " ı...., r.ııı çeı.:ı__ ı ;.,· · bun 

" ~~44&- nu.cnes "lilının a 
~demi 1-f'd tol'd u ahale Komitesi Reisi 

t\ıınıa:~;:nouth! bu çıkmazdan kur
l'aka.s ıçın Yedı maddeli bir sual va
t. d 

1 hazırladı. Bu sualler yirmi :ıl-
e-vıet 

~ e sorulacak ve derhal cevap 
necektL 

de~ Konııtede, Italyanlar ortaya 
~ lnukabil bir sual varakası çı
le~kti ar. lş Yeniden çıkmaza düşebi
lki ..,a,; Bunun üzerine Tfilt Komite, 
be\1lettkaYI da bir tarafa bıraktı. 
tb:ı.t b' ere İngiliz teklifinin bir sure
l.te1tt 11' ltlektupla beraber gönderdi. 
.ıuW:Pta sadece bu teklif hakkında 
~ ~~erin nihayet geçen perşem
~ol'd'lt. ;ıe kadar bildirilmesi isteni
le ltaı akat ayni zamanda Almanya 
~ ~a, .K?mitede mühim mahiyet
~ tôıı b!:1° ifa.dede bulundular ki, bu 
"1'k Ullulerin çekilmesi mesele~ini 

t ereye hazır bulunduklarıdır. 
•ttru· I la ız • talyan anlapncw. 

''I ~kere esnasında Kont Gran· 
~~ di çok faal bir rol oynadı. 1-
ta]~zeteleri de, bu müzakereyi, 
~ Rus - Fransız cephesini S ~U§ürmesi ve İngiltere ve 
'r te~ ile bir işberaberliği kurma· 

ltain de neşrettiler. 
~ti. 'ltl.~ gazetelerindeki neşriyattan 
'1tiııu 'ltJ. ana şudur ki, ltalyanlar gö
~ l'ii ... ~se~esinde lngiltere ile bera
~eddUtı;ın~Ye hazll'dırlar. Fakat bir 
f'"tl ~ erı vardır. O da şudur: Ge· 
ltltı baş1~nco, dissiplinli bir kuvve
ti' a~kllıd k~ b~lunduğu için gönüllüler 
~at '1a

1
1 b~r taahhüdünü tutabUir. 

b U ta~~nsıya hUkfuneti, acalıa sö-
~lurıaeqkık edebilecek bir mevkide 

L .\t.... llltdır? 
<\il • •up . 
t dt1erat devletleri Ispanyanın mu-
~Sa 1 hakkında çıkmazdan kur-

"'\ tı U\l\>etıe ~alışırken iki nevi Ispanyol 
U etiee~e rı, daha evvel silahla kati bir 

~tUtıe s:~~ak ümidile biribirlerinin 
() 11 birue 1ı:nışlar, fakat yeni baş
eel'tahğı rce ınsan öldürmekten ve 
~ Yapr:akıp Yik~ktan fazla bir 

111 . ~iyet:nışlardırlf!:t 

- ~ . ' 

.. 
Çin, 50 bin 
kişilik or~u 
gönderdi 

Tiençinde Yüzlerce 

insan Öldü 
Londra, 31 (TAN) - Çin - Japon 

çarpışması devam ediyor. Son vazi. 
yet, şimalde Çin ve Japon orduları
nın büyük bir çarpışm.ıya hazırlandık 
larmı göstermektedir. Merkezi Çin, 
hükfımeti Şimale yeniden 20 tren do 
lusu asker sevketmiştir. Toicyodan 
alınan haberler, Japon ordusunun, Şi 
mali Çine gönderilen 50 bin kişilik 

bir Çin ordusu ile karşılru;ımak üzere 
bulunduğunu bildirmektedir. 

CVMHURIYETIN FEYiZ VE NURLARINA KAVUŞAN TUNCELINDE ôZ TORK ÇOCUKLARI. BUNLARIN 
HAYATiNi VE BOTUN TUNCELINI BUGVNKO ILAVEMIZDE OKUYUNUZ. 

Japon kıtaları Pekine girmiye te. 
şebbüs eden şarki Hopey hükfııneti
ne mensup 1000 jandarmayı silahtan 
tecrit etmişlerdir. Tiençinde, Japon 
tayyarelerinin bombardımanı netice
sinde yüzlerce insan ölmüştür. Japon 
ya Harbiye Nezareti, Çarşamba ve 
Perşembe günleri vuku bulan Japon 
zayiatı yekfuıunun 78 ölü ve 190 ya
ralıdan ibaret olduğunu bildirmiştir. 

(Çin - Japon çarpışmasına ait di
ğer haberler üçüncü sayfamızdadır.)j 

Manevr~lar IB'U9ii'n·~~y·an·::d&I 
! 1 • Tunceli İICivemiz ! 

Büyüli 
1 

1 

1 -
1 -

Bugün okuyucularnnıza 24 sayıfalrk bedava bir Der-i 
sim ilavesi veriyoruz. Dersimin tarihini, coğrafyasını,:: 
hususiyetlerini anlatan bu ilave Tuncelinde tetkikleri 
yapan muharririmiz ve fotoğrafçımız tarafından elde: 
edilen malUmat ve resimlerle süslenmiştir. Bugün mü-j 
vezzilerden TAN alırken ilavemizi de isteyiniz. : 

1 

lr-uk1' Romanya, Yugoslavya 
ve Yunanistan Erkc.inıharbiye 

Reisleri de Geliyorlar ! 2 • • • • 
Vahdetlinle Y oldaşhğım 1 

Ayrıca 11 devletin Ataşemiliterleri davet edildi, askeri i 
heyetleri teşkil eden zevatın yekunu 41 dir. i 

Misafirlerimizin ikametlerine ait program hazırlandı i 
Ankara, 31 (Tan muhabiri bildi

riyor) - Trakyadaki büyük manev
ralar, 19 ağustosta fiilen başlamış 
olacaktır. Manevralara Balkan An
tandı ve Saadabat Paktına dahil dev
letlerden askeri heyetler davet edil
miştir. Irak, Romanya, Yugoslavya 
ve.,Yunanistiı.n erkanı harbiye reisle- • 
ri de bu münasebetle memleketimizi 
ziyaret edecekler ve manevralarda 
bulunacaklardır. Almanya, Amerika, 
Bulgaristan, Çekoslovakya, Fransa, 
Ingiltere, Ispanya, ltalya, Japonya, 
Macaristan ve Sovyetler Birliği kara 
ataşemiliterleri ile lngiltere ve ltal
ya hava ataşemiliterleri de davetli
ler meyanındadır. Askeri heyetleri 
teşkil eden zevatın yektınu 41 dlr. 
Misafirlerin karşdanmalanna ve 
memleketimizdeki ikametlerine ait 
program tamamlanmıştır. 

Askeri heyetleri teşkil eden zeva
tın ve davetli ataşemiliterlerin isim
leri aşağıdadır: 

Algan askeri heyeti: . ;1'J 

.. 

1 

1 

: :: ' 1 
1 
= 

= 
Nevzat Vahdettin, tam bir halk kızıdır. Türk vata· ~ 

nını? mukadderatı en büyük buhranla~ geçirdiği bir j 
dakıkada bu kız, Altıncı Mehmetle nıkahlanmıshr. = 
Bu suretle Osmanlı tarihinde ilk dela olarak bir Türk 1 
kızı, bir Osmanlı Hükümdarının nikahlı karısı ol- ~ 
m•~ 1 

Sarayın bütün ananeci halkı haykırmıstır: § 
- Eski nizam bozuldu. 670 senedenberi ilk Jela ~ 

bir Türk kızı, bir Osmanlı Hükümdarile nikah- i 
lanmıştır. Uz.erimize uğursuzluk çöktü, hanedanın son :: 
dahikalan· gelmiştir. i 

Bu heyecanlı hadiselerin kahramanı olan N evzcıt ~ 
Vahdettin, hiçbir zaman sarayın malı olmamış, hür bir ~ 
Türk .~vladına ait tenkitli görüşü kaybetmemiştir. j 
Bu Turk kızının Yıldız.da başlıyan San Remo'da biten : 
meraklı hatıralarını bugünden itibaren neşre başlıyo- i 
ruz. Lii.tfen ikinci sayfayı açınız. ·• . . 
Nasrettin Hocanın Fıkraları 

1 

1 
= 

Nasrettiııı Hocanm basdmamış, kitap haline girmemiş bütün 1 
fıkralarını toplamıya ve bunları neşretmiye ba.şhyoruz. Okuyu- § 
cularmuz, basılmamış olmak şartile Nasrettin Hocaya ait bil- 1 
dikleri bütün hikayeleri, fık ralan bize yazabilirler. TAN; in ti- § 
şar eden her fıkra için fıkrayı gönderenlere yarım lira miika- 1 
fat verecektir. Oku;rucolanmızm gönderdikleri fıkralardan ilk § 
kısmını bugü.a onuocu sayfada bulacaksmuz. 1 

Heyet Başkanı: General Esadul- Kahraman ordumuzun geçen seneki manevralardan sonra = 14 D 

1 
lalı Han. Şahi Tümeni komutanı. yaptığı büyük geçit resmi 

Heyet azası: General Abdullahad ------------------- j Mardinin Midyat kazasına 33 kilometre mesafede§ 
Han. Herat Tümeni komutanı. ı- lk y k 1 · H · 1 

• 8 • 
Petrol Kampında 1 

A k • • y k•r = trsat e a etinın ermıs petrol arama kampı var. = 
lran aırkeri heyeti: n ara Treni Yedi Harıcıye e 11 1 Mütehassıs bir heyet burada petrolün çok ümit verici 1 

~ kı~afın °Yle görünüyor ki, en son 
d at't> rney~nahtarrm ne Ispanyadaki 
_.:~ı A.denı·anı~rında, ne de Londra
'1 ?Qarnak 1

• Müdahale komitesind~ ~
'trı::ı' hiç ~aıırndır. Son hj.discle · 
l. ı.ı~aaeı._ §Up?esiz, Ingiliz ~ Italyan 
'llı>ı.. veUe.rı . f .• 

Heyet Başkanı: Gene~ Rız~ Ku- Saat G G•tt• A karaya Gitti I tezahürleri üzerinde çalışıyor. Arkadaşımız Latif Ere· :: 
lu Kerı·m. Genel Kurmay başkanlıı'!ı eç 1 1 n b -

~ _ nel, Şark seya ati sırasında aramalara ait çalıtma ve 1 
b~nci şube müdürü. Ankara, 3l (TAN) - Bugün Istan ı Bir müddettenberi şehrimizde bu • 1 faaliyetleri yerinde görmek, tetkik etmek için oraya § 

-=ıı.ııı <levl nın yeni klindedir. 
et adamların nutukları 

(Arkası 10 uncuda) 

:-;~yet azası: Albay Ahmet Rifat. bul treni Ankaraya yedi saat teah- . . . . . 1 
Kuvanlı 3. Tümen kurmay başkam. hürle geldi. Buna sebep, dün gece lunan Hancıya Vekılunız Doktor T. § kadar gitti. Arkadaşımızın kamptaki çalışmalara ait _ 
Süvari binbaşı Bani, tayyareci yüz- yağan yağmurların Biçer ve Sazlar R. Aras, beraberinde kalemi mahsus ! hazırladığı röportajları bugünden itibaren neşre bat- : 
baş'I Ala, topçu teğmen Vefa, piyade istasyonları arasındaki yolu bozmuş müdürü Refik Amir olduğu halde 1 lıyoruz. İlk yazı yedinci sayfamızdadır. İ 

tEjğmen :Nizam. olmasıdır. Ankaradan giden tamir dün akşam Ankara ya hareket etmiş- :ı m 1111 •ıııı• 1111 •ıtıımıı11 • ı ıı ı mı::• il il• il ıı • rı ıı • ır ıı • 11il•ıııı•1111 • r: 
• Arkası 10 uncuda) katarı hattı tamir etmiştir. tir • 
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Cehennemimde 
Geçen Günlerim 

Miihendisler 
Dun İzmire 

Gittiler 
Avanproie Yerinde 

Tatbik Edilecek 
Zonguldak limanı inşaatı için deniz 

müsteşarı Sadullah Güneyle birlikte 
• Zonguldağa giden Ingiliz Gip mües

sesesi başmüdürü Gip ve yanındaki 
mühendisler, dün şehrimize dönmüş
lerdir. Heyet, bir müddet liman ida
resinde çalıştıktan sonra Izmire git
miştir. Izmir limanı için evvelce ha
zırlanan avaııprojcnin yerinde tatbik 
edilmesi için tetkikler yapılacaktır. 
Mühendis Gip, Izmirden geldikten 
sonra Istanbul liman projesile meşgul 
olacaktır. 

Liman inşaatına ait proje Londra
da hazırlanmıştır. 

Yeni liman tarif esi 
Yeni liman tarifesinin ağustosun 

on beşinden itibaren tatbik edilemiye 
ceği anlaşılmıştır. Yeni tarifede yüz 
kiloya kadar olan eşya muhtelif ne-

San Remo' dan güzel bir manzara vılere ayrılmıştır. Yüz kilodan fazla 
olanlar ağırlıklarına göre tarif eye ta-

P ence remden bakıyorum: 
mavi deniz, palmiyeler, 

bahçeler, biribirinden güzel köşk
ler, ufukta kotralar ... 

San Remonun bu manzarası cen
neti andırıyor. 

Fakat ben kendim cennette de
ğilim, bu manzarayı cehennemin 
bir köşesinden görüyorum. Kendi
me mahsus bir cehennem ... 
Bulunduğum katın bir odasında 

bir tabut var. Günlerdenberi duru 
yor. Bu tabutta Osmanlı Hanedanı
nın son sakit hükUından Altıncı 

Mehmet yatıyor. 

Mehmet Vahdettin, benim ko
cam ..• Talihin hayat yoldaşı diye 
karşıma çıkardığı insan ... 

OlümUne acıyor muyum? Bil
mem .. Ortada birdenbire kırılmış 

itiyatlanıi1 boşluğu var. Bu boşl\.lğu 
etrafımda duyuyorum. Fakat ben
deki asıl kuvvetli his1 acımaktan 

ziyade gıpta etmek ... 

- Ne mutlu ona, diyorum. ölüm 
gibi bir nimete kavuştu. 

Bazan içimden geliyorı 
,.-- Talihe yardım etsem, bu ni-

meti kendi elimle arasam ... 

B en dindar bir kadınım. Bü
tün benliğim böyle bir duy 

guya karşı isyan ediyor. Bu vücut 
bana emanet bir şey ... El kaldır
mıya ne hakkrm var? 
Talih, boş bir dakikasında benim-

le oynamıya karar vermiş. Bir o
yuncaık gibi kırmış, atmrş. Şimdi 

kırık bir oyuncak diye kendi ken
dimi ortadan mı kaldıracağım? .. 
Hayır, buna da isyan ediyorum. 
Önümde uzun seneler var. Belki 
köşe ağzında beni yeni bir hayat 
bekliyor. Neden mücadele etmiye
yim? 

Sonra bu muhitte her taraftan 
bana sıkılan yumrukları düşünüyo
rum. Şöyle diyorlar: 

- Türk kızı, sen aramıza gel
din. Sen uğursuzluk getirdin. 670 

eenedenberi ilk defa olarak bir 
Türk kızı, Kadınefendi oldu her 
ıeyin yıkılmasına sen sebepsin. 
Sen kocanı zehirledin. Burada aş
~ı ile senden başka Türk yok. Siz 
birlik oldunuz. Onu öldürdünüz. 

Böyle tazyikler, ittihamlar kar
•tsından da kaçamam. Canıma kıy 
aam hepsi birden: 

- Gördünüz mü? Diyecekler. Ka 
bahatini ıtiraf ediyor. Zehirliyen 
odur. 

Fcthimeyit ameliyesi yapıldı. 

Ortada zehir olmadığı fennen an
laşıldı. Cahil ağızlardan hi.li. itti
bamlar devam ediyor.Bunlara, hak 

verdirecek bir harekette buluna
mam. Buna karşı da Türklük gu
rurum isyan ediyor. 

Tüylerim ürpererek düşünü

yorum: lki saat sonra ge
ce olacak. Her tarafı karanlık ba
sacak. Alacaklılar elektriği, suyu, 
gazı ıkesmişler, bütün bir gece ka
ranlıkta geçecek. Günden güne et 

rafa bir kat daha yayılan ölüm ko
k usunu daha korkunç bir swrette 
duyacağım. 

Bir musibet yerine baskın yap
mış gibi, gece her tarafta kocaman 
fareler dolaşıyor. Etrafımdaki ha 
va adeta şekil şekil hayaletlerle 
dolu ... Uyku ile uyanıklık arasın
da· saatler geçiriyorum. Hayall~ 

hakikati b{ribirinden ayırmak için 
yatağımdan fırlıyorum. "Ben var 
mıyım, yaşıyor muyum?,, diye her 
taraf mı yokluyorum. 

Bu yalnızlığın içinde kendi ken
dime arkadaş olmak ihtiyacını 
duydum. Hayatımı başından sonu
na kadar yazmak arzusu, mukave
met edilmez bir şekil alıyo". 
Kağıt ve kaleme kavuşunca ke

limeler sel gibi kağıda dökülmiye 
başladı. Ben bunları aylardan, se
nelerden heri ıııayrsız defalar ıdüşün 
düm. Her fikir zihnime nakkoıtıu. 

Şimdi kağıt üzerinde bu fikirler 
yanyana geliyor; satırlar, sayfalar 

kendi kendine doluyor . 
Bu yazacağım hayatın hepsi be

nim mi? Bu, bir gün sinemada gör 

düğüm acı bir hikaye olmasın? 

Yanılmıyor muyum? Bu korkunç 

hayatı başından sonuna kadar ge

çiren acaba ben miyim? 
Belki de korkunç bir rüyadır. 

Belki bir gün uyanacağım: 
- Oh, çok şükür, hepsi rüya i

miş! Diyeceğim. 

Talihsiz hayatımın acılarla 
dolu hikayesini kime o

kutmak için yazıyorum? 
- Bir hükumdarla evlendi, Ka

dınef endi oldu, gözde mcvkiine çık 
tı. Debdebe içinde yaşıyor. Her de 
diği oluyor . 

Diye benim iç.in dedikodular ya 
pan, bana gıpta eden zavallılara 

hakiki hayatın manalarını tanıt

mak ihtiyacını mı duyuyorum? 
Hayır, hayır, yalnız kendim için 

yazıyorum. Yükümü üstümden at 
mak için yazıyorum. Kelimeler ka 
ğıda döküldükçe yüküm azalır gi
bi oluyor, her gece gibi bu gece de 
beni bekliyen kabusnn şiddeti gö
zümde bir an için biraz hafifliyor. 

tık hissim şu: Bu satırları bir 
gün baıtka biri okıursa, oda kıyafe
timle yabancılann karşısına çık

mış gibi sıkılacağım ve üzülece
ğim. 

Fakat başka bir hissim de var: 
Bu dünya cehennemi içinde çek
tilelerimi herkese duyurursam bel
ki de bir değil. binlerce sırdaş der
dime ortak olacak, yüküm hafifli
yecck .. 

Ne diye şimdi bunları düşünüyo
rum? İşte karanlık basıyor. Her 
geceki kabusum beni bekliyor. Bi
raz yukarıda: farelerden, hayalet
lerden bahsettim. Fakat bu elli o
dalı saray; mal ve menfaat hırsile 
ve yarın endişesile gözü dönmüş, 
vahşileıtmis mahlUklarla da dolu .. 
Karanlık cehennemin zebanileri ne 
kadar da çok .... 

N evzal Vahtlettin 
<Arkası var) 

bi olacaklardır. 

Yerli Mallar 

Sergisinde 
Dün Yerli Mallar sergisini yine bin 

lerce kişi gezmiştir. Ecnebi seyyah -
!ardan birkaç grupla Mısır konsolosu 
da sergiye gelnuşlerdir. Televizyon 
yeri hazırlandığından bu akşam ilk 
defa olarak tecrübe mahiyetinde bir 
gösteriş yapılacaktır. 

• 

Hususi Yerlerde Gıda 
Maddeleri Y apılmıyacak 

Birkaç defa tebliğ edilmesine rağ
men şehrimizin bazı semtlerindeki hu 
susi yerlerde, han ve bekar odaların
da hala gıda madde.Ieri yapılıp aa
tıldığı anlaşılmıştır, Bu yasağa ka~·~ 

şı bu gibi maddeleri hi.li. y~m'lkta 
aevam -ı ..... ı.orln şiddetle takıp edıl-
mesi dün yeniden alakadarlara bildi
rilmiştir. 

Motörü Bozulan 

Bir Seyyah Vapuru 
Birkaç gün evv~ limanımıza 1200 

seyyah getiren Agustos vapuru, Bo
ğazdan çıktıktan sonra motörü bozul
muştur. Mazotla işliyen vapur, 16 sa
at deniz üzerinde bocalamış, uihayet 
motör güçlükle tamir edilebilmiş ve 
vapur yoluna devam etmiştir. 

Yugoslav Denizcileri 

Deniz Harp 

Mektebinde 
iki gündenbcri limanımızda bulu -

nan Jadran Yugoslav mektep gemi
sinin talebe ve subayları dün de Is
tanbulun görülmiye değer yerlerini 
gezmişlerdir. Misafir denizciler, öğle
den sonra saat 15,45 te Şirketi Hay
riyenin 47 numaralı vapurile Heybe
liadaya giderek Deniz Harp Okulu -
muzu ziyaret etmişlerdir. 

Dost Yugoslav bahriyelileri Hey
beliadada Deniz talebemiz tarafından 
büyük bir samimiyetle karşılanmış
lardır. Gece Deniz Harp okulunun 
bahçesinde şereflerine bir garden 
parti verilmiştir. 

Bir Dolandırıcı 
Yakalandı 

Şimd~e kadar tavcılık ve manita
cılık surctile bir çok suçlar işliyen ve 
izini belli etmiyen Sait isminde bir 
dolandırıcı yakalanmıştır. Gayet gü
zel türkçe bilen ve Anadolu mahalli 
şivelerini meharetle taklit eden bu sa 
bıkalı, yeni bir usul icat etmiş ve Ye
nicamide Vasilin dükkanından iki al
tın saat, Kapalı çarşıda Sultanadan 
bir pırlanta küpe, bir pırlanta yüzük, 
Sultanhamamında kumaşçı Leonidis' -
ten 60 lira kıymetinde bir top kumaş 
dolandırmıştır. Sait, bu eşyalan 
girdiği dükkanda Anadolulu olduğu
nu söyliyerek ve içi gazete parçalari
le dolu çantasını dükkanda bıraka
rak aşırmıştır. Adliyeye verilecektir. 

Şehır Donatıldı 

3 ncü Istanbul Festivali 
Dün Akşam Açıldı 

Geçen aeneki lealival e'ğlencelerinJen bir intıl>a 

Uçüııcü Istanbul festivali, dün ak- let ve meziyetlerinden birine temas 
şam saat 20,30 da başlamıştır. Bu mü etmek isterim: 
nasebetlP. Parkotelde belediye tara - lstanbul valisine veki.letimin az 
fından 200 kişilik bir ziyafet veril- günleri içinde Istanbul halkının, be
miştir. Saat 22,30 a kadar bUyUk bir lediyenin çalışmalarına gösterdiği 
neşe ve samimiyet içinde geçen bu zi- yardımı ve belediye nizamlarına olan 
yafette vali ve belediye reis vekili bağlılığını şükran ve minnetle anma
Şilkrü Sökmensüer bir nutuk söyli- yı en büyük borç bilirim. Bu kadar 
yerek demiştir ki: faziletli, bu kadar temiz, bu kadar in-
"- Istanbulun faziletli valisi ve tizamı sever, bu kadar neşeli bir halk 

Radyolar 
İçin İzin 

· Alınacak 
Yeni Telsiz Kanunu 

Tatbik Mevkiine Gireli 
Yeni telsiz kanunu. bugünden iU• 

haren meriyete girmektedir. Yeni ka· 
nunun tatbiki etrafında dün alaka • 
kadar makamlara acele emirler veril· 
miştir. · 

Yeni kanuna göre, radyo makinesi 
olanlar, Posta ve Telgraf idarelerin6 

müracaat ederek birer ruhsatnanıe 
alacaklardır. Evvelce almıiuş ruhsat· 
nameler de derhal yenilenecektir· 1 
ağustos 1937 tarihinden sonra radY0 

alanların da hemen beyanname vere
rek ruhsatname almaları icap etrne1'· 
tedir. Bu şekilde hareket etmiyenler 
hakkında kanuni takibat yapılacalc• 
tır. 

Askeri mmtakalarm dışında bul!)' 
nan yerlerdeki ecnebilere de Türk va• 
tandaşı gibi radyo ruhsatnamesT ve
rilecektir. Askeri anıntakalarda. bul11 

nan ecnebiler mahallin askeri idare" 
sinin muvafakatile ve çerçeve anteO 
kulalnmak şartile ruhsatname aJW' 
bileceklerdir. 

Askeri mıntakalar ayrıca ilan edi• 
lecektir. Elçilik, ve konsoloslukl~ 
da, radyo kullanmaları için HariciY' 
Vekaleti vasrtasile ruhsatiye veril"" 
cektir. Kanunun bir maddesine götft 
senelik iicretlerini muntazam verıııi'" 
yenlerden ayrıca ceza alınacaktır. 

Binalarda yapılacak anten tertı,,. .. 
tı için de müsaade almak lizıIJidıt' 
Bunun için aynca ücret iste.nzni.Y6" 
cektir. 

belediye reisi Muhittin Usündağ <:ok kütlesine malik olan şehirlere ne mut E k 
sayın şeflerimizden ilham alarak böy lu.,, şe le 
le bir sezon yaratmakla Istanbul i- Vali vekili, nutkunun sonunda Şef AI 
çin hiçbir zaman unutulmıyacak ru- Atatürkün, arkadaşlarının ve Istan- ıvak/igaf 
hi bir üstünlük göstermiştir. Bu vesi- bul halkının refahı, saadeti için kade- 1' 
le ile kendilerini saygı ile anmayı va hini kaldırmıştır. ŞUkrtl SökmensUe- 6 QSQk 
zif e bilirim · rin nutku şiddetle alkıflanmıştır. B b h ~ Sayın arkadaQlar biz Atatürk ço- • u sa a tan itibaren Beyoğlu 

:. Bu ziyafeti bin davetlinin iştirak Emin"" ·· k ı Jc• 
cuklan vazife lıııkıyız. Bu aşknmızı onu aza an l~inde eşekle n:r 

,. eylediği bir suare takip etmiştir. Fes- liyat yasak edilmi" t• B ="""' neşe ile kemale erdiririz. Neşe, "ah- ş ır. u <: __ .. it "' tival başlar başlamaz §ehim muhte- kırı hare.kfrt ~m,. .. ,....oıo ... ~..-ıl~ 
IJ!ln insanın hakkıdır. Neşe, Cüll'hu- lif yerletindf!n h1ıva,j fi_lr'1,.

8 
... ~ıt··· ah ·-...... u • .uıger kazalar içinde bu 

nyet Ç"'-...... ______ • - ·~· • • •· wr • .t:Sunaan Daşka ıseyazıt, u an - !JUbat birde tatbik olunacaktır. 
yilk kuvvet kaynağıdır. Neşe, ~ağlı- met ve bilhassa Taksim meydanile Nahiye mUdUrlerile zabıta aIJiirle-
ğın, kuvvetin, başanlığın en bar:z te- Karaköy köprüsü, Beyazıt ve Gala- ri bu emrin yerine getirilmesi içitl 
zahürüdUr. Esasen neşe denile'l ha- ta kuleleri donanmıştır. bu sabah erkenden tedbirler alIJllY' 
yat kaynağı Türk ile beraber doğ - d 

F••tı"·•alı'n iJL gu""nü başlamışlar ır. 
muş, onun yüzünde canlanmış, onun 59 ., 111: .------------•] 

dilinde dillenmiş, onun ruhunda. şiir Bugün festivalin ilk günüdür. Pro- ı 
haline inkılap etmiştir. Türk, akınla- grama göre, saat 13,30 da Modada BiRKAÇ SATIRLA 
nnda, savaşlarında, bütün kahraman yelken seçme ve 14,30 da da Dağcı- • ~ 
hk günlerinde neşe denilen bliyük lık klilbilnde tenis seçme müsabakala M aarif Müdürü, belediye d;:iilJ 
kuvveti en yakın, en vefakar arkadaş rına başlanacaktır. Gece Naşit, Bey- encUmenJ azalan ve Uk tedfl• 
olarak yanında bulmuştur. lerbeyinde aile bahçesinde (Çiftçi 1&t mUfettl§lerlnden seçilen öç İdtJll' 

latanbul dünyanın en sıhhatli düğünü) nU oynıyacaktır. bir heyetle birlikte bugün ~~ 
fehridir deki çocuk kamplanm teftişe~ 

B. Şükrü Sökmensüer, bundan ıson- • u dir. 
ra şehrin tarihi ve bedii değerinden Et 1 c uza • 
bahsetmiş, lstanbulun dünyanın en x &talca ve Şileden gayri~ 
sıhhatli bir şehri olduğunu SÖ}liye- • • köy kuuınm KaUta.rY9 • 
rek demiştir ki= A 1 m ak 11!! 1 n ytin e c1e bir Ukmektep açılına&I :: 

"-Bu sözümü belki tifonun bahis "S' rarlqtınbnıf, lntaata başlanı)Jlllf 
mevzuu olduğu bir bir zamanda ga- • _ _. .. J 
rip görenler olabilir. Fakat bütün M aarlf Vekaleti mesleki tedfll'9"-
vatandaşlarım ve bütün cihan bilsin Şehre Civar Yerlere mUdUrtt RUştU, Istaııbul ~ 
ki, bu sözü söyliyen, bir beldenin me- pm Kız Sanat okullamıda ye~~1rıeıl 
suliyetini omuzunda taşıyan, onun Tehacüm Var rls yılı başmda yapılacak ye.aıı--fi 
maddi ve manevi bütün mesuliyetle- ve açılacak ıtubelerl tesbit etnılf 
rini seve seve kabule amade bir in- Son günlerde halk şehre civar yer- Ankaraya dönmtl§tiir. 
sandır. Evet tifo karşısında alarm terden fazla miktarda et satın alını- ' e 
yaptık. Bu alarm Istanbulda tifonun ya başlamıştır. Buna Istanbul kasap- Bazı sandalc.darm dört ldt-., 
mevcudiyetinden dolayı değil, biz A- !arının eti çok pahalıya. satmalan se- fazla yolcu aldıktan gö~ 
tatilrkün çocuklarının vatandaşların bep olmaktadır. Belediye sınır- mUştUr. Bu şekilde hareket ed 
uınumt menfaatlerine tallök eden her lan civanndald kasaplara gösterilen cezalandınlacaktır. 
işte o iş nekadar kilçilk ve basit olsa tehacüm karşısında mütemadiyen ye- e ..-. 
da azamı derece hassasiyet göster- ni dükkanlar açılmaktadır. Çekmece, 8 elediye Fen heyetinden dl# 
meYi vazife bildiklerinden dolayıdır. Maltepe, Kartal ve civarındakilerden ederek aynlan ınübeO ti" 

Arkadaşlar, dünyanın en ileri tanı- başka Raminin KUçükköy denilen Fehmt Amal, tekrar ayni vazifeye 
lan memleketlerinde bile bu hastalık mevkiinde de yeniden kasaplar açıl- yln edUmlştlr. 
nıevcuttur ve memleketimize ni'3bet- 1mıştır. Bu kasaplar kilosu otuz ku- 1 e , 
le daha fazladır. İstanbul, tifo hasta ruştan et satmıya başladıklanndan T rabzon müddelumuınJ!I, .,.ı 
lığının çok olduğu sanılan bir za- Fatih, EyUp, Aksaray ve civannda o- l stanbul mUddeluınuınill1' tJOI' 
manda bile diğer meınleketlerE> nis- turanlar da buralardan et almıya baıt muavini Bay Salih izJnle JstaO 
betle hastalığı daha az ve en sıhhat- lamışlardır. gelmiştir. ~ 

ubir;::;i~~İn ehemmiyeti l'*Al(Vı•ü. g;f~w· A.~~~ 
bu~:·::i!:~.~!~~:"!ir:~:~~!~~ lk l~llfOl§ı •Y8J 
ve komşu dost milletlerin karşıh~lı 
sevgi ve bağlılıklarının tezahürüne 
sahne oluşudur. 

