
PAzA R 

8 
AGusros 

1 9 3 7 

desl--ı 
9, 24810 
Al\'RUL 

'!!14-•'?'l;,\,..'T 0. 828 

BTir Haftalık __ _ 
arih 
• Ahmet Emin y ALMAN 
l llgiliz _ l 1 1 b ta yan münase-

rw,.__ etleri mühim b. d.. . . . -"~ına ır onum 
batı. b .. Varnıış bulunuyor Bu 
·~ ut.. • 

eden b8il un dünyayı me11gul 
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te ln} un tarıhlı centilmen-
llu ,;:.rna doğmadan ölmüJtü. 
~ hij>iik tna~an bir, iki gün son
lliUJiia·· I lllıktarda ltalyan gö
llllh.._u .. •Panyaya çıkanlmı .. tı. 
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h ~ rıne ngiltere ile ltal-
lt lıddj da Akdenize ait menfa
lelb:_ .. -Yetleri bı.rd b. al 

,. ~İki .e? .ı~e ev-
~;- .. taraf bınbırıne ate• 
\r~Uft\i. T 

ı..~ .tıiYet bir 
!:~ lci ı: aralık o derece gergı·n-
eli ' "ç a d l.ondr Y evvel Italyan gazeteci-
et ltaıy:Yı tcrkettiler. Uç ay müd
~baı1 b' n gazetelerinde Londra 
tuıeı.e ı.r tek havadis km d 1 e" Ye ka çı a ı. n-
lll'dU. ?'§ı tanı bir boykot hüküm 

. ~llra 
~ ıc?ı:~ Yavaş iki taraf biri
J;'ı..ı~ bir nutkun Yolunu aradı. Musso
~ 19 te da tatlı sözler söyledi. 
~Plar "er~uz .~utkunda tatlı ce
~ Ya ile 01 lngılız Başvekili de, 1-
aJitnıası i§i a~ gerginliğin ortadan 
~ ~ndra, ~ ~e~di eline aldı. ltalya 
-~li. f ır.tle uzun uzadıya gö
~et' ~ lCede lf 
ektup Yatdı ussoliniye dostça bir 

BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Çocuk Ansiklo edisi 

30 kupona mukabil bir 
cilt (300) kuruştur. 

10 kupona mukabil bir 
cüz 7lh kuruştur. 

Roosvet'in 
Geleceği 

Tahakkuk 
Ediyor 

"Beyaz 
Bitince 

Evde Vazifem 
ilk işim Türki· 

yeyi Ziyaret Olacak .. 
Vaşingtondan şu haberleri aldık: 
Atatürkle Amerika Cümhurreisl 

Bay Roosevelt arasında taati edilen 
dostça mektuplar, Amerika gazetele
rinde türkçe gazetelerden sonra çık
mıştır. Mektuplardaki samimi lisan, 
Amerika gazetelerinde çok dikkati 
celbetmiştir. Buraya gelen malumata 
göre, dünyanın her tarafındaki gaze
teler, bu mektuplar üzerinde durmuş
lar ve iki devlet reisi arasında hiçbir 
resmi vesile olmadan bu kadar sami
mi mektuplar yazılmasını kurulmuş 
diplomasi itiyatlarında bir hadise va 
dostluk ve samimiyetin ciddi bir ifa
desi diye karşılamışlardır. 

Amerika Cümhurreisinin hiç deği§
mez bir itiyadı vardır ki, o da hafta
da bir, muayyen bir gün ve saatte 
gazetelerin salahiyettar mümessille-
j rini kabul etmek ve her türlü sualle
rine cevap vermektir. 

~ tt\rap "erd' Mussolini derhal bu
ka bir alft.nı 1

• Sonra yeni değişikli-
r'1 olan b etı olarak Ingiltereye 

~erildi avadi b · d · ltalya.n 8 oykotuna nihayet 
u~ıa: döndı:t &aıetecileri hem Lon-

BUYUK TRAKYA MANEVRASINA iŞTiRAK EDECEK KITALARIMIZ, MANEVRA SAHASINA DAHiL OLMUŞ 
BULUNUYORLAR. TAN FOTOCRAFÇISININ TESPiT ETTICl DIGER RESiMLER DOKUZUNCU SAYFADADIR 

Roosevclt, "Havadis şahinleri,, adı
nı taktığı gazetecilerle çok samimi 
konuşur. Hatta çok sevdiği balık av
larına çıktığı zaman bile gazeteciler 
ayrı bir vapurla arkasından giderl~ 

(Arkası 11 ncide) 

M '""""' "Jer h ~ her 1._A'";· .... ~ enı de eski muba-
h "Cl!Yan - -., -
~l'~lli bir ad gaze~in Londraya 

di, anı gondermesi temın 
Çin -Japon lhtilrifı -~undra - oma İsveç Sefiri Geldi 

~dav 
~ denin cı&ının. ı ngilizcal 

~ .;. l'an Barfettiği bir söz, ltal
~r. ın~:Ctelerinde çok yer tut
lteı· ki: "Ven.re Hariciye Nazın de
tu~eSinin in .d:tta, Yani kan davası 
~ı~~. aacfilızce~i yoktur. Biz kin 
· l~"· seıerın icabına göre 

Ik• f b'' ''k b• Yaklaşması Ç . k 1 t k• 1 tara ta Ufll lr Bir Gösteriş mi? eİID ayanın SVeÇ e 1 

harbe hazırlanıyor 50
" siyasi Faaliyetler lntıbalarını Anlatıyor 

Diplomatik Bir Oyundan 
ııa~ Yatı gaz 
'i Çıkarı eteler! bundan !illl ma-

\'ıı. ·t· Yorıar k' 1 . 
d~ •ll.den ı, ngiltere hayal 
'tibi ka~azgeçnıiş, hakikati ol-

Japonya, Bütün Şimali 

Olarak Kontrolü Altına 
b • uı etmek yoluna gir-,,..llta Londra, 7 (TAN) - En son haber-

t'li~ t ''hak·k . lere göre, Çin - Japon vaziyeti tama. 
~t '' hangi 

1
· a~n icabına göre yü- mile sakindir. Fakat bu zahiri sükuta; dohu b· ısti.k~ette, hangi he- netin içyüzü, tam bir hareket, faali

lıtat~erltes ı::~rUyüştür? Bu nok- yet ve hazırlıktır. Iki taraf ta, harıJ 
~tı.ı. e gö-. 1

• anlayışına ve ka- harıl h 1 ktadır Japo b 
"'hı.qafıtıak:c tefsır ediyor lngı"liz azır anma . nya ij. 
"Q~id arıarı · tün şimali Çini kati surette 1tontroJ 
th betı.be..ı .memnundur. Bunlar ş· 1• ç· · M ~ ·• aın ı altına almak ve ıma ı mı ançuri. 

l llluııınu§l c ı uzıa~alara taraf' ye benzetmek için çalışıyor. Japonya-
~6~liz liber~~dı:· nm bu hattı hareketi yüzünden r.:ıu. 
ltaı llltiy0rı er:: ve nnıelesi hoşnut hakkak bir harp kopması beklenmek. 
le ora ile Sık:~. ÇUnkü bunlara göre tedir. Japonya hükumeti nüfuzunu 
gj]~an l:tı.Una ır ~aşma, Fransa i- Yang-Tse nehrinin kıyılarına kadar 
gjjiı e ile nu:~etı soğutacak ve In- yaymak fikrinde olduğundan harp ge 
}t.. - F'ra nın ve yahut bir In- mı"lerini bu nehre sokmuş ve Çini a· _ .. s~a nsıı nıu 
atteıt· llırı. arasını şterek cephesılf' ciz bırakacak bir vaziyet almıştır. 
clostı 1 

gazetel açacaktır. Bu kana- Halihazırda Japonyanm bütün kuvve 
ha .. Ufunu ı~~· Fransa ile Rusyamn tile hazır olduğu şüphe götürmez bir 
taıyl.istliıı kıYınYan dostluğundan da~ hakikattir. Bugün Japon meclisi, sü. 
•Uru aya İtinıat ett~ g~rüyorlar ve 1- kumete istediği kadar sarfiyat yap-

Çini Kati 
Alacak 

''ltA.Y0rlar. baı·ledüenııyeceinni ileri k d - 1 "<tly c• mak salahiyetini vererc agı mıştır. 
~orı anlar F'iı Y. Berald diyor ki: Nankindeki Japonlardan yalnız se. Japon Hariciye Nazırı Iiirota 
ta ar. G·· .. ıstınde tah 'kAt 
. iti llo 0zuınuzu aÇal n a yapı- farethane ve konsolosluk memurları 1 
~illin "e~~hların Suriye ~-·bMaks~.; ile ataşemiliter, ve naval bürolarında 82 7 

Yeti.tıi ın~an :rnUrekke u n~n, ~- çalışanlar ve birkaç gazeteci k_almı~- ayyare 
Yenıden kurnıakt!.~urıye vı- tır. Diğer Japonlar Şang~aya gıdecek 

11 
l' eni kö terdir. Japon konsoloslugu. Japonla-ı 35 Dı "" •• 

1 taı:vanı fe kapmaca nn tahliyesinden sonra Yuanfu'yu F ıllnOr 
!ar. f'iı'Ytlru~; .F:ansanın beraber terketmiştir · Ankara, 7 (TAN Muhabirinden}-
'aııı;~kU ber=~~ı hararetle istiyor- Hir bir teminat verilmemif Mühendis Bay Nuri Demiragwın lstan 
d • m... ut'rce yü ·· ·· :r b ld 

ibaret Sayılıyor 
Lon· 7 (TAN) - İngilterenin 

Roma sefiri Sir Erle Drummond, ya
kında mezunen Londraya gilecek ve 
bu fısattan istifade ederek son dip
lomatik faaliyet, bilhassa Chamber
lain - Mussolini arasında mektup 
teatisine saik olan şartlar ve vaziyet 
hakkında tafsilat verecektir. Anlaşı
lan İngiliz - İtalyan münasebetleri
ni yola koymak üzere açılacak mü
zakereler İngiliz sefirinin eylulde 
Romaya avdetinden sonra ba.']lıyacak 
tır. 

Buranın ba.ı.ı sol mahafiline göre, 
Kont Ciano son mektup teatisinin 
"İki memleitet münasebetleri arasın
da yeni bir safha teşkil ettiğini,. söy
lemiş ve "ananevi dostluğu ihya için 
yeni çareler ve. yollar arandığını., 
anlatmış ise de bu beyanat İngiltere 
ile İtalya arasındaki münasebetleri 
düzelmiş göstermek için bir göste
rişten ibaretti. Bu mahafile göre 
Grandi - Chrumberlain mülakatı, 
Chamberlain - Mussolini mektup
lasması birer sahneden ibarettir ve , ' 
maksat birdir. Fakat bu maksat ne-
dir? Maksat Sinyor Mussolini'nin si
yasetini değiştirdiğin ve İspanya me 
selesini uzlaşarak halletmek istediği
ni anlatmak mıdır? Yoksa, Berlinle, 

(Arkası 11 ncide) 

ellıekti •...,ya ı>aktınd ruyuş Fran: Japonlar, Hankov mıntakasının u a Beşiktaşta Hayrettin iskelesin-
ı:ı_ r. an vazgf>rl'nesı . -· d . . de kurdugwu ta ry f b "k 1 c•··,,.,,~~~~""""'~ 1'u "l:rlj11 ~ Çinluere teslim edilecegıne aır verı- ~ are a rı ası ça ış- ' 
ııa,... - '.Roın kzi t k mıya başlaanıştır. Bu fabrika'-'1 hima- ... Bu G u·. N 8ıı- "~ :Rus a :rnihven· Garb" A len malfımatı katiyetle te P e me - .1 ~ 

"C!Un Yad • , ı v- d ki · yeye ve genişletmiye karar veren ~ 
lkıışt dakı gay a~ uzaklaştırmak hu- tedirler. Japon Ajansı, ~ura a Ja· Türk Hava Kurumu, motörlü havacı-
oıu~~· lııgilter:~.nc dort elle sarıl- ~~nların. bir ta~rr_uza .u~ra~~r:1~arı hk kamplarında kullanmak üzere bu 
~eçltı. Olsun h ın gayesi ne bahaya ıçın tahlıye edıldıklerını bıl. ır~yor. f~brika~a. 82 motörlü tayyare sipa- - 16 
bir Lok 3ekJ.in:p tehlikesinin önün ·n "ne göre 10,000 Çinlı as- nş _etı:ııştir. MotörlU tayyare memle-
l:tı.ası. ncıra - e görunüyor. Fakat: ar ur.aki mm takasını ketımızde ilk defa bu fabrikada yapı-
<lra ~ b r hnlde:Ro:rna hattının ku "mil .,. etmiıt . ve bu yüzden va- lacaktır. Bu tayyareler ufak bir ta-
batıarı fıaris ... ~erlin:-- Roma, L<rJ- hiın~1fi:va~~t hasıl olmuştu~. dille harp halinde keşif işlerinde kul-

lttı.1 nllı ıararı Parıs - Mosk~a Nanliin~ den 45 e kadar ışe ya lanıla~ıe:ektir. Ayrıca, bu firmaya -
gj.}i~ :an ll rıcta 0!acaktır. \ rıyan bt1tüı1ıltı;Jtlerin orduya gönül- G. 9 tipınde yUksek yelken rekor ~ 

a"adıs aja: Nazınnın bir tıt-. lü olara~eı~.ri için geniş mikyas planörlerinden 35 tane ısmarlanmıf- -
( /~a olan ~anatı ta p~op nda';8apmaktadırlar. Hü-1 tır. Motörlcr ve U<(Uş rasat aletleri ~ 
~kası 1 · · ~- "'• .. ası ıı ncide) Avru adan etir · · ~-

Çetinkaya lsveç Kralı ile Ali 
Biribirlerinden Çok Memnun Kalmışlar 

lıveçin Ankara ıeliri, aileai ve çocukları ile birarada .. 

Beyoğlunda eski Isveç sefareti bi
nasındayız. Isveç Sefiri, Nafıa Veki
li Ali Çetinkaya ile beraber Isveçte 
dolaştıktan sowa buraya geri geldi. 
Kt>ndisini ziyaret ederek, Çetinkaya
nın seyahatinin uyandırdığı intibalaı 
ve verdiği neticeler hakkında malu
mat istedik. Isveçlilere mahsus neza
lr~t ve sadelikle derhal ricamızı kabul 
etti. Beraberce yazı odasına çıktık. 

lsveç hükumeti Ankarada yeni bir 
sefaret binası yapmış olmakla bera
ber Istanbuldaki binayı da yazlık bir 
şube gibi muhafaza etmiştir. Bina 
iki yüz küsur seneliktir. Türkiyede 
ilk Isveç Sefareti kurulduğu zaman 
bu bina alınmış, o zamandanberi mu
hafaza edilmiştir. 
Yazı odasının penceresinden bah

C}ede sıkı ağaçlar arasındaki iki kil· 
çük binaya baktık. Bunlardan biri , 
sefaretin eski Başkatibi Doktot> Kol-

beşistanda ölen bu kıymetli T'Urk: 
dostuna hatırladık. 