1 
lAğustos 937- , 

· PAZAR Buıün)rii Hava: AZ BULUTLlJ 

Dostlarımızın Istanbulumuzda en 
neşeli, en huzur ve sükönlu günlerini 
geçirdiklerini hatırlatmış olmakla bir 
hakikati ifade etmiş oluyorum. Bu 
gün olduğu gibi yarın da bu kıymet
li dostlarımız Istanbulda daima bir 
kardeş sevgi ve bağlılığını bulacak
lardır. 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun
dan alman mal\ımata göre, yurdu
muzda Ege mmtakasının açık, Doğu 
ve cenubi Anadolunun, Trakyanm bu 
lutlu, diğer yerlerin mevzii yağışlı 
olması, rtızgarların cenubi Anado
luda cenuptan, Eğede garpten, diğer 
mmtakalarda şimalden esmesi muh· 
temeldir. 

DUNKU HAVA 
Sayın baylar, festival vesilesile çok Dün, barometre 759 mfümetre, ha.-

sayın Istanbul halkının yüksek fazi- raret P.n r.ok 32. en JU! 21 .,antieTa.t 

8 inci ay Gün: 31 Hızır:~ 
Arabi 1356 Rurni 1

. 19 
CeımaziyWevvel: 23 TemJllUZ· 24 
Güne,: 4,56 - öğle: 1

2
•28 İkindi: 16,17 - Akşam: 1

:· 50 
Yatsı- 21,19 - 1ms8.k: __:.;....,,-

... pa_r 
olarak kaydedilmiştir. RUzgar ur-t16 

razdan saatte 10 kilometre 
8 

esmiştir. · 

1 
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f"lEK 
Adam Aldırma!. 

Sim ali Çinde Harp Ademi Müdahalede 

Komitedeki Devi etler 
Perşembeye 

Y.eniden Toplanacaklar 

Ne rahat adamlar var. Dünyayı 
bir kaymaklı dondurma gibi görür. 
Gam, kasa\·et köpeklere ziyafet. Kay 
gu namına üstünde toplu iğne bulun
durmaz. Hava po)Taz olur, memnun
dur, lodos olur, yine memnundur. Ha
disatın değişmesi, hükümlerinJn de
ğl~esini intaç etmez. h't yer, ot yer, 
süt yer. Hep ayni tadı, ayni kuneti 
alır. 

Fakat Durgun .. 
iki Taraf ta Haıırhkta 

- Ha\·a bugUn pek sıcak.. dersi· 
niz: ,Çinliler, Şimale 20 Tren 

Dolusu Asker 

Sevkediyorlar 
t ~ondra, 31 (TAN) - Reu-
er ın Tie T . 'd ld y 

IGınata ~. - aıdn en a ıgı maka: 
b gore, ün o aahad ı 

d a.rp faaliyeti ıadece, Japon or-

~unun temizleme harekatm-
ıla ibaret kalmıttrr. 

b&kJ Pon tayyareleri bugün asker 
lna.ı ed4"Jı dört Çin trenini bombardı. 
)' etını.,ıerdir. Pastingfu istasyonu 
~ktadır. JaPon tayyareleri Pe. 
do~ SO kilometre cenubunda şimale 
ket d gitmekte olan yinnl kadar as.. 

'l'i olq tren görmüşlerdir. 
~en-Tsin muharebesi Japonlann 
~ e neticelenmiştir. Çarpışmalar 
~ Inda Fransız muhafaza kıtasma 
~teş açılmış, üç Fransız askeri 
~ anınıştır. Paoling'de bulunan 
~tal Sung - Çe - Yuan hükUınet 
llıe e~erine, şimale doğru yürüme-
~ k lÇin .......... ;_ verdi·· . .. l 'ez 
~. V . "'&44.1.l gını soy emı!i'-
lııekt:ıyete Japonlar hakim görün-

"" r. .reki.n 
haı 3 ~ ~en Japonlar, orada. der-
bır Çı?lı ve 3 Japondan mürekkep 
.\l'ııi asayı~ komitesi kurmuşlardır. 
ele ın:kilde bir komite .. Tien-Tsin'de 
~u\'V lacaktır. Tien-Tsin'deki Çin 

:?~ tehri terketmişlerdir. 
'll'.n.ı.'4GHA.y TUCCARLARI 

Şa ZlYANDA 
bahri nghay tacirleri Tien-Tsin ile 

~ ... c.~uvasa~ın kesilmesi dolayı
"' ~·nuı.u c· 
~1·~ t.,,_ ıne ~derilecek olan -..;rilllzn " 
11>.::a..sı, .Vllzii gonderi}emiyerek top-
~il.QlalCtaan!}R~n biiyUk zararlara 
41en-Ts· · 

'dif ın Ve Pekinle hava ve şi-
~. Ge er nıuvasalası da emin değil
llıahk !:en sene Japonların tazyikile 
...... eıneye il 
·ı..ıı~ed ver meleri efkarı umu-
"ıtilU eSe ~eyecan uyandırmış olan 
~ed.i ki . lamet" komitesi azasından 

bun ~ serbest bırakılmışlardır. 
tııau ~ apon.ya Diyet meclisinde Şi
lltk~1 hadıseleri münasebetile mü
bll8lar ~r olmuştur. Hükumet, me
~ll1'§tlı1t ecıisinden askeri masraflara 
~eru tah ~laraıc 300 milyon yenlik 
Ugt~aın 818at istiyecektir. General 
~k, h~ nıecli~te beyanatta bulu
haı İÇin kfunetın mevcut meseleleri 
~ tılduhkeıi harekat icrasına ha-

'ltıtııa nu söylemiştir. 
~ ~torun endişede olduğu ve Şi 
~ ~.e~el~~eri için mufassal bir 

b Sk ifi .. Söylenmektedir. 
•~~l)ıaı...._ a hukfımeti, Çindeki mu
h'1 bililıı tatili hakkında iki taraf
<i~ltıtııı~ . rnU7.a.keratta bulunduğu 
it, ki §ayialan tekzip etmekte· 

~,on tebliğine 
Vo"e harp 

Qz• 
'l'o1ty lgeti 
~ ~ te~ 31 

(A.A.) - "Tebliğ": 
-.;eltat1 ~Uz .akşamı Şimali Çindeki 

~~d<tlti ar~ıye sahnesinde vaziyet 
~ elttnde §ekilde görünmekte idi: 
'(~il~ &'ebuı~nan Çin kıtaları 29 
~~ l'>e1c:·~sı ~ehri boşaltmışlardı. 
tq..,.,~İllre ının Şlmal sınırlarında bir 
or~"llreıel'iıe kalmıştı. Bombardıman 
~~il ao Yle takviye edilen Japon 
~ tide h·· le.rnrnuz günü Pekinin şi
la~llıahaı~curna geçmiştir. Saat 15 

ac,1 bıraka saat) Çin askerleri silah
~ .. teınllı ~.k esir edilmişlerdir. 
bıı tt..,~ l"gunu saat 15 te bir Ja
!t~ e..,lt.iin Y~0~k.ouchao civarını ve i etl\'ıi<K· kınınde bulunan tepeyi 
ı.. , ıen."'-:~ır. 
~ 48Jtı'de 
lıı~ dahilinde 29 temmuz gecesi şe-
~lıı adeznele sabaha kadar küçük 
bı,~ 8abahı r ,..,~hnuş, fakat 30 tem
~ ı- tarak ::.-ın kıtaıan Tien-Tsin'i 
~ cenuba doğru çekilmişler-

,., a}\l'i 

Geçenki Toplantıdan Müsbet Netice Çıkmadı 

Asiler Mikrop Yayan Bir Casusu Yakalamıılar 
Londra, 31 (TAN) - Ademi Müdahale Tali Komitesinin A

ğustosun 5 inci perfembe günü saat 11 de f qgiliz Hariciye Neza. 
retinde toplanacağı anlatılmaktadır. 

Komitenin dünkü lçtimamdan son-, ... -------------
ra neşredilen tebligde demneıctedır Kont de Martel 
ki: 

Şehrimize Geliyor 
Adana, 31 (Tan Muhabirinden) -

Suriye fevkalade komiseri Kont de 
Martel, yarm şehrimizden geçerek Is 
tanbula gidecektir. • 

f Japonya Harbiye Nazın Ge-ı/-

i
neral Sugiyama bir hava mü·ı Marconi 

Jalcuuı manevra•ınJa 

Komitede temsil edilen dokuz hilkii 
metten gelen cevaplar lngillz plam
nm birçok noktalanna uymakla be
raber, diğer bazı noktalar üzerinde 
de mühim bir görüş farkı bulund~ 
nu göstermiştir. Ali komite bu nokta 
Iar üzerinde görüşmüş ve yeni \'a7i

yetin tetkikı için içtimaı talika karar 
verml5tir. 

BlR NETICE YOK 

Ziraat Enstitüsii 

Talebeleri Uşakta 

·························· Ailesinin 
Alm~nyada 

idamlar ~ 
Prag, 81 (TAN) - Almanya 

da birkaç zamandanberi sık sık 
idamlar wkubulmaktadır. AJ 
man D. N. B. Ajansının kısa 
notlar halinde verdiği bu idam
lann hakiki sebepleri m~hul ol 
makla beraber, ekserisine sebep 
olarak hlyaneti vataniye suçu 
gösterilmektedir. Bundan 15 
gün önce Hamburgda 2 kişi, 

Bresla\.·da S ve Moolhte de 3 ki
şi idam edilmiştir. Bunların bir 
Jasmımn da kadın olduğu söylen 
mekte ,.e bir ecnebi devlet hesa
bına casusluk yaptıklan sebep 

ll~itrJl.!1.~r. Soo -~~!~~ .~ 
ne ayni suçtan dört kişinin dün 
Berlfnde idam edildiği bildiril
mektedir. 

30 temmuz akşamı muharebe vazi
yeti aşağıdaki şekilde idi: 

Japon ordusunun en büyük kısmı 
Yung - Ting • Ho nehrinin sol sahi
linde bulunmakta ve yapacağı taar
ruzu hazırlamakta. idi. Japon ordu
sunun diğer kısmı da Tangkou, Tien
Tsin'i işgal etmektedir. 

29 uncu Çin ordusunun başlıca 
kuvvetleri Paotingfou'ya doğru ricat 
etmektedir. 

Çin bir istikraz 

1:'!!!.1 ll ~~.) - Resmen bil-
dirildiğine göre, Canton - Ceouton 
şimendifer hattı üzerindeki Chertan 
mevküni Kouantoung vilayetindeki 
Meishi mevkiine bağlamak üzere bir 
demiryolu inşası için yüzde beş fa-

Teşekkürü 
!stanbul, 31 (A.A.) - Büyük aliın 

Marconi'nin vefatı dolayısiyle Ata
türk tarafından çekilmiş olan taziyet 
telgrafına Markiz de Marconi tarafın 
dan aşağıdaki telgrafla mukabele ve 
teşekkür edilmiştir: 

Ekselans Kemal Atatürk 

Türkiye Reisiclimhuru 

!STANBUL 
Aziz eşimin ziyaı münasebetiyle iz 

har buyurduğunuz tazizkar teessür
den ve pek büyük kederime iştiraki· 
nizden dolayı, siz ekselansa, en hara 
retli teşekkürlerimi arzederim. 

Maria Cristina Marconi 

B. MuHolini'nin telgrafı 
..... ~ ............ , V4 \rt.n..1 - Buyuk !tal-

yan alimi Marconi'nin vefatı dolayı
siyle Başvekil İsmet İnönü tarafın. 
dan İtalyan hükumeti reisine çekilen 
taziyet telgrafına B. Mussolini, aşa
ğıdaki telgrafla mukabele etımiştir: 

İsmet İnönü 

Başvekil 

İSTANBUL 
Ayan azasmdan Marconi'nin elim 

ziyaı münasebetiyle Cümhuriyet hü
kfımeti namına ekselansınızın izhar 
ettikleri teessürden pek mütehassis 
olarak ekselansınızdan şükran hisle
rimin kabulünü rica ederim. 

Mussolini 

izli 3 milyon lngiliz liralık bir istik
raz akti hususunda Çin hükfımetiyle 
British and Chinise Corporation Li
mited müessesi arasında itilaf hasıl 
olmuştur. !istikraz tahvilleri münasip 
zamanda Londrada ihraç ediecektir. 
Tuz varidatı bu istikraza karşılık 
gösterilecektir. 

Bu suretle, komitenin dünkü top
lantısından hiç bir müsbet netice 
çıkmadığı anlaşılmaktadır. Buna da 
sebep olarak, ispanyadaki gönüllü-

lerin çekilmesinden evvel muharip 
hakkı tanınması meselesini gö~mek 
istemiyen Sovyet görüşile, bu mesele 
hakkında hiçbir cevap vermemiş olan 
Alman ve ltalyan mümessillerinin 
hareket tarzı, gösterilmektedir . 

MATBUAT NE DiYOR? 

Almanyada matbuat bu mesele 
hakkında gayet ketum davranıyor. 
Italyanlar ise, Franco'nun muhakkak 
muharip tanınmasında ısrar ediyor

lar. 
Fransız matbuatı bitaraf olmakla 

beraber Sovyet Rusyanın hattıhare-

ketini takdir eylemektedir. Matbuat
ta hiıkiın olan fikre göre hem Gran· 
di, hem de Ribbcntrop gönüllülerin 
(',P.lrİlmA mP.ı:u>lPsini niğıu• auc=::!alJOt!U 

evvel konuşmaktan çekinmektedir
ler. 

Echo de Paris; Fransız - Ingiliz 
tezile, Alman, Italyan tezi arasında 
büyük bir uçurum bulunduğunu yaz· 
maktadır. Diğer bazı gazeteler, ko· 
mitenin gelecek içtimaına kadar hu
susi görüşmelerle, uyuşmaya doğru 
bir yol aranacağı fikrindedirler. Ma
amafih, neticenin müspet mi, menfi 
mi olacağı yine malum değildir. Her
halde, Ingiltere ve Fransa bu vadide 
biribirlerine yardım edecekler ve 
karşı tarafın ümitlerini suya düşüre
rek, onlarsız dahi olsa lspanya ile 
anlaşacaklardır. 

Harp Vaziyeti 
Teruel, 31 (A.A.) - "Havas ajan

sı bildiriyor:,, 
Beşinci kolordu kıtaları, dün sabah 

Terriente kasabasını işgal etmişler
dir. 

Nasyonalistler ayni zamanda hükii 
met kıtaatı hatları içine giren Uç va
diye hakim olan Saldon kasabasına 

Uşak, 31 (A.A.) - Ankara Yük-

sek Ziraat Enstitüsü ve Yüksek Zira 
at Fakültesi son sınıf talebesinden 

22 kişilik bir grup doçent B. Esat 
Yüzdağın başkanlığı altında dün şeh
rimize gelmiş şeker fabrikasında ve 
Kalfa köyünde tetkiklerde bulunmuş 
Yılancıoğlu mensucat fabrikalar:m 
belediyenin yaptırdığı mezbahayı, 

stadyomu, hali ve el dokuma tezgilı
larını gezmiş ve görmüşlerdir. 

doğru da bir kol -göndermişlerdir. 
Hükilmetçilerin mukavemeti, bu de
fa ciddi olmuştur. 

Milisler acele kazılmış bir siper 
hattına yerleşmeğe çalrşmışlarsa da 
bir ihata hareketi ve topçu ile hava 
kuvvetlerinin faaliyeti karşısında çe
kilmiye mecbur olmuşlardır. Hüku. 
met kuvvetlerinin dilmdarlarınm hat 
tı ricatleri kesilmiştir. Nasyonalistle. 
rin eline elli kadar esir bırakmışlar
dır. 

Akşam üstü nasyonalistler kendi. 
lerine tayin edilmiş olan hedeflere 
vasıl olmuş bulunuyorlardı. Ve milis
ler de cenuba doğru çekilmeğe de· 
vam ediyorlardı . 

Hastallk Mikrobu 

Yayan Bir Casus 
Salam.anca, 31 (A.A.) - Havas 

ajansı muhabirinden: 
Pampelun harp divanı, dün nasyo

nalist hatları arkasında uyku hasta
lığı ve tifo basilleri neşretmek teşeb
büsü ve casusluk cürmiyle iki Fran
sızı idama mahkfun etmiştir. Mah
kfımların merkezi Londrada bulu. 
nan bir teşkilattan aldıktan emir ü
zerine hareket ettikleri söylenmek
tedir. 

Bildirildiğine göre Burgos hüku
meti, bu meseleden Milletler Cemi· 
yeti sekreterliği ile Avrupa Başveka
letlerini haberdar edecektir. 

Ingiltere ile Italya Arasında 
B frkaç gündür lngiltere Ue 

Jtalya ara.<Jmda eski dostlu 
ğu iade için yeni teşebbüsler vu
kubulduğundan bahsolunmakta, 
hatta Mister Edeın'iın Romaya gi
dip Du~e ile görüşmesi ihtimali i
leri sürülmektedir. Birkaç gün ön
ce de lngilt~re Başvekili Mlstf'r 
Nevllle Chamberlain, Italyaom ln
giltere Sefiri Kont Gra.ndl)i kabul 
etmiş ve bir bu!;uk saat kadar o
nunla lngiltere - ltalya münase -
betleri üzerinde görU~nıüştU. 

Londra gazeteleri tarafından ve
rilen malumata göre Mister Cham 
berlaln, Başvekilliğe geldiği gün -
denberl lngiltere.nin dışişlerile sıkı 
fıkı alakadar olmakta, hatta ka.ı 
binedeki arkadaşlarına dışlşlerin 
kendislle Hariciye N azırma bırakıl 
ID88IBI istemiş bulunmaktadır. Ka
bine de umumi esaslar üzerinde an
laştıktan sonra bu talebi kabul et
miş bulunuyor. 

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

büyük ehemmiyet tebarüz etmek- bazı mühim meseleler kal1}ısında 
tedir. aldığı vaziyetten, onun ltalyaya kar 

Mülakat esnasında konuşulan şı kati bir taarruza geçeceğine ka-
noktalara gelince, diplomat muha- naat hisd etmiştir. Anlaşılan Mis-
birlerin üzerinde tevakkuf ettikle- ter Chamberlain, Kont Grandiye, 
ri en miihim esa."lar şunlardır: bunun tamamlle bertaraf edilmesi 

Kont Graııdi yakında tatilim ge- · lizımgelen bir hayal olduğllllu söy 
çirmek üzere ltalyaya gidecek )emiştir. Çünkü lngiltere kendi me 

ve bu fırsattan L~tifade ede- nafünden fedakarlık etmek iste • 
rek lngllterenin Akdenizdeld men- memekle beraber başka hiçbir dev-
faatlerini karumak için lüzum gör- Jetin menfaatlerine de göz dikme-
düğü tedbirleri almakla beraber 1- mektedir.,, 
talya ile dostça teşriki mesai siya- Mister Chamberlain lle Kont Gra.n 
setini de llerletmlye hazır olduğu- dl arasında vukubulan mülakata 

· nu anlatacaktır. dair Loodra gazeteleri tarafından · O ally Telegraph'm diplomat verilen bu tafsilat, lngtltere lle J. 
muhabirine göre: "Mister talyanm vaziyetlerini tasfiye et • 

Ch~berlaln, Kont Grandiye in- mele dileğinde olduklanm göster -
gllterenin ltalya tarafRJdan bes- mektedir. 

nm bu yüzden Garbi Akdenlzde ve 
ispanya harbinde faal bir rol al
dığı tahmin olunuyor. lngiltere i
se, ltalyaya böyle bir fikir besle • 
mediğinl, hatta bu düşünce\'i ta
mamile gayri varit saydığını· temin 
etmiş, menfaatlerinden fedakarlık 
etmemekle beraber, başkaları.um da 
meşru emellerine ve menfaatlerine 
hürmet ettiğini anlatmıştır. 

Bundan iki tarafın bir anJaş
mıya doğru adım atmaları 

imkinmm hazırlanmış olduğu , .e 
lngiltere tarafından vukubulan bu 
teşebbüsün müspet bir neticeye 
doğru ilerliyeceği tahmin edilmek
tedir. 

lngiltere De ltalyaom &nla..~ması 
AkdenJzde huzur ve stikllnetln hü
kUın sürmesi bakımından elbet çok 
mühimdir. 

- Aldırma! O da lazım. der. 
- Tifo vakaları artıyormuş, dik-

kat et! dediniz mi f 
_ Adam aldırma! Allah birde 

verdiğini beşte almaz. Cevabını ya
pıştırır. 

Tasasız bir adamdır. Görüşüyoruz 
- Sıcaklarda kavun, karpuz doku· 

nuyor. 
- Aldırma! Onun yapıcısı iyi yap. 

mıştır. Bir şey olmaz. Hem sen bu
radan girene bakma! Buradan çıkana 
bak! 

- iyi amma barsaklanm bozulur 
diye korkanın. 

- Korkma! Korktukça üstüne ge
lir. 

- Asyada da muharebe başladı. 

Allah vere bir harbiwnumi çıkmasa. 
- AJdmna1 Kırk ;)11 kıran olmuş, 

eceli gelen ölmÜş. Ben Harbiumumi· 
de dört ay palamut yedim. l~imin 
kurdu kınldı. Bak turp gibiyim. 

- Hayır! işler bozulur diye kor
kanın. Harp bu, kolay mı! Dünya 
büyük felakete uğrar. 

_ AJdırma! O işleri idare edenler, 
senden, benden akıllıdırlar. Senin ne
ne gerek! 

- Doğrusun amma, ben A nu~ 
nm gidişatını pek beğenmiyorum. 

_ Hoş gör, dedim ya! Belki altı 

üstünden i~i çıkar. Şimdi sen benim· 
le bir beş kUşat oynuyor musun! 

Yarabbi ne rahat adam! Ne gıpta 
edilecek mahluk! Lakin gel de onun 
gibi ol! Mümkün mU? 

B. FELEK 

Almanya ile Ticaret 
J 

Müzakereleri 

Durdu mu? 
Dün piyasada dolaşan bir habere 

göre, Türkiye ile Almanya arasında 

ki ticaret müzakereleri kısa bir müd 
det için durmuştur. Türk heyeti reisi 
Faik Kurdoğlunun bugünlerde şeh

rimize gelerek talimat alacağı söy
lenmektedir. 

Ankarada Tifo 

Mücadelesi 
Ankara, 31 (Tan muhabirinden)

Sıhhat müdürlüğü tifo vukuatına kar 
şı acele ve müessir tedbirler almış
tır. Şehrin muhtelif yerlerinde aşı is 
tasyonlan kurulmuş ve derhal faa
liyete geçilmiştir. Gıda maddeleri sa 
tan esnaf aşılanmıya mecbur tıutul
muştur. 

Şehrimizde tifo azalıyor 
Istanbulda son 24 saat zarfında 

13 tifo vakası görülmüştür. Yeni mu
rahhasalar, bilhassa aşısız kimseler 
arasındadır. Dün, 5968 kişi birinci, 
5560 kişi de ikinci aşı yaptırmıştır. 

Mandalar Komisyonu 

Filistin Meselesini 

Konuştu 
Cenevre, 31 (TAN) Bu sabah man. 

dalar komisyonu toplanarak 32 inci 
fevkalade içtimaınr akdetmiş ve Fi
listin meselesini görüşmüştür. Yük· 
sek Arap komitesinin murahhas he
yeti komisyona bir muhtıra vererek 
Ingiliz tahkik komisyonunun Filistin 
kargaşalrklan hakkmdaki tahkikatı 

tarafgirane yapmış olmasını protes
to etmiş ve bu kargaşalıklardan do
ğan mesuliyetin lngiliz hükfımetine 

yükletilmesi lazııngeleceğini bildir
miştir. 

"il~ Ye su· 
~ Jal>on a.hendazlarile takviye e-
lıııa~ ftaat ~~taları Tangkou istih-

t'dir. te hücumla zaptet-

Londra gazeteler •• ılo Chamberla 
in Grandi mülakatı mtinasebetile ver 
dikleri bu malfunattan lngiltere 118§ 

vekilinin dış siyasa işlerine verdiği 

leoen meşru emeller aleyhinde hiç Ingllterenln telakkisine göre, J. 
bir kasti bulunmadığını bilhassa 1- talya lngiltereden çekinmekte ve 
zah etmiş bulunuyor. Bazı deli.De onun kendine karşı hazırlanmakta 
göre, ltalya hükiımetl, lngllterenln olduğunu zaıınetmektedlr. ltalya-

Nitekim centilmen anlaşması bü
tün Akdeniz devletleri tarafından 
memnuniyetle karşılanmıştı. 
Bakalım bu defakl teşebbüs ne 

netice verecek'! 

Komisyonda bulunan lngiliz müs
temleke nazın B. Ormsby Gore, In
giltere hükumetinin, Filistindeki Ya
hudi ve Arapları müvazenc halinde 
tutmakta olduğunu,maamafih lngilte 
renin bu plana bağlanmadığını, bu 
planın değişebileceğini söylemiştir. 

Hayfadaki katolik kilisesi pisko
posu Hayyann Hiristiyan Araplarını 
temsil etmek üzere Cenevreye gele
ceğJ bildirilmektedir. 
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Kıskançlık Yüzünden 

Sevd"ği Kadını Ağır 
Surette Yaraladı 

Suçlu, Dün 7 evkif Edildi 
Dün Büyükderede kıskançlık yüzünden bir cinayet oldu Fer

hat isminde biri ıevdı~ği kadını kıskançlık yüzünden tehlik:li su
rette yaraladı. Ferhat, dün Müddeiumumiliğe verildi ve tevkif 
edildi. Hadisenin tafsilatı tudur: 

r~~--~ i Mütecaviz 
_Suç üzerinde 
j Tutuldu 
~ 
~ 

- Bu sene PARiS SERGiSiNE ~ 1 
Tertip edilen seyahatlerin en gUzell 
10 Eyh'll Çelyo vaporile hareket 

~D!K PA~S PRAG V!YANA BUDAPEŞTE BÜKREŞ 
2 gun 7 gun 3 gün 3 gtin 3 gün 1 gün 
İkinci mevki seyahat birinci sınıf otel T.L. 295 

Fazla t~~si~a~ ve N A T T A Galatasaray 
Broşur ıçın Tel. 44914 

Yerler si.iratle tutuluyor. 

--------------------------· TE PEBAŞI l!B~E~iNDE I 
BugUn saat 17,5 ta 

3 FRAf ELLiNi'lerle 
Buyuk VARYETE TRUPU nun iştirakile 

Fevkalade Matine 
20 muhtelif numara 20 

Günün programı - ı-.tanbul 
Oğle Nertriyatı : . 

Saat 12,30 Plakla Türk musiki~~ 
12,50 Havadis, 13 Beyoğlu Balk:SU 
gösterit kolu tarafından bir ten 
14 SON. 

Ak!jam Neşriyatı : 
Saat 14 Galatasaray klübUil~~ 

33 neti yıldönümü münasebeti ra· Taksim stadında yapılaca..:ıc lllf t· 
sim ve Admira - Galatasaray ~
bol maçı, 8,30 Plakla dans ınuıa· 

Zonguldağa 
50 Mahkum 
Giinderiliyor 

Beyoğlunda Kuzukulağı sokağın
da seyyar sütçü Ferhat bir sene
denberi Saliha isminde bir kadınla be 
raber oturmaktadır. Son zamanlarda 
Saliha Ferhadı kıskandırrnıya başla
mış ve bu yüzden araları açılmıştır. j 
Ferhat Salihaya çok yalvarmış: 

Küçükçekmece jandarma 
kumandanlığı, dün Müddei
umumiliğe Bayrak adlı bir 
delikanlı vermiştir. Bayrak, 
hırıızlıktan ve bir kad'ına te
cavüzden •uçludur. iddiaya 
göre, Küçükçekmecenin Av- i 
cılar köyünde Ambarlı ma
halleainde oturan Mehmet 

r~fikcuı Fatma, bir gece e-' Kalp durması 
vınde yalnızca yatarken ~ 

Gazete ve Mecmua 

Sahiplerine 

kisi, 19,30 Konferans: Ordu saYbir 
vı Sellin Sırrı Tarcan (Parisde • 
gezinti) 20 Müzeyyen ve ~r~~d~!e 
ları tarafından Türk musıkiS1 ı1 
halk şarkıları 20,30 Ömer Rıza. t 

0
: 

rafından Arapça söylev, 20,45 ~an 
zaffer ve arkadaşları tarafın ıa.rı 
Türk musikisi ve halk şarkı 15 
(saat ayarı) 21,15 Orkestra 2~· si 
Ajans ve borsa haberleri ve c :a
gi.inün programı, 22,30 Plakla sJ1 
lolar, opera ve operet parçal 
23 SON. 

mahalle komşusu B~yra~ Neticesi ölmr ş 
damdan yavaşça eve ınmıf Balmumcu çiftliği civarında bir ha- Basın Kurumu Başkanlığından : 

• Gtlnün. program özü 
SEN.FONILER 

- Ne olur, beni öldür de kıskan
dırma, demiştir. Fakat, Ferhadm kal 
bine giren kurt kendisini rahat bı
rakmamıştır. Ferhat, dün Salihanm 
Büyükderede Çayırbaşı caddesinde 
Cami sokağındaki evine gitmiş, yine 
mutat kavga başlamıştır. Bir aralık 
Ferhat ekmek bıçağını çektiği gibi 
kadına saplamıya başlamıştır. Kadrn, 
dört yerinden tehlikeli bir surette 

ve Fatmanın altınlarını ve vuzda cesedi bulunan Caferin ölU- Gazete ve mecmua klğıtlanndan 
1937 mali yılında daha az gilmrlik 
resmi ile . girecek· mahdut miktarın 
gazete ve mecmualara tevzii gekli ü
zerinde Çalı§ma vazlf esi alan komlo
yön, vazifesini bitirmi~tir. 