Diğer bina, küçük bir kiliseye ben· 
ziyordu. Sefir, bunun ne olduğunu 
anlattı: On yedinci asır sonlarında 
lsveç hariçteki protestanlarm himi~ 
si rolünü oynuyormuş. O zamanl:ı.r 
tstanbulda büyük bir Rum protestan 

(Arkası 11 ncide) 

BiLMECE 
lstanbulda inkılap müresi var 

mıdır? Varsa nerededir? 
Bu suallmkı cevabını verebDl

yor musunuz? Zihnitlizl yokla
yınız ve cevap aray:ınız. Ce\'abtm 
bulamadmız.u, sekizinci sayfayı 

açmrz ve cevabi orada okuyunuz. 
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Trabzonda 
Yeni Liman 

Tesisatı 

Görünmez Kaza Gumruk 
Vekilinin 
Tetkikleri· 

~o. 7 

ihtişam ve Kudret İçinde 
Ne Rüyalar Görülür? Tasfiye Heyeti Bugün 

Yola Çıkıyor 

Kamyon Duvara çarptı, Bir Çocuk 
Enkaz Artında Kalarak Öldü 

H k Ku .. ı!iik as öydeki ~ 

1 Yazan : S. S. 1 
Trabzonda liman şirketinin tasfiye. 

sinde hazır bulunacak olan heyet, bu
gUn Trabzona gidecektir. Heyet, li
man işletmesi ikinci direktörü B. Ha-

Atölyeleri Gezdi 
·ı· :a ıU Gümrük ve inhisarlar Vekı 1 • 

na Tarhan, dün gUmrUk muh_a~~bi! 
~um kom~tanı yarbay şeı:nsı il nır!i~ 
hkte Haskoyde yeni yapılan gU ~-.,,~,...,. midin reisliğinde antrepolar şefi B. 

1 
Zihni ve hukuk müşaviri B. Esattan 
müteşekkildir. 

Dün umum I}llidür B. Raufinin baş 
kanlığında bir toplantı yapılmış gide
cek heyete direktif verilmiştir. 14 a. 
ğustosta toplanacak olan Trabzon li
man şirketi idare meclisile Jstanbul 
heyeti müşterek bir tasfiye heyeti se 
çecektir. Eski şirket, 1 teşrinievvele 
kadar işleri yUrUtecek. yeni idare de 
ayni tarihte işi eline alacaktır. Liman 
da yapılacak yeni tesisat için de tet
kikler yapılacaktır. 

DUn Pangoa.ltıda. bir yavrunun ö
IUmü ile neticelenen bir kaza olmuş· 
tur. Hadisenin tafsilatı şudur: 

1 atölyesini gezmiştir. . tölf' 
Modern tesisatlı olan yenı ~ıe

de marangozhane, tomayeri, t Jıt, . ,,,fi>" 
hane, kızaklar, cer makinesı (J 

Atölyenin elektrik, havagaıi v~adJ· 
tesisatı tamamen bitmiştir. Gala ytft 

l ki atölye, yakında bu yeni a~~) 
, taşınacaktır. Bundan sonr~. ?'1 cJtOİ' 
muhafaza teşkilatına aft butil~.tir. 
vasıtaları burada tamir edile~ .... 

Bir Japon 
Heyeti Getiyot 

Yıldızda Çukur dairelerdeki muhteıem Şehzade köıklerinclenbiri 

Trabzonda dokuz memur tekaüde 
sevkedilmiştir. Bunların yerine genç 
elemanlar alınacaktır. Ayrıca bura
dan her şube için birer memur ve iki 
teknisiyen gönderilecektir. 

iskelelerin inzibatı T • 

Saat 13 de şoför Ağobun idaresin
deki 4155 numaralı kamyon, Dolap
dere caddesinde Haylayf müessese
sine ait bahçenin kapısından çıkar
ken duvara çarpmıştır. Çarpma çok 
§iddetli olduğQ için duvar gürültü ile 

yıkılmıştır. Tam bu sırada duvarın 
öte tarafından geçmekte olan Bulgar 
konsoloshanesi ba.şkançilari Antof 
Karakoçofun oğlu Damço enkaz al
tında kalarak ezilmiş ve ölmüştür. 
Çocuğun cesedi, itfaiye tarafından 
enkaz altından çıkarılmıştır. Kamyon 
şoförU Agop nezaret altına alınmış
tir. 

Haber aldığımıza göre, pek );; 
da memleketimize, Japonyalı ııl 
!erden ve fabrikatörlerden kurulJlllJlll' 
bir heyet gelecektir. Heyet, Jst;811ııt1 
da bir hafta kadar kaldıktan Soıtidt 
Ankara, Izmir ve Adanaya da ,,. Dünya saadetinin ölçüsü ne

dir? 
Milletin en feiaketli günlerinde 

lYıldızın kaygusuzca hissiz muhitinde 
yaşıyan bir Türk kadını kendi kendi
ne bu suali sormak ihtiyacım duy
muştur. Saadet ölçüsünün nerede 
aranması Jfızımgeldiği hakkında 

hariçteki bir refikasına yazdığı bir 
mektupta düşüncelerini anlatmış
tır. Elimize geçen mektuptaki şu 
satırlar, sarayın o günlerdeki iç 

- manzarasını pek iyi çiziyor: 
"Bir yoksuzun, bir tembelin, sü

se, elbiseye, mücevhere düşkün o
lan bir insanın; bir nüfuz ve kud
ret hasrctlisinin <:ennetin en üstün 
mertebesi diye hayalinde dolaştıra
bileceği ne varsa, benim emrim, i
radem altında bulunuyor. 

Her gün tabla, tabla yemekler 
geliyor. Bunların arasında aşçılık 
sana.tinin en nefis eserleri, tatlılar, 
börekler, turfanda meyvalar var, 

Bu nadide yemekleri karşımda 
bir dadı kalfa olduğu halde yiyo
rum. Kalfanın sarayın gönül hoş 
etme sanatinde üstün bir kudreti 
var. Her gün, her saat bana öyle 
diller döküyor ki, boşta bulunsam 
kendimi dünyanın en mümtaz mah
lüku sanacağım. 

Lalalar, kalfalar karşımda el 
pençe divan duruyorlar. Etrafımda 
her şey ben istemeden, zehnimi, 
dilimi yormadan yapılıyordu, 

E lim altındaki zillerden biri
ne basmak, aJclımdan geçen 

bir şeyin yapılması için kafi geli
yor. Kahve zili ayrı, çay zili ayrı, 
"misafir için kahve, çay getirin,, 
emrinin ayrı ayrı zil işaretleri var. 

Her gün saatlerce ayna karşı • 
11ında giyinip, kuşanıyorum. En iyi 
Beyoğlu terzileri benim için çalışı
yorlar. Kuyumcular, muhtelif tu
valetlerime uyacak mücevherler ya
ratıyorlar. 

Aynada türlü türlü elbiselerin 
çerçevesi içindeki aksimi görüyo • 
rum. Her elbiseye mahsus mücev
herlerimi, eldivenlerimi, takımları
mı takıp takıştırıyorum. 

Fakat bundan sonra, tek başına 
bebeklerile oynadıktan sonra usanç 
duyan bir çocuğun kasveti üzerime 
çöküyor. Kıyafetlerim, güzelliğim, 
zarafetim hakkında kalfaların saç
tığı takdirler kulağıma bile girmi
yor, havada sönüp dağılıyor. 

yor. Esir bir kuş kafesinin yaldızı 
karşısında nekadar kayitsiz kalırsa, 
milyonlarca insanın rüyasını doldu
ran güzel, güzel şeyler de esir bir 
mahllık için ancak boşluğun, hiçli
ğin bir ifadesi oluyor. 

Milyonlarca insan, süsün, mücev
herin, bolluğun rüyasile uğraşırken, 

benim de rüyam buradan kurtulmak, 
herkes gibi olmaktır. Açık bir ki
tap karşısında kendimı hulyalara 
verdiğim veya sandalda kiireklcre 
sarılarak hayalen buralardan uzak
laştığım sıralarda kendim için bin 
bir roman düşünüyorum. Bunlardan 
hiçbirinde 65 yaşında bir hüküm
dar, lalalar, kalfalar, mücevherler 
yoktur. Küçücük bir ev, yaşıma ve 
seviyeme denk bir eş, bana anne 
diyen ve beni anne diye sayacak 
çocuklar vardır. Böyle sakin bir ha 
yat içinde sessiz, heyecansız, hadi
sesiz günler, aylar, seneler doldur
mak istiyorum. 

Talihin; zalim bir istihza diye 
kurduğu bu debdebeli var

lık içinde para denilen şeyin de bir 
kıymeti ve manası yoktur. 
1 Maaş diye her ay elimize geçen 
paralarla satın alınacak bir şey ta
savvur etmek güçtür. Elbise, mi.ı

cevher, süs zaten üstümüze yağı
yor. 

Bu bolluğun sürekli olmıyacağı
ru, yarın için bir ihtiyat hazırlamak 
lazım geldiğini pek iyi takdir edi
yorum. Saray denilen gemi her ta
raftan su alıyor. Batmak Uzere olan 
bir gemi olduğunu farketmek için 
büyük bir zekaya ihtiyaç yoktur. 

Fakat parayı bir bankaya yatır

mak gibi bir hareket, sarayda yn
şıyan benim gibi bir _insan için 
kolay bir iş değildir. 

Yıldızdan Beşiktaşa, oradan Ga
lataya kaç metre yol olduğunu, kaç 
dakikada gidilebileceğini hesap et
miye kalkışma. Beşiktaşın üstün
deki Yıldız sarayı ile aşağıdaki şe
hir biribirinden ayrı alemlerdir. Bu 
iki 8.lem arasında irtibat, münase
bet yoktur. 

Benim kendimin saraydan çık
mam, mühim bir hadisedir. 

Günlerce evvel izin almak, nereye 
gideceğimi, ne yapacağımı bildir
mek lazımdır. 

Harem ağalan, aşağıdaki esrarlı 
llemi tanıyan, oraya gidip gelen, 
bilgiç kimseler gibi görünüyorlar. 
Yannm ihtiyatı için ayırdığımız pa
raları onlara veriyor, bizim adımı-

Liman ve iskelelerin inzibat işi için 
hazırlanacak projenin esaslarını tes
pit etmek üzere çalışan komisyon dün 
de toplanmış ve müzakerelerine de • 
vam etmiştir. Komisyon, bir toplan 
tı daha yapacaktır. 

Köylülere 
Verilecek 
Topraklar Toprağa 

Gô.müimüş 

Gümüş 
Mecidıyeler 

iki Açıkgöz Bunları 
Keş Ç karmıştar 

Dün Adliyeye bir gUmUş mecid.fye 
hırsızlığı intikal etmiştir. 38 kilo tu
tan bu gümüş mecidiyelerin hikayesi 
şöyledir : 

Alemdar caddesinde oturan Fazıl 
isminde bir zat, senelerdenberi birik
tird.iği gümüş mecidiyeleri, bi rtorba
ya koyarak bahçesinin bir köşesine 

gömmüştür. 

Bunu Mehmet ve Abdurrahman a
dında iki kişi nasılsa haber almışlar 
ve dünkü gün güpegündüz Fazılın 
bahçesine girerek gümüş torbalarını 
topraık içinden çıkarmışlardır. Fakat 
kaçmaya vakit bulamadan ikisi de 
yakalanmışlar, hadise polise akset
miştir. 

Dün, bir çuval gümüş mecidiye ile 
Sultanahmet sulh ceza mahkemesine 
getirilen iki suçlu, kendilerini şöyle 
müdafaa etmişlerdir: 
"- Devlet eski gümüş mecidiye

leri tedavülden kaldırdı. Biz bu pa
ralan çalmak için değil, hükumete 
teslim etmek için topraktan çıkar
mıştık.,, 

Bu müdafaa kabule şayan görül
memiş, Mehmet ve Abdurrahman tev 
kif edilmişlerdir. Duruşma, şahitle
rin çağınlması için salı gününe bı -
rakılmıştır. 

Bu ela ba,ka türlüsü 

Yeni Toprak 

Bu Devrede 
Kanunu 

Çıkıyor 
Ankara, 7 (Tan muhabirinden) -

Haber verildiğine göre hükurpet top
rak kanununun meclisin bu devre
sir.de çıkarılması için hazırlık yap-
PJ:akt~dır. \ _ , 

Proie ilk hazırlandıgı şekline gb
r e, bazr mübım aeğişikliklcri ihtiva 
etmektedir. 

Evvela mülkiyeti devlete ait olan 
toprak mikdarı tespit edilecektir. Bu
nun için vilayetlerde ve kazalarda 
hususi birer komisyon kurulacaktır. 
Bu komisyonlar eldeki tapuların hu
küki vaziyetini tetkik edecek, ihti
caca salih görülmiyen vesika sahip
leri azami iki sene zarfında mülki • 
yet haklarını mahkeme kararile tev
sika mecbur tutulacaklardır. Şayet 

bu keyfiyet tevsik edilemezse toprak
lar devlete intikal edecektir. 

Bu topraklar o mahalde oturan 
ve istihsalle meşgul olan topraksız 
köylüye tevzi edilecek, adi iskan ka
nunundaki hadlere göre arazi kafi 
gelmezse o zaman da büyük çiftlik
lerin istimlakine başlanacaktır. Ka
n un un neşri tarihinde tapuda mu
kayyet bulunmamakla beraber baş
ka mülkiyet vesikası da bulunm1ya11 
arazi sahipleri on senedenberi mun
tazaman vergi vermişlerse adi iskan 
haddi dahilindeki mikdar kendilerine 
meccanen temlik olunacaktır. 

Yapılan hesaplara göre en çok top 
raksızlık Şark mıntakasmdadır. Top
rak tevziinden evvel kadastronun 
yapılması şarttır. Yalnız bu kadash·o 
memleketin ameli kadastro faaliyeti
ne göre değil, daha pratik ve basit 
usulle olacaktır. 

Festival galası 
Dün ~eceverildi 

Butiin Ana 
Caddeler 
Boyanıyor 

ünümüzdeki salı sabahından iti
baren Köprüde karşıdan karşıya an
cak işaretli yerlerden geçilebilecektir. 
Ortadan beyaz boya ile ikiye bölün
müş olan yaya kaldırımları üzerinde 
herkes yürüdüğü istikamette sağdan 
gidecektir. 

Belediye seyrüsefer müdürlüğü dün 
akşamdan itibaren geçitleri ve böl
meleri hazırlamıya başlamıştır . . 

.uu Karar onar guıı ı:U"' ...... • _ _ 

rasile Eminönü, Karaköy, Galatasa
ray ve Taksim meydanlarında da tat
bik olunacak, ondan sonra şehrin di
ğer anacaddelerine kadar teşmil edi
lecektir. Caddelere konacak işaretler 
geçitlerde çivi, yaya kaldınm.larmda 
boya usume yapılacaktır. 

Durak Yerlerine Çöp 
Kutuları Konuluyor 

Sokakların kirlenmesine tramvay
lardan atılan biletlerle diğer kağıtla
nn da sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. 
Belediye tramvaylnnn son durak yer
lerine üstü kapalı çöp kutuları koy
durmıya. karar vermiştir. Halk ve 
tramvaycılar biletlerle diğer süprün
tüleri bu kutulara atacaklardır. 

Kazıkla Ölüm iddiası 

Asllsız Çıktı 
Emniyet müdürlüğünün yaptığı 

tahkikat, Merdiven köyünde Rama
zan isminde birinin kazıklanarak öl
dürüldüğü hakkındaki şayiaların doğ 

cektir . 'fi 

Japon tacirleri Türkiye ile Js~ 
arasındaki ticaret mUnaseb~U~ıretf 
daha ziyade inkişafı için rnilP"' 
ve temaslarda bulunacaklardJr· 

Hariciye Vekili Gelİ 
Bir müddetten.beri Ank~~a~s ~~ 

makta olan Hanciye VekılırnlZ aft 
R. Ara~. dün sabahki trenle J\Jllt 
dan şehrimize gelmiştir • 

Kahveleı-in Kon+ro~ 
Belediye kahvehane ve gaıill~ııt 

çok sıkı bir kontrol altında b~ ~\ {! 

mıya karar vermiştir. Bu kontfV' JJ 
nasında bilhassa kahve ocaklfli'; 
cı;uı, uuı Ul1K ~ıut t:~.} at<u ııı ". e<f0e' 
nelerin umumi tcmiiliği tetltı~ görUI 
cek ve istenildiği şekil~e t~rni.Z ıaJBll' 
miyen kahvehane sahıplerı ce 
dırılacaklardır. 

1 BiRKAÇ SATIRLA 
6' 

R aml ile Sultanahmet ~ 
lşliyen otobüs sahipleriusl~ 

diyeye müracaat ederek otob~ 
Sirkeciye kadar inmelerine 111 

istemi~lerdir • 
• Jel),. 

Y eni ha\·agazi tarif P..sl tet ıdıl 
edilmis. esld fiatJar 0 

gibi bırakılmıştır. . "' Ş ehirlerkı müstakbel l~-' 
mm yapa.cak olan nıut ıır 

tarla belediyeler arasında çı~a~~ 
tnif, idari ise Dahiliye Vekil!', 
ise dahili~·e, sıhhat ve Nafıa \ e 
hakem \'azifesini göreceklerdir· 

• fJ'1 
K ıymetli ziraatı;ilerinıizdell 11 

tp 
Nesip ile Bay Ali ~s~~~ 

raat Yekaleti ziraat mü,58-\'ırJıW 
ru olmadığı neticesini vermiştir. Köy tayin edilmişlerdir. 
halkından bazı wmselcrin ortaya böy • il< e~ 
ıe bir iddia attıkları. fakat bu iddia- B irinci umumi müfettiş• 0;1 
nın asılsız bir şayiadan ibaret olduğu yet mUşa.\•ir rnua\'ini lJ.JJ'.~ 
anlaşılmıştır. Emniyet müdürlüğün- Hulüsi ve lmroz kaymakan~.1 ttır' 
den aldığımız bir tezkerede, resmi lim fü;üncü sınıf mülkiye ınüfe 
tahkikatın bu neticeyi verdiği ve me- ferine tayin edilmişlerdir • 
selenin alelade bir kavgadan ibaret • .. tt.rf'~ 
bulunduğu bildiriLmiştir. Haddizatin- E ytip ,.e civarında henuı .erıer 
de çok çirkin olan böyle bir iddianın tesisatı bulunmıyan ) .,'J 
tahakkuk etmeyişini memnuniyetle terkos suyu verilmesine karar 
kaydederiz. mlştir • ~ Kendi kendimden, aynadaki ak -

l!imden uzaklaşmak için dışarı fır
lıyorum. Havuz içindeki kayıkta 
kürek çekiyorum. Yahut kocaman 
motöre binip havuzda dolaşıyo
rum. 

za bankalara yatırmalarını söylüyo ·• 
ruz. 

Evvelki gün Darendeden gelerek 
Sirkecide Karadeniz oteline giden 
Abdullah adında birisi, 820 gümüş 
mecidiycsini çarptırmıştır. Tahkikat 
sonunda bu işi ayni odada yatan 
Mahmutla yanaşması Mehmedin yap 
tıkları anlaşılmıştır. Başta her şeyi 
inkar eden suçlular, dün parayı bera
berce çaldıklannı, beraberce Fatih
te Atmeydanında bir yere gömdükle 
rini söylemişlerdir. Paralar, gömül -
düğü yerden çıkanlmıştır. Suçlular 
Adliyeye teslim edilmiştir. 

İstanbul festivalinin ikinci haftası 
dün gece Büyükderede verilen bir 
gala ile açılmıştır. Bugün saat onda 
Yenikapıda kUreş 14,30 da Dağcılık 
klübünde tenis müsabakalan yapıla
caktır. lTAkViKil~HAV~ 

Tahsilimin, görgümün azlığı
na rağmen bu muhit beni 

filozof yapmıştır. Binlerce, milyon
,Jarca insanın rüyasından bile zevk 
aldıkları bolluk, rahat, sUs. debde-

. be, nüfuz ve kudret elde edilinciye 
kadar çok e<•zip şeyler .. Fakat bir 
defa ele geçtikten sonra manzara 
tamamile değişiyor. lnsan artık bun 
ların zevkini duymuyor, yükünü ve 
zahmetini duyuyor. Hele debdebe 
ve saltanat hürriyetin, gençliğin, bü
tün bir varlığın yolu diye ele geçi
rilmişse insana hiçbir zevk vermi-

Bunlar bize dersler veriyorlar: 
Parayı bankaya yatırmakta mana 
yokmuş. Mark ve kron alarak ve 
düştük~ bunlara daha fazlasını ka
tarak parayı dört, beş misline çı -
karmak mümkün imiş. 

Bu bilgiç kimselerin aklına bir 
çoklarımız uyduk. Günün birinde 

Japon mektep 
Gemileri gitti 

saray hayatı, tılsımı bozulmuş bir Birkaç gündenberi limanımızda bu
sihirli rUya. gibi ortadan silinince lunmakta olan Amiral Ifoga.'nın ku
manşlardan biriken paraların hesa- · mandasındaki 1wate ve Yakumo ad
bını aradık. Bu kadar kulluğun be- Iı Japon mektep gemileri, dün akşam 
deli sıfıra inmişti. Saraya. bir çoğu- saat 17,30 da limanımızdan aynlmış
muz boş elle girmiş ve oradan yine lardır. Gemiler, evvela Pireye uğra-
boş elle çıkmıştık.,, yacak, oradan diğer Akdeniz liman-

< Arkası var) farına gidecektir. 

Bu gece saat 20 de Fransız Tiyat
rosunda memleketimizin en tanın
mış kadın ve erkek musiki sanatkar
larının iştiraklle ilk defa olarak kla
sik Türk musikisi konseri verilecek
tir. Yarın istirahat günüdür. 

Dün Altı Tifo 
Yakası Görüldü 

Son 24 saat zarfında 6 tifo vaka
SI görülmüştür. 4678 kişi birinci, 
5746 kişi de ikinci aşı yaptırmışlar
dır. Hastalıkla mücadeleye devam e
dilmektedir • 

Bugünkü Hava: AÇIK (8 Ağustos 937 
L_P Az AR 

Yeşilköy M°7teoroloji müdürlüğün-ı inci ay GUn: 31 aızır:: 
den aldığımız mallımata göre, bugün Arabf 1356 Rurnl 1~ z6 
yurd.umuzda, Cenubi Anadolu ve Ege 1ı mıntakalarmda havanın açık ve eli- Cemaziyülevvel: 30 Temrnt z ı9 
ğer yerlerde bulutlu geçmesi, rüz- Güneş: 5,02 - Öğle: 19'ı9 
garların Cenubi AnaBoluda Doğu, İkindi: 16,13 - Akşam: :t 3'()4 1 
Doğu Anadoluda Şimal ve diğer mın Yatsı: 21,06 - İmsak ' 
tfıkalarda Garp istikametinde orta ·- OM•o< ··zgif c;g 
kuvvette esmesi muhtemeldir • dar az bulutlu geçmiş ve ru 1<111' 

nupta.n esmiştir. Dün en az sıcs uırf' 
ve en fazla sıcaklık da 29 5911 DUN'KU DAVA 

Dün sehrimizde ha.va aksama ka- olarak kavdedilmistir . 
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fi.EK 
lspanyol Asileri lngiltere Hükômeti 

Üç Alman Gazetecisini 
Hudut haricine Attı 

Mutat Hastalık 
Tifo Jstanbulcla ma,ı:IUp bir ilet 

olarak artık elini eteğini çekti. Bu ıa
rarh ve pi" misafirin ehrimize bir 
daha gelmemesini temenni etın.k, 

herhalde misafirsc'\'erlik idabma mu. 
ga~;r bir hareket sa~"llmaz, iki ln9iliz 

Gemisini Bombaladdar 
Tifonun şu son günlerde yevmi a

dedi beş, altıya düşünce al&kadarla.
rm ağzıncla eskiden de işittiğlmlı söa 
tekrar dola.'}mıya ba.~la.dı: 

Ademi Müdahale Komitesi Amiral 

Yon Dulm'u Bir Plan Hazırlamıya Memur 

Ederek 15 Günlük Bir Tatil Yaptı 
lorıdra 7 · h C M l' 'dl • (TAN) - İngilterenin Butıs orporal ve ongo ıa 
arını la ·1 · ld "" l tıla .. f 1Yan vapurları İspanya ası erın«! mensup o ugu an a· 

te ~ ~ç tayyare tarafından bombardıman edilmiştir. Mongolia 
rtııaırıd k' H . . k d . &erı . e ı olandalı müfahit kolundan, gemının aptanı a cı· 

b erırıden Yara.Ianmıf gemi on metre yakınında düşen bir bom· 
' l'iiı.. ' ' 
l~ .. llrtden hasara uğramıttır. Ciğerlerinden yaralanan Mongo-

~ll\'ariıi ölmüştür. 
lbitJ hti tayYareler Fransız vapuru Celelamur vapuruna hücum et

'l}ji;erae de bombalarını iaabet ettirememitlerdir. 

Almanya Hükumeti Bu 
Kararı Protesto Edecek 

Londra, 7 (TAN) - İngiltere hükumeti birdenbire verdiği bir 
kararla üç Alman gazetecisini Britanya hudutları dı,ına çıkarmış· 
tır. Bu üç gazeteci, Alman matbuatında İngiltere aleyhinde fİd
detli mektuplar neşretmekle ve Britanyada da apaçık Nazi propa
gandau yapmakta idiler. 

Karar, Almanyada biiyük hir hel·e-,--. 
can uyandrmışhr. Bu gibi hadi!lieJer- JAPON PETROL 
de derhal mukabf'lel bilmi!liil kararı j -
vermek adetinde olan Hitler~n ~lı.11an KUMPANYASI 
yada çalıl!'an ln~illz gazeterılennı çı-lıpanya BQfvekili ve I ktııat 

Nazırı B. Yuan Negrin d' ~''bir J.' 
l.'llı•d, ransız gemisi olan Reai- -·---·-----------------------tnr. Sat bornbarclımana tabi tutulmuş 

karıp ~ıkarmı~·acağı henüz malum 
değil!lie de, Alman hükumetinin takı
na<'ağı tavır merakla beklenmekte
dir. 

RUS 

HÜKÜMETINDEN iZİN 

ııan •al arnank~ya bombardıman ya- Manevralarda 
ile ait )areıenn, lspan,·a hükumett-
ltı~ıı;ıduğunn bildirm~ektedlr. Bulunacak 

test0~a ere hüküıneti hadi eyi pro· • 
lca311akJ karar ve~mı. tir. Ingnt~re İran Heyefı 
llaıı ta arllla göre bombardıman ya- ' 
litfir. ~Yareler Franko hiikiımetİn~ Karşılayıcı Heyetimiz 

Hududa Vardı 

Amerikah Bir 
Dansöz Pariste Alman Hükumeti 

ALMADAN 

GÖRMÜŞ 

İŞLER 

Ka~ırıldı Protesto Edecek Moskova, 7 (A.A.) - Tass ajan-
3' sı bidliriyor: 

Londra, 7 (A.A.) - İngiliz hüku- Sakalin'leki Japon petrol imtiyazı Danıözü kaçıranlar 500 clolar · h k 
metinin Uç Alman gazetecı a kın- makamları, Katangli mıntakasiyle 

ficlyei necat İ•tiyorlar.. da verdiği lngiltereden çıkarma ka- Sakalin'deki Japon petrol imtiyazı 

_ Tifo artık mutat ,.e her me'\11im
de fstanl.mlda göriilen adede düştü. 

J tanbul Asya ile Al'nıpanm öpüt. 
tii~ Yerdedir. Balkanlardan, Arabis 
tancla~, Kiiçi.ik Asyadan gelen bütün 
:\'olculann hannan olduğu bir §ehir. 
dir. Biitiin buralardan gelenler, fs. 
tan bula sade para 'e kazanç değil, 
biraz da hastalık getirirler '\'e o yüz. 
den lstanbulcla, bütün bu ~eşit şehir
lerde olduğu gibi tifo '\'C sair bulaşık 
hastalıklar tek tiik baş gösterir. Te
mizlik ihmal edilirse giinde 20-33 \"a

kaya kadar da ~ıar. 
İ..fıkin lstanhuhın hu hususiyetinin 

gazetelercl~ hele hizim ağzımızdan 

mutta ıl ilfınına liizum yoktur. 
Ne olursa olsun hir ~ehirde "me\"• 

sim icabı,, bazı sari ha.'it.alıklar ~ö. 
rünmesi o şehir için iyi bir tezkiye 
teşkil etmez, lsta.nhulun mevkii, ora
ya gı>len yolcuların men~eler:ini? sıh· 
hi kontrole tabi olmaması, şehirdeki 
bulaşık hastalığın sebebi olsa d& 
özrü olamaz. 

\'e nihayet, Türkiyenin en (,;Ok &ey 
yah celbeden rn ilerisini ecnebi ff.Y· 
~·ahların 7jyareti~e. bağh)'an ~ hü
yiik şehrinde, salahıyettar erkanm 
fırsat dii~tükçe: 

_ lstanbulda her se-ne mev~tm ı. Noktainazarlar 
Birib· · 

ırıne Yaklaşmıyor 
Londra 7 dahate l\' CTAN) - Ademi Mü-

fiında Lo 0tnıtesirun dünkü toplantı
!'ıhJı ın/1d PJ:vmouth, 14 temmuz ta
kun kıı • ız Planının tatbikini müm-

Erzurum, 7 ( A.A.) - Askeri ma
nevralara davetli bulunan Iran askeri 
heyetini karşrlıyacak olan silbaylan
mız bu sabah hareket etmişl~rdir. 
Karşılayıcı heyetimiz yarın Iran sı
nırında olacaktır. 

Paris, 7 (A.A.) - Halasile rarının sebeplerinin başka başka ol- bir petrol ihraç borusu ferşine mü-
hirlikte geçende Pari8'e gf"lmiş duğu anlaşılmaktadır. saade edilmesi için salahiyettar Sov-
olan gen~ bir Amerikalı dansöz Bu gazetecilerin ve bunlar arasın- vet makamlarına müracaat etmişti. 
birdenbire kaybolmuştUI'. Dan~. da bilhassa Langonin Londra mek • Fa.kat, imtiyaz şart.namesi mucibin-
riin halasma gelen bir mektupta tuplarmda gösterdikleri şiddetli naz.i ce bu gibi inşaatın teknik şeraitini, 
fidninecat olarak 500 dolar i<J- propagandasının gözönünde tutul~a planlarının ve inşa. heyetinin terck-
ten.mektf! n ,·erilmediği takdirde sı icap edeceğini kaydeylemektedır. küp tarzını tasdik etmes.i lazım ge-

cabı tifo ,·akaları görüliir. Demeleri 
hiç te kulağa İli aksetmez. 