15.35 Roma kısa dalgası: s~: 
fonik konser (Mussorgski, Sab 

Bursa Müddeiumumiliğinden adli
ye müfettişliğine terfi eden B. Ce-

e,yasını çaldıktan aonra da mil hadisesi diln anlaşılabilmiştir. 
birdenbire üzerine atılarak tıbbıadlinin verdiği rapora göre, ö

lüm, kalp durması neticesidir. Cafe
rin havuzun civarında dolaşırken ·bir 
denbire öldliğU ve sonra içine yuvar
landığı analşılmıştrr. 

ta, Glazounov). • 
HAFİF KONSERLER 1ı 

mil, Edirne, Imrah ve Zonguldakta
ki yeni ceza evlerile meşgul olmak 

üzere dün Istanbula gelmiştir. Zon
guldak (Tilrkiş) kömür şirketine yer 

leştirilen 150 mahk\lmdan çok istifa-

tecavüz etmek istemiştir. 

F atmanın fer yadına komfU
lar yetifmişler ve Bayrağı 

cürmü meşhut halinde yaka
lamışlardır. Bayrak tevkil 

de edildiği için şimdi de Kömüriş şir- yaralandığı için derhal Beyoğ111 Zü
keti vekalete müracaat ederek ma- kur hastanesine kaldırılmış ve Fe-r-

hat ta Sarıyer polisi tarafından clin
denlerde çalıştırılmak üzere mahk(lm de bıçağıyla yakalanmıştır. Tahkika-

t edilmiştir. Y ahında mu.ha
~ kemeaine bcqlanacaktır. 
,,..._,. I lir I I" .l'\#'11'~ 

istemiştir. Bay Cemil Istanbul ha- ta müddeiumurnt muavinlerinden Sevdiği 

Gence Kaçan 
pisanesinden marangoz, duvarcı gibi 
inşaat işlerinde çalışabilecek 60 mah

kum seçmiştir. Bunları Zonguldağa 

götürecek ve Kömilriş madenlerinde 

yeni bir ceza evi daha yaptıracaktır. 
Bu ceza evlerinin her tUrlU masraf
larını şirketler vermektedirler. Bura
daki mahkumlara her gün altmışar 
kuruş, ayrıca senede dört kat elbise 
verilmektedir. Şimdi yeni ceza evle
rinde 800 mahkum çalışmaktadır. 
Bunlardan dört yüzü Imrahda, 15 si 
Zonguldakta, 250 si de Edirne Yanık
kışla hapisanesindedirle~'. 

iki Kumarcı 

Para Cezasına 

Mahkum Oldu 
Dün sabah Kanber ile Kadir ismin

de iki arkadaş, Yenipostane arkasın
da Cedit hanının önünde zarla kumar 
oynuyorlarken, polis kendilerini cür
mü meşhut halinde yakalamış ve meş 
hut suçlar mUddeiumumillğine ver -
miştir. Sultanahmet sulh birinci ceza. 
za hakimi bunları muhakeme etmış, 
ve ikisinin de suçlarını ıe.bit görerek 
ikişer lira para cezasına mahkflm et
miştir. 

Ahmet Remzi Berkmen el koymuş ve 
tabibiadil Enver Karan da yaralıyı 
muayene etmiştir. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Muslukları 

Yakalanan 

Satarken 

Çocuk 
Nuri isminde 12 yaşında bir çocuk 

Tacettinin bahçesine girmiş ve mus
lukları çalmıştır. Nuri, bu musluklan 
satarken mahalle bekçisi tarafından 
yakalanmıştır. Dün meşhut suçlar 
mliddeiumumiliğine getirilmiş, mUd 
deiumumilik, suçlu çocuğu Sultanah
met sulh üçüncü ceza mahkemesine 
vermiştir. Muhakemesine gizil olarak 
bakılmıştır. 

Oç Köylünün 99 

Bir Kız 
Müddeiumumilik 

Takibata Lüzum 

Görmedi 
Elieave isminde genç bir kız Kamil 

isminde bir delikanlıya kaçmıştır. E
lisavenin babası dlln müddeiumumili
ğe müracaat ederek Kamilin kızını 

kaçırdığından şikayet etmiştir. Müd
deiumumilik Elisaveyi yakalatmış ve 
dün de isticvap etmiştir. Elisavenin 

Lirasını Dolandırmıc yaşı yirmi üçtür. Müddeiumumilikte 
~ kendisini şöyle müdafaa etmiştir: 

MahmutpaşaGa sUtçülük yapan - Ben Kamili seviyorum. Ynşım 
Mustafa,Eskişehirden lstanc>uıa geleq_ 23 tür. O, beni kaçırmadı .Ben ken
Ali,Mehmet ve Yusuf isminde 3 köylü dim ona kaçtım, evleneceğiz. 
nün 99 lirasını dolandırdığı iddiasile Müddeiumumilik, Elisave 18 yaşr
zan altına alınmıştır. Mustafa, Eski- m bitirmiş ve rUştünü ikmal etmiş ol
şehirden süt göndermeleri için bun- duğu için takibat yapnııya lüzum gör 
!arla pazarlığa girişmi!f ve 700 lira memiş ve kendisini serbes bıraknıış
vereceğin.l söyllyerek depozito baha- tır. Elisave müddeiumumilikten çrk
neslle 99 lira almıştır. Zabıta tahki- tıktan sonra bir otomobille doğruca 
kata başlanllştır. KA.mile gitmiştir. 

- Hatta, dedi. Buna: rezaletten ziyade ırz mese
lesi demeli rrz meselesi. 

- Acayip acayip! Neler oldu ki? 
- Neler olacak? Benden evvel zatma ait mesele· 

ler çıktı. 
- Bu rezalet mi bana ait? 
- Hepsi. 
- Aman.in Efendi Hazretleri! 
- Artık beldede ildım.iz de halk maskarası olduk. 

Sarayburnu açıklarında bulunan 
cesedin hüviyeti bütUn araştırmala
ra rağmen anlaşılamamıştır. 

Fazla Rakı liİP 

Saldırmaya Sardmış 
Evvelki gece Arpacı hanında bir 

hô.dise olmuştur. Handa yapılan bir 
düğünün davetlileri arasında bulu
nan Ali, sıcakta fazla rakı içtiği için 
kamasını sıyırarak arkadaşlarına sal 
dırmıya başlamıştır. Polis, hiçbir ha
diseye yer vermeden Aliyi yakalamt'! 
ve dün meşhut suçlar müddeiumumı
liğine vermiştir. Sultanahmet birinci 
ceza hakimi Aliyi muhakeme etmış, 
suçunu sabit gördüğü için kendisıne 
üç gün hapis cezası vermiştir. 

Teşekkür 
7-~vci.m Hüseyin Avni Akça boğazın 

vefatı sebebııe teıgrax ""' ili~ı-.ı..uvıa 

beyanı taziyet eyliyen ve bizzat ce
naze merasiminde bulunarak teeaslir
lerimize iştirak .eden akraba, .ahbap 
ve dostlarımıza ayn ayrı teşekküre 

ve cevap itasına tessürlerim mani ol
duğundan arzı teşekküre muhter~m 
gazetenizin tasavvutunu rica ederim. 

Merhumun zevcesi: Hayriye Ak~a
boğaz. 

Adalar sulh bahkemeslnden: Hey~ 
belitle Değirmen sokağında 55 No. 
rada sakin iken 15-Şubat-936 ta
rihinde vefat eden Nimetin kUçilk ço 
cukları Cel~si, Ulker ve Nazmiye 
mezkuı: evde sakin büyük kardeşleri 
Alp Görlingenin vasi tayinine karar 
verildiği ilan olunur. 

Ağustosun ikinci pazartes günü 
saat 13,30 da cemiyetin merkezinde, 
Istanbulda çıkan bütün ga.zete ve 
mecmua sahiplerinin· mümessilleri 
toplanacak ve komisyonun elde t:tti
ği neticeyi müzakere ederek karar
laştıracak, hal 3eklini Matbuat U -
mum Müdürli.iğUne arzedecektir. 

Gazete ve mecmua sahiplerinin bu 
toplantıya bizzat gelmeleri veya bir 
mümessil bulundurmaları rico. olu
nur. 

Mevludü Nebevi 
Deoo subaylarından merhum Nec

det Suner'in ruhu için Beylerbeyi is
kele camünde 3 ağustos 937 salı gU
nü öğle namazından sonra mevlüdu 
nebevi okutturulacağmdan akraba ve 
kendisini seven dostlarının teşrifleri 
rica olunur. 

Merhum Necdetin ana ve babası 

OLUM 
Eski Galatasaray müdürü Faik 

Kurtun karısı Saime Kurt müptela 
olduğu kalp hastalığından kurtula
mıyarak dün gece vefat etmi,tir. 
Cenazesi bugiln Haydarpaşa Nümu
ne hastanesinden saat 10 dıı kaldırı
larak Eyüpte öğle namazı kılınıp E· 
dirnekapı aile kabristanına defnedi
lecektir. 

Bebek Bahçe.inde Balo 
Ortaköy Frkaraperver Cemiyetin

den: 

Cemiyetimiz, köyümüziln ilk okul
larındaki yoksul yavrular menfaati
ne 7 ağustos 1937 cumartesi saat 18 

7.10 Berlin kısa dalgası: Sııb~· 
konseri. 8.15: Konserin de~'.l ıcı· 
9.15: Koro havaları. 9.2() Parıııge
sa dalgası: Plak. 10,30: 

18 za. 11.50: Keza. 13 : Konser. ıı• 
Be~lin kısa d.~lgası: Orkestra ~~İ' 
serı .. ı.3 .. 10 Bukreş: Rom~n 1: 
musıkısı. 15 Paris kısa dalgııB<ı1lo 
Konser nakli. 14.15 Berlin kl· . 
dalgası: Orkestra. 15.55 Bilktfı~ 
Romen halk musikisi. 16 Peşte ııc 
sa dalgası: Askeri bando, }la • 
musikisi, keman musikisi. 18 P1ıı 
te: Çigan musikisi. 18,4:5 ser ;9 
kısa dalgası: Bando muzika912 
Varşova: Küçük orkestra. 1 ·3o 
Bükreş: Eğlenceli musiki. 1~ef 
Moskova: Plak konseri. 19.30 ! · 

te: Salon orkestrası. 19.50 J.,aı· 
zig: Mandolin, Gitar, el arınonı 1~ aarkı vesaire. 20 Berlin kısa. .. d:ı:ı: 
gası: Pazar konseri. 20.40 Bul<r!I;: 
Koro. 20,50 Paris kısa dalgıt~ 
Kahvehane musikisi. 21 var~0 
Balet musikisi ppl8.klan. 21 ı.a~ 
zig: Şarkılı büyük program ve 00 
listler. 21.15 Bükreş, Radyo ~~a.
orkestrası. 21,40 Prag kısa dBk

1
g,! 

sı: Plak konseri. 22 Beriın -J,'ı'JY 
dalgası: Karışık program. ,,-ı ~ 
Pt~g-kİsar. d~lgas;·: Ask~rl k~t· 

OPERALAR, OPERETLER ··ver 10,45 Berlin kısa dalgası: . Ji• 
Postillon von Hollerbrunn,, isı:ss. 
musikili piyes. 18.40 Roma ·"Jsi.. 
dalgası; ltalyan operet musı ~ 
21,20 Peşte: Grety'nin "Çift b o
sisler,, isimli opera piyesi. 22 !ı
ma: Puccini'nin "Madame ''v 
terfly,, operası. 

MUHTELiF Gil ,, 
22.45 Berlin krsa dalgası: 

nün spor haberleri. ~ 

uıe-
den sabaha kadar devam etı:nek aıosıl 
re Bebek Bahçesinde bir kır b 
tertip etmiştir. ibtİ" 

Hasılatı bir çok yoksulların 
1 

ı;ıJ• 
yaçlarına sarf edilecektir. Kır. bfl. t~i'i 
nun neşeli geçmesi için ceı:nıye tıt• 
birçok fedakarflıklar göze alı:nl!f 

YUzba,mın verdiği zılgıt ikisini de çorbaya dönd~ 
milştil. Kadı oturunca, ctippesinin altında sakladı 
iki defter çıkardı. Bunlardan biri vilayet diğeri nezBI" 

ret şifre miftahı idi. Mebus: 
- Evvela nereden başlıyacağız ? 
Dedi. Kadı kayma«am vekili sıfatile! 

' k~ 
- Ben evvela vilayete, makamdan bir şifre çe ol 

rim. Nezarete de ayrıca yazarım. Zatıaliniz de ne Y 
da münasip görürseniz yazınız. .., .. Ü" Eğer bir neticeye iktiran ettirmezsek ... -79-

Mebus, var talakatini kullanıyordu. Beliğ bildiği 
bütUn ayınlı kelimeleri, fasih kaflı kalkalaları, tecvi- · 
din bütün ıkavaidini iki dudağile, sivri gırtlağı arası
na toplamış ptiekürllyordu. Macerayı, istediği, beğen
diği gibi ve mübalaga edebildiği kadar baştan ayağa 
anlattı. Hacı bir elini dizine vuruyor, diğer ellle sa
kalını avuçluyordu: 

-Eyvah! Son demde bu da mı oldu? Karnnız kı
zımız dillere mi düştü hele ... Eyvah .. 

Diyordu. Oy le ki, mebus bir aralık, herife inme 
ineceğinden ~Uphelenerek Ustiln'körU teselliye başla
dı. Ve srk sık bundan ıkurtulmanm çaresi nedir? diye 
bir söz sarfettiğinjn, Hacı nihayet farkında oldu ve 
bu çareyi sordu. DUmbelekzade mUhim bir cevap 
verdi: 

- Bir netice! kat'lyyeye raptetmeli. 
Bu, ne olabilirdi? Şüphesiz Günerl yan tarafına çe 

kip meseleyi bitirmek, ikisinin de dili varmıyordu. Fa. 
kat ikisinde derin bir hiddet ve kin uyanmıştı. Inat, 
kin, icötültik damarlarını patlatacak derecede şiş

mişti. 

Dümbelek arada bir k8rUğU çeld,tiri çekiştiriyor· 
du. 

- Hem bu nereden geliyor? En ya'kınnıızdan. En 
candan akrabanız olacak çapkından. Onun kız almıya 
niyeti yok, belki intikam almıya kasti var. Kız böyle 
mi alınır? Memlekete rezili rUsvay ettikten fJOnra mı 

ü ~ün edilir? Ne soysuz şeymiş o! Affedersin Hacı 

Efendi emma,, pek haramzade bir .. 
He.cıda sabır ve tahammül tükenmişti. Sarığını 

cUppesini bir yana çarpıttı. Nezaketi, ıstılahperdaz
lığı pencereden fırlattı ve kendi tabiatinin olanca 
çirkef1iğini taiuna.rak, sedir üzerinde dize kalkıp 
haykırdı: 

- Ona kız mı? O dürzü dölüne kız mı verirlın! 
Mebnıı kendl lisanile de tasdik ve telakki ettiği 

bunca rezaletten sonra Günerden çoktan vaz geç
mişti. L!kin şimdi kalbinde bir inat tutuşuyordu. Ve 
içinden verdiği karar müthişti. Kendi kendine: 

- Inat için alırım ve o gece inat için boşarım. Bu 
hal ile o piçoğlu piç te kalmaz. Görsünler bakalım 
k.iım kimi terzil edecek! Artık kızın kosta.klığr, anası
nın serveti, Yörllk oğullarının nüfuzu darı kadar kU
çUl.m.UştU. Hırsından tutuşuyordu. Güncrl kız çıkmadı 
if tirasile boşamıya yemin etti. 

BUtfuı bu işlerde kızın ne kabahati var? Civar ka.- · 
sabalara kadar yayılacak bir iftira altında genç 
kızın düşeceği vaziyet ne olacak? Günah, savap, 
cinayet, habaset! Bunlar Dümbeleğin vicdanına 
yUz kllometre bile yaklaşmıyordu. lşi sağlama bağ
lamak için, Hacının yemini kafi değildi. 

- !şte, diye söze başladı. Sen nasıl yemin ediyor
!!lan ben de sana öylece teminat verlyorUım. Dinim, 
imanım, ırzım, vicdanım hakkı için bu kadar reza
letten sonra ben de sözümden geri durmıyacağrrn a
lacağım. Halk ne derse desin. O piç oğlanla istedikle-

ri kadar oynaşmışlar, söyle~ımişler, istedikleri kadar .. 
- öyle şey yok efendi! 
Yok amma, mebus darbeyi hedefe tam yerleştir-

mek için söylliyordu. 
Hacı: 

- Demek kavil ve kararınız bu merkezde? 
- Evet. Nekadar tezden olunıa o kadar iyi mukaı-

bele edilmiş olur. 
- Onlara ba~a bir şey yapılmıyacak mı? O çap

kının yanına kir mı kalacak ? Hele o yüzbaşı yine 
.kollarını salliyarak gezecek mi ? 

- Hayır, onların canına tilkUreceğim, benim kim 
olduğumu görecek o millbım bozuntusu! Onun ced
dini doğurtan ebenin kaburga kemiğini kmalayım da. 
görsUn o mektepli gidisi mektepli! Kadıya haber et
tim. rtşim.di gelecek. Istersen otur da gör. Bak neler 
yapacağım. 

- Ben eve kadar gideyim, birazdan ~llrim. 
Hacının bir şeyden korkusu vardı: Kızı kaçırırlar

sa! Bunun için bir an evvel eve dönerek tasarladığı 

plam tatbik etmek lizımdı. lkinci kahveyi yarıda. bı· 
rakarak kalktı. 

- Sonra beklerim ha. 
- Şimdi. Eve kadar varayım. Derslerini bellete-

yim, hemen döner gelirim. 
Hacı gittikten sonra, Kadı geldi. Aralarında bir 

"Buyurunuz,, dan başka bir söz geçmedi. Biribirinln 
kepazeliğinden utandıkları görUlUyordu. 

Kadı kalemi düzeltti, maktamı çıtlattı, sag diZl.~ 
zerine koyduğu kağıda ye.zmıya başladı. On da.1<

1 

sonra iki müsvedde de hazırlanmıştı: ıJ& 

- Villyete berayi malQmat yazıyorum. "Y_e ~üll 
tafsilA.t vermiyorum. Fakat Nezarete vaka.yıı b 
hakayikile arzettim. 

- Okuyıunuz bakaymı. 

- Vilayete yazılan şudur: . ,6 
(Evvel ve ahır arzolunduğu üzere cemiyeti hafı~! 

(mürettip ve müşevviklerinden olduğu tahki~atı aelC" 
(ka ve müşahedati lahika ile sabit olan tıbbıyc ~fiil 
(tepli Erden nam şahsın makasiti hainanesi b:',eti 
(ve geregi gibi tezahür etmiştir. Bu sabah ceı:n~usıl 
(mukaddese mahfilinde oturmakta olan ı:ne tle-' 
{muhterem Dümbelekzade Cebbar Efendi ga.zre .. 

11 
.. 

(rine kırk elli kişiden •mürekkep bir fesat çet~si ~~ıe 
(derilerek şahsen tahkir edildiği ve hükumetı a ctJ 

alenen (ve mefrutiyeti lliyeye karşı sarahaten ve .. a.bede 
(galiz tefevvtlhatta bulunulduğu reyiliı.yn ı:ıuş ediği 
(kılmmı9 ve bu ahvalin serian önüne geçılenl ba~• 
(takdirde maazallahi taalA. memleketi baş:~;a.nıı.· 
(kaplamak istidadında bulunan bir fesada ı:nu dt.1" 
(at kabil olmıyacağına kanaat hasıl olmuş bulun 
(ğu berayi sadakat ve haebelvekale ... ) dlV 

Dahiliye NezaretJne tertip olunan arizada da 
ha Tumturaklı şeyler yazılmıştı. Onu da okudu· 

· (Arkası var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
'r A.N~hrnet Emin YALMAN 

k. ın hedefi: Haberde fi-
ırd h ' 

ru" t e, er şeyde temiz dü-
s sa . ... l ' 

Ral~t ?11ını o mak, kariin 
~ olınıya çalışmaktır. 

GONON MESELELERi 1 

Berlin 
Müzakerelerinde 

Fas da 
llerunde l'U k 

lta\'elesin ' r - Alman takas mu-

"T AN 11 güzel sanatlar mevzuunu ehemmiyetle 

ele almış bulunuyor. Bu arada edebiyata da geniş 

bir yer vermektedir. Haftanın muayyen bir 

bu sütunlarda en mühim edebiyat gününde 

meseleleri tetkik edilmektedir. 

sisattan edebiyatçılara da bir pay 

ayıralım,, sözü latife bile olsa bo

şa gitmiyor. Hakikat şudur ki,sa
nat alemindc«i dedidokudan uzak

laşmayı bilmeliyiz .. Ve genç sanat
karı himaye etmesini bilmeliyiz .. 

re~~;~~ı 
~4:~ap veıre~~J 

1 - Kadıköy Bahariyede "Caaa,,: 
Eğer kardeşinizin oğlunu seven ba

yan on sekiz yaşında ise mesele yok. 
Sizin eve kendi isteği ile giden bir 
kimseyi zorla almak kabil değıldlr. 

Fakat her ihtimale karşı, iki genel 
nikahlamak, fikrimce en miinasip 
bir . eklidir. Böylece emrh'il.ki karşı
sında kalan hasım taraf, hak kazana.
DU)"M'.ağı ikaııun yollanma bile baş
,·urmak ümidini kaybetmif} olur. 

2 - Bay Ahmet Nuriye: 

itl.ıı d 1 Yenilemek ve tadil etmek 
,_ e"am ede .. k 
"'l'a uğ n muza erelerin fası-
liay F~~ığı ve lktısat Müst:eşarı 
teınas 

1 
lk Kurdoğlunun hükfunetle 

~iYasaialne memlekete geleceği, dün 

O;ıt ~yi olmuştur. 
fileden 

~ l!:in b so~ra daireler tatil oldu-
dığını_1 t u şayıa.nın doğru olup olma
t.akerel ahkik edemedik. Fakat mü
bek1 erde böyle blr fasıla zaten 

eni yordu. 

ı~Ya ile olan iktisadi münasebet 

'litı~~;. ewela düne alt takas işle
~ tasrıyesı meselesi vardır. AI-

San'at hayatımızı 
Dedikodulardan 

Ekrem Beyin küçük bir hima
yesi "Edebiyatı Cedide,, nin teşek- _ 

kUlilne sebep olmuştu. Hatırımda 

kaldığına göre de Yusuf Ziyanın 

bir teşebbüsü ile "Yedi M~ale,, 

vücut bulmnıştu. Birincisi memle
kette başlıyan bir edebi cereyanın 

temadisine sebep oldu. lklnclsi de 

hiç olmazsa birkaç gençin tanınma. 
sına yardım etti". 

Son senelerde zamanın maddtleş

mesinden midir, nedir bilmem, 

gençlere karşı teveccUh ve iltifat 
gösteren kalmadı. Yazdı klan bir

kaç parça yazıyı büyük Umitlerle 

bir kitap haline koyup bastıran 

Mektubunuz beni de müteessir et
il. Maamafih size sükfınet tavsiye tı
derim. Gen!,;Siniz, istikbal sizindir. 
Geçinmeniz lçln iki ağabe)iniz de sf .. 
ze yardım etmekle mükelleftirler. 
Ha.kkmu aramak l!;:ln, mahkemeler .. 
de para harcamak ta lazım değildir. 
Müzahereti adliye karanna nail ola
bilirsiniz. Böylece, oo para masraf 
yapmadan danmz yürliyebllir. Hak· 
larmızı da kendiniz müdafaa edebi .. 
lecek kablllyette değilseniz, mahke.. 
me Baroya yazar, Baro da sl.ze işi

nizi takip için parasız bir av.ukat ta.
yln eder. 

S - Bayan Nurl~·eye: 
Boşanmak isteyince evvela, su11i 

teşebbüsü yapıhr. Sulh teşebbüsün .. 
den hakimin kan kocayı banştıraca
ğmı farzetmeyinlz. Hakim barıştır .. 
mak için teşebbüslerde bulUDur. l"ok .. 
sa "ban~ın,, diye zorhyamaz. Biıı.a
enaleyh, mademki, kocanızla artık 

blr arada oturma.nıza imkin ka1Jna.. 
mıştır. Sulh hlUdmlnin huzurunda 
hakikati anlatır \"e artık blr araru. 
:va.,a.manıza imkB.ıı kalmadığını söy .. 
İersinlz. Sulh teşebbüsü bittlkt;en son .. 
ra., bo~a da\•ası ikame edilir. .. 

llıaı ~ ne fiyata olursa olsun bizden 
'-lııı~ o~ıarnı§trr. Biz ayni süratle mal 
~.~ 
~ ı.;ımız için Almanyada bir a-

'kırk beş milyon lira kadar pa

bit f topla.nnuştı. Bu kadar büyük 
&rk hus ı te blıtm u e gelmesine bir sebep 

lile ha.. ham rnailanmızın ~ekil ltiba
"tnıı""l>ln Para ile, Alman ithal&t mai-

n kredJ u 
~•Ydı e satılmasının adet ol-
h... ı... _,, • llu sebepte bizim mallanmı
-.ıı ~er 
'alcat Alı alaca.)( diye hesaba g~iyor, 
bedeu hlanyadan gelen mallann 

•1Gdak~Ynl sUratıe Merkez Banka-
l' hesaba akmıyordu. 

0 Planan 
•tııda hUkA Paranı.o çokluğu karşı-
ltal'et Utnet avans tediyelerlne oi-
l't.ı vercJikte 

l.ı~ l.l.riJc n SOb.~ Alman malla-
~k88ın ... erı hedeUerinden Merkez 

Ödebrnt-. .... ııv._ 11 ... ı.:w, a.v-.ııs 
~l'o 11, piyasaya da üç, aori 
!\tıa: :ra dağılmıştır. Fakat bir ta
~lrı h .. a aı, ~k mal gönderildiği 1-

ugun hAIA 
oııq a a. Almanyada hesaptan 
\"a .... beş nıilyon fi-ı.ı. 1 w 

-<\ili' n UQ.All\ a acagı.mız 
~ u alacak plyasa.nmdır. 

1
tlQ tok !'a ~e yeniden i. e girişmek 
~klatııı abU olarak evvela bu ala
~ltıdı .. tasfiyesine !'are aramak la
lı- • 011 
~ ilerd Çare bulunmadıkça, karşı-

ııu~ .\ıın e nıaı ~eklinde almak üml
cı,t'ıneJcte llııyaya körükörüne mal gön
S h devam edemezdik.Sonra pa 
~ı ttetı Udutsuz bir surette bağlan-
'tletde ~inde, bazı komşu memle
~ k l apıldığı gibi, yangından 
~o~&ıır gibi, Almanyadan kö
~Qı..di~ maı almak vaziyetine dü-

lt\llı . 
~~et, Berlhı müzakerelerini 
tı~_de~ teerübeıerden tam blr suret 
""! I~ '1a.rak idare et."llektedir. Bu- . 
~'-!ıaı lşfın içine sathi bir ldarei 
ta~ llttı l'\ıhu karışmıyacağına, e-
l) t olaıı Radi menfaatlerimizin mu-1-t,' tltlzlıkle korunacağına emin 

~~=====-
41,c,.etli 

4 
ehtur/aıın 

u~lık/arı 
lııl'itı 'Ueı-· . 
)~den": ~Utçelerin masraf tertip-
) . ~at'atj~len, kadroları vekiller he 
~~1den aı e tatbik edilen dairelere 
• dıı.... llıacak ücretli memurlar 
"bı ........ 80 ' 
b~'lll'nıa nra ancak haremde kendi 
%- det-ece :ek~bUl eden dereceden 
~ UstUn aylık alabilecekler-

~a u karar lk .. - w 

~ catı k ' wı:ıat Vekt'ıletine baglı 
14aı l5o.2c;n:ro1 teşkilatı memurları 
lı~a itnk~a üzerinden aylık al· 

~ltts atbUlti v an bırakmamaktadır. 
lel'itı a Sevk ekfılet, bu memurları 
h.ıı e göre e:erken ehliyet ve tahsil
~~de aylık endi~erine bu hadler da
'nunı.ın . .'-'erıleceğini ilan etmiş-
~· ıçın, bir formül aramak-

\j ~ tı.ıtu ,Ucret . 
tıh •• 1

11 kara h memurlar h2ı1.<kında-
ı~ "{' aıı: ra g" 
"'Q-tıı. na e"" 0 rc, bu teşkilat me-
-, \ı ~ak elce tespit edilen aylık-

elilebn Yaıısından daha az ma
ecekti r. 

Kurtarmalıyız 
j 

gençler için ''Cep Takvimi şairleri,, 

' diye alaylı bir isim taktılar .. Bun 

ların yazıları üzerinde bir an du
rop dU,Unıniye lUzum görillmedi. 

Kimbilir belki de bunların ara-

A llah rahmet et.in Ah
met Hatim hiılerine 

ve ihtiraslarına &fırı derecede 
mağlup bir adamdı. -Bugün 
beğendiğinden yarın nefret 
eder, dün takdir ettiğini iki 
gün sonra iınsafaızca yere vu
rurdu. 

Yine böyle ters bir zamanına 

gelmiş olacak ki, Tahşin Nahit 
merhumun "Ruhu bikayt,, admdakf 
şür kitabı intişar edince Tevfik 

Fikrete amansız bir surette hUcu

l?lla başladı. Ve "Ruhu bikaydm in-
~8f111!~~tile,, ~aşlığ_ı ~~:m.da !a.~ _ 

decileri ifaret ederek "Ben bu sü
kutun maverasında birçok edebi 
ömürlerin ihtizarnu görliyonmı,, 

eda.sile eskilere karşı meydan oku,.. 
mıya kalkıştı, Bilhassa Fikrete iyi 
den iyiye hücumlar yaptı. 

Halbuki o sıralarda edebi öm

rünün ihtizarmdan bah8edilen-Fik

ret henUz kırkını aş~ hayatının 
en olgun devresini yaşıyordu. 