Bunun dışarı~ a nekadar fena t8\r 
ettiğini, sizin ~idı>reğiniz bir şehirde 
mesela ,·eba 'akas1 oldu~nu işitme
niz le dulııhileceğiniz endişe ile öl~e
bilirsiniz. ı acak d . 

arın bı b" erecede noktaı nazar-
ı- rı ırın -
ahha8 h e Yaklaşmadıgınt, mu-
._ eyetıe . b 

1 ltıfraf""..ı.,., r şeflerme vuku u an 
lti h Vazı Dl}tnrıı'"'"' hildirmia ve A-
. tıkkında . un kont.rotun Latoı 

tııcıen tes· bn- plB.nla bu planın ye
~r hazırııs Ve ıslahı hakkında teklif
tlıeınur ed'fıarak ~oıniteye b~ld~rmiye 

.\iman nıesını teklif etmıştır. 
~Ylıyen ~a murahhası namına söz 
b anaıt k oktor Woerman, Ingiliz, 

r harek 
00

lrol teklifinin bir taraflı 
Vatlı ede e~.0lduğunu, bu sebeple de
l>lanın1 e cegı?i. söylemiş, ve lngiliz 
de S0,,.,, saus 1t1bari1e kabul ettiği hal-
et.... .re er B· ı· -· 
1, "1edikı . ır ıgınjn bunu kabul 
\il' erıni ·ı· 

l huıt • ı ave etmiş ve· "Bu hal 
~k Umetin ( · 1 ~) teba Alınanya, Italya, Por-
1sledıkler· alarını ispanyadan çekmek 
fio~lerıni ~~~ mi i~aretlir?,, diyerek 

.\. ıtırıniştir. 
t>:e~ı 
?\E: z:ıunAHALE KOMITESI 
~Urıun .. ~N TOPLANACAK 

tırn b· Uzerıne bu yolda münakaşa-
tı .... ır netice vernı· ~· . t ki" 
"'lrı k b ıyecegını ve e ı-

lıt kaba uı edilmesini istemiş ve tek 
uı 1 "' o unınuştur 

~·rans . 
1~1lirı it gazeteleri Ademi Müdaha-
•- son anı 
"\! Ve aemasından bahsetmek-
\' ayın s 
Ukubuı onuna kadar ispanyada 

defüşikü:cak askeri harekatın büyük 
tiyetın b lere sebebiyet vermesi, va-
l aşka b" attıı.akt ır renk alacağını an-

A adır . 
~d . 

t eıni M .. d 
evakı. u ahale komitesinin ·veni 

Jı l\Uf d . .r 
afta s·· evı-esı hiç olmar.sa üç 

,.._ Urecekt· 
·ıır>oru ır. Çünkü Van Dulm 
b nu 15 ·· ' 
ll raPo g\.in sonra verecek ve 

o r Veril 
n gun So me tarihinden ancak 

lır. nra nıüzakere edilebilecek-

liarp 
~Ok gibidic~Phelerinde hiçbir tahavvül 
~tt r. Asil "" ~ kiı0.._ er .ı.erue1 cephesinde 
l' ·•ıetr ·ı orıar e ı erledikl . . bild" . . F'ak erını ın-
atı-.. at cUınh · . 

· "ıtl ge urıyetçıler bu ta-
l'ı Çerek T . 

ış~aı rıa de Albarracine'-
lerı et..rniş ve -ı. • , 

eınişıetdi ~YlaVoJo ya kadar j. 

batılan gUJ1 r. Zaptedilen mevzilerden 
ard eJerle Sa 

l'l lltıan e+~ ragossayı bom· 11 'l'er '-ll1Ck nıu·· ınk·· d'" A . t)ııy llel'i lnlid un ur. sıle-
11.tıd or. li'ranco taafa.a etmeleri beklen
\'e e:cte bijl'Uk .yYareleri, dün Sant
d t~UtnhurıYet ~ır :aaliyet göstermiş 
t)ıetı ateş altı çı etin mevzilerini şid
!)}111 itaYYareai n: almıştır. 18 hükft
lay, 8e de asıl Unl~ra mukabele et-

.ı ares· ere gore h"·k· t)ıa.ı ı duşu .. u umetin 18 
~a .., ruımu t·· 

ll1 Cd e daha b § ur. Guvadura-
tlını tır. R§ka Yerlerde ateş te-

Manevralardan •onra 
Ankara, 7 (TAN> - Trakya ma~ 

nevralanndan sonra, başta Yavuz 
zırhlısı bulunduğu halde Türk filosu 
Yu1:oslav RlllAl'TnA hir nnRtlUk ziyare
tı yapacaktır. 

J:f!nç kızın öldüriileceii hildiril- Langonin daha evvel dış bakanlığı • len Sovyet hii~iımetinin miisaadesini 
ınektedir. Amerika sefaretha.- nm ihtarlarına maruz kaldığı bileli - beklemeden, Japon imtiyaz makam-
nesi k.-yfi~·eti polise bildirmiş. riliyor. Langonin bir Alman kadın °· !arı bu borunun ferşine usulsiiz bir 
tir • lan sekreretile Lokal Ançayge~ gaze- tarzda başlamıştır . 

09 .... ndığı..... P:öre Pari~'f' !;Pi- lesinin muhabiri olan Cr~menın mu- Japon petrol imyazı makamları -
dlği gtındenbt>ri gımç krz, bir d.,. avini Wehre ve sekreterı B~yan ~- nın Moskovadaki delegesi bilahare 

Ne olursa ol un hen, tstanbullol&r 
ınamına Ş('hrin salahiyettar aiızlarla 

~azetelercle böyle te7.kiye edi.l.ıne&lnl 
hoş ~iirmii:ror \ 'P. huıııda hiçbir fayda 
ta.sav\'ur etmiyonun. 

lsviçre 

4 Bin lspanyol 

Muhaciri Alacak 
Bern, 7 (A.A.) - Federal Meclis, 

Isviçre ktzılhaçmm. beynelmilel kızıl. 
haç komitesinin Madritten dört bin 

kadın, çocuk ve ihtiyar tahliye edil
mesi huı:ıusundaki mesaisine iştirak 
etmesine müsaade etmiştir. 

Meclis, beynelmilel komiteye 80 
bin franklık bir kredi açınıetır. 

Lehistanda 

istiklal Hareketinin 
Yddönümü Kutlandı 
Va.rşova, 7 (A.A.) - Leh ajansı 

bildiriyor: Dün, 1914 te Pilsudski
nin Leh davası için bir lejyonerler 
taburunun başında Karakoviden ha
reket ettiği güniin yıldönümü ınüna. 
sebetile, bütün gazeteler, lejyoner . 
Jerin banisi olan Pilsudskinin siyasi 
ve ıuıkeri dehasını kaydeden maka
leler n eşretmişlerdir . 

likanh ile tanıı:ımı~ \:e her gün denfiilen Londrayı terk tmışlerdir. . . . . . 
onunla muhabere etmekte bulun- Yalnız Londrada daha etraflı bir su.- hal~ .ko~~serler ~ec!ı~ .~y~et~~e 
muş idi. rette yerleşmiş olan Crome'ye 15 tabı ımtiyaz mer ezı omı esme ır 

Genç kızm nzasiltı1 mi k~hğı, günlilk mühlet verilmiştir. Alman mektupla müracaat etmiş ve inşaa-
yoksa bu delikaruı tarafmdan mı i<olonisinin iyi anliimat alan mahfillc- tma başlanılan bu borunun yapılma-
kaçınldığı henüz malüm değildir. ri. Alman hükumetinin yakında sına muvafakat edilmesini talep et

Sonbaharda 

lngiliz Gemileri 

Limanımıza Gelecek 
Londra, 7 (TAN) - Ingilterenin 

Akdeniz filosundan birkaç harp gemi 

ı3İ, sonbahar başlangıcında Karadeniz 
sahillerini ziyaret edecektir. lstanbııl 
limanında da demirlemeieri muhte
meldir. 

Almanyada 

Kereste Y akılmıyacak 
Berlin, 7 (A.A.) - B. Goering ta

rafından neşredilen bir emirnamede 
inşaat sellüloz ve saire gibi endüstri 
işlerinde kullanılabilecek kerestenin 
yakılmasını ya_cıak etmektedir. 
Bwıwı sebebi, ağacın ALmanyada 

en lüzumlu ham madde halini alma
sıdrr. 

şiddetli bir protestoda bulunacağını ınıiştir • 
bildirmektedir. Sovyet hükumetinin muvafakati 

Canll Hayvanlar 

ihracat Şirketi 

işe Başhyor 
Ankara, 7 (Tan Muhabirinden) -

!Ktısat Vekaletinin teşebbüsü üzeri
ne, teşkil olunan ve esas nizamname
si Vekiller Heyetince tasdik edilerek 
işe başlıyan "Canlı Hayvanlar İhra
cat Şirketi" müdürlüğüne tayin edi
len İstanbul Emlak Bankası müdürü 
Osman Muhittin Karsa giderek şir
ketin merkezinde işe başlaımıştır. 

Şirket müdürü ve arkadaşları İk
tısat Vekaletinin alakalı memurları 
ile birlikte rnıntakaları dahilinde bir 
tetkik seyahatine çıkmışlardır. 

Kars, Erzurum ve Van havalisin
den geçerek Cenup vilayetlerimize 
kadar uzayan bu seyahat neticesin
de Vanda ve Urfada birer şube açıl
masına karar verilmiştir. 

olmadan bu borunun ferı,;i hususun
da Japon imtiyaz idaresinin gayri 
kanuni hareketlerine müsaade edilme 
mesi için tebdirler alınması Sakalin 
makamlarına bildirilmiştir. Zira bu 
inşaat. imtiyaz mukavelesinin ihlali 
demektir. 

Rus Ordusu Hakkında 

Yeni Bazı Kararlar 
Moskova, 7 (A.A.) - Havas ajan

sı bildiriyor: Neşredilen bir kararna
meye göre, asi\eri mekteplerden çık
mıyan ve fakat hususi kısa kurslar 
takip etmiş veyahut askeri hizmetini 
bitirerek bazı umumi tahsil şartları
nı haiz bulunan gençler kara, hava 
ve deniz ordusuna asteğmen rütbe -
sine muadil olarak gireceklerdir. Ke
za asteğmen rütbesine muadil olarak 
a.cıkeri fen memur muavinlikleri ve 
teğmene muadil olarak da siyasi ko· 
miser muavinlikleri ihdas edilecektir. 

B. FELE~ 

Fransada 
Yeni bir tren 
Kazası 
Paris, 7 (A.A.) - Bercy ile Oha

rcnton istasyonları arasında bir tren 
Marsilya trenine çarpmıştır. On ka
dar yolcu hafif surette yaralanmıt
lar ise de Parisc avdet edebilmiJ}er
dir. 

Bir tek yolcu ağır surette yaMlan
mış ve hastaneye götürülmüştür. Mil 
nakalat tekrar tesis edilmiştir. Şebe

kenin mühendisleri tahkikat yapmak· 
tadırlar. 

Adliye 

Ziyafet 

Vekiline 

Verildi 
Izmir, 7 (Tan muhabirinden) -

Adliye VekiJi Bay Şükrü Saraçoğluna 
bu gece Izmir Palas salonlannda Par
ti tarafından bir ziyafet verildi. v .. 
kil, yarın Çandarlı plajını açacak, ö
bürgün lstanbula hareket edecektir. 

Yeni Mısır Kabinesi 
lktısat Vekili 

Fethiye ye Gitti 

K raı Faruk'un, anayasa ah. 
kamı dairesinde krallık va

zifesini ifaya ba.5lamBA1 üzerine 
l'lısırın istikli.Jini tahakkuk ve ka
pitüJisyonların ilgaıHoı temin eden 
muahedeleri Japaraık tarihi va.zt. 
fesini hakkil~ ifa etmi~ bulunan 
Mustafa Nahas Paşa, kabinesinin 
istifasını verili. Ve yeni kabinenin 
teşkiline memur edildi. Son posta 
Ue gelen Londra gazeteleri tarafın
dan verilen malumata. göre Nabas 
Paşa bu fırsattan istifade ederek 
kabinesinde deği.5iklikler yapmı~ 
\'e eslddenberi kabinesinin en kuv. 
ntll şahsiyetleri arasında sayılan, 
hatta hükümetin dayandığı (Veft) 
Partisinin "t*ilatçı deha.111,, ol
malda şöhret kazanan Nokra.~i Pa
~a~-ı yeni kabine haricinde bırak
mıshr. Hadisenin Mısırda hayretle 

ı························································ı 
: YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL f 
: ........................................................ . 
karşılandığı anla.51hnakt.adr. Çün
kü Nokraşi Paşa 8enelerdenberl 
Mısır milli mücahedesinin en ileri 
ve en bariz şahsiyetlerinden oldu
ğu gibi Nabas Paşanın da en sıkı 
fda ve en mutemet dostu idi. 

Nokraşi'nin bu defa kabine ha
rincide kalması Na.has Paşa ile a.ra
smda.Jd flldr aynhğmda.n ileri gel
diği tahmJn OhuunaktadU'. ('l'a.y· 
mis) in bu yolda venUği maluma
ta bakılırsa aradaki fikir lhtllifı
nm aynlığa sebebiyet ''ereceği zan. 
nedilmemekte ve bu yüzden Nok
n.şl'nln kabine haricinde kalması 
hayret ile kat'§ılaıunı~ bulunmak 
ta, \"e bunun bir takım tesirler \iİ• 

cuda getirmesi beklenmektedir. A
radaki fikir \"e içtihat aynlığmın 

mahiyeti malôm olmadığı i~in şu 

veya bu Şt>kilde mütaiea sercline 
imkan görmüyoruz. • 

Muhakıkak olan bir nokta Nahas 
Paşaım dördüncü de.fa olarak tam 
bir itimat havası içinde işbaşına 
geçtiğidir. Onun iktidar mevkilude 
uzun bir Z&man kalmaması için hi~ 
bir sebep yoktur. Nokraşi Paşanm 
Nazırlıktan geçilmesi bu itimat ha
\ '&HJ üzerinde bir tesir yapmaktan 
çok uzaktır, 

N ahas Paşa, çok hü~iik bir 
tarihi vazif e.,·ı b~ardıkt.an 

sonra ikticlar mevkiine ~'f'lniden gel
mekle yeni bir tarihi vazlfeyl deruh

te etmektedir. Bu \.'azife, yeni Mı
sırı yeniden kurmak, 1\lısınn mil

li ha~·atını sağlamhyacak '\"e istik
balini kurtaracak bütün teşkilat ve 

tesisatım vücuda getirmek, bilhas

sa. Mısırın müdafaasını en sağlam 
temeller üzeriınde yükseltmektir. 

Bu muauam ve tarihi vazifenin 
lfası büyük bir liyakat ve ehliyetle 
ayni derecede büyük bir azim ,.e İ· 
mana bağlıdır. Nahas Paşanın bü. 
tün mazisi onun bütün bu sıfat.
lan lliden iliye haiz olduğunu gös. 
termektedir • 

Nahas Paşa.ıım yeni ve bii~iik ta 
rJhi lıız.ifesinJ munffakryetle ba
şarmasını candan dileriz. 

Izmir, 7 (Tan ~uhabirinden) - Jk 
tısat Vekilimiz B. Celal Bayar, bugUa 

saat 9,30 da Çeşmeden Fethiycye git
mıştir. Vekil, lt"'ethiyeden sonra la. 
tanbula dönecektir. 

Başvekilimiz ismet lnönil, B. Ce. 
lal Bayarla 22 Ağustosta lzmire se
lccek ve Fuarı açacaktır. 

Erzurum • Trabzon 

Transit Yolunda 
Erzurum, 7 (A.A.) - Bu sabah u

mumi müfettiş Bay Tahsin Uzer re
fakatlerinde başmüşavir B. Nizami 
Ataker Erzurum valisi H~im İşcan, 
maliye, kültür ve nafia müşavirleri
le transit yolları b~müdüril olduğu 
halde ağrı mıntakasma gitmişlerdir. 
Krakösede valilerden bir kısmının iş
tirakiyle bir toplantı yapılacaktır. 
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Kaljbolan Rüçükcekmece Yolunda 

Eşyalar K J • • 
Nerede bulundu arp uz para arını yıyıp 
Suçlular, "Biz Bunları 

Çalmadık.. Diyorlar 
bitirdikten sonra .. 

Polis, dün müddeiumumiliğe Çak
makçılarda Valde hanında 8 numara
da oturan Kütahyalı Ahmet ile kan
sı Şükriyeyi hırsızlık suçlusu olarak 

Aralarında Kavga Çıktı, Meşhut 
Suçlar Mahkemesine Düştüler 

verdi. Şükriyenin kucağında bir ya - Florya treninde geçen bir hakaret 
§mda bir çocuk vardı. Polis ayni za- vakası, dün meşhut suçlar milddeiu
manda bir bohça çamaşırla, bir altın mumiliğine intikal etmiştir. Görünür
saat, bir çakı, bir makas da getirmış- de ehemmiyetsiz olan bu hadisenin 
ti. lki de vapur bileti vardı. Ayni çok meraklı tafsilatı vardır ve §O.Y
handa oturan şikayetçi Hayri dava- ledir: 
ııını şöyle anlattı: Hasan oğlu Hasan adlı bir sergici 

- Ahmet garsondur. Ayni handa evvelki gün Küçükçckmecenin Kamil 
otururuz. Ben bunlara odamı temiz- ovasına gitmek üzere kemerine 80 Ji. 
letiyordum. Itimat ettim. Anahtarı ra yerleştirmiş ve yola çıkmıştır. Ha
verdim. Akşam üzeri döndüğüm za- san oradaki tarla sahiplerinden ka
man çamaşırlarımla karyola eteklik- vun karpuz alarak lstanbula gönde
lerimi, altın saatimi makas ve çal:ıyı recekmiş. Floryada ahbaplarından bı 
yerınde bulamadım. Bunlnrı aradım, risine rastlamış. Maaile lstepanııı ga 
odalarında yoklardı. Iskeleleri, istas- zinosunda oturuyorlarmış, Hasan da 
yanlan aramıya başladım. Nihayet bunlara katılmış ve içmiye eğl~nmi
bu sabah bunları limandan hareket ye başlamış. Bir aralık §arkı söyHye,n 
etmek üzere bulunan bir vapurun i- kızlardan Ranaya 50 kuruş gpndf'r -
c;inde yakaladım. Çanakkaleye kaçı- miş ve bir şarkı ısmarlamıştır. Rana, 
yorlarmış. güzel bir gazel okumuş ve sonra da 

Ahmet kendini şöyle müdafaa e- Basanın bulunduğu masaya gelerek 
diyordu: içki sohbetine iştirak etmiştir. Bu 

- Bunlann hiçbirisini çalmadık. sohbet, geç vakte kadar devam etmiş, 
Çamaşırlarını bize yıkatmıya vermiş- sonra hesap görmek icap etmiş. Ha
ti. Aceleye geldiği için kendisine ve- sanın borcu tam 68 lira tutmuştur. 
remedik. Altın saati de beş liraya ba- Hasan, bu parayı ödemiştir. Rana i. 
na terhin etmişti. Çakıyı da bizim ki lira da garsonlara verdirmiş, böy
odada kendisi unutmuş. lece Basanın kavun, karpuz pa. \Sı 

Ahmet, makas için bir şey söyle- gazinoda erimiştir. Bu sırada Hasa
memişti. Müddeiumuminin sualleri nın masasına birisi de gelmiş oturmuş 
karşısında: ve ben: 

- lşte onu hatırlamıyorum, dedi. - Polis müdürüyüm, demiştir. 
Suçlular, Sultanahmet sulh üçüncU Rana, içip eğlenirken Hasana ge-
ceza hakiminin önüne çıkarıldılar. , cc beraber döneceğini de vadr 
Muhakeme şahitlerin çağrılması için Hasan, hesabını görmüş, Rana ile 
talik edildi. Florya plajına gitmiye hazırlanırken 

Rana trene doğru ilerlcmiı:ıtir. Hasan 

ve Hasanı suçlu olarak meşhut suç
lar müddeiumumiliğine göndermiştir. 
Hasan, Rana ile bir gece plaj pazar
lığı yaptığını ve paralarını aldığı hal
de kendisini bırakıp kaçtığı gibi ha
karet te ettiğini iddia etmiştir. 

Plajda buluşmak için alınan para, 
borçlar kanununun 19 uncu maddesi
ni! göre, kanuna, ahlaka ve adaba uy
mıyan akitlerden sayıldığı için müd
deiumumilik bu akitten dolayı taki
bata lüzum görmemiş, şahitleri din
lemiştir. 

Müddeiumumi Hikmet Sonel. dava
cı Rananın hakaret ettiğinden 
suçlu olduğuna karar ver -
miş ve müddeiumumiliğe davacı ola
rak gelen Ranamahkemeye suçlu ola
rak verilmiştir. 

Bir 
s 

Asliye birinci ecza mahkemesi. dün 
bir hırsızlık dav!.sına baktı. Davacı 
yerinde Beyoğlunda Yenipazar bak
kaliyesi sahibi Yani vardı. Suçlu ye
rinde de lslam, Abdülkadir, Mustafa. 
Mehmet, diğer Mustafa, Mirza Ali ad. 
lı altı mevkuf suçlu vardı. 

iddiaya göre bu suç1ular muhtelif 
zamanlarda bakkaliye mağazasının 

ittisalindeki fırının arka penceresin
den fırına ve fırının içindeki pencere-

ru Sin;;~ Dünyasında 
Sinema Ylldızları 
Kendi Filmlerini 

Nasll Seyrederler? 
Acaba bir artist, kendi filmini il.ıt 

seyrettiği zaman neler duyar ve ne 
yapar? Bunu birçok kişiler merak 
etmişlerdir. 

Birçok artistlere bu hususta soru· 
lan suallere hemen hiçbirisi cevap 
vermek istememiştir. Fakat bir fo
toğrafçı dü~ünmüş, taşınmış, her ar
tistin kendi filmi Holllvudda ilk oy
nadığı zaman sinemaya gidişini f otoğ 
rafla tespit etmiştir. Böylece bir de
receye kadar ruhi vaziyetlerinin an· 
laşılacağmı ummuş. 

Bu resimlere dikkat edilince t'll in· 
tibalar elde edilmektedir: 
1-Claudette Colbert, oynadığı film 

lerdenbirisini ilk defa seyre giderken 
kimsenin yüzüne bakamaz. Heyecan 
içindedir ve Adeta utanır. Bu utan
ma, film bitinceye kadar devam e· 
der. Eğer film çok alkışlanıp halk, 
artistin locasına bakımazsa yıldızın 
içi rahat etmez. 

2 - Küçük Shirley Temple filmine 
yalnız başına gitmez. Uslu uslu anne
sine elini verir ve dünyasından biha· 

--
Clauclette Colbert 

ber, sanki başka bir eğlenceli film rr-----------
=~:ı:~:r~iş gibi güle oynıya sine-, PARİS ~ERGİSİNE 

3 - Eddie Cantor gayet pişkin • . .. 
dir. Kendi filmi imi veya başkası Bu St'Jlenın en guzel \'e şoo se-
nınmış, onun umurunJa bile değildir. \'ahati \'};~E,DI~ - PAn!s -;:-: 
Sanki evine gidiyormuş gibi rahat PRAG - \i il A!'\A - BUKUJ1~ 
sinemr.ya girer. 26 gün 

4 - Harold Lloyd, artık aile ba ıstanbuldan 10 Eylôl Çelyo npu 
bası olmuştur.G'ilzel bir karısı, iki de ru ne hareket 
inci gibi kızı vardır. Zaten pek az 
fiLm yaptğı için fotoğrafını almak ta 
hayli gUçtür. Bununla beraber bu es 
ki sanat«A.nn da bir hayli heyecan 
içinde filmlerini seyre gittiğini unut
mamak lazımdır. 

Yerler satılmaktadır. Acele edinl 
Beyoğlu Galatasaray 

NATTA 
Tel: 44914 

G.. .. l"tanbııl unun progranu - ~ 

Oğle Ne§riyatı : .• 
Saat 12,30 Plakla TUrk_ ın~all' 

12.50 Havadis. 13.00 Bcyogl~ tctıl 
vi gösteril kolu tarafından bır 
14100 Son. 
Akşam Ne~rivatr ! .,, • uc:ı .. 

Saat 18,30 Plakla dans ın Sel 
19,30 Konferans: Ordu sayla~1 sar& 
Sırrı Tarcan (Par~ste Enva~~) 20. 
ve yüksek mühendis mcktc ı. fVl~ 
Müzeyyen ve arkadaşları tara zo 
Türk musikisi ve halk şarkıIBJ'1·6yı 
Ömer Rıza tarafından araPr8 ~ tırf 
20,45 Muzaffer ve arkadaşlak şat~ 
fmdan Türk musikisi ve h~ kcstt" 

lları. (Saat ayarı). 21.15 ~'°eef' 
l 22,15 Ajans ve borsa habcrlcı.1 pli~ 
'tesi günün programı. 22,30 ııJÇaısti' 
1 sololar, opera ve operet P 
123,00 Son. 

1 
Giinün program özü 

• SENfi'ONILER . f"' 

l 22 l\lilii.no, Torino, Flor~nS· lr" ... 
rodi'nin idaresinde scnfrınılr 

1 
ser. 

llAFIF KONS.l'~RLER b'b 

1 
7.10 Berlin kısa dalgası: 5;,ril 

konseri. 8.15: Devamı. 9.2~ . 945 
kısa dalgası: Eğlenceli musık~·0 50: 
Paris kısa dalgası: pı,ak. dsf 
Plii.k. 11.50 Keza. 13 Paris kı.sa lds' 
gası: Konser nakli. 13 Berlın nset1 
dalgası: Eğlenceli orkestra k.?1trd: 
(14.15 Devamı). 13.10 BU d• • 
P ıik ""nseri. 14.15 Paris kı5315.SO gası : Konser nakli. 15: J{ezad rıdtll 
Berlin kısa dalgası: Wicsba e Jtıs' 
sofra musikisi. 15.35 Roma 

8 
pef' 

dalgası: Musikili neşriyat. 1 ıcoll 
te: Festival mUnasebetilc gala :ı9 
seri. 18.30 Moskova: Konseri~ 50 
BUkreş: Predescu orkestrnsıs;rtıP 
Peşte: Çigan musikisi. 20. 2o.OS 
kısa dalgası: Pazar konserı ... fili 
Prag askeri bando. 21 Lfıyp:tıg'·raıı· 
landiya akşamı (Bariton, sop (2S 
piyano) . .Zl Paris kısa dalg85~1h''' 
m.) Konser. 21,05: Viyana:··ıcfe: 
na halk musikisi. 21.15: BU si,."' 
Radyo orkestrası (akşamın~ fj• 
si). 21.15 Berlin kısa daJgas1:5ısslenceli musiki. 21.40 Jtalyan 8ert 
yonlan. Karışık m~si.k,i .. ~2 22) 
kısa dalgası: Musıkılı şur. .• 

- 1qsa dalgası: Halk mus
1

3(15 
22,40 Peşte: Salon orkestrası. 2 ger 
Prag kısa dalgası: Askeri k?1~1 JI 
23.45: Tokyo krsa dalgası: Mı 
non m11sikiQi (P'A.kla). 

OPERAl.AR, OPF~RETLER $/1!( 

Y arah Mu tar Dün 

Hastanede Öldü 

da "o hald lstanbulda e 1 nirlz.,, de· 

miş ve gişeden iki tane birinci mev
ki bilet alarak trene atlamıştır. 

a n ı k"nnltt rm t'T' r 
ve binlerce liralık <' ~a ~alını~lardır. 
Suçlulardan hepsi bu isnadı ret. yalnız 
Isliımla Mehmet girdiklerini itiraf e
diyorlardı. Hadisenin bir çok şahit-

lstanbul Belediyesinden: 
10.15 Berlin KIR~ A~•ır'81.: • .t-1· 

.U.4o• UUJ. ...... \4'1 ...... t-\,,, f "C..ıl:lct sa ~ıu 
sor) onerası. 18.35 ıRoma kl rrtf .. 
gası "La vedova scaıtra'' opC ~o''S . ,1 vee 1t 

Silivri muhtarı İbrahim, vazife gö
rürken bir tecavüze uğramış ve kur
şunı başından vurulduğu için cvvel
ı.. g .ı Cerrahpaşa hastanesine geti
rilmişti. Yaralı, dün hastanede öl-

I<., a k a t, R a n a y ı y a n ı n d a 
görmeyince merak etmiş ve yolcu va. 
gonlarım aramıya başlamıştır. Ran.ı

yı ikinci mevkide ken·1isine polis mii 
dürii süsünü veren adamın yanında 

r;örmüş ve "biletiniz birinci mevki 

leri vardı. Bunlardan bir kısmı gel
memişlerdi. Muhakeme bunların ça
ğırılması için talik edildi. 

dir, buyurunuz oraya geÇ€lim., de- r 
nuiştür. Mliddeiumumilik, tabibiadil miştir. Rana bu teklife: Mes'ut Bir Nişanlanma 
Enver Karanı hastaneye göndermiş - Biz burada oturacağız. siz gidi Gaziantep mektupçusu Vehbi 
ve cesedi muayene ettirmiştir. Cese- niz orada oturunuz,, cevabını vermiş. J{ahraman'ın kızı BUlcnd Kahra-
din morga kaldınlmasına lüzum gös- tir. 1 mania Türk Armatörlerinden Mus 

terilmiştir. Kurşun yaralının başın

da kalmıştır. Silivri müddeiumumisi 
hadise hakkında tahkikat yapmakta
dır. Ibrahimin öldüğü dün telgrafla 
Sılivri müddeiumumıliğine bildirilmiş 

tir. 

Bu ters cevap karşısında Hasanın tafa Sadık Zadenin nişan merasi-
sinirleri bozulmuş, Rananın kolundan mi evvelki gün Şişlide Osmanbey-
tutarak ~üı:uklemek istc~i~ ve saçını deki köşklerinde birçok güzide da-
da çekmıştır. Tren Yeşılkoyden Ba. vetlilerin huzurunda törenleri icra' 
kırk?yüne gelirken ikinci .m~vki k~m ı 1 edilmiştir. Genç nL,anlılara saadet 
partimanında çıkan bu hadise polıse Jer tı>ı"llenni ederiz. 
aksetmiş, dün de polis Ranayı davacı 1 

1 O Ağustos 937 Sah gününden itibaren Karaköy köprüsü ü

zerinde seyrüsefer icabı ve Belediye - zabıtası talimatnamesi 
ile Belediye tenbihi hükümlerine göre &fağıda yazılı hususat 
tatbik edilecektir. 

Sayın Halkın ve bütün vesaiti nakliye sahip. 
leri ile şoförlerin arabacı ve sürücülerin aşa· 
ğıdaki maddelere riayet etmeleri ilin olunur. 

1 - Halk köprü üzerinde yaya kald1 .. ·ımlardan bir taraftan 
diğer tarafa ancak çivi ile İfaret edilen saha dahilinden geçe
cektir. 