Şimdi burada bu. ~ki hika
yeyi tekrar edışım, bizde 

sanatkara karşı en anlayışlı insan 

lann bile hücum etmekten nasıl 

zevk aldığını hatırlatmaktır. 

Çok eskileri bir tarafa bırakalım, 
Açlıktan ölen, ha.pısedilen, kovu
lan, boğulan şairlerin maceraları 

şöyle bir yanda dunıun, fakat şu 
"edebl yeniliğimiz., denilen devirle 

ri bir gözöntine getirsek bizim sa

nata ve sanatkara karşı eskiden. 

beri verdiğimiz kıymetin mahiyeti
ni anlamak kolaYfaşır. 

Şinasi her nekadar bUyük bir 

sanatkar değildi, amma kendine 
mahsus edebi kanaatlere malik, 

zamanına göre yeniliğin manasını 
iyice kavramış, memleketinin garp 
medeniyeti dairesine girmesine can 
dan taraftar bir adamdı. Mansıp. 

ta, mevkide, parada da gözü yok
tu. Böyle iken aleyhinde yapılma.. 

dık tezvirat bırakmadılar, nihayet 

devrin makbul ve mukbil ricali ta
rafından "rütbesinin ref'i, maaşı

nın kat'ı ve lstanbuldan def'i,, me
alinde verilen jurnallerle zavallı 

adam mahkfım edildi. Öldüğü za
man da cenazesi dört neferin omu
zunda kaldırılarak Ayaspaşa me
zarlığına götürüldü. Bugün kim.bi
lir hangi apartımanm temeli onun 
kemikleri üzerine kurulmuş bu

lunıuyor. 

N ammc Kemalin Magosa zın
danındaki hazin macerası 

ve Ziya Paşanın Adanada sessiz 
sadasız ölilmü bizde sanat ve fikir 
adamlarının nasıl hazin ikibetler 

1 1 
smda istikbal için çok vadedici 18-

yazan ·. Hıfzı Tevf·, k tidatlar vardı. Ve Idmbilir belki de 
bu istidatlar biraz teşvik gönıe ya-

-------------------·-------· rm beklediğimiz sanatkarı bize ve 4 - Bay Suılhlye: 

/ 
\ 

' 
\ 

Vaktiyle hayli hücuma ağrıyan T evlik Fikret merhum 

le karşılaştıklarını gösteren hazin 
misallerdir. 

Haydi Şinasi garezıkarlığa, Na
mık Kemalle Ziya Paşa da politi
kaya kurban olup gittiler diyelim, 
işin asıl acıklı tarafı bizim diyar
da sanatkarın sanatkara, fikir ada
mının fikir damına düşman olma
sındadır. 

Bu yüzden memleketimizde müs

pet bir edebiyat cereyanı yarat

mak, bir sanat eserinin yalnız sa
nat bakımından kıymetini aramak 
kabil olmamıştır. 

Bir zmanlar divan edebiyatı .i}e 

edebiyatta yenileşme cereyanı çar
pıştı durdu. Bir kelimenin manası 
mecazı, müennesi, müzekkeri yü
zünden kavgalar yapıldı. Bir "Mllt 

buulendam,, tabiri için kıyametler 
koparıldı. 

Hüllsa eskiye bağlı olanlarla ye 
nilik taraftarları biribirlerine gir
diler, birlbirlerini hırpaladılar, ba
Zatı bu hırpalama söğme derece
sini buldu. 

Namık Kemalle o Hacı Hoca E
fendilerin arasındaki mücadeleler
den sonra bu yoldaki boğuşmalar 
Recaizadeyle muallim Naciye in
tikal etti. Alay, küfür, hakaret 
derken taraftarlar biribirlerile Ba
bıali caddesinde döğtişmiye kadar 
vardılar. 

Biz.im çocukluğumuzda da bir 
(dekadanlık) davası vardı. 

Ahmet Mithat gibi bilgisi yerinde 
bir fikir adamı o devrin gençleri

ne ha bire atıp tutuyordu. 
Daha sonralan meşrutiyet olun

ca Rumelide başlıyan millileşme 
cereyanını, "G'enç kalemler,, mec

muasının ortaya attığı "Yeni li
san,, davasını o zamanki lstanbu
lun en benam mütefekkirleri bir 

alay, bir tehzil mevzuu yaptı. 

Ve bütün bir dil meselesi bu be
nam miltefekıkirler nazarında mu,. 
zaf ile anuzafilnileyhin yerini değiş-

tirmekten ibaret bir teşrif at me
selesi addolundu. 

İnsan bütün bu işleıi gözünün 
önüne getirince bizim alemimizde 
sanat ve sanatkar telakkisinin boş
luğundan adeta bir ürkme duyu-
yor. ~ 

Sanat siyaset işi değildir. Hele 
sanatkar politika oyuncağı olma-

mak gerektir. Yaşadığımız memle
ket, tarihimizin enginliği, ve sa

nat tarihimizde tesadüf ettiğimiz 

mefahir son devrin bu sanat ve

rimsizli~i karşısında bizi derin de
rin düşündürmelidir. 

Her şeyi devletten, hükumet
ten beklemiye hakkımız 

yoktur. "Ressamlara verilec~ tah 

recekti. 

G eçenlerde bir gazeteci dos
tuma yazı ya.zmıya meraklı 

bir genç takdim ettim. Bana "Mec 
muamda yalnız meşhur imWarm 
bulunmasını isterim,, diye cevap 
verdi. Halbuki biz meşhur imzalar 
üstUnde ne manasız yazılar oku

duk ve bazan meşhur ol.mıyan im

zalar bizi nekadar heyecanla dü-
9unaurcıu. 

"ÜzUmU ye de ıbağmı sorma,, der 

ler. Bence bir yazıya kıymet v~ 

ren mümzisi değil mUhtevasıdır. 

Victor Hugo on beş yaşında iken 
şiirlerini Academie'ye göndererek 

takdir almış, en şöhretli devrinde 
de en bUyUk hUcumlara maruz kal
mıştı. 

Biz ne on beş yqındald şairler 
için takdir istiyoruz, ne de asrını 

aşmış ihtiyar sanatkara hUcumda 
fayda buluyoruz • 

Bizim fikrimizce memlekette 
dedikodusuz, garezsiz bir ede -
biyat cereyanı, bir sanat aşkı 

yaratmak lazımdır. Bunun için mek 
teplerimizde kUltUr derslerine ait 

programlardan başlıyarak bu işle 
alakadar her şeyde ve her yerde 
bir hareket bir heyecan uyandır

malıdır. 

Mahkemeye gitmeniz için davetly~ 
alımşseıız. Davayı uzatmak lçkı ~ 
mezsem ne olur diye soruyorsunuz.. 
Evveli. size §UllU söyliyeylm ki, dav~ 
yı uzatmaktan hiçbir §ey kazan.ma.z
sıruz. Boşu boşuna mahkemeyi işgal 
ettirmiş olursunuz. MM.Dlaflh, muha.. 
keme gUnUnde ha.zır bulonınazsamz, 
karşı ta.raf aleyhinize gıyap karan 
alır. Eğer, gıyap karanın aldığmıa 

halde de mahkemeye gitmezseniz, 
ood&n 50llJ'& da artık, isteseniz dahi 
davanızda hazır bulunamaumız.. 

Muhakeme gıyaben cereyan eder, 

5 - Bayan S.'e: "' 
Mahkemeye ibraz etilğlnlz "abltı 

listesindeki isimleri değiştireme7Sf .. 
nlz. Yazmış olduğunuz phitlerln gel .. 
ınek istemlyeceklerinl daha e\'\·eldeıı 
düşünmeniz icap ederdi. Fakat, §a.. 

bit kendiliğinden gelmezse de, malı .. 
keme onu zorla getirtir. 1 -

8 - Gertdede Bay Ahmedet 
Suçlu olarak mahkemeye davet e. 

dlleblllrsinlz. Adresinizi yazmadığı .. 
nızdan mektupla cevap veremiyorum. 

lımail Kemal ELBIR 
(lstanbul Barosunda A\'iUkat) 

~ Okuyucu ~""V/TV/Ti 
~ mektubu 
\,-.,,,,,_,,.... ~ 
lzmirden Bir Dilek , 

lzmir, Göztepede Bay Ahmet Gtl• 
zelaydın yazıyor: 

.. "- Göztepe caddesi, Urla--;-çeşnle, 

OnUmUzde bu sanat heyeca. Seferihisar, Karaburun kaza ve nahi 
nmı kısacak hiçbir şey yok yelerine giden nakil vasıtalarının geç 

tur. Artık eskiler, yeniler davası tiği bir yoldur. Izmir belediyesi, şose 
kalmamıştır, dilimiz en tabii isti- olan bu yolu, 929 da parke ile döşet. 
kam.ette ilerleme ve genişleme yo- ti. 932 de yaptığı masrafın yansını 
lıunu bulmuştur. Ve arkamızda ka cadde kenarlannda bulunan mülk sa 
lan tarih bize binbir mevzu vere· hiplerinden almak istedi, fakat vali 
erit kadar şerefler ve kahramanlık General Kazım Dirik belediyenin bu 

hareketini durdurdu. Belediye de Dev 
larla doludur. · Iet Şurasına müracaat etti. Uzun za-

Gönüllaı:imizin yalnız bu son yıl man bu mesele unutuldu. Geçen Ha· 
lara ait heyecanlannı kalemleri- ziranın ortalarına doğru mesele, yi• 

mize toplıyabilsek aradığımız sa- ne tazelendi. Cadde tizerindeki halk
nat eserini kar§unızda görebilcce- tan: (taksit müddetleri geçen kaldı
W• rnn nısıf ücretleri) namiyle 150 liragız. 

dan 500 liraya kadar olmak üzere pa 
Tekrar ediyoruz: Esasında güç ra istendi. Bu para 10 gtin zarfında 

olmıyan bu işi yapabilmek için saı- Belediye veznesine yatırılmadığı tak
nati ve sanatkarı hakir görmekten dirde yüzde on zamla tahsil edileceği 
vazgeçmeliyiz. bildirildi. Alakadarlar vilayete baş 

vurdular. lstidalar belediyeye göndeTenkidl sanat için nekadar lU-
rildi. Belediye, hepsine Belediyeler 

zumlu ise haksız ve insafsız hücum Kanununun 41 inci maddesinden bab 
da sanat ve sanatkar için o kadar sederek Tahsili Emval kanununun 
zararlıdır. Bu zarar ise netice itiba tatbik edileceği şeklinde cevap verdi. 
rile memleketin zararıdır. Çaresiz kalan halk, Belediyenin icra 

Kalplerimizin ateşini sanatkılrm 

gözyaşile ıslatmak istiyoruz ve 

duyduğumuz aşkı onun kaleminde 

dile getirmek ihtiyacındayız ... 

Bu savaşta bizimle beraber olan 
lar elini uzatsın. 

• 

memurlarına kapı açmadılar. Memur 
lar müesseselere gittiler. Nihayet 
mükellef tutulanlar, birer mikdar pa 
ra verdiler. Bir haksızlığa meydan 
verilmesinden korkuyorum. Alfıka
darların nazarı dikkatini çekmenizi 
rica ederim . ., 
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Dünkü Yzldönümü 
tAüsabakalarda Galatasaray 

Güreşte. Yunanhlar 
da Atletizmde. Kazandllar 
.Memleketimizin en eski klüplerin

ö~n .. ol~? G.~atasar~yın 33 üncü yıl
donumu munasebetile tertip edilen 
kutlama merasiminin ilk kısmına 

dün Taksim stadında atletizm ve gü
reş müsabakalarile ve Bebek denizci
lik şubesin~e de deniz yanşlarile baş
landı. Taksım stadındaki müsabaka
ları, saat 16 da atletizm federasyo
nu başkam Vildan Aşir kısa bir söy
levle açtı. 

Müsabakalara Yunanistandan da
vet edilen atletlerle Galatasaray, An 
ka;a, İzmir ve Bursa atletleri iştirak 
ediyordu. Alınan dereceleri sırasile 
yazıyoruz. 

100 metre kızlar üç seri üz.erinde 
yarış yaptılar ve üç seride birinci ge
len Vecihe, Sayyat, Malike finale 
kaldılar. 

800 metre koşuya dört atlet işti
rak etti. Bu müsabakaya giren Yu
nanlı Yorgopulos Balkan §ampiyonu 
idi. Neticede rahat bir koşudan sonra 
iYunanlı atlet birinci geldi. 

Dür.:l ii güreflerden bir intıba 

I inci Yorgopulos 2,4,4/10 ~ _.; 
ll inci Galip (Ankara) 2,5,1/10 ~ 
m Mehmet (1. S.) 
Uzun Atlama / 
Uzun atlama müsabakasına Yunan 

lılar ~tirak etmediler ve müsabaka 
dört atlet arasında yapıldı. \ I inci Faik 6,60 

II inci Vasfi 
II1 üncü Enver 

.. 

110 metre mi.ıılalı __ ./ 
, Bu müsabakaya iki atlet iştirak 

etti. Ve sıkı bir mücadeleden sonra 
son mlniaya kadar rakibinden iler
de giden Faik son maniada Yunanlı
nın birinci gelmesine mani olamadı. 

1 inci Skiyatis 15,9/10 
ll inci Faik 
5000 metre 
Bu müsabakaya beş atlet iştirak et 

ti. tık turlarda ilerde giden Beşiktaş 
tan Artin son turlarda yorulduğıun
dan Yunanlı Kusudis birinci geldi. Ar 
tin ikinci oldu. Derece 16,42,2/10 

1 
100 metre 
Bu müsabakaya beş atlet iştirak 

ettL Ve Balıkesirden Raif Yunanlıla
rm en iyi atleti olan Lambroyu sıkı 
bir koşudan sonra mağlup etmiye mu 
vaffak oldu. 

1 inci Raif (Balıkesir) 11,1/10 
lI inci Lambro (Yunan) 
Bu son yarış ile atletizm müsaba

kaları nihayet buldu. Ve güreş mü
sabakalarına başlandı. 

Güreıte Neticeler 
56 kilo: Kenan - Biris 
Orta hakemi Yunan kafile başka

nı idi. Kenanın rakibi Yunanlıların 
en namdar ve sergi münasebetile Pa 
riste yapılan müsabakalarda finale 
kadar yükselmiş kurnaz bir güreş 
çisi.. 

Düdükle beraber hücuma geçen gü 
reşçiler biribirlerine nefes aldırmıyor 
ve çok hareketli bir güreş yapıyor
lar. Tam birinci dakika 41 inci sani
yede Yunanlı bir kafa kol kapmak is 
terken Kenanın daha kurnaz bir ha
reketile alta düşerek köprüye geldL 
Ve bu köprüden kurtulamıyarak sır
tını yere bıraktı Kenan için bu galebe 
çok parlaktır. 

61 kilo: Basri - Salli 
Orta h~kcmi Sadullah yan hakem

leri Yunanlı ve Seyfi Cenap. Müsaba
ka şiddetli başladı. Her iki müsabık 
biribirlerine kuvvetli saldırışlar ya
pıyorlar. Bir defasında biribirine sa
rılaraık minderden dışarı bile fırla
dılar. Yıunanlı, Basrinin kolaylıkla ye 
nilemiyeceğini anladığından temkin
li güreşiyor. Sallis'in birkaç salto te 
şebbüsü boşa gitti. Maamafih Yunan 
lı hakimiyeti elinden bırakmıyor. Ni
tekim ilk on dakikayı Yunanlı hük
men galip bitirdi. İkinci on dakikayı 
Snllis'in isteği üzerine ayakta güre
şiyorlar. Yunanlı faikiyetini muhafa
za. ediyorsa da fazla bir oyun tatbik 
edi'-niyor. Ortada itişip duruyorlar 
bu o kadar uzun sUrdü ki, nihayet ha 
kem kendilerine ihtar vererek sıkı 
gUreşmelerini istedi. Bu ihtar tesirini 
.,.österdi. Bir iki sıkı har~ket gördük-

t - .. 

'Atletler mü,nbRln.ıyı blc:,.;.>'""•lnr 
se ae vakit ta.m:am oldlL Ve netieede ka9Ması yüzünden bit türlU muvaf-
Sallis sayı hesabile galip geldi. fak olamıyordu. Neticede Adnan sa-

66 Kilo: Faile - Mikropolos yı hesabile milttefikan gıı.lip geleli. 
Orta hakemi Yunan kafile başkam Ağır Sl.klet: Çoban Mehmet -

yan hakemleri Sadullah ve küçük Hü Çardis. 
seyin. ~aik kuvvetli bir güre§çi olma Orta hakemi Sadullah yan hakemi 
s~~ ragmen daha henüz acemi. Ra- Yunan kafile başkanı ve Kemal. Ço
k~bıne çok açık verdiğinden oyun tat banın rakibi çok hafif. U:mın boyuna 
b~k etmesine mani olamıyor ve bu rağmen Çobanın yanında çocuk gibi 
yU~en puvan kaybediyor. Yedinci kalıyor. Çobanın bir iki el ensesi 
dakhkada Yunanlı bir oyun tatbik et Yunanlıyı adamakıllı sarstı. Belin
mek isterken alta düştü. Sanki Faik den kavnyarak yere savurduğu Yu
Yunanlının alta düşmesini bekliyor- nanlının üstüne bütün kuvvetile çul
muş gibi bütün kuvvetini sarfetmiye !anan Çoban rakibinin kolunu acıttı. 
ve Yunanlıyı yerden yere vurımıya ğıdan Yunanlıya bir dakika istirahat 
başladı. Bir Salto ile yere çaldığı verildi. 
Mikropolosun sırtını yere gelmekten Tekrar tutuştukları vakit Çoban 
ancak gonk kurtardı. Ve ilk on daki- aman vermiyen bir saldınşla Y'llnan
kanın son saniyelerinde Faikin yap- hyı tekrar altına aldı ve y-;vaş yavaş 
tığı birkaç oyun ilk devreyi faikiyet- bükerek sırtını yere getirdi. Netice. 
le bitirmesine yardım etti. de 4 dakikada Çoban tuşla galip gel-

lkinci on dak!ıka Faikin isteğile di. 
yerde devam ediyor ve Yunanlı tuş Bebekteki Yarışlar 
la mağlup olmamak için bütün ener
jisini sarfediyordu. Müsabaka bu va
ziyette nihayetendi ve Faik sayı he
sabile galip geldi. 

7! Kilo: Marko - Demirkan 
Orta hakemi Yunan kafile başkanı 

yan hakemleri Sadullah ve Kemal. 
Miisabaka çok sert başladı. Yunan
lıların bu siklette yeni yetiştirdikle
ri ve çok ümitvar oldukları Marko 
daha ilk saniyede kuvvetli bir saldı
rışla Kandemiri göğüs çaprazına ala
rak minder dışına attı. Kandemir bu 
fırlatıştnn kızmış olmalı ki, o da ay
nı vaziyette Yunanlıyı dışarı attı. Ve 
bu atışta hakeım kast sezdiğinden 
Kandemire bir ihtar verdi. Güreş bun 
dan sonra asabi bir hava içinde geç
miye başladı. 

Ve ilk on dakika berabere ilan e-
dildi. 

Güreşin son dört dakikası ayakta 
devama başladı. Ve neticede Kande
m;,· "t-qPrivrtlp e-alip iHin edildi . 

79 KUo: Adnan - Kabafli 
Orta hakemi Kemal yan hakemle

ri Sadullah ve Yıunan kafile başkam 
Adnan faik pir güreş tutarak hasmı 
na oyunlar tatbik etmiye başladı. 

Müsabaka cidden zevkli oluyordu 
ve güreşçiler oyundan oyuna geçiyor 
lardı. tık on dakika Adnanm hakimi 
yetile nihayetlendi. İkinci devrede Yu 
nanlı güreşçi mütemadiyen minder 
kenarına kaçtığından müsabakanın 
hiç heyecanı kalmadı. Adnan tatbik 
etmek istediği oyunlarda YuJ!llnl~nm 

Taksimde atletizm ve güreş müsa 
bakaları yapılırken Bebek denizcilik 
şubesinde de saat 16 da bütün sporcu 
lann iştirakile deniz yarışlarına baş
landı. Klüp ikinci başkanı Suat Hay
ri kısa bir söylevle klübün 33 senelik 
deniz hayatını anlattı. Müsabakalar
da alınan dereceleri yazıyoruz: 

Dingiler: Mümtaz birinci 
Şarpiler: Bürhan birinci. 
Bayanlar arasında kürekte kırmı

zı takım kazandı. Küçükler arasında 
80 metre yüzme yarışında Yılmaz 14 
yaşındakiler arasında Mehmet birin
ci geldiler. Galatasaray, Beykoz kü
çükleri su topu müsabakasında Gala 
tasaray 0-9 galip geldi. 

Skifler arasında yapılan yarışlarda 
birlikte Fethi, ikilik skifte Kemal, 
Fethi ekipi, dörtlUk skif yarışında 
Fahamettin, Tevfik, Feridun, Ertuğ
rul ekipi birinci geld. Sıra günün en 
mül:ıim müsabakasına gelmişti. Bu 

Beykozla - Galatasaray arasında su 
topu maçı idi. 

Bu ma<;a Galatasaray: Oğuz, Ke
mal, Orhan, Halil, Semih, Suat, Mah 
mut şeklinde çıi<tı. 

Buna mukabil Beykoz şu kadro ile 
oynuyordu. 

Vedat, Niko. Bülent, Mekin, Saf-
fan, lskender, Ali 

Galatasaraylılar Ik dakikalarda h! 
kiım idiler. Bu sırada Semih, Galata
sarayın ilk golünü yaptı. Fakat bu 
J!laÇ için çok iyi pazırlan~ış olan Bey 
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Sanat 

UçurUmu 
ÇEViREN: 

BEYZA BiRSON 

J ohn Brown, o akşam çok ne 
şeli idi. Lokantanın en zen

gin müşterilerinden biri ona sev
diği bir parçayı çaldırmış ve o ka
dar beğenmişti ki, 

- Bravo John Brown, sen bir 
gün istikbalin en meşhur virtüoz
larından biri olacaksın, diyerek e
line sarı bir İngiliz lirası sıkıştır
mL5tı. Ona, idare ettiği orkestra 
h~yetindeki arkadaşları da hep ay
nı şeyi söylemiyorlar mıydı: 

- Senin istikbalin açık John 
Brown, hiç korkma. 

John Brown, korkmuyor ve ar
tık kendi sanat, kabiliyet ve mu
vaffakıyetine arkadaşları kadar 
kendi de inanıyordu. 

J ohn Brown her gece • 
kinden daha b ü y ü k bir 
coşkunluk ve daha derin 
bir duyuşla kemanını çalarken göz 
leri ile de masalara servis yapan 
güzel Maggy'yi takip ediyordu. 
Maggy ile dün nişanlanmışlardı. 

Bir haftaya kadar da evlenecekler 
di. 

Göz açıp kapayıncıya kadar ge
çen bu bir haftayı ne güzel ve me
sut günler takip etmiş fakat evlen 
diklerinden altı ay sonra bu mesut 
yuvanın saadeti ortasında bir fe
laket bombası patlamıştı. Lokanta 
bir ba.5kasına dev,redilmi§, yeni 
patron orkestrayı çıkararak yerine 
kendi orkestrasını getirmiş ve 
J ohn Brown genç karısı ve birkaç 
~Y sonra doğacak olan çocuğunun 
~J.u .. uıı..:ı - ı ;;.!.- - ~ ::1___ l~n...,.lrn ••- _ 

cısı ile işsiz, güçsüz ve beş parasız 
ortada kalmıştı. 

nk zamanlar, "ne ehemmiyeti 
var", diyordu. "Bende bu sanat 
varken belki eskisinden daha iyi 
bir iş bulurum.,, Fakat bütün ümit 
ve hayalleri hayatın acı ve sert ha 
kikatleri karşısında birer birer kı 
rılmış ve bir akşam John Brown, 
eve bir lokma ekmek getirebilmek 
için keımanını omuzuna dayıyarak 
sokaklarda çalmıya çıkmıştı. Bir
kaç ay evvel en büyük saadetleri 
yakında doğacak olan bu küçük 
yavru iken şimdi onu ne büyük 
bir korku ve endişe ile bekliyorlar
dı. Amma kimbilir belki bu küçük 
yavru onlara uğur getirirdi. 

Küçük Billy'nin getirdiği uğur 
sadece hayırsever bir zenginin, hal 
terine acıyarak onlara açtığı bu kü 
çüık kemancı dükkanına münhasır 
kaldı. Ve talih buna mukabil Mag
gy'yi ellerinden aldı. 

B illy, kemana olan ilk heve
sini yedi yaşında iken gös

terdi ve babası ona ders vermiye 
başladığı gündenberi aralarında git 
tikçe derinleşmiye !>aşhyan bir u
çurum açıldı. Billy'nin dünyası sa
dece ahenk ve melodiden ibaretti. 
O artık yalnız ımusiki için yaşıyor, 
her sese uyanık kulakları musluk
tan damlıyan suda bir melodi, esen 
rüzgarda bir ahenk seziyordu. 

John Brown, oğlunun kendinden 
uzaklaşmasına müteessir olmakla 
beraber "zarar yok," diyordu. E
ğe~ böyle devam ederse benim eri
şemediğim şöhret ve muvaffakı-

yete o erişecek, Billy bir dahi ola-

cak." 
Bir gün dU.kkana bir ecnebi müş 

teri geldi. Halinden çok zengin ol
duğu anin.şılan bu adam bu eski 
dükkana bir şey almıya ge1miş o-

kozlular biraz sonra açıldılar. ve üst 
i.iste yaptıkları Uç g-olle ilk devreyi 
3-1 galip bitirdiler. İkinci devre he-
nüz başlamıştı ki, oyuncular arasm
da bir ihtilaf baş gösterdi. Hakem, 
Galatnsaraydan Halili dışarı çıkar
dı. Bu esnada seyirciler de işe karış
mak istediler. Bu anlaşamamazlık bir 
iki dakika içinde bertaraf edildi Ve 
hadise yatıştırıldı. Neticede Beykoz 
3-2 galip geldi. Klüp tarafından ma
çın gal!bine verilecek kupayı aldı. 

Iamazdr. Billy yukarda kemana ça
lışıyordu. John Brown sorgu do-
lu gözlerle: ' 

- Buyurun, dedi. Ne arzu edi
yorsunuz? 

. ~dam bir müddet bir §ey dinler 
gıbı s\lstuktan sonra: 
dL - Bu kemanı kim çalıyor, de-

- Oğlum. 
- Kaç yaşında? 
- On iki. 
- Bravo, bravo, şayanı hay

ret!. Kendisini görebilir miyim? 
Bılly'yi aşağı çağırdılar ve ona 

bir kere, bir kere, ve bir kere da
ha çaldırdılar. Hali ismini bilme-
dikleri bu meçhul adam, dükkanın 
ka~a~lık bir köşesine çekilmiş, göz 
lennı kapamış dinliyordu. Niha
yet: 

Müsaade eder misiniz oğlu
nuzu Polonyaya götüreyim, dedi. 
Kemana fevkalade istidadı var. Fa 
kat daha ders alması lazım. Göre
ceksiniz oğlunuz bir gün dünyanın 
en meşhur kemancısı olacak. 

B illy gitti, ve üç sene sonra 
Varşovada ilk konserini 

verdi. Fakat ismi artık Billy değil 
Pablo olmuştu. Bütün gazeteler 
bu genç dahiyi alkışlamışlar resim 
lerini basmışlardı. 

J ohn Brawn da müşterisiz dük
kanının her yanını gazeteden kes
tiği bu resimlerle doldurmuştu. 
Oğlu. onun oğlu! Fakat nekadar 
büvilroi)l'l..J'PWll~D,. tıo<Fi .. -:- "' - -
ya~klI uır genç olniu~u. 

Fakat John Brawn oğluna gü
cenmiyordu. Artık mektuplar da 
seyrekleşmişti. Şehirden şehire do
laşarak her konserinde §öhret mer 
diveninin bir basamağını daha çı
kan bir san'atkar eski bağlar ve 
eski sevgilerle fazla alakadar ola
cak zaman bulamazdı. 

Aradan beş sene daha geçti. Ve 
bu zaman zarfında gene bütlın Av 
rupa gazeteleri Pablodan bahsetti. 
Ebeveyni RuEımuş, babası ihtilal
de vurulmuş, annesi sefaletten öl
müş, dendi. Ve nihayet bir gün bu 
meşhur kemanistin Londraya ge
leceği ilan olundu. Bir vakitler 
John Brown'un hayalinde hep ken 
di ismini gördüğü büyük tiyatro 
binasının salonunda kocaman ve 
kırmızı harfler şimdi "Pablo Ra
moff,, yazıyordu. 

J ahn Brown ne yapıp yapıp bir 
bilet tedarik etti. Acaba kendisini 
dinlemiye geleceğini oğluna bir 
mektupla bildirmeli mi idi? Hayır 
sürpriz yapmak istiyordu. 

Tiyatro hıncahınç dol.muştu. 
John Brown ne kadar gu

rur duyuyordu.! Haklı değil miy
di bu gururu duymakta? Bütün 
bu şöhretine, bütün bu yükselişine, 
herkesin kendisini bir Rus bilmesi
ne rağmen onun oğlu, onun sevgi
li çocuğu idi. Bütün seneler zar
fında Billy babasını hatırlamadı 
ise bu onun kabahati değil, yaşadı
ğı hayatın icabatı .ve etrafındaki
lerin tesiri idi. Konser fevkalade 
muvaffakıyetle bitti. Sonu gelmi
yen alkışlar bütün binayı çınlatı
yordu .. Ve her alkış baba ile oğlu 
biribirinden biraz daha uzaklaştırı
yordu. 

Şimdi herkes bu genç dahiden 
bir imza alabilmek i<;in başına ü
şüşmüş, programlarını uzatıyor

lardı. 
J ahn Brown'un içinde oğlunu bir 

kere olsun yakından görmek için 
yenilmez bir ihtiyaç vardı. Hom bu 
onun hakkı değil miydi? Programı 
m göğsüne bastırarak kalabalığı 
yara yara oğluna yaklaştı. İşte o
nun, uzatılan programlara işlek ve 
bUyük harflerle "Pablo Ramoff,, 
imzasını attığını görebiliyordu. 
"Pablo Ramoff?,, 
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I
• htiyar Jonn Brown, oğl~ 

yaklaşmak için attığı ıset 
adnnın kendisini ondan hiraz dJlll 
uzaklaştırdığını hissediyordu. Sil' 
ly için biltün dünya musikidell ibl' 
retti. Ve bu kadar yükselen ~ 
Jarm içinde eski sevgilerin bir Jı.Y 
tırası bile olamazdı. 

Oğlu, artık kendisine değil etti' 
fım saran bu zengin ve şık ~ 
lara aitti. . tl-

Pa blo Ramoff, titriyen bir jJJ 
yar elinin uzattığı programı F 
ken başını kaldırdı ve biran '1'. 
oğul gözgöze :R:cldiler. ı?en!: ') 
mm yüzünde en ak bir bıo•~ 
vtı:: ,,;,.,.,.; .. ı ,..;,,.. ,..,,H-- ~.:ı; f"'I ,fftfl' ti 
oır tahta oturmttf bir ilahtı. • 
taht yıkılmadıkça bir ilah oJJtl~ 
ta devam edecekti. Prograrna çB t
çabuk bir şeyler yazarak iade e 
ti ve başkalarına döndü. 

John Brown gözleri yaş~ 
kalabalığı tekrar yara yara J' 
geceye çıktı. Boğazında hıçıtıtl çil 
lar düğümleniyor, yüzünün ber 

gisi ayn bir teessürle titriYO~ 
Oğlu kendisini tanımamış, tan 
mamıştı. Hiç olmazsa oğlunU~1~ 
zısını görmek için programı Y\P" ~ 
ne kaldırdı, ve gözlerinden ~ 
nan yaşların perdesi arkakasıtl 
şu imzayı okudu: "Billy Bro«ll·'' 

l_A_m_e_r-ik_a_lı_.-/ 
Doktor Meğef 

·Çıldırmış! , 
Bir iki gün evvel bir Ameri~ 

nir mütehassısının hikayesi~ it~ 
tık. Bu mütehassıs oğlunun s~.ıc 1 
talığına şifa bulmaz bir hast~~ 
ye teşhis kondurmuş, çocuk ~ 
oldukça işkence çekmesin ~Y..~rti ,, 
ne bir tabanca çekmiş, ken~...:I 
yat yükünden kurtarmak iddi,p· 
bulunmuştu. / 

Sinir mütehassısı doktor ı<etl ti 
tesadüfen karşılaşmış ve bu ~~ti 
hakkında fikrini sormuştuk. ~ 
reddüt etmeden şu cevabı verdi· ~ 

"- Deli olan oğul değil, ~~,P 
Bugün erkenden bunamak bıletJl;p 
olduğu halde her nevi akli ba! p 
da şifa ümit ve ihtimali va.rdlf~~ 
sinir mütehassısının "şifa bU

1 .~ 
diye oğlunu öldürmesi, asıl keııd1 

çıldırdığına bir delildir.,, . ~ 
Dün gelen Amerika gazeteıefl1ıl. 

tor Kenanın tahminini doğrU ~ Ş 
mıştır. Ayni şehirde yaşıyaD " tıııl 
hastası çocuğu tedavi etrn~te1'l' f 
nan sinir mütehassısları ittifa 

~ /. 
"Öldürülen gencin hasteJığl gil 

bulmaz neviden değildi. G~nde!lll~ 
iyileşiyordu. Babanın kendi ço~rıi 
öldürmesi, sonra kendi kcnd '!'~~ 
kazaya maruz bıraknra~ 0~,,e 1 
göçüp gitmesi ancak bır ~tr ~ 
!alet eder ki, o da meşhur 5 ıfll"I 
tehassısının kimse farkında 0 

birdenbire çıldırmasıdır.,, 

kararı vermişlerdir: 
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ISTANBUL • MOSKOVA • TAHRAN Petrol Kampznda 
HERMIS 
KAMPINA 
GiDERKEN .. 

grafta şu emır venlıyordu: 
Mardin petrol aramalarım da gö-

. rönttz. 

V ap Dersimdeki tetkiklerim bitmek 
sıyab b" 1f" "ı yor ve üzere idi. Birkaç gUn sonra Elaziz .urumuz ""k sakin ve "Ok ~ kadaşının omuzuna vuru 

Uerli ır denizi yararak SEYAHAT bir gözünü kırparak: den ayrılabilecektim. Mardin pet-

Mardin • Diyarbelcir yolun"daki 
Kıllet köyünde bulıur döven ' 

lıöylüler 
tif ~· Hep gUvertedeyiz... Ha- t - Dünyada hiçbir şeye aldırma rollerinin arandı-
'IJ,_;_ .. if esen rüzgara başlarmuzı t arkadaş diyor bir kere düşün bu ğı De b k• ' y 
\'-uııtız. .. Gece pek ılık. .. Mosko- NOTLARI 111 t dünyanın yüzünde ne kadar kala- mevkii sordum. ıya r 1 " ~;rinlıği burada kaimadı... • caksın, felsefe ile vakit geçirece- =~~~ . e ır ay ası 
d~~ ~~~ doğmuş olanlar için • ğine... OlUnciye kadar iki günlük 

81 "ar UsbUtun başkıı bir mflna- e ömrünü kadınla; şarkı ile, keyifle petrol kampının G • A 1 
Bu yolculuk, 

zahmetli, amma 
çok zahmetli ol· 
du. Sabahleyin 
9 da Diyarbekir 
den ayrılmlf~ 
Saat 12 de Di
yarbekir yayla 
sının çorak, ku. 
rak, kızgın topra 
ğı üzeffiıde bir 
saat kadar güne{ 

1'1 h ... Ben 3ahiie geldiğimdenbe- v ve §&rapla iyi geçirmiye bak... o. nerede kurulduğu u· • ne c 1 n tında 
sın:!atta olduğumu hissediyorum. J azan • tesi sana VIZ gelsin. .. Yaşadığımız hakkında bana Y 
~Yalı gökte ne çok yıldız var. • günleri bahtiyar geçirmek şerefL müspet bir teY 

hana. &yak seei duyuyorum. Birisi ~ D ne içiyorum. Haydi çocuklar kal- söyliyemedller. ı • ı • 
' 

_ ~nca hitap ediyor: uual erviş dırın kadehlerinizi. Yolçatı - nıyar- çın çın Yanıyordu 
Ba.tnnı ge Frar. Kadehler kalkıyor ... Şimdi sıra bekir tren yo • 

4ıınan kaldırıyorum. Karşımda ile herkes kendi en sevdiği garkı:yı lunu geçtikten son 
_ Biarneleler!~cle.n bir genç var... ~ söylüyor. ra sarih malfunatı Mardinde bula. 

loruyo r §ey mı ıstiyorsunuz? diye 1 bileceğimi düşündüm. 
teYa ~· O, hep kendi liaanmda - B en çok yorulmuştum. Bir an P verıy Ela-ı-..ıen Diyarbekire geldim. 

or: ayrılmak bahanesiyle sof- ~ 
- Evet .. Sizden bir ricamız var radan kalktım, kamarama gır· ı·p Diyarbeklr yanıp tutuşuyordu. 
- Nedi ., • .A r ··· yattım. Onların h8.IA. kadını, şar&.· Bir gUn bir gece misafirlikten son 

l'nu ";'1~a ile Uç sene için ali.kala. bı agkı ve neşeyi metheden ıarkı. ra otomobile lıılardin yoluna çık-
ilk a~Y0rl&rmış.. Bu Uç seneye larını dinliyordum. tın_. 
eeu . attıkları bu geceyi eğlen. 
\'utıt~ek niyetinde imişler. A
kııı Çek ı çifti, Estonyalı genç 
akoa!Jı oaıovakyalı hukukçuyu bu 
etnıi§le beraber §&rap içmiye davet 
l.fasa.1~ v~ bana da gelmişler •• 
liepai b. a gtbnemi rica ediyorlar. 
lçlerinde ır d ~.~a gideceklermiş. • 

Yazan: 

Ltitif Erenei 

tUru., kö~-~ makineleri mon
Jnelesj va anıeleat, tren yolu a
taraf a gidr_ını§ •• Hepsi bir b&§ka 

Bu ıyorı~mıl· 
lrada :~ WAvrupalılarla bir
~. undugumuz son akşaın-

• ÇI N 
DEVAM 

~ APO N HARBİ 
E D E D U R S U N ! .. ~ 

Su dav ti k >'otum .~ abul etmek lstemi-
~n ~~~ pek yorgunum uyu-

tak Uthiş ihtiyacım var. 
illa te~t bu ara Viyanalı çift yanı. 
"etini 1Y0 rlar. Ve genç işçilerin da.. 
l'ııcafı reddetmemizin doğru olını
\'in na beni ikna ediyorlar. Ve 
g~ ~adam büyük bir tevazu 
~ğine emin olarak işçilerin 

a oturuyor. 

Ş ~p içiliyor, hele Almanlar 
~ra ~~l neşe ile içiyorlar. 
~ P §l§eleri boşaldıkça genç-

' 
11~Si biraz daha artıyor. 

'1,11 ıçlerindenbiri bir şarkı söy. 

'başladı .. 
btı kr •i oldukça müstehcen olan 
4.caba kıyı niçin intihap ettiler ..• 

"it .Avusturyalı madamın ma.. 

lfttt::da U§aklanrun sofrasında 
l'i)le bulunan bir asil kadın tav-
1\._ Oturı, .. 
vqu_ -~u mu canlarını sıktı. 

~o~ l'ahatsız etmek istiyorlar. 

~Jtoeı tanı bir salon adamı olan 
»e.... ovak avukatın fazla ürat-• ver 
~e . nezaketi ve Seremonyal 

~lllıu: ~i sinirlerine dokundu.? 

>'<>titr bö~ıe eğlenmesini mi bili-
~ ·· BUmem ki 
~ara . . .. s,P içıldikc;e şarkıların sözleri 

llt a niıı Yedi tülü gibi birer, bi
ı.., Çılıy0 y· ~ ~r 8ö r. ıne ayni zevkte nüK-

t\.._ YlUyorlar. 
""Yle · 

lh._ ıcap etti. Ben bildiüim Al. 
~caYI ,, 
lııtı l' unuttum. Fakat kocası-
dalQ :rrıda olan Avusturyalı ma-
b() Phesiz pek d. ··rdu··· Yle b" na ır go gu 
tibi eğıır ~eşeli mecliste bir çocuk 
ki... enıyor .. Oyle içten gülüyor 

a irk ara içlerinden birisi başını 
......_ Şi aldırdı : 

ltıiUt b indi hepimiz sıra ile kendi 
4. "'· a vaını.. ·· 1• . . la ·.~ıstury ~ soy ıyelım, dedıler. 
tibıa dalı madam içinde acı bir 
........ lıtuıolu bir sesle: 

~ b 1 hava mı dedi .. Fakat ço
S ~iYor musunuz. Siz Al
"11' lhh• atar vermed· · · ., Biz --ouet mız mı .. 

değiliz b" . tabliz lZ Bıze ••• 

Baku.dan Hazer denizine 
bir balııf 

Siz söyleyiniz biz size iştirak ede-
riz. 

Bilmem genç işçiler bu cevabın 

ne demek olduğunu anladılar mı? 
Bir ara bilmiyorum nasıl oluyor 

sofranın üstüne Almanca bir ga. 
zete geliyor. Moskovada çıkan D. 
D. z gazetesi ... Yine Viyanalı ka. 

dm bunun sayfalarını karıştırıyor 
ve birdenbire Alman gençlerine 

dönerek: 
_ Bakınız diyor burada ne ha

vadis var. 
- Ne havadis var? 
Viyanalı kadın bir serlavha oku-

yor: 
"Almanyada hoşnutsuzluklar" -
Sofrada oturan gençler olmıya

cak birşey işitmiş gibi kahkaha
larla gülüyorlar. 

Ve bütÜJ bu genç amele grupu. 

nu idare eden ciddi bir genç: 
- Saçma diyor Almanyada hiç_ 

bir hoşnutsuzluk yoktur. Alman

yada herkes memnundur. 
Yalnız bütün bu gençlerin içinde 

bir taı:ıe var ... O da fazla şarap iç

miş ... Şaraptan mahmurlaşan göz
lerle masanın üstünden bize bakı

yor ve eliyle göğsünü işaret ede. 

rek: 
- Doğru bir havadis diyor ... 

Doğru ... Mesela, ben ... Ben mem. 
nun değilim! 

A rkadaşlarının hayret ve hid
detten büyümüş gözleriyle 

gözleri karşılaşınca birdenbire san
ki açılıyor. ihtiyatsızlık ve kaba
hat işlediğini anlıyor ve sözünü he
men değiştirerek: 

- Bu benim menhus tabiatim 
diyor. Ben hiçbir zaman hiçbir 
yerde memnun olamam... Hiçbir 
şey beni tatmin edemez ... 

Bu arkadaşların içinde en neşe. 
lisi görünen Renli bir delikanlı ar-

G erçl harp, hukuku düvele 
göre birtakım teşrifata u

yularak ilan edilen muhasamaıım 
adıdır, amma bu tarzı harbin artık 
bilhassa Uzak Şarkta modası geç
miştir. 

Onun için diplomasi &lemi tuzu 
biberi yerinde bir harp saymasa 
bile !)imdi Çin ve Japon devletleri 
arasında filen harp olduğunu ka
bul etmek mecburiyetindeyiz. Dqğ
rusuou söylemek te Ji.zımsa böyle 
merasimsiz harp etmek daha de
mokratik ve daha sadedir. 

Uzak Şarktan gelen haberlere 
bakılırsa Jap•>nlar mazlôm ve 
mağdur bir haldedirler ve mutta
sıl Çinli. kıtaatm taarnızlan.na uğ· 
ramakta bulunuyorlar. Bir taraf
tan takviye edilen bu mazlôm kı
taat Çinde gürültüsüzce ilerlemek 
te ve Çin kıtft -ıtı da rlcat etmekte 
dir. Mazlôm .Japon krtaatına men 
sup harp tayyarelerinin de blrte
viye Çinlileri bombardımaa ettik
leri aoıa..,ılıyor. 

Bu harpte Japonya tarafmm ri
vayeti §udur: Japonlar ÇftıWerln 
gadrine, zulmüne ve tecavüzüne 

uğramakta ve bu yüzden kendile
rini müdafaaya mecbur olarak Çin 
de bir takım ~hlr ve kasaba.lan 
zapt etmektedirler. 

ÇHı tarafının ifadesi de bUsbil· 
tuıı ayndır. 

Japonlar Çini istilaya kalkmış
larsa da Çlnlller möstevllyl ~ğ 
lôp etmiş ve aldığı yerleri istir
dat eylemişlerd!r. Bir ta.raftan 
Tokyoda Japon kıtaatmın ileri ha 
reketinden dolayı memnuniyet iz 
har edlllrken diğer taraftan Şang 
hayda Çinliler Japonlan yendikle 
rinden dolayı bayram yapıyorlar. 

Şu halde iki taraf ta memnun. BI 
ze M>z düşmez •• 

iSPANYA 

A demi müdahale komitesi Is 
mlndekl möes8etlf! lspan. 

yol işlerine kanımadıysa bile b11 
gün artık tarihe kanştı; bu onun 
için iyi bir nasiptir. Çönldl bu ko
mite kuruldu kurulalı ispanyaya 
muttasıl ecnebi mtıhlmmatı, ec
nebi gönillltistt gidiyor, komite de 

Yazan: 

B. FELEK 
bunla.rdan bir ttlrlU haberdar ola
mıyordu. 

7.atea bu komitenin göçmesi, va

ziyette bir deiltlkllk husule ~l. 
tirmişe beme...'lliyor. 

lspanyol tebliğlerine göre her 
iki taraf ta muzafferdir ve yine 
o tebliğlere göre her iki taraf kar 
tı tarafın büyük zayiata uğradı
ğım söylüyor. 

7.ateo her harpte tebllğler dai
ma galiptir. Likin bu tebllf.lerin 
ne r.lsbette hakikat ihtiva ettiği· 
ni bilmek için l~panyaya kadar 
gıtmekten başka çare yok. Ona 
da tılmdl mevsim mö~it değildir. 
Bekliyellm ! Elbette iki taraftan 
birisi galip gele gele bitecek, o 
zam2'11 l' meydana çıkacaktır. 

DiLENCiLiK: 

B u dilencilik bizde tanzi
mattaıııberi kaldmlan bir 

meslektir. Bu defaki t.e-
§ebbüstln hangi ne\i dllencll!ğl 

kaldıracağını tevaturlr.rden anlı

yoruz: Büyük N\ddelerde, tiyat
ro, sinema kapılaraıda dllenllmiJe 
cek. 

Güzel tedbir. La.kin nerede di· 

lenlleceğl musarrah olmadığına 
göre d11encl esnafıDRl şlkiyete 

hakkı olsa yeridir. 
Gazetelerim verdiği habere gö

re memnuiyet hlWına bu gibi yer 

lerde d11enenler olursa birincisin

de tecziye edilecek. ikincisinde 

memleketlerine göaderllecekler • 

mlf. 
Sılaya gitmek i"tlyeıiler l!;'ln be 

dava seyahat yolu bulundu de

mek. 
Son zamanlarda dilencilik o k:ı· 

dar tekimW etti ki, sinema lm.pı· 
lanndakl sefUlerln pek yt"rhıde o
lan kaldmlmalan ancak kötü bir 
manzaranm gözöntlnde.n slllnme
shıden bqka semere vereeeğinde 
blhakldn ıüpbe edllebWr. 

Şimdi, piyasada bet, on, elli, 
bet yüz Ura dllMıealer, on lmnll-

luk şeyi yüz kuruşa mrakl sat
mak su.retlle dilencilikle ticareti 
ınezcedenler var. Asıl kaldınlma
sı lizım bwılar amma, bunlar da 
gözönünde ve polisin eli altında 
değll. 

RADYO OCRETI 

Y eni c;;ıkan radyo kanonuna 
göre her radyo makinaii 

·~in on lira senelik ücret vereee
ğiz. F..skiden radyo şirketine öde
diğimiz bu p&ra)1 şimdi posta ~el
graf idarelerine vereceğiz. Demek 
para bakımımda.n değişiklik ,·ok. 
Bunu öğrenmekle \'aziyetimlzi tes 
plt etmiş oluyoruz. Yalnız henüz 
öğrenemediğlrniz nokta bu ka
nunda parazit yapanlara karşı s
bnacağı yazılı tedbirlerin ne za
DUUI tatbik sahasmıa geçeceğidir. 

TiFO VE TERKOS 

T lfonun lyillklerinden biri 
de terkos suyuna ladel i

tibar ettirmesidir. Eskiden eli
mizi yıkamayı düşündüğtimüz bu 
8U şimdi zemzem oldu. Şerbetçi

lere, dondurmacılara bunu tavsi
ye ediyoruz ve bu suyu ku11an
mıyanlan ceza ile tehdit ediyonız. 
Ger!;'l geç oldu amma bu mazhari
yet terkos gibi emektar bir suya 
çok değildir. Eskiden terkos su
yu ile yapllmış şerbetleri satan
lar, ~rduğumuz zaman: 

- Hamldiye suyu derlerdi. 

Şimdi belki de Hamldlye SUY\I De 

yapılmış şerbetlere: 

- Terkos suyu ile. Diye iftira 

edecekler. 

Belediyenin eli deymesUe ter

kos suyU111uo tallinde görülen ber
rakhk, tifo vakalannHl artmasi

le göz kama.5hracak hale geldi. 
Tifo tt"rkosu )'iiksrltll'ken, aşı

lar ve temizlik tertiplerlnln de 
tifoyu eksilttiğini memnunlyt"tle 
görmemek mUmkttn değildir ve e
ter bu lnhltat ~lzgisi şimdiki me~·n 
le inmede devar .• ederse iki hafta 
sonra hıtanbulda tifo va.kası kal
nuyacaktır. O zaman ne yapaca
ğız! Şehlrllğl temizliğe sevk için 
ne Ue korkutacağız ! 

altında kaldım. Yolıun tam yansm 
da, sıcaktan otomobilin iç ve dıf. 
lastiği param parça olmuştu. 1 
Şoför Kıriko ile bir tarafı yük

seltilmiş otomobilin içinde oturma 
mı söyledi. Geniş yaylada gölg~ 
sine sığınacak tek bir ağaççık, al
tında bir parça nefes alacak bir, 
köprü :tJile yoktu. l 

Otomobilin gölgesi de yoktu. ÖY, 
leya... Güneş tam tepemizde ... Ye-o 
re basamıyordum. Kumlu, kırmızı, 
ince toprak sanki kızgın yangi!l 
külü halinde idi. Şoförün sözüne 
uyup otoınibilde oturmak lizmıdı.. 
Ne ise, eline çabuk bir adammı1-• 
İç ve dış lastiği tahminimden er
ken tamir etti. Biraz mütedeyyin 
bir Mardinli olduğu anWplan §o

för muavininin güzel yolculuk du
aları arasında tekrir yola çıktlk. 

Otomobilin pencere çerçevesi ' 
ne dokunamıyorsunuz, yaı 

kıyor. Şoför, sıcaktan öyle bunal .. 
mış ki, gözleri kapanıyor. 3 saniye 
uyuyor, 15 saniye gözlerini açık bu. 
lundurabiliyor. Yani kısa kısa kee
tiriyor. Ne yapıyorsun, diye soru• 
yorum. j 

"- Azıcık, azıcık uyuyorum.,. 
Diyor. 

1 
Aksiliğe bakın ki, otomobilin 

başına böyle bir f eli.ket daha ge-o 
lirse, yarı yolda kalmak tehlikesi 
de var. Çünkü yedek yok. 1 

Diyarbekir - Mardin yolunda kil 
çük, az nüfuslu köylere tesadüf 
ediyoruz. Akpınar nahiyesinden 
sonra Barbari, Şeyh nyas, Şihef • 
t'8.Il, köylerini geçtik. Hanik nahi
yesine geldik. Jandarma karako
lunda bir parça soğuk su içmek 
mümkiln oldu. 

Köylere bakıyorsunuz. Kerpiç
ten yapılmış evlerin önlerinde. 
pencerelerinde tek hareket yok.ı 

Sanki her ş_ey ve herkes sinmif, 
korkmuş, yılmış bu sıcaktan ... Bü
tün yayla, hareketsiz .. Yolda ku
ketile başı arasına ıslak mendil sı
kıştırmış Jandarma devriyeleri do
laşıyorlar. 

Önde giden süngü takmış, onu 
takip eden diğer iki jandarma, dai
ma tetikte ve bir istı'ltamete muh· 
telif kollardan ilerliyorlar. 

• şte Akgevir nahiyesi... Ce-
1 nup illerinin oldukça büyük 

nahiyelerinden biri. Biraz yiyecek 
arıyorum. Şoför: 
"- Hayır, diyor, şimdi yeşillik 

bir köye geleceğiz. Orada flizel 
kır yemeklerile kamınızı doyurur
sun uz.,, 

Hakikaten 15-20 dakika sonra 
bir köye vardık. Otomobil, sık sö
ğüt ağaçlarının süslediği bir kır 

lokantasının önünde durdu. Bura
sı: Şeyhan'dı. 

Şeyban kır lokantasında benim 
için güzel mevzular çıktı. Orada, 
yüzlerinde döğme nakışlar ve bu· 
runlannda Hızma denilen altın hal 
kalar bulunan cenuplu bir kadın 
kafilesinin arasına girdim. Lokan
tanın 70 lik bir garsonu var : Me
te kadın. Şen. neşeli. gUler vUzlil 

(Lfttfen sayfayı ~iz) 
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!Her yemekten sonra mutlaka güncle 3 I 
defa dişleri niçin temizlemek lazımdır? 

'Arıların 

Hücumuna 
Uğrıyan Köy 

1 Ceyhan, (TAN) - Doruk köyUnde 
tuhaf bir vaka olm111tur. Koca Meh
medin ~ kovan balarıst bulunan ku
lUbe önünde dolatan bir etefi anlar 
sokmuı, eşek te kovanlan çifte ile 
harap etmiftir. 

Dağılan anlar köye hUcum ederek 
insanları, tavuklan, canlı her ıeyi . 
sokmıya başlamışlardır. Köyde bu 
yüzden bir panik hasıl olmuş, yüz ta 
vuk, birkaç köpek ve birkaç tay arı
ların sokmasından ölmUılerdir. Bir
kaç aile halkı da arılann iğnelerile 
delik deşik olup bayılmışlar ve berayi 
tedavi buraya getirilmişlerdir. 

lzmirde Kalp 
Lira Sürenler 

lzmir, (TAN) - Son hafta içinde 
pzmirde bazı kimselerin gümüş lirala
;rı taklit ettikleri zannedilmektedir. 
~bıta tahkikata başlamııtır. in
hisarlar idaresinin mUskirat ve siga
ra deposuna son birkaç gün içinde 
Uç tane kalp gUmUş lira verilmiştir. 
Paraları verenler malfun olduğu için 
tt.kibat yapılmaktadır. 

Bir Kız Kaçırma 
f Sındırgı (TAN) - Kertil köyün 
den Yusuf kızı Emineyi kaçıran 
Karakör köyünden İsmail oğlu Hü 
eeyin yakalanarak adliyeye teslim 
edilmiştir. 

Tarsus ve SiRfke 

Ovaları Sulanacak 
Mersin, (TAN) - Tarauı ovumm 

Tarsus çayı, Silifke ovumnı da Gök 
au ile sulanması projeleri hazırlan
mıştır. Bunlar Ankaraya gönderilip 
tudik edildikten sonra faaliyete baş 
!anılacaktır. 

bir hatun ... Bir taraftan yanında
kilerle Arapça konuşuyor, diğer 
taraftan iş görüyor, elindeki ten
cereyi külle uğuyor. Fotoğrafisi
ni alacağım. Kurnaz, ~n farkına 
varıyor, gfıya, görmemiş, hiçbir 
,eyden haberi yokmuş ta bir lü
zum üzerine yapıyormuş gibi arka
ınnı çeviriveriyor. Bir aralık: 
"- Mete Mete... Resmini aldı

nrsan beş lira bahşiş var.,, dedi
ler 

Yüzü güldü. Razı olmuştu. Fa
kat bir tosbağı gibi tostoparlak ol 
du. Kafasını tencerenin içine soka
cak kadar eğildi ve dayanamadı: 

"- Canım, dedi, ne yapacaksın 
tasvirimi... Günahtır oğul .. ,, 

Mete nine böyle söylüyordu am
ma, bahşişten de vaz geçmiyor-
du. 

Biz Mete ile çekişirken kah
venin önünde bir kamyo

net durdu. Kalabalık, kadınlı, er
kekli bir kafile indi. Fotoğraf ma
kinesine dik dik bakıyorlardı. Bir 
aralık, küçük bir kız gözüme ilişti. 
Adı Zerka imiş. Burnunda takılı 
olan yıldız şeklindeki Hızma ile 
Zerka, muhitinin kızı olduğunu o 
kadar güzel anlatıyordu ki. .. Güç
lükle arkadaş oldum. Der
ken annesi Adile, üvey anası Növ
fe ile de görüştüm. Ahbaplığı iler
lettik. Derbesiyede bir Mahmut a
ğa varmış. Ağa, civarda ün almış, 
namlı bir adammış. Çok korkuyor 
lar ondan. Adile, daha genç. Növf e 
ağanın ilk karısı ve biraz yaşlıca .. 
Hepsinin de yüzlerinde döğmeler, 
deriye işlenmiş süsler var. Bunlar 
ne, diye soracak oldum: 
"- Bunlar, bizim adetimizdir. 

Çocuk doğduktan sonra muhakkak 
yapanz. Bu işaretler, yüzümüzün 
süsüdür; zinetidir. Amma, Derbe
eiyede yaparlar bu döğmeleri ... 
Mardin merkezinde böyle adet yok 
tıur .. , 

Növfeyi birdenbire kızdırdılar. 

Hırslandı, şöyle bir sigara sanp 
sinirlerini yatıştırmak istiyordu. 
Bu sırada fotoğrafiaini aldım. Ma
kinenin "çit!.,., diye sea verişi, za. 
vallr kadını ldeta çileden çıkar-

Fuarı Görmek • • 
ıçın 

Yunanistandan lzmire 
Seyyah Kafilesi Geliyor 

Türk- Yunan Ofisinin hazırladığı 
Seyahat büyük rağbet görecek 

-
BGfvekilimiz lımet lnönünün, geçen ıeneki luarı açmıya 

gelirken çekilmiş bir fotoğrafları 

Izmir , (Tan muhabirinden) -1 lstiyenler Izınirde ve lstanbulda 
TUrk - Yunan Tecim ofisi müdürlU- diledikleri kadar kalabileceklerdir. 4 
ğUnden Izınir Enternasyonal Fuan eylUl cumartesi günU kafile Istanbula 
komitesine bir mektup gelmiştir. Bu gelecek ve pazar gUnU Boğaziçini ve 
mektupta Türk - Yunan Tecim ofi- Adaları gezeceklerdir. Pazartesi gU
si tarafından Fuar münaaebetile Yu- nü serbest kalacaklardır. 7 eyh11 salı 
nanistandan .Izmir ve İstanbul& bir gUnü Ayasofya, Patrikhane ve mü· 
seyahat tertip edildiği bildirllmi3tir. zelerle Kariye camiini gezeceklerdir. 

Aldığımız malfımata göre, tzmir ve 8 eyliılde lstanbuldan Pireye dönüle

Istanbula tertip edilen bu seyahate cektir. 
bir çok turistler iştirak edecektir. Ve Bütün bu seyahat birinci mevki 

vapur, birinci smıf otel ve birinci sı
rilen tafsilata nazaran seyyah kafi- nrf lokantada yemek şartile 8900 
leal iki eyıtll per§embe gUnU Pireden drahmiye, yani bizim paramızla yüz 
hareket edecek, 3 eylfU cuma günil 
sabahı Izmirde bulunacaktır. Fuar 
ve şehrin göriilmiye değer yerleri· ge
zildikten sonra, fuarm gece manzara
sını da görebilmek maksadile geç 
vakit !stanbula doğru limanımız. 

dan hareket edilecektir. 

Şaraplık 

Uzüm Alımı 
Başlıyor 

Burnova Bağcıları 

Karara Sevindiler 

Burnovanrn bir kütükte 14 kilo
ya kadar üzüm yetittiren bir 

miıket bağı 

liradan az bir para ile temin edilmek
tedir. Bu ücrete pasaport ve vize mas 

rafları ile otomobil Ucretlerl ve kalı-
nacak yerlerde otele kadar gidip gel
me ve aşya nakli Ucretleri de dahil

dir. 

Babasını 
öldurdu 

Sonra da Oğlunu 

Ağır Yaraladı 
Tarsus, (TAN) - Çamtepe köyün 

de, bir babanın ölümü ve oğlunun da 
ağır 11urette yaralanmasile bitene bir 
cinayet işlenmiştir. Tafsilat çudur: 

Mehmet oğlu Omer ismindt- biri, 
Zekeriyanın bostanına girmiş, Zeke
riya da Omeri kovmuş ve dövmı.iştiir. 