2 - Bütün nakil vaaıtalan. bu sahaya geldiği vakit buradan 
yaya geçen vana derhal duracak ve yaya gidenler geçtikten 
sonra yoluna devam edebilecektir. Bu sebeple nakil vasıtaları 
bu sahaya gayet ağır gelmelidir. "B,, ''488011 

22 Roma: Lozzi'nın ' ..n 55 l)U"' 
scaltrl\" isimli opereti. 2? . 
r<'s: Plôkla ooeret musild;Y 

Teşekkür . dor 
Zevcim ve baba.mız miideı.1'15 eti' 

tor Ali Vehbi'nin vefatı milllaS 91: 
tile taziyede bulunanlara ve cc~tı" 
sinde bulunan akraba, dost v~ tUııd' 
daşlarına ve bilhassa elleri U~uııı•· 
götüren sevgili talebelerine. ,., 
ne hastanesi sertabibi sure)')'ll ,,1-
dahiliye müdürü Halit Ziyaya ııi ~ 
ayn teşekküre teessürümüz ııı3 t~f 
duğundan gazetenizin tavassu 

rica ederiz. .. ~ ı'1' 
Zevcesi: Fatma Türküstun. 1'l· 

ları: Namıka, Şinasi, Naci, ve 
lün Türküstün. 

diye iftar kahvesinde, 'klüpte bıbadan içen polis !<:. 
miseri meçini düzelterek dışarıya fırladı. Arkll5

\,, 

dan bir iki meraklı gitti. Bir iki dakikalık merak 
~eeessüsterı sonra laf açıldı: 

- Belki çocuklar patlangaç yapmışlardır. 
- Hiç onun sesine benzemiyor. 
- Altılı tabanca sesi ... kuvvetli çıktı. 11• 

Her iftardan sonra klilpte toplanılıyordu. Tavla, 
altmışnltı, bum, fitil. fincan oynıyanlar yandaki bü
yük odaya girerlerdi. Salon gibi kullanılan tuğla dö 
şeli sofada da kendilerine göre münevver sayılanlar, 
yabancı memurlar ve kasabanın ikinci sınıf halkı 
toplanıyordu. Bunlann oyuna pek ilgileri yoktu. Dün 
yanın bütün si~si işlerini görüşürler ve hallederler· 
di. Telgrafçı yatsıya doğru gece ajansını alıp geti
rince yarenlik başlardı. Uç buçuk yıldanberi hergün 
iki defa gelen ajans telgrafları hep iyi haberlerle 
dolu iken son günlerde bozulmıya başlamıştı. Bul
garların Makedonya cephesı yarılmış, bilmem hangi 
generalleri her nasılsa hiyanet edip teslim olmuş, 
Avusturyalılar her nedense pes etmişler, Almanlar 
nasıl olmuşsa olmuş sulh istemişler. Yine böyle kar
makarışık ve örtbas edilemez bir ajans okununca 
Vergici Ali Efendi tuhaf bir makamla başladı: 

-86-

Vergicinin içine müphem bir endişe çöktü. Bir 8 şi 
da bin ihtimal aklına geliyordu. Dışarı çıkmak \'Cd~' 
anlamak için acele edemezdi. Endişesi bir süphe 

- Yerden göğe küp dizseler 
Yekdiğere perketseler 
Altındakini çekseler 
Seyreyleyin gümbürtüyü! 

Manastırlı Reji müdürünün buna canı sıkıldı: 
- Bak bura Ali Efendi! dedi. Nice söylersin bun. 

lan hiç şakkaya gelmez. 
Vergiciye bu kadarcık bir itiraz yetti. Hemen s:ı· 

rakaya başladı: 
- Bırak be Reji müdürü bu laflan! dedi. Dünya 

dört yıl önce bir kere yerinden oynadı. Sen bile Dra
hor boyundan bizi çay boyuna aktarma ettin. Elbet
te yerinden oynayanlardan bir tarafı gümbürdeyip 
çökecek. 

- Hamiyet bre canko ! 
- Kimde can kodular ki ne istiyorsun? 
Hamiyet dediğin şunun bunun, sana bana istedik

ıerl ölçU ile istedikleri kadar ve l(ıtfen dağıttıkları 
fley değil mı? Al benden kırk kile sana! Sonu ne o
lacak? Işte böyle olacak. Düşmanlar gelecek. Hırsız
lar çömleklerini sallasırt edip bir köşeye sinecekler. 

Eğer memlekette yeni bir baş türeyıp rnıııet bir a
raya toplamazsa işimiz duman olacak bire hamiyet 
canko ! Maazallah böyle birisi çıkmasa ne olacak? 
Ben bu salhhane boyunda yine sürteceğim, o Bey
oğlunda fink atacak. sen, sen bile bir hemşerinin e
vinde mayıs sütü ile pişmiş presikaya çala kaşık yü
rllmiyecek misin? 

Fakat vergicinin sözüne darılmanın. gücenmenin 
imkanı mı var? Reji müdürü bile gülüyordu. Mah
keme azası, Serez.li Daver Beyin gülüşü o kadar gev
rek idi ki, vergicinin nazarı dikkatini çekti. Onu da 
saraka.ya aldı: 

- Sen de mahzun olma, seninle de edecek şakala
rım var. 

- Niçin .. Abe paşam olayım mahzun ben? 
- Niçin olacak? Müdürün ağzını kapadım, sıra 

sana gelecekti, gelmedi diye. Amma senin de söyli
yeceklerini harfi harfine bilirim. 

- Ne süleyecelll, ha bakalım süle be paşam! 
- Meydan bulsan ne mi söylersin? Bak dinle: A 

be bizim Serez.in iftarlan açan olurdu, nasıl süle
yim? Me\'lanaya giderken Naşit Beyin koca konakla
rı vardı. Gümüşten sofralar kurulur, altın kaşıklar 

dizilir, (Varyemez) in gazinocuğunda ne kadar gar
soncuk varsa hepçiği gelir er. Bizim Akil Bey, bizim 
Selamsız Ali Paşa, bizim Rahmi Bey, bizim Derviş 
Bey, bizim Hıfzı Beyle çocucekleri, sonra bizim 

Talat Paşa, Enver Paşa, filan derken biltün Serez, 

Selinik eşrafını, (Layla) kahyasını, hatta kahveci 
Abduşu yusyuvarlak dizecek, sen de ortalarına ge
çip oturacak değil misin? Biraz daha gaflet etsen 
bir tarafta Talat Paşa ağzına çorba sunacak, öte ta
raftan Enver Paş?. hakani helvası tıkıştıracak ve bil
mem kim bey koltuğuna girerken Naşit Bey el pençe 
divan duracak! 

Bunlar değil mi? O kadar çok dinledik ki, hepsini 
harfi harfine alimallah ezberledik. Şimdi beni Manas
tır istasyonuna gözü kapalı çıkarsalar sağımda kah
veleri, karakolu, solumda Dömeke bahçesini, kırmızı 
kışlayı bırakır, hiçbir tarafa çarpmadan Kurtdere 
köprüsünii geçer, lokanta boyuna dalar, sağımda Sırp 
otelini, frenk mektebini, solumda Selanik, Şark otel
lerini omuzlar. belediyenin önünden kıvrılınca ... 

- Yeter yahu! 
- Yeter ya! Gördün mü nasıl biliyorum? Insaf ar-

tık .. Mana~tırın, Serezin hafı1.ı olduk. Kendi kasaba
mızı yarıeı kadar bildiğimiz halde, hiç görmediğimiz 
yerleri öğrendik. 

- Fena mı? 
- Eksik olmayın amma. Biraz da bırakın da ken-

dimizi öğrenelim, etrafımıza bakabilelim. 
Tam o esnada uzaktan, biribiri arkasından iki, üç 

silah sesi işitildi. Oturanlar merakla bakıştılar, bir
kaçı balkona fırladı. F~trafı dinlediler. Mahalle ara
larından sesler geliyordu. Hükumet konağından çı

kan bir iki jandarma karşıki sokağa saptı. Ramazan 

vet edebilirdi. Çare.siz bekledi. 
- Efe işi, oturak meselesi olmasın? 
- Ramazan bu, zannetmem. J<O' 
Derken birkaç silah daha patladı ve meydanda 

şuşmnlar, bağrışmalar oldu: 
- Buradan kaçtı! 
- Hayır buraya saptı! gozıeı1 
- Lambanın altından geçerken gördiim, 

fırlamış, ağzı köpürmüştü. 

- Vay canına! Kim bu azgın herif? 
Sesler, yine işitiliyordu: yW' 
- O bir şey yapamadı emme galiba iki kurşun 

di. Koşarken sektiriyordu. ~ili' 
İş ehemmiyet almıştı. Herkeste bir telaş vardı. ·'dc.J 

hesiz mühim bir vaka idi. Belki bir cinayet: M\ı.tı
büsbütün bulanan, zihni karı§an vergici ayagn l<n 

- Otur canım! dediler. Hele şu bir anlaşılsın. 
- Işim var. Bir yere söz verdim. erili<' 
Erdenin evine can atmak istiyordu. Bütün ın 

Erdeni orada görmekti. Eğer yoksa.. . . ldıJ. 
Vergicinin başı döner, gözleri kararır gıbı 0

difl., 
Kaşlarını çatarak alnını uğuşturdu \'e kendi kC~ d
"bu kadarına varmaz,, diye dilsündU. Fakat faıc~ııd' 
duramadı. Merdivenleri ikişer ikişer inmJyl' bn... 1)cl 

Sokağa çıkar c;ıkmaz, karşısına ahbaplarındaJl 
kişi dikildi. 

- Nereye vergici? 
(Arkası varl 
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Ah AŞMUHARRIRI 
l' AN' met Ernin y ALMAN 
kirde 

1~ hedefi: Haberde, fi
l"Üat 

1

8111 ~r şeyde temiz dü-
' qnıım" ' Raıetegj ol 1 olınak, kariin 
~ rnrya çalışmaktır. = 

CONON MESELELERi 

lstanb ,--.....;__---l 
O '"• " un Manzarası 
egı§iyor 
tı'arkın 

hı.... da ınısın 1 .;ıısr defl§l rz, stanbuluın man-
l ltıaUar ser!:r· Şehrin yüz karası 
• 
0~ sernı ortadan kalkı-

k l'aın,·ayıard 
d~ ka.Jabalrk ~ ~alkım salkım sar
i tıkk&.ıııarrn göriUrnüyor. işkembeci 
~~t 'rtık s ın carnekfınJarında kelle-
3 l\'ttlınış t~ııtnııyor. Köşebaşlannda 
~ kedUerep tenekeledne, ~öp e~ell-
Sokakı l'tlstlanmıyor. 

b... .• a~ t"k" ij'""' '8kJ u uren ve balgam a-
' ısı!:adar göze !;arpmıyor. 

t ltıı "!abat ~~un manzarası değişti. 
aıthtııllıı böyle de\"am ederse Is-

ctk ill'ıanıar ~. 
&a ' SoJcakı ası tamamen degışe-
bı P diikka ~rda se~1·nr satımlar, ka-
. e)ıt ... rL. n arı.na asi.lan kovunlar 

tuı~"."'1 .. ıı. sat ı · ' 
"lll)·eceıu· 1 an gıda maddeleri gö· 
~ ır. 

l'lla ledı:\'enı 
kı k lı;t~ alı)~. şehrin sıhhatini koru-
ıı ın l<i1ttseıer·gı bazı tedbirlf'r bir ta. 
' dokunabıı:" mUesse menfaatleri· 
~kıel'i kag. r. ~lesela fırınların, ek
~ bkı:1 \·e cl da sarınıyn, biittin knsap, 

1 °labı but ~erc.ı <lükldi.nlannrn buz 
~11 ha~ :durrnıl a mecbur edilme
hat ~ehrtn nafı 7.arara okabilir. Fa
h altsotduı;tı :ınuıni sıhhati mevzuu 
llstısj rıı aman, ŞU \'e:\·a bunun 
~ enraau d" • 
~ ar tarar .. uşUnütemez. Be~ on 

it 
tı tehıl1. Sorecek dire §ehrin sıh. 

1 l\e'.\'e k • 
1 l"atlaı, k ·1d 80 ulamaz. Kökleşen 
-ral' bir iş d:·t·ı_nak şüphfl yok ki, ıko
~'kett~ ınatt!dır. Fakat her ileri ha-

l'ılber <>hn 
1 
at \'e halk belediye ile 

a ıdır. 

.... =«~ • • "". _.. •ıuıı,. 
lleleı]·. ... .. 

lta\kcı eJı~bel \'e hUkümetıe matbuat n 
l'Jj'"· hrı, gıJe ç.a.Jr masınrn en ha-

k eıner~bi 
•

1la11 rıı" tifo alı:ınına karşı 
11 t· , u:acıelenin verdiği mlispet 

)l e gordiik. 
ı~. ·-..di~·e 
~ru~ g \'e hUkfimet tifoya kP.rşı 
'terı\'lr 

1 
~ince, matbuat halkı ikaz 

k..._ ıustısunda k d' .. . d" 
"'Q \"at· ·en ı uzerıne u-
~ ıfe~·i 

l'ect Yapnuya ~alı~tı. Ve bu 
fa e lstanb 1 

~·, k u da halk arasında ti. 
•llııtıı. arş, bUyUk bir uyanıklık gö-

flu ı. 
lt~ -Qfe henı ı... 
k lıaııo udedlye \'e hükfimetln 
b~l lıaldk n,~eın de rnatbuatm hare-

~ldisecı~ n C\inçle karşılanacak 
'1ıı r . 

\ e lttlsa1 d .. • 
k ltıttbuatı e go tenyor ki, halkm 
tı..etıe,l'irıd n, belediyenin ileri hare-
·rı~ e ona d 
ta ı .ehrın Yar ımcı vaziyet at-

l'<laır h seJnmetı hesabına hem 
' eın d e hayırlı olur. 

• -0'-'nın -. Uçurduğu 
.. alon 

~~rlcac; gund" 
~ htgtıız ur htttUn dünya mat. 
\· lllda ~ • ltalyan Başvekilleri a
t..e bı.ı ...... ti edilen mektuplardaıı 
·rıuh ··•uzak ' 

teltt .. 1 ereJerin t.evlit etmesi 
ı " neti "RIU celerden bahsediyor. 

~'t t• z lfart • 
~ı- 1l'tret d cı.re Nazınnm Roma-
"'qt,._ e ece Wo l 
ta "<ıll.r ltaı . gı, ıngiltere..'lin Hııbe-
cı:l·~ağı, lan mUstemlekebi olarak 
laı lct aras g~en Kanunusanide iki 
"a~llıanı11 dır.t~a aktedilen }~fendieP An 
lç~11t11aeağ,a ~.?emi!) bir ölçll<le tek
llQı 'l'eşrlnı' 011Ier 1\lisak:n.n akdi 
l'a ~~ gi:~'\·etde bir konferans top. 

1 
'tılclı. bi11;ok rivayetler orta-

'11' llgtıtere b 
0lac.01dtt. ÇUn~,rivnyetıerden mlitees
\· .. ~ doS•··- "U J.l-ar.ı a. ve Rus,·a ile 

.,..e "'"'ile Ilı'" " 
htı Cl')( bir unasebetlerl:ıe zarar 
tı..ı ~i\·ayetı!;kıı alıyordu. Ve bütün 
let !' l>ropa Rornııdan ~ıkıyordıı. 
''"et etsı ara J;&.nda Nezareti, iki dev
~' "" istır:da teati edilen mektup 
Pag'l'etıeri hıg?1 ederek, F'ransa n 

"ıday 1 tereden ayıracak pro-
ctı lngıı~ a girtşu. 
~... re hüku 

\·e b~ g(irUncc ıneu işin hu şekle gir 
.. tun bu derhal kMdinl topladı 
~u .. rI"a'· ti )~tı~ "Utetıe bü ~ e eri tekzip etti. 

h... l'itt'ı d tün bu anta. .. ma riva-
""o.ırı... e fto · 

-.- lbar t rnadan uçurulan bir 
e oldı.ııfo anlaşıldı • 

Edebiyat mevzuları üzerinde münaka§alara bugün de 

devam ediyoruz. Arkadaşımız B. Hıfzı Tevfik bugün 

ele aldığı mevzuda edebiyat tarihinin 

inerek bilhassa şu suali soruyoruz: 
içlerine kadar 

SANATKARDAN 
NE iSTiYOR, NE 
BEKLiYORUZ? 

A vusturyanın e~ki ve met 
hur Batvekili Meternih 

ltalyadan bahsederken "İtalya 
bir cograf ya tabiridir." dermiş 
Bu söz İtalya için doğru olma· 
sa bile üzerinde yaşadıkları 
kıtaların isimlerini alan birçok 
milletlerin bulunduğunda şüp 
he yoktur. Hakikat şudur ki 
dünyamız üzerinde yaşıyan 
milletlerin bir kısmı hukuk ve 
sosyolojinin tariflerine hiç uy

maz. Bun!ar diplomatların za· 
man zaman dünya haritası ü· 

zerinde vücude getirdikleri 
değişmelerden nişan bırakan 
ıiyasi birer teşekküldür. 