Köye dönen Omcr, Zekeriyanın ka
rısına çatmış, kadın da gidip kocac;ı
na haber vermiştir. işinden hiddetle 
çıkan Zekeriya, yolda rastgeldiği 0-
meri tabanca ile ağır surette ynrcıla
mıştır. Bunu duyan Omerin babası 
Mehmet, telişla vaka mahalline gı>l
miş ve kaçmak istiyen Zekeriyayı ko
valamıya başlam13tır. Zekeriya tu se

l fer de Mehmedi tabanca ile öldilrmüfJ 
I tür. Katil kaçmıştır, aranmaktır. 

Çanakkalede PICii 
Çanakkale (TAN) - Belediye 

bu sene şehrin gUzel bir yerinde 
bir plaj yapmıştır. Çanakkaleliler 
plaja çok rağbet göstermektedir
ler. İçerisinde soğuk su duş yeri de 
olan plajın duhuliyesi be§ kuruş-
tur. 

rilmiştir. idare bir agustostan itiba
ren Burnova ve havalisinden yaş nıis 

Izmir, (Tan muhabiri yazıyor) - ı ket ve siyah UzUm mUbayaasına b&.ş
Inhisarlar idaresi, her sene Burnova lıyacakbr. Bunun için icap eden bti
ve havalisinden kUlliyetli miktarda tün hazırlıklar tamamlanmıştır. Ida
şaraplık yaş Uzüm mübayaa etmek- re. alacağı kUlliyetli miktarda yaş ü
te, bu suretle Burnovalılarm en çok zilmleri Şehitlerdeki fabrikasında şa
yetiştirmiş olduklan misket ve siyah raba tahvil edecektir. Fabrikada da 
üzümleri iyi bir mahalli sarf bulmak hazırlıklar yapılmıştır. MUbayaatla 
tadır. birlikte şarap imaline de başlanııcak-

lnhisarlar Umum MüdUrlUğürtdcn, tır. Bu haber Burnova bağcılan Uze
şehrimiz Başmüdürlüğüne gelen bir rinde derin bir memnuniyet uyandır
emirde 1 ağustostan itibaren ::~çen -nıştır. Yine haber aldığımıza gör 
sene olduğu gibi Burnova ve havali- Inhisarlar idaresi milbayaatı geçen 
sinden şaraplık misket ve siyah U- senekinden daha mUsait şerait ve fi 
.anı mtıbayauma bqlaıımuı bD~ yatlarla yapacaktır. 

Aydında 
Elektrik 
Tesisatı 

Aydın, (TAN) - Nafıa Veklle
ti elektrik mühendislerinden Cezmi 
buraya gelmiş, beraberinde sanat 
okulu atölye şefi Mehmet olduğu 
halde, Aydın elektrik tesisatının 

kati kabulü için tetkiklere başla
mıştır. Belediye, elektrik tesisatı
nı genişletmek, gece ve gündüz her 
an cereyan vermek için bir motör 
daha almak kararını vermiştir. Bu 
maksatla belediye reisi Nafiz Ka~ 
rabudak, belediyeler bankasile te
mas etmek üzere Ankaraya gitm'iş 
tir. Nafiz Karabudak, borulan Na
fıa Vekaletince buraya gönderilen 
ve tesisatı mUnakasaya çıkarılan 

şehir suywıun bir an evvel ihalesi 
için de teşebbüsatta bulunacaktır. 

AKALA PAMUK 
TOHUMLARI 

Aydın, (TAN) - Vilayetimizin 
her tarafından gelen pamuk çiftçi
leri, Vali Ozdemir Gilndayın re
isliği altında toplanarak, ıslah olun 
muş Akala cins pamuk tohumları
nın muhafazası için alınacak ted
birlere dair kararlar vermişlerdir. 
Bu toplantıya, Nazilli basma f ab
rikası müdürü Fazıl, ticaret şefi 
Nureddin ve pamuk ıslah istasyo
nu müdürü Tahsin de iştirak et
mi~ılerdir. 

Denizde Boğ urdu 
Izmir, (TAN) - Urla iskelesinde 

oturan 28 yaşlannda Muharrem dün 
sbaha Urla tahaffuzhanesl yanında 
deni7.e girmiş ve yüzmek bilmediğin
den boğulmuştur. 

lnegöldeki 
Tarihi 

Araştırmalar 
tnegöl, (TAN) - Halkevi, tari

hi tetkiklerle meşguldür. İkinci Be 
yazıt zamanına ait olduğu anlaşı
lan bazı arapça vakfiyeleri ve fer
manları tercüme ederek şimdiye 
kadar İnegöl tarihinden meçhul 
kalmış hakikatleri meydana çıkar
maktadır. Yine dil, tarih şubesi ü
yelerinden bir grup, Mezit ve Kara
cakaya köyleri civarlarında bulun
duğu haber alınan eski eserleri in
celemekte bulunuyor. ' ynı grup
la beraber giden köycUIUk ~besi 
üyeleri de o civardaki köylUJerle 
konusarak sağlık ve ekim işleri ü
zerinden onları aydınlatmaktadır. 

Çünkü unutmayınız ki : 
Bakımsızlıktan c:Urilyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enfloenza, 
ve hatta zatürrieye yol açtıkları, il
tihap yapan diş etlerile köklerinde 
mide humması, apandisit, nevresteni, 
sıtma ve romatizma yaptığı fennen 
anl~ılmıştır. Temiz ağız, ve sağlam 
dişler umumi vücud sağlığının en bi
rinci şartı olmuştur. Binaenaleyh diş
lerinizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla - liakal 3 defa - "Radyolin" diı 
macunile fırçalıyarak sıllhatinlzi ga
ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu 
suretle mikropları imha ederek diş
lerinizi korumuş olursunuz. 

RADYOLi 
Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi kor11t 

Sabah, ölle ve akşam günde S defa dl!Jlerlnlzl fırçalaymrı. 

AsiDin Kenan 
Sizi ao§uk algınhlından, nezleden, gripten, b•f 
ve dl• ıarılarandan koruyacak en ill.c budll' 

tsmine dikkat buyunılmas 

bezdiren şey: 

GRiPiN 
i tecrübe edinciye 

kadar çekmeğe mah 
kum olduğu ağrı ve 

sızılardır. 

GRiPiN 

Sultanahmet UçUncU --;ulhb~ 
mahkemesinden: Şaziye ve vsU: 
Belkis ve Nefise Fahire ve ~IJI 
Rıfkı ve Mehmet Hulusi ve rl~ fi 
Zeliha ve Şefika varisleri Rabi' 

Şadiye ve Fatma ve NevrufeniD ':: 
yian ve müştereken mutasarrıf 
duklan latanbul Binbirdirek ın~ 
sinde au terazisi sokağında esld 1 ~ 
mükerrer 9 ve yeni 9 ve 11 I<•ıı' >w• 

127 ada ve 4 ve 5 pansel n'!J!f ~ 
zemin katta bir'H) 1f-utbak ye ~ 
zemin katta birer ;ıııut et-

Çanakkalede En şiddetli baş ve 

Yeni çabşmalar diş a~'i"P İeNr. 

ve birer oda ve birer 
111 

"' 
hal ve ikinci katta ikişer od3 

t
birer sofa ve birer hela ve ikinci 1'~ 
ta ikişer oda ve birer sofayı havi ) ,. 
diğerinin ayni bulunan iki baP ~ti' 
nin isalei güyu zımnında fürulıt11 'I' 
karrilr ederek ayrı ayn mUzaY~ 
vaıolunınuştur. 9 numaralı be.O tı" 
kıymeti muhammenesi 1500 bin eP 
yüz ve 11 numaralı hanenin Jc11Sl'd1f• 
muhammenesi bin dört yilz ~ ti 
Birinci açık arttırması s-~93 ;C 
rihine mUaadif çarşamba gnnU ~ 
14 den 16 ya kadar icra oıuıı ~ 
tır. Kıyıneti muhammeneıeriJı!O~ 
75 şini bulduğu takdirde o gUıı ~ 
katiyeleri yapılacaktır. Bul ııısU' 
takdirde en son arttıranın ta': dÔ'iJ' 
baki kalmak üzere 15 gün J1l~' 
temdit edilerek ikinci açık a dıf ;'. 
lar1 23-9-937 tarihine mUsa .,.;4" 
ııembe gUnU saat 14 den 16 ya fı'lı 
icra. kılınacak ve o gUn en çolı ~ 
ranı ihale edilecektir. lpotel< '
alacaklılarla diğer ali.kadarl~ 
gayri menkul üzerindeki b • ~ 
hususile faiz ve masrafa daır ~ 
iddialarını evrakı mUsbitelerile ~ 
gUn içinde bildirmeleri llzıındır·~ 
si halde haklan tapu siclllerile ~ 
olmadıkça satış bedelinin paY\1ıet" 

Çanakkale (TAN) - Belediye ~ .. 
bu yıl iyi çalışmaktadır. Şehrin a- Romatızma, sınır, adale, bel ağrıları. 
na caddeleri yeni parke taşlarilc na karıı bilhassa müeaalrdlr. 

döşenmekte. bozuk olan soka~c ta- G R •ı p •ı N 
mir edilmektedir. Muhtelif yer
lerde bUyük ırı."vdanlar açılmı, ve 
ağaçlar dlidlmı~tir. Büyük harp
te harap olan şehir gün geçtikçe 
güzel bina, cadde ve parklarla süs 
lenmektedir. Bütün sahile baştan 

başa rıhtım yapılmaktadır. 

Mardinde Bir Vali 

Konağı Yaptırllıyor 
Mardin (TAN) - Mardinin en 

havadar ve güzel yeri olan (Fir
devs) bahçesinde 22 bin liraya mo 
dern bir vali konağı yaptırılacaktır. 
Yakında inşaata başlanacaktır. 

Geçen sene ikmal edilemiyen a
na caddenin Halkevi ile polis mer
kezi arasındaki kısmı genişlettirile 
rek parke taşlarla döşenmiye baş
lanmış. yolun iki tarafında güzel 
ve uri dUkki.nlar yaptmlmı9tır. 

Ayvalık Rıhtımı Bitiriliyor 
Ayvalık (TAN) - G'eçen sene bir 

kısmr yapılmı~ olan rıhtımın kalan 
kJSmmm da bu aene inşası için bütçe 
ye tahsisat konulmuştur. tn,aat yar 
kmda mUnakuaya çıkanlacaktır. 

Kırıklığı, nezleyi, soğukalgınhklarm
da.n mUtevellid bUtUn ağrı, sızı ve 

sancılan geçirir. 

lstanbul birinci icra memurluğun- sından hariç kalacaklardır .. ~e -p,'I 
dan: Istanbul Mahınutpaşa Sultan kim vergiler borçları nispetill 81 ıt 
odalan 1 numarada iken elyevm ika- seearlara ve tellaliye ve vakıfl .,.~ 
nıeLgahı meçhul bulunan Haıan ta.- nunu mucibince verilmesi ıazıırı iti 

yirmi senelik taviz bedeli ~~ıstlf 
pulu ve tapu masrafları ıntı rafına. 

•tt• ~ aı ır. .1il> 
Arttırma şartnamesi; işbu ~#,'' 

maralı mahallin kira müddetinin hi- rihinden itibaren mahkeme. dı 0ıııııl" 
tamına binaen yapılan takip talebi nesine talik kılınmıştır. TahP ·ııtıl A 
üzerine yukarıdaki adresinize tahliye rın kıyıneti muhammenelerı 0 r. 
emri gönderilmişse de elyemv orada 7,5 nispetinde pey akçeıeril;dıJ 0~ 

ve saatte Istanbul DivanY01 }lıtlet 
olmadığınız gibi ikametgahınızm da ireyi mahsusasında sultan~ bl'şıııt~ 

Istanbul Vakıf ldareslnin Eminö

nU Mahmutpaşa Sultanodaları 1 nu-

meçhul i•n1mış CJlduğu nııibaşirin ilncü sulh hukuk mahkemesı ur&c9' 
ıneşrtJM ~rıdan anlı:ı.~ıla .Rsın~ hin.ı· betine 937128 numara ile ın ~ 
en bir ay müddetle ilanen tebliğat ıarı ilin olunur. ~k 
icrasına icra tetkik merciince karar t1' 
verilmiştir. 

Tarihi ilandan itibaren bir ay zar
fında mezkiır mahölli tahliye ve tcs
litn tıtr.ıf'niz ve kiranın yenilcndiğin~ 
veya uzatıldığına :1air bir iUrazınız 

varsa yine bu mUdı.!c:t içinde istida 
veya ıifahen 3712572 numaralı dos-

yaya bildirmeniz ıa.zımdır 13~)" t~ 
det içinde itirazda bulunmaz.~jcletıll 
liy-3 etmezseniz tahlı.yc m~irıılB) 
)ıitamında zorla tahhye ve~ tıJıJ 
ııa teslim edi!e<"eği me1.kıtr uıe~ 
emn makamına kaim oımal< 
lanen tebliğ olunur . 
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Yazan : Ziya Şakir 

Erdebil Tekkesinin Müritleri 
Dolaşıyorlardı Köy Köy 

Günler 1 Çe. ş h ' ay ar ve seneler geçtik-
' a Isnı T 

diyordu B .. ~1 ın zekası inkişaf e-
la geç ·. utun hayatı heyecanlar
Şiir vnuş olan bu çocuk, bilhassa 
göste .e edebiyatta büyük istidat 

rıyordu. 

Ş ah Is ·ı d' •. maı. on beş yaşına gt.l 
hayatt 1f za~a_n, artık hayatı; V'! 
cadeJ a, endı hıssesine düşen mü 
kor~ ;saslarını anlamıştı. Hiç 
caktı. ~an .?u mücadeleye atıla
de son nkü bunun için kendisin-

suz b' llıakı ır cesaret ve iman ol-
k a beraber' elinde de bü .. k bir 

U\7Vet va d yu . V r ı. 

ları ~~a, Erdebil tekkesinin kapı
li te:k;a_r kapa~mı~, senelerdenbe ~ 
tı. F' k nın faalıyetı felce uğramış · 

a at Safa·~ - · Wr ' H ocagma candan ve 
hiç ~~~n bağlı olan müritlerden 
ltıanı ırınin inıan ve itikadı sarsıl-

I§tı. 

l ~debi} tekke . . 'ht' .. ·ı eri. k'" sının ı ıyar murı 
:_ oy köy dolaşıyorlar: 

l'ııız Sö~ak e~enlerin yaktığı ocağı
l'hı.in .. m~d.ı.. Yalnız, onun ateşle
llefes~~e~ı ~l kapladı .. Hafif bir 
ltıızın at ~lerı savuracak .. Ocağı
l'edi.n Ç e .. şı, Yine parlıyacak .. Sab-

Di · ogu gitti, azı kaldı. 
~apı;e, halkın üzerinde telkinler 
Ci•~ Orlar .. Şeyh Safi'nin Şeyh 
""ıeyd•· • 

l'e saçt ~· Şe!h Haydar'm kalple
diirın 1 an ılha.nı ateşlerini sön-
şah~:ye ~~ışıyorlardı. 

ba~ka b' ~aılin sadık havarileri, 
'liy0rıar~ ışe da~a ehemmiyet ve
e~nde buı~O tıu:~hte, Osmanlı ülke 
ili.ı:ı. tarar an Şlıleri de Şah 1sma
l~l'Clı. ına çekı:niye gayret ediyor 

. Bu Şiiler . 
t.iıı Yaban ' esasen Erdebil tekkesı 
~~ '1'i cısı değillerdi. Bunların 
\\cı~ nıurıengin Şarktan Garbe 
li t.._ - Yaptığı büyük akmda, Şima 
ı. ·"atı, liora 
tıı~ret san ve Azerbaycandan 
.ı\t§ar, ~~n Ü~ta_clı, Şamlı,, Varsak, 
sa.ire gib~lk~dirli, Tekeli, Kaçar ve 
tlıen. as. 1 bU::akım Türk ve TürK-
Vaıttiıretlerınden mürekkepti. 

llagand Yle, Erdebil tekkesinin pro 
~alığı :cııarr tarafından kamilen 
:.aı- ord~buı .~~~n bu aşiretler, Ta
~atıoı arı onunden hicret ederek 
)ayıaıa Uya geçmişler; Erzincan 
l.tal'a.ş idan başlıyarak; Adana, 
%ı. Ci~ ıvas, Tokat, Konya, Ay-

arlarında yerleşmişlerdi. 

t1~urlenk, Anadoluyu da is
lt~n btila e~mişti. Ve; kendinden 
~~lı. u_ u aşıretıeri, harp esiri ol
~Ul'ıtı(!~~re peşinden sürükleyip gö· 

l'debiı ıstenıişti ... Fakat, o zaman 
~~ıı. "'e t~kıkesinin postunda otu-

lil'lı-ıet 'l'iı:nurıengin son derecede 
01lllt Şe "e nıuhabbetini kazanmış 
~t~ .. ~~ Sadrettin işe müdahale 
te~İlttn. 1lnurlengi bu fikirden vaz 

llu ışti. 

~lırtu.ıSUretıe esaret felaketinden 
t' an b dltıe karş u aşiretler, Şeyh Sadret 
:~ tek 

1 nı.innettar kalmışlar; Er 
~tıi, bir ~esıne olan merbutiyetle-
ardt. at daha sağlamlaştırmış-
. %tıdi • 

l'ılerı hab Şah lsnıail namına gönde 
~ekete er •. bu aşiretleri derhal ha 

1llttı 1 getı:rmişti. Bunlardan bir 
reı. •tek 
t "'• Lah rar yurtlarına avdet ede 
'Y:~ Yerı ean .taraflarında muvakka 
U~ i~ i ~Şlllişler.. Girişilecek bü-

t~tli'ıişlerdiç~n. verilecek emre intizar 
n c·. ·.. · ırışilecek iş, ne olacak 
~ k· unu, i . .. 

dun deği{ ~dıden kestirmek mum-
~ ehi] tek:•· ??un için; gerek - Er
da.}\ lııtna·~sının varisi olan - genç 
~.n hava 

1
. • ~e gerek onu idare e-

1Ye ka tılerı, hadisata intizar et-
rar ve . 1 . 

rmış erdı. 

h ll inf 
ıı.l' tl l'tıe ı~a: da, pek uzun sür-
l'Q ltk 41{]{ ll'l.ıştı. Bir sene zarfın.da, 
~ lt~acıcı 0YUnlu hUktlmetinin feci 

ııur e:~~t ve akıbeti tamam.ile t.e 
~alta l§ti. 

% nat 
'I/ ?tıet ıı· nıakanıını işgal eden 
~ ~· ltZa, . h· ':ı.l1 t'az • ısyan eden German 
~r tlı.Udcıe;alUerinin hücumlarına 
)\., q:a, laf h lnukavemet ettikten 
"'4aı.ı· a an . 

~ llbiyete _ cıvarında feci bir 
ugranuş .. Galiplerin kı 

lıçları altında can vermişti. 
Asi valiler, onun yerine maktul 

Sultan Yakubun oğlu Sultan Mura
dı geçirmişlerdi. 903. Fakat diğer 
Ak.koyunlu prensleri, yeni hüküm
dara da rahat vermemişlerdi. 

Mehmet Mirza ile Elvend Mirza, 
Diyarbekire giderek Kasmı Beyin 
nezdinde yerl~mişlerdi. Müttefik 
bir kuvvet teşkil ederek, Sultan Mu 
radın üzerine yürümüşlerdi. Rey ci
varında vukua gelen muharebede, 
Sultan Murat galip gelmişti. Fa
kat bu galibiyetin neşesi, uzun za
man devam etmemişti. Bir gece 
baskınında, ümit edilmiyen bir he
zimete uğnyan Sultan Murat, meç
hul bir semte kaçarak mevkiini, ra 
kiplerinden Mehmet Mirzaya ter. 
ketmişti. 

Bu sefer de Elvend Mirza, mUtte 
fiki ve blrader.ıadesi olan Meh
met Mirzayı çekememişti. Onu, ceb 
ren tahtmı terketmiye mecbur ede 
rek, yerine kendisi geçmişti... An
cak şu var ki, bu hareketler de, ga. 
leyan halinde bulunan hırsları tes
kin edememişti. Artık, bütün Akko 
yunlu prensleri yer yer isyan ede
rek, zavallı Uzun Hasan Sultanın 
nice emeklerle tesis .attiği o büyük 
hüktlmetin altını üstüne getirmiş
lerdi. 

Artık, herşey bitmişti. Koca Ak 
koyunlu hükumeti, son nefesini 
vermiye uğraşan bir hasta haline 
gelmişti... Işte o zaman,. Şah Is. 
mailin o gizli faaliyet merkezin
den, koca bir tarihin başhyacağı
m ifade eden bir ses yükselmişti: 

- Vakit... • 

-Vakit ... 

Evet .. Vakit, gel~i~ti... Fa
kat; Şah Ismail ile onu i

dare edenler, beş on senedenberi 
muhitlerinde cereyan eden hadise 
}erden iyice ders aldıkları için, or 
taya atılmakta pek acele etmemiş
lerdi. Ve bilhassa, siyasi cephe gös 
termekten içtinap etmişlerdi. 
Herşeyden evvel, Erdebil tekke

sinin manevi nüfuzu, muvakkaten 
Lahcan kasabasına nakledilmişti. 
Şah Ismail, oraya gelerek muvak
katen dergah ittihaz edilen bir ko 
nakta yeniden ayin icrasına giriş
mişti. 

Senelerdenberi Şeyh yüzü gör
miyen .. Şeyh Haydar tarafından te 
sis edilen parlak ve tantanalı ayin. 
lere hasret çeken, Safavi tarikati
nin müritleri, sonsuz bir sevinç 
hissetmişlerdi. Artık her taraftan, 
Lfilıcana bir akm başgöstermişti. 
Şah !smail, doğruca Erdebile gi. 

derek ecdadının boş duran postuna 
oturabilirdi. Çünkü artık ortada, 
onu bu hareketinden menedecek 
kuvvet, mevcut değildi. Fakat, Er
debile gidilmiyerek, yeniden ayin
lere LB.hcanda başlanması, hususi 
bir maksadı ihtiva etmekte idi. Zi
ra Lahcan, tasavvur edilen büyük 
gaye için, tam bir merkezdi. 

Az bir zaman zarfında, bu mer
kez etrafında, mühim miktarda 
bir mürit kütlesi husule gelmişti. 
Bu müritlerin hepsi de, derin bir 
aşk ve iman ile titremektelerdi. 

lerle ve fevkaladeliklerle pençeleş
miş olan bu hayat, genç Şeyhin, ec 
dadından mevrus olan keramete at 
fedilmiş.. Onun için kendisine hiç 
tereddüt edilmeden, (Anadan doğ
ma veli) sıfatı verilmişti. 

Maamafih, şu hakikati de ilave 
etmek lazımdır ki, (Şah lsmail) in 
görünüşü, bu zan ve zehabi vere
cek .. Ve hatt~ .• kuvvetlendirecek şe 

I 

kilde idi. 
Yüzü güzel, ve çok güzeldi ... Ba

bası Şeyh Haydarm . çehresindeki 
hala vetle, anası Alemşah Banunun 
melahati uygun bir şekilde imtizaç 
etmiş .. Ona, bütün görenlerin kal 
bini bir anda teshir edecek derece
de müessir, vakur ve cazip bir gü
zellik vermişti. 

S edef gibi parlıyan duru be
y2z çehresi üzerinde, uçları 

hafifçe kıvrılan ince kaşlarının al
tında kıvılcımlana kıvılctmlana ba
kan koyu kestane rengi gözleri, bü 
yük bir ifade ve irade kudretine 
malikti. 

(Arkası var) 

Kedi Tifoya 
Eınirgandan Dilaviz imzasile 

mektup gönderen bir Bayan oku
yucumuz, tifo hastalığına karşı 

koymak için tedbirler alındığı bu sı 
rada başıboş gezen kedilerin de top 
lattırılmasından ku§kulanmış ola
cak: 

- Kedimi görseniz, siz de sever 
siniz, diyor, ipek gibi yumuşak, u
zun uzun, hem de parlak tüyleri 
var. insan gibi boynuma sarılır, 

ağzını yüziime sürer... Güzel ke
ditn, tifoya tutulacak diye korkuyo 
rom. Acaba kedimi aşılattıraynn 

mı? Aşılatmak laznnsa şmnga ile 
mi? Amma kedimin canı acıdığını 
istemiyorum. O halde ağızdan aşı
yı suyuna karıştırsam da içirsem ol 
maz mı? .• 

Ben kedilerin hiç birini seveme
diğim için sayın okuyucumuzun ke 
disini de görsem sevebileceğimi hiç 
sanmıyorum. Bununla beraber baş 
kalarmm, hele saym okuyucuları-

mın, kedi sevmelerine, tabiidir ki, 
birşey diyemem. Yalnız, sevdikleri 
kedilerini, bir kedinin beş kuruş et 
tiği bu sırada evde hapsetmelerini 
tavsiye ederim. 

Zaten kedinin beslendiği eve fay 
dası dokunması da bu şartladır. O
nu hem hapsetmeli, hem de karnım 
iyice doyurmamalı ki fare tutsun. 
Kar.m pek doyunca miskin miskin 
uyur, başıboş dolaşırsa damların 

üzerinde eğlenir, yahut çöp kutula
rını karıştırır. 

Tifoya tutulup tutulmamasına 

gelince ... Kedi uyuz olur, kel olur, 
kuduz olur, verem olduğunu da 
söyliyenler vardır. Bu hastabklar-
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Piyasaya 
Çıkarılan 

Yeni Mallar 
Yeni ithal rejiminin ilk ! 

tatbik gününden dün akşa
ma kadar gümrüklerimizde 

İzmir Zahire 
Yeni 

1'ulunan Alman, ltalyan i · 
ve Fransız mallarından bir
çoğu memlekete ithal edil
miştir. Gümrüklerden çıkan
lan malların ekserisi ipekli 
ve yünlü muhtelif kumaşlar
dır. Son günlerde gümrük· 
lere iki yüze yakın beyan
name verilmiştir. Bu beyan
namelerin mallan da çıka
rılınca piyasalarda biraz Fi
yat düşüklüğü olacağı tah· 
min ediliyor. 

Ayvalık 

Zeytinleri 
Pek Bol 

Ayvalık, (TAN) - Zeytin mahsu
lü bu sene bilhassa Ayvalık civarında 
fevkaladedir. Havaların iyi gitmesi 
dolayısile zeytinler sağlam ve kurt
suz olmuştur. İlçemiz zeytin yağı 
mahsulünün bu yıl 10-12 milyon ki· 
loyu bulacağı tahmin ediliyor. 

Bedeli tamamen ödenmek suretile 
kilosu 35 kuruştan bir miktar alivre 
satış olmuştur. Bu fiyata alıcı çok, 
satıcı az ve isteksizdir. !leride fiyat-

lzmir, (Hususi İnuhabirimizden)
İzmir ticaret ve zahire borsası idare 
heyeti nizami müddeti 31 Ağustosta 
sona ereceği için şimdiden yeni idare 
heyetinin seçimi yapılmıştır. 

Seçime borsada kayıtlı bütün tüc
car ve simsarlar iştirak etmişlerdir. 
Reylerin tasnifi neticesinde eski he-

Üniturk 
Biraz Daha 
Yukselecek 

ların daha müsait olacağı muhakkak- Dün borsamızda Türk borcu üzeri-
tır. ne muamele olmamıştır. evvel-

Bu yıl ilçemize zeytinyağından en ki gün Unitürk 15,20 liradan a

az 3-3,5 milyon lira gireceği anlaşılı- çılmış ve 15,35 liraya kadar yüksel-
yor. 

Bulgaristanın Bir Kararı 
Bulgaristan hükumeti, kırmIZI bi· 

her ve domates konservelerinin ihra
cını 9-7-37 tarilıinden itibaren hüktl
metin mürakabcsi altına almıya ka
rar vermiştir. 

Tutulur mu? 
dan birine tutulduğu vakit onu ken 
disini besliyen, hem de seven insan 
hıra da bula.-;tmr. Fakat kedinin ti 
foya tutulduğuna dair şimaiye ka
dar lıiç bir haber yoktur, 

Tifo hastahğı bir taraftan sırna
şık, yani çabuk yayılır ve çok uzun 
sürer bir hastalık olmakla beraber, 
bir taraftan da kibar şeydir. Baş
ka hastalrklardan birçoğu hayvan
lara da geçtiği halde, t:fo yalnız in 
sa.nlan sever , hem de en ziyade 
gençlere musallat olur ... Tifo mik
robunun sineklerin karnında yaşa
dığı bilinirse de sineklerin bile tüo 
Iıastalrğına tutulchıklanna dair bir 
haber yoktur. 

Hayvarılarm yalnız at cinsinde a
dı tüo olan bir hastalık bulunur. 
Fakat onun da insan tifosiyle hiç 
münasebeti yoktur. Bu lıastahğm 
sebebi de insan tifosuoıın mikrobu 

değildir. Ne insan tifosu ata bula

şır, ne de at tifosu insana ... 
Sayın okuyucumuz Bayanın ke

disini tifo aşısiyle aşılattrrmasma 

da hiç bir lüzum yoktur. Kedisinin 
verem olmamasrna, kuduza tutul
mamasına, kel, yahut uyuz olmama. 
sma dikkat ederse daha iyi eder. 

Bence, en iyisi güzel kedisinin 
uzun tüylü derisini ylizdürdükteu 
sonra ondaın kendisine kışhk bir 
kürk manşon yaptırmasıdır. ister
se uzun tüylerini yan yanya tll'aş 
ettirir ve boyatır, o vakit kedinin 
derisi lutr derisine benzer. Bundan 
da kışhk güzel şapka olur, sayın o
kuyucu.muz boynuna sanlan güzel 
kedisini başında. taşır. 

mişti. Paris borsasından şehrimize 

getirilmekte olan Ünitürklerin arbit

raj suretile ithaline müsaade edilme
diği için bu hisselerin bir miktar da
ha yükselmesine ihtimal verilmekte
dir. Merkez bankasmm hisseleri de 
92 liraya çıkmıştır. 

Anadolu . tahvilleri 40,70, mürnes· 

siller 38,5, hisseler 24,30, Sivas - Er

zurum 97,25, Ergani 95, Aslan çi

mentosu 13 liradır. Bir isterlin mer

kez bankasınca 630 kuruş olarak tes 
pit edilmiştir. 

jBoRSA ~ 
1 

31 Temmuz CUMARTESİ 
PARALAR 

Sterlin 631,- 631,-
Dolar 123,- 126,-
Fransız Fr. 90,- 100,-
Liret 110,- 115,- 1 
Belçika frangı 80,-

~:= 1 Drahmi 18,50 
tsviçre Fr. 570,- 580,-
Leva 20,- 23,-
.F'lorin 65,- ö8,-
Kron Çek 75,- 84,- 1 

Şilin A vusturya21.- 23,- ı 
1 Mark 28,- 31,-

Zloti 20.- 2:~.-1 Pengo 21,- 25,-

1 
Ley 12,- 14,-
Dinar 48,- 52,-
Kron lsveç 30,- 32,-

' 
Altın 1047,- 1018,-

1 
Banknot 256,- 257,-

ÇEKLER 

1 Londra 630,- 630,-
1 New-York 0,79 0,7887 
1 Paris 21,0825 21,0825 1 

1 
Milano 15,0158 15,0158 
Brüksel 4,6950 4,6950 

ı Atina 86,74 o 86,7460 1 
Cenevre 3,4410 3,4410 
Sof ya 63,4920 63,4920 
Amsterdam 1,4320 1,4320 
Prag 22,6380 22,6380 1 
Viyana 4.1857 4,1857 
Madrid 13,73 13,73 
Berlin 1,9634 1,9634 
Varşova 4,1810 4,1810 J 

1 
Budapeşte 3,9921 3,9921 
Belgrad 34,2857 34,2857 ' 
Yokohama 2,7768 2,7768 i 

1 
Moskova 20.40 20,40 
Stokholm 3,0787 3,0787 .. ....... __ ,_,; 

""' --- --· 

yetin ittifaka. yakın bir ekseriyetl, 
seçildikleri anla§ılmıştır. 

Bu netice borsa muhitinde derin 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Heyet, Mazhar tzmiroğlu, Hıfzı, 
Kclzım Taner, Şükrü Cevahir· 
ci, Halim Alaiyeli, simsar Sabri Men
teş, Mustafa Çömezle ticaret odasın
dan seçilecek iki zattan mürekkeptir. 

Gelen Mal 
Miktarında 

Artma Var 
Iki gündenberi şehrimize 4 mar .. 

şandizle 39 agon buğday, 4 vagon 
arpa, bir vagon çavdar, bir vagon 
bulgur, bir vakon kepek ile 7 va• 
gon yapağı gelmiştir. İki gündenberi 
şehrimize lüzumu kadar buğday gel• 
miye başlamıştır. Gelen malların ek .. 
serisi yeni mahsul olduğundan, bir. 
kaç gündür devam eden düşüklük 

durmuş ve beş para kadar artma gö. 
rülmüştür. Eski mal ekstra ekstra 
PolatWar 7,15-7,22, Ankaranm be· 
yaz 6-7 çavdarlrlan 6,25, Eski.şehi· 
rin 1-2 çavdarlı yeni mahsulü 6,25 • 
6,27 ve diğer sıra mallar 6,02 kuruş
tur. Sertler üzerinde iş olmamıştır4 

Arpalarda 4,15 kuruştan muamele ol 
muştur. İhracat için 4,15 kuruştan 
fazla çavdar alıcısı olmamıştır. ~ 
buğdayla karışık çavdarlar yerli fab 
rikalar için 4,25 kuruştan satılmıştır., 

Y unanistandan Gönderilecek 
Ya, Üzümler 

Yunanistan hükıimeti, Almanyaya 
ihraç edilecek yaş üzümlerin sevkin• 
den evvel Yunan milli bankasından 
müsaade ahnmasını mecburi kılmış
tır. Diğer memleketlere yapılacak ih. 
racat için böyle bir müsaade alınma
sına lüzum yoktıur. 

ZAHİRE 
BORSASI 

31-7·937 
FiYATLAR 

Cinsi Aşağı 

K. P. 
Yukarı 

Buğday Yumuşak 

K. P. 
6, 61/:ı 6,25 
5,22% -,-
6,25 -,-
4, 2~1:? 4, 5 

,, Sert 
,, Kızılca 

Arpa çuvallı 
Arpa dökme 
Çavdar 
Susam 
Tiftik 

Buğday 
Yapak 
Arpa 
B. Peynir 
Fasulye 
Yulaf 
Un 
Tiftik 
Nohut 

4,12~'2 4,15 
4,25 -.-

16,- -,-
135,- -,

GELEN 

GiDEN 

274 Ton 
69 Ton 
30 Ton 
2 Ton 
11h Ton 

25 Ton 
26 Ton 

3 Ton 
2 Ton 

Tiftik 25Yı Ton 
DIŞ FiYATLAR 

Buğday Liverpul 6,45 K. 
,, Şikago 5,50 K. 
,, Vinipek 6,52 K. 

Arpa Anvers 5,19 K. 
Mısır Londra 3,83 K. 
Keten T. Londra S.13 K • 

ı Fındık G. Hamburg 94,72 K. 
Fındık L. Ha.mburg 94,72 K. 



• 
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Nasrettin Hocanın 

Duyulmamış fıkraları 
Okuyucu'arımızın gönderdikleri 

Fıkraları neşre başlıyoruz 
Nasreddin Bocanın basılm&mı~ 

,.e kitap haline gelmemiş fıkralan
nı bugünden itibaren neşre başlıyo
ruz. Okuyuculanmızm gönderdik
leri fıkralardan ilk kısmını aşağıda 
okuyacaksınız: 

Ya Abn, Ya Çahn 
Hocanın eşeği - belki de ihti

yarlıktan olacak - bir türlü yü
rümezmiş. Hayvanın bu halinden 
bizar olan merhum öntine gelen 
y rde eşeğin ataletinden şikayet e
derken birisi, muziplik olsun diye 
hayvanın ardına nef tyağı sürmesi
nı tavsiye etmiş, hatta biraz da 
neft vermiş. 

Hoca ertesi günü eşekle oduna 
giderken hayvana bir nebze neft 
sürmüş. Bir dakika sonra eşek 
ateşlenip koşmaya başlamış. O ka
dar ki geminden tutan hoca ye
tişemeyip sürüklenmeye başlamış. 
Hayvanın bu hızına göre koşamı
yacağını bilen hoca bağırmış: 

- Amanın dostlar! Ya bu eşe
ği elimden alın, ya bana da biraz 
neft çalın ki; birlikte koşabile-

lim. 
Beşiktaşlı· karilerinizden: 

s. s. 

Hoca Oduncu 
Nasrettin Hoca bir zaman da o

dunculuk yapmıştı. Bir gün gene 
ı eşeğini hazırlamış, baltayı omu

zuna vurnıuş oduna gidecek ... Tam 
kapıdan çıkarken kansı sormuş: 

- Hoca, bugtin ak§ama ne ye-
mek yapayım? 

- Dolma yap! 
- Ya!.. eşeğe ne hazırlayayım?. 
- Eşeğe ne hazırlıyacaksm, 

oduna beraber gidiyoruz: odun
dan hangimiz eve önce dönersek 
dolmayı o yiyecek. 

Polis Teşkilat 
Kanunu Tatbik 

Ediliyor 
Bugünden itibaren yeni polis teş -

kilô.tı kanunu meriyete geçmiştir. Bu 
kanuna göre, adli vazife görecek po
lisler a~Tılmışlardır. Yeni kanun şim
diye kadar ilcretle çalışan zabıtai be
lediye memurlarını da memur saydı
ğı için bunlar da bundan sonra me
mur gibi peşin maaş alacaklar ve te
kaüdiyeleri tanınacaktır. 

Trabzona Liman lıi 
için Heyet Gidiyor 

Trabzon liman şirketinin tasfiye i· 
ılne yakında başlanacaktır. Tasfiye 
muamelelerinde ve şirketin son umu
mi toplantısında bulunmak üzere Is
tanbuldan Trabzona bir heyet gön
derilecektir. Bu heyet, liman müdür 
muavini HB.midin başkanlığında, li
man hukuık müşaviri ile antrepolar 
nefinden mUrekkeptir. Heyet iki Uç 
güne kadar Trabzona hareket edecek
tir. 

YASACA KARŞI GELENLER 
Belediye emirlerine aykırı hareket 

edenlerin takibine devam ediliyor. 
Son yirmi dört saat içinde 65 kişi 

tramvaydan, 5 kişi vapurdan atlamış, 
175 kişi belediye yasaklarına dikkat 
etmemişler, cezalandırılmışlardır. 11 
köpek, 233 serseri kedi toplanmış, 5 
markasız hamal işten menedilmiş, 
109 eksik ekmek müsadere olunmug
tur. 

Başıboş Köpekler 

~r~ime~~P.!~!!~!~bul 
eokaklarmda başıboş olarak dolaşan 
bütün köpeklerin de, kediler gibi, der
hal tutulmaları belediye reisliğinden 
şubelere emredilmiştir. Yakalanan 
köpekler de öldürülmek için Hayvan
ları Koruma Cemiyetine verilecektir. 
Evlerde muhafaza edilen köpeklere 
ilişilmiyecektir. 

Hoca, eşeğine biner, yola koyu
lur. Koruya gelir. Akşama kadar 
kesebildiği odunları eşeğe yükler, 
korudan ayrılır. 
Eşeği de: 
"Sen, buradan eve git, ben de 

bu yoldan gideyim,, diyerek sa
lar. 

Ve tabii eşekten evvel eve va
rıp dolmayı yiyeyim dilşilncesile 

başka bir yoldan hızlı hızlı eve 
varır. Bakar daha eşek gelmemiş. 
Oturur dolmaları bir gilzelce yer. 

O gece geçer, ertesi gün, daha 
ertesi giln eşek gelmez. 

Karısı sorar: 
- Hoca! eşek gelmedi kaybol

masın ? 
Hoca, şu cevabı verir: 
- Yok, canım, dolmanın bitti

ğini anladı, onun için eve gelmek 
istemiyor. 

Şişlide, Anadolu apartımanı 85 
numarada Mustafa ilhan Dilmaç 

Ben Söylemedim 
Hocanın oğluna patlıcan göster

mişler. 
- GözU açılmadık sığırcık yav

rusudur. demiş. 
Hoca oğlunun bu cevabından do

layı pek memnun olmuş ve hazi-
runa: 

- Vallaha ben 
Kendi buldu. Diye 
çalışmış. 

Hocanın 

söylemedim. 
temin etmeğe 

Cevabı 
Hoca Nasrettin her gün sakızı

nı başındaki sarığın ön tarafına 
yapıştırırmış. Bir giln sormuşlar: 
"Hoca efendi neden sakızı sarığın 
ön tarafına yapıştırıyorsun?,, 
Şu cevabı vermiş: 
- Malım gözümün önünde dur-

sun diye .. 

Köpek Plailara 
Götürülemiyecek 

Belediye plajlara giden halkın is· 
tirahatini temin etmek ve sıhhati ko
rumak maksadile yeni tedbirler al -
mıştır. Bu arada evlerinde hususi kö
pek besliycnler plajlara köpeklerini 
götüremiyecekleri gibi plaj sahipleri 
de sokak köpeklerinin plajlarda bu
lunmasına müsaade etmiyeceklerdir. 
Bu suretle sıhhi banyo yapan halkın 
köpeklerin taşıdığı muhtelif mikrop
lan kapmasına meydan verilmiyecek
tir. 
Diğer taraftan sinek mücadelesine 

bilhassa plajlarda devam olunacaktır. 
Plajlardaki bUfeler şekerli sular ya
parak muhtelif kaplara dolduracak
lar, bunları büfelerin en çok sinek ü
şen yerlerine koyacaklardır. Bu kap
lara sineklerin bıralcacaklan sürf eler 
her akşam imha edilecektir. 

Bir Dilenci Tabanca 
Kurşunu ile Öldü 

EyUp Nişancasında Münzevi cadde
sinde evvelki saba1ı, kanlat içinde biı· 
ceset görülmüş, ve yanında da bir 
tabanca bulunmuştur. Polis tahkikat 
yapınca, bunun 55 yaşlarında Hanım
oğlu lsmail isminde o civarda bir a
hırda yatıp kalkan bir adam olduğu· 
nu öğrenmiştir. lsmail bir kaç giln 
evvel dilenirken yakalanmış ve Dilş
kUnlerevine gönderilmiştir. Müesse. 
se, güçlü, kuvvetli ve ~hşabilecek 
bir halde olduğu için lsmaili serbest 
bırakmıştır. 
lsm:ı:ı, evvelki sabah .mat i> da ~ıun 

zeviden geçerken mahalle bekçisi ile 
karşılaşmış, yakalıyacağmı sanarak 
koşmıya başlamıştır. Bu sırada trf. 
bancası patlıyarak ölmüştür. 

Müddeiumumilik tahkikat yaptır -
mış ve Tabibiadil Salih Haşim de ce
sedi muayene ettikten sonra gömtil
mesine izin vermiştir. 

TRAMVAYLA ÇARPIŞTI 
Feri din idaresindeki 24 7 numaralı 

motosiklet Alemdar caddesinden ge
çerken vatman llyasın idaresindeki 
tramvayla çarpışmış ve parçalanmı§· 
tır. Feride bir teY olmamıştır. 

BAŞMAKALEDEN~1ABAAT 

Bir Haftalık 
Tarih 

(Başı 1 incide) 

ve lngiliz gazetelerinin yazılan bu 
zemini hazırlamış, her halde yavaş, 

yavaş bir uzlaşmıya doğru gidilmiş
tir. 

Vç netice 

Y eni inkişaftan üç netice bek
lenebilir ki, bunlar da lspan-

1 yadan ecnebi gönüllülerin çekilmesi, 
yani Ispanyol danili harbinin maske
li bir cihan harbi mahiyetini kaybet
mesi, Franco'nun muhasım diye ka
bul edilmesi ve bir de Habeş ilhakının 
tanınmasıdır. 

Oyle görünüyor ki, Milletler Cemi
yetinin birkaç hafta sonraki toplan
tısında dünyada Habeşistan isminde 
müstakil bir memleket ve Milletler 
Cemiyetinde bu adlı bir aza bulun
madığına karar verilecektir. Bu ka
rar Milletler Cemiyeti ideali bakımın
dan hiç şüphesiz ağır bir fedakarlık 
olacaktır. Fakat sulhe ait ameli ih
tiyaç~ar bakımından bu f cdakiırlığı 
göze almak icap edecektir. 

ltalya ve Milletler Cemiyeti 

1 talyada Milletler Cemiyeti ide
aline karşı gösterilen husu-

met bu suretle ortadan silinecek mi? 
Mussolininin Jiornale d'ltalia'da "Ha 
yal ve hakikat,, serlevhasile çıkan 
bir yazısına bakılırsa bu husumet çok 
şiddetli olmak 18.zımgelir. Fakat bu 
yazı, Londra Ademi Müdahale Komi
tesinin iflasa uğraması ve Ispanya i
şinin Cenevreye sevkedilmesi ihtima
line karşı bir ihtiyat tedbiri diye ya
zılmış gibi görünüyor. Ispanya işine 
bir çıkar yol bulunursa ve Habeşis
tan ilhakı tanınırsa belki de Milletler 
Cemiyeti, Italyaya, hakikate biraz 
daha yakın bir teşekkül diye göriln
miye başlıyacaktır. 

1931 hadiselerinin tekerrürü 
imali Çinde harp ilan edilme-
den ve Tokyo ile Nankin ara

sın ki münasebetler kesilmeden şid
detli müsademeler olmuş, binlerce a
dam ölmüştür. Pekin, Japon işgali al
tına düşmüştür. 

Bu hadiselerin bir dedikodu tara
fı vardır: Çinliler Japonya ile 11 
temmuzda ve 19 temmuzda anlaşma
lar yapmışlar, mahalli kuvvetler ara
sındaki anarşi yüzünden Çinliler bu
nu tutmamış, Japonlar tedip hareke
tine girişmiye, ültimatom vcrmiye ve 
reddedilen ültimatomun hükmünü 
yapmıya mecbur kalmışlar. 

Eğer ortada 1931.senesindeki mi
sal olmasaydı belki tereddüde düşer 
ve hakikatin nerede olduğunu ara§
tırmıya lüzum görürdük. Fakat 1931 
misaline bakılırsa hadiselerin hakikat 
tarafı çok aşikardır. 

Japonya Mançuriyi adım adım iş
gal ettiği ve burada kendi idaresi al
tında (Mançu) adında yerli bükümet 
kurduğu gibi şimdi de Çinin işgalinin 
yeni bir safhasına geçmiş, Pekinde 
yeni bir Çin hükfuneti kurmıya teşeb 
bils etmiştir. 

Son hadiseler neticesinde şu cihet
ler belli olmuştur ki, Çinliler çok mil
liyetperver ve çok hararetli adamlar 
olmakla beraber Japon askeri kuvve
tine mukavemet edecek kudretleri 
yoktur. Amerika, İngiltere ve Fransa 
Çini kurtarmak istiyorlar, fakat tıp
kı 1931 senesinde olduğu gibi bir, i
ki nota yazmaktan ileri gitmiyecek
lerdir. Şimdilik Sovyetler tarafından 
da fiili muhalefete delalet edecek bir 
h!!-I'eket yoktur. 

Avrupa ve Amerika bu işlere fillen 
kanşmıya müsait bir mevkide olma
dıklarına göre takip ettikleri plan, a
caba Japonlara büyUk lokmalar yut
turmak ve neticede hazımsızlığa uğ
rıyacağmı ümit etmek midir? 

Ahmet Emin YALMAl'Y 

Doğuda Sanayiin 

inkişafı için Tedbir 
Iktısat Vck8.leti Sanayi Umum mU

dür muavini Sametin reisliğinde Şark 
vilayetlerine giden heyet Ankaraya 
dönmüştür. Heyet muhtelif sanatler 
erbabı ile görüşmüş ve memleketin 
Şark bölgesinde sanayiin inkişafı için 
bazı tedbirler alınmasını kararlaştır
mıştır. Ilk iş olarak Erzurumdaki bti 
tün kehribarcı esnafı bir araya top
lanarak bir Kehribarcılar kooperatifi 
teşkil edilmiştir. 

Büyük Manevralar Ölen İngiliz. 
Amiraiı 

Caithrope 
(Başı 1 incide) 

Irak askeri heyeti: 
Heyet Başkanı: General Bekir Sıt

kı. Genel Kurmay başkanı. 
Heyet azası: General Hüseyin Fev

zi. binbaşı Nurettin Mahmut, önyüz· 
başı Refik Arif, teğmen Cemil. 

Romanya askeri heyeti: 
Heyet Başkanı: General Şikityu. 

Gen-el Kurmay başkanı. 
Heyet azası: General Lakobici. Ge

nel kurmay ikinci başkanı. albay 
Şteflea, yarbay Çerhianu, yarbay Le
on Jorj. Romanyanın Ankara ataşe· 
mili teri. 

Yugoılavya a.keri heyeti: 
Heyet Başkanı: General Nediç. Ge

nel Kurmay başkanı. 
Heyet azası: General Bra.şiç. Ge

nel Kurmay ikinci başkanı, kurmay 
önyilzbaşı Milovan Gligoriyeviç, al· 
bay Novotiza Jıakochevitch Yugos· 
lavyanın Ankara ataşemiliteri. 

Yunaniıtan a.keri heyeti: 
Heyet Başkanı: General Papagos. 

Genel Kurmay başkanı. 
Heyet azası: General Melisinos. 

Genel kurmay ikinci başkanı, topçu 
yarbay Manidakis, süvari binbaşı 

ıKorozis, yarbay Herhtil Zoumboula
kis. Yunanistanın Ankara ataşemili
teri. 

Davetli kara ve hava 
ata,emüiterleri 

Kara: 
Almanya: Albay Hans Rhode. 
Amerika: Binbaşı Royden William

son. 

Bulgaristan: Yarbay Kiril Pobo
jilof. 

Çekoslovakya: Yüzbaşı M. Otokar 
Buda. 

Fransa: Albay de Courson de la 
Ville - Neuve. Yüzbaşı Leleu. 

Muavin: 
.,.. 

lngiltere: Binbaşı Alexander Ross. 
Ispanya: Binbaşı Manuel Villega. 
İtalya: Yarbay Cabriele Boglione. 
Jaronya: Binbaşı Takasuke lso-

mura. 
Macaristan: Yarbay Oscar Boitz de 

Beodra. 
S. S. C. B. : Albay Emilyanof Sori 

Alexandre Vasiloviç. 

Hava: 
lngiltere: Yarbay T. W. Elmhirst. 
ltalya: Albay Raoul Ferrero Rog

noni. 

Karfılama programı 
Trakya ordu manevrasını takibe 

davetli Balkan Antantı ve Saadfıbat 
paktına dahil devletler askeri heyet
lerinin Istanbula gelişlerinin ve mem 
leketimizde ikametlerine ait olarak 
tanzim edilen program şöyledir: 

Irak Genelkurmay Başkanı Gene. 
ral Bekir Sıtkı, Romanya Genelkur
may Başkanı General Şikityu, Yuna
nistan G. kurmay başkanı G. Papa
gos, Yugoslavya Genelkurmay Baş. 
kanı General Nediç, Istanbula muva
salatlarında, Genelkurmay Başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak namına Ge
nelkurmay ikinci Başkanı Korgene
ral Asım Gündüz, lstanbul mevki ko 
mutan vekili Korgeneral Cemil Cahit 
Toydemir, Genelkurmay Başkanı 

tilmgeneral Veysel Univar, Istanbul 
Merkez Komutanı Tuğgeneral Hasan 
Ilgaz ve refakatlerine memur edilen 
mihır.nndarlar tarafından istikbal e
dileceklerdir. 

Afgan askeri heyeti başkanı Gene 
ral Sadullah Han, Iran askeri heyeti 
başkam general Rıza Kulu Kerim, Is 
tanbul Mevki Komutan vekili Cemil 
Cahit Toydemir, Genelkurmay Baş
kanı Tümgeneral Veysel Univar, Is
tanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral 
Ihsan Ilgaz ve refakatlerine memur 
edilen mihmandarlar tarafından kar-
şılanacaktır. 

lstanbuldaki ziyaretler 
Misafir heyetlerin hini istikbalinde 

resmi selamı ifa etmek üzere bando 
lu bir ihtiram bölüğü bulundurula
caktır. Resmi selam esnasında misa
firlerin milli marşları ile 1&
tikl8.l Marşı çalınacaktır. Misa
fir heyetlerin mensup oldukları mem 
leketlerin ata.şemiliterleri istikbal me 
rasiminde hazır bulunabileceklerdir. 
istikbal merasiminde heyetler günde 
lik elbiselerini labis olacaklardır. 

Istikbal merasimini müteakıp he
yetler rükuplarına tahsis edilen oto
lara binerek Perapalas oteline gide
cekler ve ikametleri için hazırlanmış 
olan dairelere yerleşeceklerdir. Milte
akıben heyet başkanları mihmandar
larile birlikte Dolmabahçe sarayına 

giderek defteri mahsusa kaydedile
ceklerdir. Heyet başkanları mihman 
darlan tarafından tespit edilecek sa 
atte Genelkurmay lkinci Başkanı 

Korgeneral Asım Gündüzü ziyaret 
edecekler ve Istanbul Vali ve bele
diye reisi ve mevkikomutanile merkez 
Komutanına birer kart tevdi ede.-:ek 
!erdir. 

. ' 
Mudros MütarekesılU 

Nasal imzalamıştı? 
Ağustosun 17 inci sah günü saat · 

20,30 da Genel Kurmay ikinci başka- ~ 
nı Korgeneral Asım Gündüz tarafın- · 
dan misafirler şerefine Perapalas 
otelinde bir akşam yemeği verilecek
tir. Bu yemeğe misafir heyetlerin a
taşemiliterleri de mihmandarlarile 
birlikte davet edileceklerdir. Vakit 
müsait bulunduğu takdirde misafir
ler mihmandarların delaletile lstan
bulda gazintiler yapacaklar ve şehrin 
müzeleriyle tarihi abidelerini geze
ceklerdir. 

Misafirler ağustosun 18 inci çar
§&mba gtinU saat 16 da lzmir vapu
runa rakiben ııaat 17 de lstanbuldan 
Tekirdağına mUfarakat edeceklerdir. 

Misafirler heyetler başkanları va
purda Genel Kurmay Başkanı Mare
pl Fevzi Ça,kmak ve Orgeneral Fah
rettin Altay tarafından kabul edile
ceklerdir. Saat 20,30 da misafirler 
şerefine vapurda Mareşal tarafından 
bir akşam yemeği verilecektir. 

Manevra saha.anda 
Misafirler manevrayı aşağıda ya

zıldığı veçhile takip edeceklerdir: 

19 Ağuıtoı Per,embe 
Sabah kahvaltısı alındık -

tan sonra saat sekizde otomo
billerle Muratlı tizerinden Saray 
mıntakasına gidilecek, manevra ara
zisi ve muharebeye hazırlanmakta o
lan iki taraf kıtalar1 görülecek ve öğ
le yemeği sandviç olarak verilecek~ 
tir. Akşam Tekirdağına gidilecek ve 
yemek vapurda yenilecektir. 

20 Ağuıtoı cuma 
Saat beş buçukta Tekirdağından 

otomobillerle manevra sahasına ha
reket olunacak ve iki taraf hareket
leri takip edilecektir. öğle ve akşam 
yemekleri gemide verilecektir. 

21 Ağu•to• cumartui 
Kıtaatın istirahat günüdür. Bugün 

saat s1kizde otomobillerle Tekirdağ -
Muratlı - Babaeski - Havza - Edir
ne yoluyla Edirneye gelinecek, öğle 
yemeği 2 nci umumi müfettiş gene
ral Kazım Dirik tarafından verile
cektir. Müşarünileyh Trakya hak
kında bir söylev verecek, müteakiben 
şehir gezdirilecek, saat 16 da oto
larla Edirneden Tekirdağına avdet 
olunacak ve bu sırada Alpullu şeker 
fabrikası da vakit müsait olduğu 
takdirde görülerek, akşam yemeği 

vapurda alınacaktır. 

22 Ağuıtoa pazar 
Günü geçit resmi ve kritiktir. Or

general bir kır yemeği verecektir. 
Akşam otolarla geçit resmi sahasın
dan Tekirdağına vapura dönülecek
tir. Akşam yemeği vapurda alınacak· 
tır. & akşam vapur Tekirdağından 
hareketle 23 Ağustos pazartesi saba
ht saat 9 da Galata nıltımına yanaş
mış bulunacak ve misafir ataşemili
terlere burada veda edilecektir. 

Misafirler Galata rıhtımından oto· 
lara rakiben Perapalas oteline azi
met edecekler ve otellerinde istira
hat ederek öğle yemeğini otelde yi
yeceklerdir. 

Şehrimizde yapılacak 
gezintiler 

Oğleden sonra saat 14 ten itiba
ren misafirler Asarı Atika müzesini 
Askeri müzeyi, Evkaf müzesini, Top
kapr sarayını ve sair müessesatı 

tarihiyeyi gezeceklerdir. Akşam mi
safirler serbest olacaklardır. 

Agustosun 24 üncü salı gilnü sa
bahı misafirler saat 9 da hareket e
decek olan Akay idaresinin hususi 
bir vapuruna rakip olacaklardır. Va
pur Anadolu sahilini takiben Büyük
adaya gidecek ve öğle yemeği Yııt 

klübUnde yenilecektir. 
BUyükadadan saat 16 da hareketle 

Florya civarı görülerek, sahili taki
ben Köprüyll avdet edilecek ve ak
şam yemeği Perapalasta yenilecek
tir. 
Ağustosun 25 inci çarşamba günü 

misafirler ııaat 10 da Köprüde rükıip· 
larma tahsis edilecek olan bir Şirke
ti Hayriye vapurile Rumeli sahilinı 
takiben Boğazın methaline kadar bir 
tenezzüh icra edecekler ve öğle ye· 
meğini Tarabyada Tokatlıyan ote
linde tenavül eyliyeceklerdir. Misa -
tirler saat 16 da vapura rakiben v~ 
Anadolu sahilini takiben Köprüye 

:4miral Calthrape . 

Büyilk Harpten sonra MudrOS ~ 
tarekesini müttefikler namın~. ,. 
manlı devleti ile imzalayan ıngı~~9 
mirali Calthrope'un öldüğünü bil' 
gün evvel telgraflar bildirmişti. 

Amiral Somerset Calthrope, 72::;. 
şında ölmüştür. Devrinin en ınu ııre' 
dir bahriyelilerinden biri diye fiÖ .ıs!'' 
ti vardı. Osmanlı devleti ile iı:tl ti 
dığı anUtareke ve Milletler ceı:ı:ı~ 
Daimi Teslihat komisyonunda ol• 
tereyi temsil eden ilk murahhs.S jğe1' 
ması, ismini dünyaya duyuran d 
sebeplerdir. 

Amiral Calthrope'un babası ~ 
harbine Lord Raglan'ın yaverı ~ti 
tile iştirak etmişti. Calthrope, l~5v 
doğmuş, lngiliz bahriyesinde .. _ .. nııU 
görmüş, daha sonra bütün otw ~ 
denizlerde geçirmiştir. ~§ 

"'mıyük Harbin ilanından b~ s.• 
gün evvel amiralliğe terfi etmiŞ ~ 
mira! Jellicoe'nun kumandası ~v-ıı.• 
ki büyilk donanmanın ikin~ )'il 

zör kolunun kumandanlığına ti 
olunmuştur. r 

Harbin ortalarında Akdeniz l3S 
kumandanlığına getirilmişti. U-
Osmanlı devleti, müttefiklerle J11 ,.ıı 

zakere açmıya karar verdiği ~aı:ıJ• 
harp esiri olan, fakat bir misafır eıı61 
amelesi gören General Townsb .s.t 
tahliye ederek mütareke akdinde rıaı. 
dımından istifade etmek isteJll.6r 
General Townshend, Mudros'a glJCfl" 
rek amiral Calthrope tarafın?~g.rfl" 
bul olunmuş, Osmanlı devleti. derU• 
fından resmi murahhaslar gön ~ 
diği takdirde mlltareke şartl3 
bildirilmesi kararlaştırılmıştı. .~ 
Osmanlı murahhasları ile sııı• bl' 

Calthrop arasında müzakereler 'JÔ re# 
rinciteşrin 1918 günilnden itib~ııU 
başlıyarak ayni ayın otuzuncu .. ıi}J 
ikmal olunmuştur. Mütareke b~ 
bir fırtınanın koptuğu sırada }.' 
Nelson zırhlısında imzaıanını§tI· te• 
miral Calt\ırop, bu müzakerele~ r 
başına bütün müttefikleri te 

diyordu. ı:ı:ıilt' 
Amiral Calthrop, daha sonr~ıı.ıııl' 

tetikler namına Istanbul feV 19jf 
komiserliğine tayin olunmuş ve ~ 
senesinin temmuzuna kada: b~~ 
feyi ifa ettikten sonra yenne 

De Robek getirilmişti. 