Bu bakımdan yeryüzlinddd mil
letleri gerek tarihi teşekkülleri ve 
gerek içtimai bünyeleri itibarile ıki 
kısma ayırmak zaruri gibidir: 

1 - Menşeleri tarihin bilmediği ---- . 
2 - Tarihin içinde teşekkUl eden 

ve varlıklarını siyasi rekabetlere 
borçlu olan milletler. 
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Son tnrih ara~tırmalarınm bir 
mütearife haline koyduğu bu haki 
kati burada tekrar etmıye veya te 
yit etmiye lüzum yoktur. Bu iddia 
artık aydınlanmış ve halledilmiş 

bir dava halinde karşımı?.da dur
maktadır. 

Biz bu münasebetle bu tarihi ha
kikatle bizim sanat ve bilhassa sa.
natin en önemli bir kısmı olan ede 
biyat varlığımız arasında asırlar

danberi devam edegelen bir teza
din üzerinde bir an durmak ve sa
natkarlarımızın dikkatini bu nok
ta üstüne çekmek isteğindeyiz . 

T1trih;n hHtiln ıı:nA~ milJetleri ken 
dilorinc~ has orijinal bir :ıno.t ô.l.~
ml yaratmışlardır. Babilde, Asür
da, .A:tikyadn ve eski Romada bu 
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iddiaya ait bin bir misal vardır. Bi 
zim de turfanda, Orhonda bütün 
Türkistanda, ve Anndolunun her 
bir köşesinde bu orijinal ve ulusal 
sanat kudretimizin layemut eserle
rine her adımda tesadüf etmek ka. 
bildir .. 

Bugüniin milletleri kendilerini 
mazilerine bağlıyan bu sanat eser
lerine blisbütUn ayrı bir kıymet ve 
ehemmiyet veriyorlar. Milli destan 
lanm, milli menkıbelerini, ve a
sırların bile bilmediği devirlere ait 
sanat eserlerini toplıyarak bunlar
dan bugünkü sanatleri ve bugünkü 
sanatkarları için malzeme çıkarını 
ya çahşıyorlar . 

• şte tarihin eski milletleri 
1 sanat işlerinde kendilerine 

mahsus bir orijinalite ve bütün sa 
nat eserlerinde kavmi dehalanm 

gösteren bir hususiyet ibraz ede
biliyorsa bunun sebebini bu nokta 
da aramak lazımdır. 

,..___~E-,s.,.,ki bir mensee malik bulunan 
bugl,inkü Avrupa mllletleıinde de 
sanat bakımından maziye bağlılr-

ğm bu yolda birçok örneklerini gör 
mekteyiz. Grefler, Latinler, Cer
menler gibi tarihi ırklara mensup 
bulunan Avrupa milletlerinin bü
tün sanat tezahürlerinde eski mil
li urpmrlardan alınan motiflerin 
esaslı bir rol oynadığında ve sanat 
eserlerinln millileşmesinde bu mil
li unsurlardan alman motoflerin 
mühim tesirleri bulunduğunda şüp 
he yoktur. 

Türkler de islam olmazdan evvel 
böyle idi. İslamiyetten evvelki Türk 
alemine ait sanat eserlerinde kav
min dehasını bütün vuzuhile görü
yoruz. Turfanda, Karahoçoda elde 
edilen CEerlerin hepsi Türk milli de 
hasmın hususiyetlerini haizdirler. 
Daha sonralan Türkler zafa düşe
rek yabancı kavimlerin hakimiye
ti altına girdikçe sanat eserlerin
deki zevke yabancı tesirler karış
mıya başladı. Hatta Orhon abide
lerinde bile bu yabancı tesirleri sez 
mek mümkündür. 

Fakat İslamiyetten sonra bil
hassa edebi zevkimiz bUyük 

değişmelere maruz kaldı. Münev
ver tabakanın Arap ve Acem edebi 
yatına karşı gösterdiği hararetli 
temayUl Türk bedii zevkinin insica 
mını, karakterini bozdu. Kaşgar

dan Semerkande ve Semerkantten 
Anadolunun her köşesine yayılan 
bu isliuni - Türk edebiyatının va
sıflarını ve hariçten aldıği tesirle
rin mahiyetini burada uzun uzadı
ya anlatmak rnevzuumuzun dışında 
kalır. Türk edebiyatı tarihinin uzun 
ve mUhim bir devrini teşkil etmesi 
ve Türk zekasile işlene işlene ken
dine mahsus birçok bedii kıymetle
ri ihtiva etmesi itibarile bu etiebiya
ta layık olduğu me\•kil verm<?i<le b~
raber onu artık tarihe terketmiş 
bulunuyoruz . 

Haydi bir Ümmet devrine ait ol 
duğu için divan· edebiyatı adıle 
yadettiğimiz bu edebiyatın milli 
zevkten b-J derece mahrum oluşu-

Milletlerin bu suretle ikiye ayrıl 
rnası kültür ve bilhassa sanat ba
kımından üzerinde durulacak ehem 
miyetli bir mevzudur. 

Tarihin içinde teşekıkül eden mil
letler ekcseriya siyasi sebep?erle 
kendilerine komşu olan milletler 
den ayrılmış parçalardır. Ve yahut 
koloni tesis etmek maksadile ya
kın zamanlarda yapılan göçlerden 
husule gelmiş teşekküllerdir. 
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H er ne suretle vücuda gelmiş 
olursa. olsun bu tUreme mil 

Jetlerin hiçbir tarihi varlıkları yok 
tur. Ve bittabi hiçbir milli adet ve 
an'nneleri de yoktur. Bunlar an'a
nelcri gibi dillerini de ayrıldıklan 
kütleden almtşlardır. Tarihi hiçbir 
mefharet ve menkıbeleri olma
dığı i<;in milli bir destana da ma. 
lik değildirler. Milli bayramları di
ni ayinlerden, yahut yakın zaman
lara ait tarih hadiselerinden müI. 
hemdir. Efsane ve esatire yabancı
dırlar. Bu sebeplerle de mane,,i 
varlıkları maddi varlıkları gibi da. 
imi bir tehlikeye maruzdur. 

Mevcudiyetlerini tarihten evvelki 
zamanlardan alan milJetlere gelin. 
ce bunlar kavmi bir esalete malik

tirler. Kendilerine mahsus efsane 
ve menkıbeleri, adet ve an'aneleri 
vardır. Dilleri zengindir. Tarihle
ri acı ve tatlı binbir hadise dolu. 
dur. Tarihin anaç milletleri diyebi
lt'ceğimiz bu kısnm milletler bütün 
dünya tarihinde mühim roller oy
nadıkları gibi sanat bakımından da 
diğerlerine hiç benzemezler. Geç
tikleri her verde kendilerinden bir 
iz bırakmışİardır. Her toprak par
çasının altında bunların hayat ve 
kudretlt'rini gösteren bir sanat e
serine tesadüf etmek mümkün
dlir. 

Ve dünya müzeleri bu anaç mil-
letlerin sanat kudretini gösteren 
eserlerle doludur • 

• şte Türk J'Qilletı tarihin kay-
1 dettiği bu anaç milletlerin 

en başında bıılunuyor.'Bizim tarih 
tezimiz budur. Ve biz Tüıi{ ulusu
nu tarihin en eski milletlerine bile 
analık etmiş bir millet olarak k~ 
bul ediyoruz. 

ln9iliz • ltalyan Y arenligi 
Çevili Geçitler Vesaire ••• 

•• talya Ba.5\•ekUI Sln~·or l\lusso 
lini Jnglliz Başvekili Mister 

(ChambPrlain) e bir mektuı> yaz .. 
mış. lngillz B~wekill de bu mektu
ba. <'e\·ap vermiı-; . 

Bu iki de,·let adammm hirlblrle
rine yazdıkları mektupların a.'"4< na
meleri olmadığını kabul etmekle be 
raber lngııtere ve ltal;ra arasında 
bir ~·arenllk devresi açıldığını, bun 
lann biriblrlerlle flört yaptıklarmı 
görmemek te kabil değildir. 

Bu a~ıkdaşlı~ı.., S()nunda ltalya
nın Mazurka adasından çekilmesi, 

lngilterenin de Hab~istanm ltal
yaya ilhakını tanıma.ın gibi netice

ler çıkabilir. Bundan başka lspan
yol dahili harbinin iki tarafını mu 

harip tanımak prt>nsibi de ra~bf"t 
bulabilir. Hatta bu neticeler dahi
li forma."i~·o•ıu tamamen zıt prl.'n
siplere !4ahip siya.si grupların eJin
de bulunan Ji'ransa tarafından bile 
kabul edilebilir. 

ı·aınız, bu sıralarda bir §ey ol
maz: Bir umumi harp. 

l1NE ÇIN iŞi: 

P eklndtm sonra (Tiençin) de 
• Japonlarm eline geçti. Ger 

çi bizim gündelik gazetelf'r, (Tif'n
çln) deki So\"yet konsolosane.~inin 
beyaz Rus çeteleri tarafından hır
palanması üzerine U1.ak Şark ,.a
zlyetinin \'ahamet peyda ettiğini 
~·azıyorlar. Hattl bu sebeple Tok
yoya verilen Rus protesto notası
nın Japonlar tarafmda.n reddedil
mesini bir ihtilat sebebi olarak gö
rüyorlar. 

Lakin ne Ç'tnlUerin yirmllerJe sa-

(Yazan: Burhan Felek} 

~,lan kolonlulan, ne de (Tiençin) 
deki konsolosa.nesi beyaz Ruslar 
tarafından hırı>alanan Sovyet Rus 
ya, olğun Çin yemişinin susanu, 
Japon tarafından l·enmesine mani 
olacağa benzemi~·or. 

Çin bir Japon istilisma kal'§ı ko 
yacak halde değil. Dünyanm bU -
yük de\•letıerf de kendi hususi iş

lerinin sıkı~ıkhğı yiizUnden Japon 
işine müdahııle edecek \'aziyette 
değil. 

Çin de o kadar biiyük bir mem
leket ki; orada herkes için ;rer 
bulunabilecektir. 

ISPANYOL HARBi: 

D ahili ihtilal adı wriloo Is
panyol harbi şimdi yeni bir 

safhaya girdi, Bir senedenberl ala 

ala bir tiirlü bitmiyen lspan~·ol top 
raklanmn 7.aptı artık her iki taraf 
için de bir ehenımi~·et arzetmemiye 
başladı. Çiinkii kim Derlemiş \'e 

arazi kazanmış olsa netice aynı: Is 
panyollar, ispanya~ ı zapt.ediyorlar. 

Onun için olmalı ki, şimdi her iki 
taraf ta kazanç bilB.nçolannda ara
zi zaptından ziyade hasmm zayia
tını ileri sürüyorlar. Geçenlerde 
Madrfd cephesinde yaptıktan tn
arnızda hiikfımetçllerin 25 hin kişi 
zaliat \'erdikleri söylPniyordu. Bu. 
giin de asilerin soo taarruzda 22 
bin ldl)I kaybettlklPrl söyleniyor. 

l:ııpan~·ot harbinin mlhnkün ol
duğu kadar çabuk bitmesine vara-

cak yol da budur: Muhariplerin, 
mümkün mertebe, sa,buk tükenme
si. 

ÇiViLi GEÇm.ER: 

1 O Ağustostan itibaren Köp
rüde karşıdan kaJ'§ıya her 

istediğimiz yerden geç.emiyeceğiz. 
Belediye Anupada olduğu gibi ge
f;.itleri gösteren iki tarafı çivilerle 
~imi~ ge!;Itler yapıyor. 

Köprüde bir taraftan öbür tara.. 
fa ge~mek, hele kadın, çocuk ''e 
;nışlılar için bir öliim tehlikesidir. 
§iehrin otomobil sürülebilecek ye. 

gil.ne kaymak gibi yolu köprü ol
duğu fçin şoförler istemeseler bile 
arabalar Köprü üstünde kendilik
lf"rinden §ahlanıp hızlanıyorlar ,.e 
pi~·adelere yol ,·enniyorl~r. Hele 
alişam Uıerleri karşıdan ka~ıya 
gc~mek için sıra sıra durup fırsat 
bekliyenlerin hali §ayanı merha
mettir. Beledi~ e §imdilik Köprüde 
böyle "tehlikesiz geçitler,, yaptır
makla halka bunun lıaric.indeiki yer 
lerde "ölüm tehlike,. sini göster. 
ıniş oluyor. Tabii c.anrmn kıymetini 
ve bu !;l\ilerin neye yaradığını bi
lenler hep buralardan g~oeekler • 

Kalıyor arabalarla, otomobille
rin bu ge~itll".rde yav~lamalarma, 
ona da ya\'~ yav~ alışırlar. Elve 
rir ki, şoförler bu çhili g~itlerin 
neye yaradığını hatırlasınlar. 

Umulur ki; bu j?;eçitler yapddık
tan sonra artık o sahalar dahllinde 
otomobil kazası olmaz, olursa bun
ların kazazedeleri diğerlerine na
zaran daha imtiyazlı kazazede sa~ 
yıhrlar. 
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Yaz Günü Sinemada 
Sigara İçiyorlar .. 

Kadıköylü okuyuculanmızdan O. 
T. anlatıyor: 

"- Biliyorsunuz ki, yazın sine
malar çok sıkıcı olur. Havasızlık

tan bunalırsınız. Böyle olduğu hal
de, muhitimizdeki bir sinemada be
lediyece yasak edilmesine rağmen 
sigara içilmektedir. Hemen he
men film seyretmiye gelen herkes, 
fosur fosur sigara içmt'kte hi<;bır 

mahzur görmüyor ' 'e ne gariptir 
ki, sinema memurları da bu vaziye
ti gördükleri halde aldırmıyorlar. 

Uyanık olan Kadıköy belediye. 
sinden bu işin önüne gcçmesinı ri
ca ederim.,, 

• 
Bu Ne Biçim Garantili Satıı;? 
Kızılcahamamdan K. Yazar im

zasile yazılıyor : 
"- Geçen gün bir ahbabım e

vindeki haşeratm öldüı Ulmesi içm 
bir dükkana gidip üzerınde, ( 6 ay 
zarfında bozulursa imaliı.tanemiz
de bedava tamir edilir) etiketi 
bulunan tank ve duman pompaların 
dan bir tane almış. pompa, alındı
ğından 6 gün sonra bozulmuştur. 
Arkadaşım pompayı aldığı dükka
na iade etmiştir. Satıcı. pompanın 
fabrikaya gönderilmt'sini istemiş 
ve nihayet bozuk ve yeni iken kıy
meti 50 kuruş olan pompa 55 ku
ruş ücretle postaya verilmiştir. 

Garantili bir mal alınır da kıy. 
meti kadar posta ücreti verilerek 
lstanbula mı gönderilir? Benim şu 
garantiye hiç aklım ermedi. Ne 
dersiniz?,, 

nu mazur görmiye çalışalım, Fa
kat on dokuzuncu asrın ikinci ya 
rımından sonra başlıyan yeni edebi 
yatımızda da ulusal motiflere kar 
şı gösterilen alakasızlığa şaşma· 

mak elden gelmiyor. 

On dokuzuncu asır ki esa
sen bütün Garp filemi için 

bir millleşme asrıdır. Ve bu asrın 
Türk sanatkarları Garp ile az çok 
temasa imkan bulabilmişlerdir, 
böyle iken yine edebiyatımıza mil
li zevki hakim kılmıya imkan bu
lamadılar ve bu yüzden ta.nzimat
la başlıyan yeni edebiyntmıız da di-
van edebiyatı gibi kozmopolit bir 
edebiyat olmaktan kurtulamadı .. 