Büyü Y apıyornt&lf ~ 
ıJlcJll 

Aksarayda oturan 90 ya§ bit'~ 
Haticenin Arapcamii civa:.ı~~ıı ,,ptıS' 
sada paçavra yakarak buyu ~ııııf' 
haber alınmış, suç ilstü yakal pllJl l' 

tır. Sorgu esnasında saçına sa il''ııff' 
fadede bulunan kadının a~ıl r:rıhı;iJC e' 
nesinin bozuk olup olmadıgı ta 
dilmektedir. /. 
======ıııa:::=::::ıc:='='"":";u·ıer11ı• 
gelecekler ve oradan otomoın t ed" 

1. avde 
binerek Perapalas ote ıne 
ceklerdir. 
Akşam misafirler serbesttir· .,,~· 

ordll it 
Trakyada cereyan eden r:rıisııl 

nevrasını takibe davet edilen Jl'letle' 
· · · de ik!l ,_ ""4 

hexetıerın memlekctımız i ps~;. 
ri hakkında tanzim edilen rcsrnb!l gU' 
ram ağustosun 25 inci çarsıı J1l 

.. . b l ktadır· ..ııl' nu akşamı hıtapı u ma . tilt..,.-
Misafir heyet başkanları ıs •i ed 

de olduğu gibi merasimle teŞ) 
lecektir. 
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••KODAK'' 
MAKİNELERiYLE RESİM ÇEKMEK 

O KADAR KOLAY Kİ. 

Bir defa tecrübe ediniz 

YENi MODELLER: 

620 Kodak JUNIOR 
14.,. den 

20,oo Liraya kadar 

l I 'ı, 1111•1111 •1111 •ıııı •ıııı • 1111•11 ıı•ıı ı ı• ı ııı•ıııı•ı 11 •1111•1111 •1111•11ıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı •ıııul\ 

COŞ K u N I ~ ... 'i'i~}{~;~"' ·, 1 

Manifatura mağazasında 

müşteri bolluğu 

Beyoğlu iş 
Bankası 

Karşısında 
Mevsim dolayısile fiyatlarda 

görülmemiş tenzilat bu fırsattan 
istifade etmek istiyen şıklık se
venleri bu mağazaya koşturmak
tadır. 

140 santim eninde keten 
gandi 
100 santim eninde (keten 

K. 

; ·~~;$~i.i1' O~~:~:~~ v:~n~:~~o-; 
~ \! kullanacafünız yağlar : 

ı ArıC!et.k 
1 

1 

1 
WHiZ 
Mamulô.tıdır. 

= 
1 
= = 
1 

1 

1 

1 2001 ~ 
145 -

1 Whiz motör yağı- En ~-üksek evsaf. 
· ı ve pamuklu Karolin 

Tek renkli f antazi 
ketenliler 40-120 - ta Amerikan motör yağıdır. 

= 
1 

Koaak REGENT 

Lira 78,oo 

620 VOLLENDA 

Lira 34,ıo 

Makinelerde teminatı olan "KODAK" markasını arayınız. 
KODAK ŞiRKETi - lstanbul . Bayo~lu.TOnel, Ensiz Sokak No. 3 

1-<IZILAY 
HAST ABAKICI HEMŞiRELER 

Okulu direktörlüğünden: 
Yeni d . 

d 
0 

era Yılına hazırlanmaktadır. Okul gecelı ve paraıız
IT, kuJ 

teti ' genç bayanların haıtabaJmcı ve ziyaretçi hemtire 
ta •erek, haatan.ıe.rile ve umumi sıhhatle alakadar olan mü-

seselerd I 
e ça 19malarma mahıuatur. 

'tahsil ınu"dd · .. ld T 'k 'k · D 1 h .. d()k etı uç yı ır. eon ve pratı tır. era er uıuıı 

lor Profesörler ve muallimler tarafından verilir. 

lıteklil · · · hh ı· h ·ı· b' · ltı' erın ıyı ahlaklı ve ıı atı ve en az orta ta sı ı ıtır-
lf olın J • h · · il a arı farttır. Diğer ,artlarımızla fazla ıza at ıçın yazı 

'()~ "eya bizzat lstanbulda Aksarayda Haıeki caddesinde Okul 
tn~~tktörlüğüne müracaat edilmesi. 15 Eylw 1937 den aonra 
~taca.atlar kabul edilmiyecektir. 

~~. k b" . f r u tayyare me te ının me ruşatı 
l·· 

r l. Urk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 
''tı ~~nkara'da yapılmakta olan Motörlü Tayyare Mektebinin mefru-

< tnıeye konulmuştur. 
~: ~ksiltme 3 Ağustos 937 Salı günü saat on beete yapılacaktır. 
1 ....._ ~efruşatın tahmini bedeli, "32,643,, lira.dır. 
5 ....._ Uvakkat teminat "2448,, liradır. 

ı>ııacaktll:ks.iltmc Ankara'da Türk Hava Kurumu Merkez binasında ya-
6 tr. 

buı\1'"; Jartnamcler Ankara'da Türk Hava Kurumu Merkezinden, lstan
~ Kurumu Istanbul Şubesinden "10,, liraya alınacaktır. (4334) 

~~tQnbut Cümhuriyet Müddeiumumtliğinden: 
~75 to:buı Adliye dairesiyle Sulh mahkemeleri için mUbayaa edilecek 
'-arı&ln ~iaren lave kömürü ve 75 ton kok kömUrU ile 15 adet 4 numara 
"oı-.. 8ond" t Mare l" \o .. ,Urunu urıne aleti ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuş ur.. n - ave 
ı 111tltat n tnuhe.mmen bedeli beher tonu 14 liradan 2450 lıra olup ınu
ı ~her t:nıinatı 183 lira 75 kuruştur. Kok kömUrilniln muhammen bede-

S~tltı-. \>~nu 19 liradan 1425 lira olup muvakkat teminatı 106 lira 88 ku
ll'ı lira ngın söndilrme aletlerinin muhammen bedeli beheri 26 liradan 
ıı elli tat~lup muvakkat teminatı 20 lira 2:S kuruştur. İ!tekliJer şartna
lh.~arada gUnleıinden maada her gün Sirkecide A§ırefendi sokak _ 13 
~·'<llleıı kt> l~tanbul Adliye levazım dairesinde görebilirler. Maren - lave 
aJ 
0~ k~nıu ~.U~niln eksiltmesi 16-8--937 pazartesi günü saat H ~e ve 

8 tleriıl' tünun eksiltmesi aYJ?i günde saat 15 de ve yangın söndürme 
ırıcı ın eı·-·ı D · 
~ l'apııa'C:ı bnesi yine ayni günde saat 16 da Adliye Levazım aıre-

. ~ğı iIU.n olunur. ( 4552) 

lstanbuı N f M""d"" ı·· ... ·· d 2o a ıa u ur ugun en: 
ıa2 · 8· 937 
~1 10) li Cuma gUnU saat 15 de Istanbulda Nafia MUdUrlilğUnde 
tıı 81

1ttlar1:: keşif bedelli Istanbul GUzcl Sanatlar Akademi!inin muhtelif 
lıitur. a Yapılacak tamirat ve tadillt teleri açık eksiltmeye konul-

~! tuka"el 
l'iiı eli Pro . e, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hul!u11t ve fenni şartna-
~~ktir Je, keşif hulasasile buna ... mütefeni diğer evrak dairesinde gö
~ lt\>8.kk 

~~ t~ltliıe;it teminat (616) liradır. 
~ıtı ~ekıerı n en az (50000) liralık bu işe benzer ig yaptığına dair gös-

1 \>e 1'
1 
Vesıka Uzerine Nafia MildUrlUğUnden almış oldutu MUteah
caret Odası vesikalarile gelmeleri. ( 4 715) 

Yünlüler 150 kuruştan itibaren 
Erkek kostümlükleri 
(keten ve yünlü) 200 

80 
175 
90 

200-225 
250 
130 

~Whtz motör yağı - Şanjman ve difra.ııslyellerlnlıdekl sesi keser. IDç bir markada emsali olmıyan hususil 
i bir yağdır. 

Fanta.zi. orgatller 
Gandi 
!pekli tüller 
Marokenler 
Krep saten 
Ekstra jersey 

~Whiz 1937 modellerine mahsus busuıi tan.iman. dlfraııslyel yağı. - ! 
! 1937 model tenezzUhJerde Hypold tipi dllranslyel kullanılmıştır. Bunun J~in bütün maııkalar hususi blrj 
1 yağ kbllanılmasmı ehemmiyetle tavsiye etmektedirler. 

j1VJıtz bütün otomobil fabrikalarınca kabul edilen yağdır. 
~Whiz mafsal yağı. -1\lafsallarmıZHl ömrünU arttmr, sesini keser. 

~Whiz yağlan, otomobil veya kamyonetinizin önırilnü arttırır. 

1 
= 

Fiyatlar maktudur. -lstanbul Yedinci icra memurluğun = 
dan: Beyazıtta Simitçi sokak 14 N. 1 
da iken halen ikametgô.hı meçhul Ab-- = 
dülhamide: 1 

Tecrübe ediniz .. Veya kullananlara sorunuz. -ı z 
TVRK1YE ACENTESİ 

TATKO ŞiRKETi 
Beyoğlunda Taksim Bah~eel karşısmda 

Her tarafta GOOD'l'EAR acentelerinde satılır. 

1 
= 
1 

1 

1 

1 --!""'! 
1 

1 

1 
= 
1 

1 

1 
= 

Dairemizin 37 /2017 sayılı dosyasi- = 
le Istanbul Vakıflar başmüdürlüğü 1 
tarafından çarşıda H / 12. N. lu dük 
kanın tahliyesi ve maa masarif ücre- 1 
ti vekalet tahsili hakkında lstan- -
bul 6 ncı noterliğinden musaddak 1 
8580 N. ıu 173/ 297 say1lı kira mu- = 
kavelesile yaptığı takip Uzerine tan- ! 
ziın edilerek gönderilen tahliye emri 
mübaşirin arkasına verdiği meşruha- 1 
ta. binaen ikametgahınızın meçhuJi
yeti hasebile bHatebliğ iade edilmiş 1 
ve icra hakimliğince tahliye emrinin i 
bir ay müddetle ilanen tebliğine 24-
7-37 tarihinde karar verilmiştir. lş- i 
bu ilan tarihinden itibaren bir ay 
zarfında mezkur dilkkanı tahliye ve 1 
teslim etmeniz veya kiranın yenilen- 1 1 
diğine veya uzatıldığına dair bir iti- I 
razınız var ise yine bir ay zarfında 1 
istida veya şifaen yapmanız, müddeti 1 E 
içinde itirazında bulunmazsanız veya 'mı•ıııı•tııı•ııtı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ı11•ıııı•tııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•11ıı•ıııı•ıııı-' 
tahliye etmezseniz veyahut itirazınız 
reddolunursa kiralanan gayrimen-
kulü tahliye emrinin müddeti olan bir 
ay zarfında tahliye etmezseniz zorla 
tahliye edileceğiniz ltizumu ilanen teb 
liğ olunur. 
,~ ............... , 
NEDEN? 
Uykuıuzluia, asabi çarpın· 
tılara, bat dönmelerine göğüı 
germeli? 

Mekıtp, lngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veyı Fransızca ihtiyarı olarak mütehassıs muallimler 
tarafından öQretilir. Mllll terbıye ve kültüre. son derece ehemm.iyet verilir. Aile hayatı yaş~tılır. Kütüphaneleri 
mükemmeldır. Kız ve erkek beden terbiyesı vt sporlar talebenın bedeni tekemmDlilnü temın eder.ı. lı~e kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilır. 

MÜHENDİS Ki SMI Amell ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yeıiştırır. 

KARDOL YiT GONL~RI. Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 9 dan 12 ye kadar 7 Eylfılden sonra 
KA ' h .. 

- f:"azJa ınalOmat 

bunların tifaaıdır. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğii İlanlan 

Esldşchirde Evkafı mazbutadan şehir içerisinde yedi taşlı Akarbaşı 
değirmeni ile §ehre civar ve şehre yarımşar saat uzaklıkta olan Defter
dar ve Çeribaşı Alibey değirmenlerinin her üçü birlikte peşin para ile 
bedeli muhammenleri olan seksen bin liraya satılmak ve kapalı zarf usu
Üle ihalesi 19 - Temmuz - 937 tarihinden 18 - Ağustos - 937 çarşam
ba günü saat 15 de Eskişehir Vakıflar Idaresinde icra edilmek üzere 30 
gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 

Talip olanların ve şeraiti milzayede ve ihaleyi anlamak isteyenleri'it 
Vakıflar ldaresine, Ankarada Vakıflar Emlak Müdürlilğüne, Istanbulda 
Vakıflar BaşmUdUrJUğUne müracaatları ilan olunur. ( 4584) 

Jandarma Genel Komutanbijı Ankara 

Satınalma Komisyonundan: 
1. - Bir kilosuna (160) kuruş fiat biçilen (25,000) kilo kösele ve iki 

lira fiat biçilen (15,000) kilo ve.kete 18-8-1937 Çarşamba günü saat 
on beşte kapalı zarf usulil ile eksiltmesi yapılacak toptan veya ayrı ayrı 
en ucuz fiat teklif edene iliale edilecektir. 

2. - Bunlara ait şartname (350) kuruş karşılığında. komisyondan a
lınabilir. Köselenin ilk teminatı Uç bin Veketenin de iki bin iki yüı: elli 
liradır. 

3 - Eks!Jtmeye gireceklerin ilk teminat veya banka mektuplariyle şart 
namede yazılı vesikaları muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat on 
dörde kadar komisyona vermiş olmaları. (2376) (4763) 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğünden: 

Siyasal Bilgiler okuluna Lise mezunları arasında yapılacak seçme BI· 

navında kazananlardan 65 i meccani leyli ve 35 i nehari olmak üzere bu 
yıl 100 talebe alınacaktır. 

Ucretli leyli talebe alınınıyacaktır. Namzet kaydı 15 - Ağustos - 937 
den 18 EylCile kadar muayyen gilnlerde Ankara.da Siyasal Bilgiler oku
lunda, lstanbulda Yüksek Oğretmen okulunda yapılacaktır. Fazla iza
hat için bu okullara müracaat olunması. (2240) (4642\ 

er gun. 
için nu·ktupla ''"'Ya lJlaant mü,.ftChat· edlleblllr~ 

Müsabaka lmtahanı 

Türkiye Cumhuriyet 
Zıraat Bankasindan 

ı - Bankamıza mUsabaka ilo ve müsabakada gösterilecek muvaffa
kıyet derecesine göre mecmuu 12 den az olmamak Uzere Jllzumu kadar 
mUfettiı namzedi ve eef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu mUaabakaya girebilmek için ılyasal bilgiler veya Yüksek Ti. 
caret ve lktıaat Okulundan veyahut huku'k faktllteslnden ve·~ bunların 
yabancı memleketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

3 - MUıabaka 25, 26 ve 27 Ağustos 937 de Ankara ve lsta.nbul Ziraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol paralan verilecek An.. 
karaya getirtilip, Ey HU zarfında .\öıJ U bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaütlük haklannı da haiz olmak ear• 
tiyle mUfettlı namzetlerine ~O ve oef namzetleri.ne 130 ar lira aylık ve. 
rilecektir. 

MUfetti§ namzetleri iki senelik bir stajdan sonra Müfettişlik İmtihanı
na girecekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirile
ceklerdir. Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan şef 
namıetlerl ise bir senelik stajda.o sonra yapılacak ehliyet imtihanında 
muvaffak olurla.raa şefliğe terfi ettirileceklerdir. 

5 - İmtihan Programı ile sair şartları gösteren mntbualnr Ankara İs
tanbul ve lımlr Ziraat Bankalarından elde edilebilir . 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye Cüm. 
huriyet Ziraat Bankası Teftiş Heyeu Reisliğine vermek veya göndermek 
suretile müracaat etmie buluınmalıdır. Bu mUracnat mektubunun en geç 
10 Ağustos 937 tarihinde ele değc·ıif olması şarttır. ..2166,, "4345 .. 

lstanbul Ticaret ve Sanayi odasından: 

lzmir Enternasyonal Fuarı 
Izmir Enternasyonal Fuannda inşa edilen Ticaret odaları pavyonunda 

lstanbul Ticaret odasına tahsis edilen yere fuarda pavyon tutmamış olan 
lstanbul firmalannın mamulat ve eş yasının kabulü kararlaştırılmıştır. 
Bu kısımda satış yapılmamak üzere nümuneler teşhir olunacaktr. Gönde
rilecek eeya etiketli ve fabrika ili.nlarile sandıklı olarak 8 Ağustosa kadar 
Istanbul Ticaret ve Sanayi Odasına teslim olunmalıdır. (4759) 



s n oRonya ve losyonları 
Kuruş 

Hasan Losyonları küçük ceb şişesi 1/24 litre 25 
,, ,, ccb şişesi 1/ 16 litre 40 
,. ,, küçük 1/8 litre 70 
,, ,, orta 1/ 4 litre 130 
,, ,, Düz büyük şişelerde 150 
,. ,, büyük 1/ 2 litre 250 
,, ,, büyük l litre 500 
,, ,, fantazi kristal 300 
,, fantazi kristal lüks kutu ile 400 
,, ,, fantazi top kristal 1/ 16 litre 50 
,, ,, fantazi top kristal 1/ 8 litre 80 
,, ,, fantazi top kristal 1/ 4 litre 150 

Hasan o dö lavant (eau de Lavante) 70 
Hasan o dö lavant (eau de Lavante) 150 

as • c 1 s~ ~ ~!tt;ıı 

Nesrin Kolonya ve Losyonları 
Kuru.: 

1/ 16 litre 20 
1/ 8 litre 35 
1/ 4 litre 60 
1/ 3 litre 100 
1/ 2 litre 125 

" .. .. 
" " " 
" " 

,, 
.. " " 
" " " 1 litre 250 

" " ,, litre ile açık 250 

" " ,, cam kapaklı 
şişeleri 1/ 8 litre 70 

" " ,, cam kapaklı 
şişeleri 1/ 4 litre 100 

" " ,, cam kapaklı 
şişeleri 1/ 2 litre 150 

T ... a. r 
.Nesrin t.raş kolonyası 1/ 4 litre 30 

,, ,, ,, düz büyük şişeler 60 
,, ,, ,, tam bir litre 150 

Hasan Lavantaları 
,. ,, 

" ,, 
,, ,, 
" " 

v t 

3 gr. şişe 
5 gr. şişe 

10 gr. şişe 
20 gr. şi.sc lüks kutu 
50 gr. şişe lüks kutu 

Kuruı:ı 

25 
50 
75 

100 
30() 

un ar, ~u u .. arı 

Hasan Tuvalet Sabunlan küçük y:uvarlak 
,, ,, ,, yuvarlak orta 
,, ,, ,, yuvarlak büyük 
" " ,, lüks 
" " ,, lüks 
" " ,, lüks. 

liserin s un rı 

Kuruş 

10 
15 
25 
121h 
20 
30 

Hasan Gliserin Sabunu gül ve lLmon kokulu 30 
Hasan Gliserin Sabunu gül ve liımon kokrulu 20 

T o:z s unları 
Hasan Toz sabunu 100 gr. 20 

u 
1-8-~37 ~ 

Tıbbi sabunlar 
Godron, Sufr, Godron Panama, Süblime 

Hasan Tıbbi Sabunlan 15 

udralar 
Kuruş 

Hasan Tuvalet Pudrası kutu (Origan) 25 
Hasan Tuvalet Pudrası kutu ( Origan) 40 
Hasan Traş Pudrası kutu (Origan) 15 
Hasan Traş Pudrası kutıu (Origan) 25 
Hasan Traş Pudrası büyük kutu 40 
Hasan Çocuk Pudrası (leylak,gül,fujer,lavanta) 20 

,. ,. ,. paket (leylak.~lil.fujer,lavanta) 10 
Hasan Talk ,, 500gr. (leylaık,gül,fujer,lavanta)40 

1( e ler 

Hasan Kremi vazo ve şişe 
Hasan Kremi tüp 

Driyan ·in (!r 
Hasan Briyantinleri ufak şişe ve vazo 
Hasan Briyantinleri büyük şişe ve vazo 

.. u~lar 
Hasan Ruj sabit renkli açık, orta ve koyu 

Alhıdar 

Kuruş 

50 
20 

35 
50 

50 

Hasan Allık brün~t. blCSndinet ve mandarin 35 

r. t c·l":;ı ve s .rn !er 

Ha.san Tırnak Cilası beyaz ve renkli 

" " " 
" u • " 

" ,, ,, 

" " ,, sedef 
il " " ,, ,, ,, sedef 

Düsulvan Aseton 
Hasan Sürmesi (Sürmedanlığile) 

,, ,, Lüks büyük 
,, ,. Paket 

Kuruş 
10 
15 
20 
25 
30 
40 
60 
121:! 
20 
30 
15 

~açlara cd" müs: ~Lzar t 

Hasan Şampuvan Tozu 

" " özü likit 
" " özü likit büvük 

Hasan ~rihofil saç suyu 
Hasan Saç Sabunu 
Hasan Saç Sabunu büyük 
Hasan o dö kinin (eau de quinin) 
Hasan o dö kinin (eau de quinin) büyük 

o ·ulu 

Hasan Maimukattar 1 kg. 
Hasan Maimukattar 2 kg. 
Hasan Maimukattar büyük damacanalarda 
Hasan Gül ve Çiçek suyıu 1A kg. 
Ha.san Gül ve Çiçek suyu 1h kg. 
Hasan Gül ve Çiçek suyu 1 kg. 

Kuruş 

5 
30 
50 

100 
25 
40 
70 

150 

Kuruş 

25 
45 
10 
30 
50 
75 

raş levazimah 
Aded Kr. Aded Kr. Aded Kr. 

Hasan Traş Bıçağı 1-4 10-35 100-300 
11 ,, ,. paslanmaz 1-6 10-50 100-425 
,,Traş Sabunu 30 
,, ,, Sabunu kutusuz 25 
11 ,, Sabunu Kremi 30 
,, ,, Makinesi 100 
,, ,, Makinesi lrutulu lüks 150 
,, ,, Fırçası 100 
,, ,, halis blero 250 
,, ,, halis blero 500 
,, ,, halis blero 800 

' ğ~ar 'e sans ar 
Hasan Gülyağl ve neroli halis saf 1 Gr. 40 
Hasan G'ülyağı ve neroli halis saf 5' Gr. 175 
Hasan Gülyağı ve neroli halis saf 10 Gr. 300 

i m··s~ "za~·at 

Hasan Kuvvet Şurubu. küçük 
" il il büyük 
" " " 1 kg. 
" " .. 2 kg. 
,, Oksüri1.~ Pastilleri . .. 

ış m sa ah 
Hasan Dantos Diş macunu ttip 

,, ., ,, ,, tüp iki misli 
,, ,, ,, tüp dört misli 
il Diş Suyu 
,, 

" ,, orta 

" " " büyük 

Kuruş 

60 
100 
150 
250 
30 

711:? 
12~2 
20 
30 
60 

100 

Kuruş 

Hasan Gluten Ekmeği 40 
,, ,, Gevreği, Makarnası, Unu, Şehriyesi 60 
,, Diyabetik Çikolatası 25 
,. ,, ,, 6 hk kutu 125 
,, ,. ., 12 lik kutu 240 
,, Brekfast Bisküvitleri kilosu 250 
,, ,, ,, % kilosu 130 
,, ,, ., kutusu 35 

Ö Rij U 

Pirinç, Buğday, Mısır, Bezelya, TürHi . Yulaf, 
Patates, Arpa, Mercimek, Irmik Ozü 

250 gramlık kutu 
500 gramlıı..1< kutu .. .. 

Kuruş 

25 
45 

Hasan Gazoz Ozli 1/ 16 litre 25 
Hasan Gazoz Ozü 1/ 8 litre 35 
Hasan Gazoz Ozü 1/4 litre 50 
Hasan Gazoz Ozü 1/ 2 litre 90 
Hasan Gazoz Ozü 1 litre 160 
Hasan Meyva Ozü 40 
Hasan Meyva Ozü 60 
Hasan Meyva Ozü 100 

Ya"'la m·· r 

Hasan Zeytinyağı tam 1.4 litre şişe 
,, ,, ,, 1h litre şişe 
,, ., ,, 1 litre şişe 
,, ,, ,, 2 litre şişe 
., ,, 1 kilo tenekesile kutu 
,, ,, 3 kilo tenekesile kutu 
,, ,, 5 kilo tenekesile kutu 
,, ,. 7 kilo tenekesile kutu 
,, Fıstık Ozü yağı 
,, Tatlı Bade::nyağı küçük §işe 
,, ,, ,, büyük şişe 
,, ,, ,, 250 Gram. 
,. Acı Bademyağı küçük şişe 
,, ,, ., büyük şişe 
,, Balıkyağı '4 kg . 
,, Balıkyağı 'Yı kg. 
,, Balrkyağı 1 kg. 
,, Balıkyağı 2 kg. 

aşar ı 

Fayda Hasan 1/ 8 litre 
Fayda Hasan 1/ 4 litre 
Fayda Hasan 1/ 2 litre 
Fayda Hasan 1 litre 
Fayda H1lsan 5 litre 
Fayda Hasan teneke 15 kilo safi 
Fayda Hasan fıçı ile kilo 
Fayda Hasan Pompa 
Fayda Hasan Pompa il 
Naftalin özü 

fare: eri .. ren 

Far Hasan Fare Zehiri Macunu 
Far Hasan Fare Zehiri Kilo ile 
Far Hasan Fare Zehiri Buğday 
Far Hasan Fare Zehiri Uç misli 
Far Hasan Fare Zehiri lıilo ile 
Far Hasan Fare Zchiri !kisi bir arada 

•• m 
Hasan Çoçuk Donlan 1 numara 
Hasan Çocuk Donları 2 numara 
Hasan Çocuk Donları 3 numara 
Hasan Leke Suyu 
Hasan Çamaşır, Bulaşık, CilA Tozu 

a 

a 

Hasan Çamaşır, Bulaşık, Cila Tozu büyük 
Hasan Vazelin ve muhtelif 
Hasan Hasta dereceleri 
Hasan Hasta dereceleri 
Hasan Garanto Prezervatifleri 6 aded kutu 
Hasan Garanto Prezervatifleri 1 aded kutu 
Hasan Garanto Prezervatifleri ipekli 6 aded 
Hasan Garanto Prezervatifleri ipekli 1 aded 
Bikarbonat dö sut küçük paket 

" " 
100 Gram 

" " 
250 Gram 

" " 
500 Gram 

" " 
1 kilog. 

Türk Hava Kurum11 LiON 
Şık Bayanlar Mağazası 

J{uroi 
40 
60 

100 
200 
90 

225 
375 
525 
ı50 

30 
50 

ıOO 
40 
60 
4b 
60 

100 
190 

gtJJ11' 
17

1
' 

ıs 
45 

• 65 
3()() 

850 
50 
40 
s5 
ıs 

BUYUK PiYANGOSU 
· 4. cü keşlde 11 Ağustos 937 dedir. 

MEVSiM SONU SATIŞI 

Büyük ikramiye: 5 O. O O O Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 t=ralık ikramiyeler

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

Bilet alan herkes 1 / Ağuııtoa/937 günü akfamına kadar bi

letini değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet Ü7.erindeki hakkı sakıt olur ... 

1 inhisarlar Umum Müdürlüğünden J 

Bazı fiyatlarımız: 
LEN KUMAŞLAR: 

Mevsimin en son modası 150, 175 ve 200 kuruş 
YENİ YVNLULER: 

Mantoluk ve ropluk yünlü kumaşlar 400 kuruş 
PAMUKLU TUSÖR: 

Yıkanabilir çizgili tüsör 95 kuruş 
EMPRİMELER: 

Fevkalade bir çeşit emprime 200,_ 275 ve 300 kuruş 
BLUZLAR: 

Güzel ve yıkanabilir ipekliden yapılmış 250 kuruş 
BANYO KOSTVMLERl: 

Safi yün mayolar. 300 kuruştan itibar en 
BANYO ŞAPKALARI: 

Mütenevvi banyo şapkaları 50 kuruş. 

iSTiKLAL. CADDE~ 
I. - Şartname, keşifname ve planlan mucibince Erzurumda yapıla- -;İİ_İİ_İİİ-;;;;-;=~;;;;;;;;;;;İİİİmii"mİİmİİİİİİİlililililmmii;=.-~...

cak (58814.47) lira muhammen bedelli Başmüdürlük binası jnşaatı yeni- il• 

I RUV'VET·SU:R,UBU 
den pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

ll. - Pazarlık, 9-VIII-1937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 
11 de Istanbulda Kabataşta inhisarlar levazım ve Mübayaat şubesi Hü
dürlüğü binasında Alım komisyonunda yapılacaktır. 

III. - Şartname ve sair evrak 300 kuruş mukabilinde inhisarlar inşa

• 
Amerikan Erkek Lisesı 

Çocukların bilhassa kemikler~ n i n te
şekkülatım ko lay laştırıp kuvvetlen 

mesini temin eder. 

ONU: 
PERTEV ŞU RUBU 

ile büyümüş yüz binlerce ~ocu
ğun ebeveyninden sorunuz. 

Sahibi: Ahmet Emin l'ALMAN. Um umi Neşriyatı idare Eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Umitet Şirketi. Basıldığı yeı TAN matbaas 

at şubesinden alınabilir. 
IV.• - Muvakkat teminat (4190,75) liradır. 

V. - Taliplerin Nafia Vekaletinden verilmiş müteahhitlik vesikalarını 

haiz bulunmalan ve mimar ve mühendis değillerse bu sınıftan bir mes
lek adamının İ§tirakini temin etmiş olmaları lazımdır. ( 4808) 

Dersler 28 Eyliide BaşlarednııııP· 
Tam devreli Lise oldug~ u Kültür Bakanlığınca tasdik ard11'· Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri v 

Leyli ücret 230 lira, Nehari ücret 50 liradır. _ 

--------------------- ----- .. •••••• Kayıt mua~elesi yapılmaktadır. 
1 

lstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı olarak yedi kalem 450 adet muhtelif ebaddaki kereste

nin alımı pazarlığa konulmuştur. Pazarlık 6-8-1937 tarihine müsadıf 
Cuma günü saat 13,30 da büyük postahane binası birinci katta Istanbul 
P. T. T. Vilayet müdürlüğünde müteşekkil alım satım komisyonunda ya
pılacaktır. Muhammen bedeli 290 lira kati teminat 43 lira 50 kuruştur. 

Taliplerin şartnamesini görmek üzere çalışma günlerinde müdürlük i<la
ri kalemine ve pazarlık gün ve saatinde de kati teminatlariyle birlikte 
komisyona müracaatları. < 4704) 

Almanca Bilen 

Dakt'lo Aranıyor 
Güzel San'atlar Akademisinden: . . bir dı~U~ 

Güzel San'atlar Adakemisine Almanca ve stenografı bılen 
60 

ıirıW /. 
alınacaktır. Daktiloya göstereceği kudret ve kabiliyete göre erııtJef 
100 liraya kadar ücret verilecektir. Taliplerin vesikalariyle b47991 
kademiye müracaatları. ( 