Bugünkü genç Türkiyenin genç 
sanatkarlarından bütün sanat eser 
!erimize bu mHli zevki, bu milli ru
hu hakim kılmalarını istiyoruz. 

Türkler gibi tarihi geniş, efsane 
ve esatiri zengin bir milletin ede
biyatında kendi ruhu ve kendi zev
ki bu kadar silik kalmamalıdır. 

Filvaki memleketimizde millileş
me cereyanı kuvvetlendikten sonra 
edebiyatımıza bazı milli motifler 
ginni§tir. Fnruk Nafizin "Akın,, 
mda ve buna benziyen daha bir 
kaç eserde gördüğUmüz yeni ruh 
Türk edebiyatının kendi karakte
rini bulmasına doğru atılmış bir 
adımdır. Fakat biz Ti.irk sanatkfı.
nnm bütün sanat dünyasında lfı.
ytk olduğu mevkii ala bilmesi için 
milli esatirimize daha kuvvetli bir 
bağlılık göstermesi 18.zımgeldiği ka. 
naatindeyiz 

•• 
O nümüzde Oğuz destanı gi-

bi, Dede Kurkut hikayeleri 
gibi işlenmemiş binbir mevzu var
dır. 

Şairlerimiz, ressamlarımız, hey
keltraşlarımız bu kaynaklardan is
tüade ederek yalnız bizim için de
ğil bütün cihan için alfit<a uyandı
racak örnekler vermiye çn.lışmalı
dırlar . 

Bu iş elbette kolay değildir. Fa
kat Türk edebiyatının tam milli 
bir edebiyat olabilmesi için yapıla
cak yegft.ne işti?. . 

Şekle ait bütün pürüzeri halle
dilmiş bulunan Türk edebiyatının 

asıl ruhuna taalluk eden bu işi bi
raz güç bile olsa bugünkü Türk 
sanatkarından beklemek hakkımız. 
dır. 

Artık şarkın ve garbin zevkine 
esir olmn.Stan yorulan ruhlan
mız biraz kendimizi dinlemek isti
yor. Fikrimizce bu muvaffakıyete 
erişecek olan Türk sanatkarı Türk 
edebiyatında hakiki inkılabı. bu~ti 

nün TUrkiyesine yakışan inkılabı 
yapmış olacaktır. 

lştc bu inkılabı Tiirk şairinden 
Türk ressamından ve Türk hey
keltraşmdan bekliyoruz. 
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(_s_ı=>_o_R_) 
Tekirdağiının Mektubu 

Başpehlivan, Müliyime de 
Meydan Okuyor 

-Cim LOndos, Parise Gittiği İçitı 
Bugünkü Güreşlere Gelemiyor 

DUn Tekirdağlı Hüseyin matbaa
mızı ziyaret ederek, efkan umumiye
ye karşı neşrolunmak üzere bır 

mektup bıraktı. Ba.5pehlivanın mek -
tubunu aşağıya dercediyoruz. 

Kendisiyle diinkü ziyaretinden is
tifade ederek uzunca konuştuğumuz 
a'ekirdağlı,Ingiliz pehlivanlanndan en 
ağır ve çetin olanının kendisine veril
mesinden memnun olduğunu bildirdi. 
Sonra da şunları söyledı: 

- Ben hafif adamlarla knpı~ınak
tan a a~ırlariyle kozumu payla~mayı 
severim. Bugiin • tutu~acağırn Inı:iliz 
meşhurmu-:. Ben de omı isterim. Hım 
gimizin iyi oldu~u bugün anla-:;ılaca.k
tır. Daha fazla. hirşey ~öylemcm. Siz 
beıntm mektubu gazefoyc gec;irin. Gii
reşten onra daha uı.un konuşuruz. 

Tekirdağlı çok idmanlı bir halde 
olduğunu her haliyle belli ediyordu. 

Başpehlivanımıza bugünkü güreşte 
tam bir galibiyet temenni ederek mek 
tubunu naklediyoruz: 

T ekirdağlının mektubu 
Yine tekrar ediyorum; bu gibi gü- -

Londostan alınan bir haberde, Yunan 
h pehlivanın buraya uğramıya vakti 
kalmadığı için doğrudan doğruya Pa. 
':'ise hareket ettiği bildirilmiştir. 

Bunun için bugünkü giireşlerin ha
lrem heyetı ayrıca tayin olunacaktır. 

• 
Karaman güre~lerinde seyirciler 

yaralandılar 
Karaman, (TANJ - ldmanyurdu 

bahçesinde binlerce seyirci önünde 
Bulgaristandan gelip muhtelif vila
yetlerimizde karşılaşmalar yapan üç 
ecnebi pehlivanla bizim pehlivanlar 
güreştiler. 

Gönenli Hamdi pehlivan, Bulgar 
Yorgi ile berabere kaldı. Adapazarlı 
Cemal pehlivan Kiroyu, Dinarlı da 
Dimoyu mağlüp ettiler. 

Güreşlerin hızlı ve heyecanlı bir za 
manında üzerinde on bir kişi bulunan 
bir ağaç kökUnden kırıldı. Seyirci O· 

larak ağncın üz rine çıkmış olanlar
dan yere düşerlerken beş kişi yara_ 
landı. 

reşlere iştirak etmiyecektim, fakat Bugün lngilizlerle güreşecek 
mecbu~ ~~ldım. lşt~rak ettiğimin se. olan Başpehlivanımıı: Tekirdağlı 
beplerını ızah edeyım: B hl" z ~ k -' ~ .. 

Diğer bir ağaçtan halkın üzerine 
düşen bir seyirci de ağacın altındaki 
bir kadının korkudan bayılmasına se
bep oldu. 

B d ki 
.. G aşpe ıvan ıgı azanuıgı gun .• 

en anışı ı gureş yapmam. e-
~enlerde Amerikan Boğasının güreş-C ... ---------------------------

~::ı: ~i~:u:~!ı:~:::~u~:~:l~~!7e~ 1 Yu·· zme Yarışları 
tiklerinden bu seferki lngilizlere kar-
§ı güreşe giriyorum. 

BugUnlerde gazetelerde okudum, 
Mülayim beyanatında demişti ki, ben 
j\merikan Boğasiyle kozumu payla
§mca Tekirdağlı ile de hesaplaşaca

ğım. Aynca Mülayim Kızılcahamam
da güya benimle yarım saat güreş tu
tup berabere kaldığını da ilan ettirdi. 

Mülayim pehlivanın bu gibi sözleri 
ne karşı benim de söyliyeceklerim 
ııunlardır: 

Bugün lngilizlerle güreştikten son-
ra Mülayim pehlivanla krrankırana 
bir güreş atarız. Ben bugiin meydan
da güreş istiyeceğim. Sonradan 
itiraz kabul etmem. Güreşi kim kabul 
etmezse mağlüp sayılır. Şimdiden bil. 
direyim ki, beni her kim isterse peşin 

0 tutsun. Yani ister evvela lngiliz 
tutsun, ister Mülayim tutsun ... 
Aramızda tuşla yenilinciye kadar 

güreşe devam olunmak §artiyle tutu-

§uruz. 
Mülayimi mütemadi benim kova-

lamaklığım doğru olmaz, hem buna 
da mecbur değilim. Çünkü o bana 
mağlup olmuştur. Mağlup olan peh
livan galibinden intikam maçı ister. 

Yine bazı yerlerde, Mülayimin ev-

\•elce bana mağlup olduğu zamanlar_ 

da idmanlı olmadığını iddia ettiğini 
ve şimdi ise tam idmanlı olduğunu 

ı;öylediğini haber aldım. 
Mademki, şimdi formunda , öyle ise: 

Hodri meydan! ... 
Türkiye Başpehlivanı Hüseyin 

Al kaya Tekirdağlı 

• Cim Londosun gelemiyeceği 
anlaşıldı 

Tekirdağlı ve Mülayimin lngilizler
le yapacağı güreşlerde hakemlik et
mek üzere Yunanlı pehlivan Cim Lon 
dosun geleceği bazı gazetelerde yazıl
mıştı. Biz Cim Londosun Paristeki 
güreşlere söz verdiğinden haberdar 
olduğumuz için, dünkü nüshamızda 
Yunanlının lstanbula bu sıra gelemi
yeceğini yazmıştık. 

Tahminimiz.de aldanmadığımızı dün 
nihayet katl şekilde anlaşıldı. Cim 

Kürek Teşvik 

Yarışları 
Susporlan Ajanlığı tarafından ter

tip edılen küreş teşvik yarışları bu

gün saat 10 dan itibaren Yenikapı -

Kumkapı arasında yapılacaktır. 

Beykoz. Klübü 

Arasında 

ile Federasyon 
i htilcif Çıktı 

Dünkü müsabakalarda .. 

lstanbul Susporları Ajanlığı tara- bık adedini tahdit dünyanın hiçbir 
fından Moda yüzme banyolarında iki yerinde görülmemiştir. 
gün devam etmek üzere tertip edile::ı Federasyon reisinin nizamnamede 
Istanbul yüzme birinciliği mUsabaka- ı kayıt var diye iddia ettiği nizaı:nna
larmın ikincisi dün yapılmıştır. me Berlin olimpiyatlarında tatbık e-

Federasyon Başkanının bir mfüta- dilen şekildir ki, 50 kiisur milletin iş
halesi üzerine Beykoz yüzme takınıı tirak ettiği bu gibi yarışlarda bu gi
müsabakalara ancak itiraz hakkı bi tahditlerin yapılması zaruridir.,, 
mahfuz olmak şartiyle iştiraki kabul 
etmiş ve yarışlara bundan sonra ~acı 
lanabilmıştir. Yaptığımız tahkikata 
göre, bu ihtilafı doğuran mesele ~u

dur: 
Federasyon Başkanı Bay CeJal, ya. 

rışlann her hangi bir kısmına bir 
klübün ancak 3 müsabıkla iştirak ede 
bileceğini müsabaka giinü klüplere 
tebliğ etmiş ve ihtilaf buradan çık
mıştır. 

Yüzücüsü fazla bulunan Beykoz 
Klübü Federasyonun bu kararına iti 
raz etmekte ve bu karar tatbik edil
diği takdirde gelecek hafta yapılacak 
şampiyona müsabakalarına iştirak 
ctmiyeceklerini bildirmektedir. 

Kendisiyle konuştuğumuz Beykoz 

yüzme takımı kaptanı Bııy Fahri bu 

ihtilaf hakkında şunlan söylemiştir: 

- Klüplere evvelce tebliğ edilen ve 
937 Susporları mevsiminde tatbik e
dilmesı icap eden programa göre ha
zırlanmış olan yüzme ekibimiz anlıya
madığımız bir sebepten dolayı l<.,ede
rasyonun yanş günü programı değiş
tirmek istemesi üzerine mağdur bir 
vaziyete düşmüştür. 

Yalnız federasyon reisinin isteği 
üzerine tatbik edilmek istenen bu 
programa göre, yetiştirmiş bulundu· 
ğum yüzücüleri yanşlarn sokamıya
cağım demektir ki, bu şekilde müsa. 

••• 
Dünkü yapılan seçmelerde 

dereceleri yazıyoı·uz: 
200 metre kurha.l':nlama: 
I Mekin <Beykoz 3, 11,l 
II Efdal (G. S.l 
III Şamil CG. S.) 
200 mrtre ı;;erhest ~ 
I Halil (G. S.) 2,27,4 
II Mahmut CG. S.) 
III Orhan (G. S.) 
l f>OO met re ı;;erbcst : 
I Halil (G. S.) 
II Mahmut (G. S.) 
III Fikret (Beykoz) 
Tiirk bayrak yarışı: 

J Beykoz takımı 6,01,8 

alınan 

e 

Il - Galatasaray takımı 6,15,9 

Voleybol Fenerydmaz 
Şampiyonu Oldu 

935 - 936 senesi voleybol şampi. 

yona mUsabakasınm finali bazı se
bepler yüzUnden gecikmişti. Dün bu 

müsabaka için finale kalan Galatasa 
ray ve Feneryılmaz klüpleri Kadıkö
yünde karşılaşacaklardı. Fakat Gala
tasaray takımı gelmediği için Fener. 
yılmaz hükmen galip geldi. Ve Istan. 
bul 935 - 936 voleybol şampiyonu 

oldu. 

1 Ikl gilr.lilk hik.Ay~ 1 

MOTEHAssı·s 
AMELE 

H va sıcak, pek sıcak .. Bngiin 
bunaltıcı, ezici kahredici bir 

sıcak var ... 
Oyle bir sıcak ki, teşbihle. tarif

le, tasvirle, anlatılacak , üstünde e
debiyat yapılacak bela değil ... 

En kısa ve en veciz söylenişile 

müthiş sıcak bir gün. 
Yalıda (hanımcfcndiller, kol

tukta bay mildiirler, plajda (kii
çük hanım) lar mutfakta Emine
ler ... Köprünün üstünde (artık yiik 
taşımıyan hamallar), vapur güver
tesinde yol<:ulaı. ll.t..klilt; L<i~ında. 
~9çtıa .. D".-n'l' bur m tadiy<;>rla.r. 

Hepsi, farksız, hepsi harap, hepsi 
bitkin ... 

Sıcak lstanbulu müstebit bir hü
kümdar gibi kasıp kavuruyor, ne
fes almak mümkün değil ... 

Siyah gözlüklü, kesik bıyıklı, şiş
man adam tombul elile tuttuğu u
fak bir kağıtla yelpazelene, yelpa
zelene ve öteki eli le canım ( Che
valier d'Orsay) kolonyasını tutan 
ipek mendilini alnında biriken, ta
biri marufile nohut tanssi büyük
lüğündeki ter damlalarına gezdire, 
gezdire: 

- Bizim imalathanede, ancak bir 
mütehassıs tesviyeci için iş var, di
yor. Senelerdenberi tesviyecilikten 
başka iş yapmamış bir adam arı
yorum ben ve böylesini bulmadık
ça da buraya amele alamıyacağım .. 
Karar verdim buna! Her iş için ehli
ni arıyorum. Usta işçi.. Yani hayatın 
da bir tek iş yapmış ve onda ihtı
sas sahibi olan işçı istiyorum. Hal
buki ben, sana ne sorsam, sen dü
şünmeden, yaparım diyorsun. E
lektrikçilik sende, motörcülük, ma
kinistlik, dokumacılık, dökmecilik, 
marangozluk sende.. Sonra da 
tesviyecisin. 

Sen benim işimin adamı değilsin 
oğlum. Sana başka söyliyecek sö
züm yok ve işim de yok. Allah se
lamet ve hayırlı iş versin sana .. U
ğurlar olsun. 

Ve sonra da başım yüksek arka
lı koltuğa dayıyor. Kolları, koltu -
ğun iki kenarında sakin bir vazi -
yette duruyor ve bir söz ilave et
meden onun gitmesini bekliyor. 

Ş
imdi onun karşısında duran 
uzun boylu, zayıf adam, bi

rer mutfak yelpazesine; benziyen el
lerini aça, aça konuşmıya başlıyor. 

Ne uzun bir boyu ve sanki resim 
alınırken ön planda kalmış gibi ne 
nisbetsiz büyük görünen, ne koca
man elleri var ... Bu ellerinin bir ta
nesi bir kasket naşı tutuyor. Uzun 
müddcttenberi vefat etmiş ve artık 
tefessüh ctmiye başladığı için oda· 
nın sıcak havasını her sallanışta 

biraz daha tahammül edilmez bir 
kokuya boğan bir kasket naşı .. 

Ayağının birinde siyah bir las
tik, ötekinde beyaz keten iskarpin 
var. Bacaklarına dolanmışa benzi
yen çok yıkanmış, fakat ömründe 
bir kere bile ütiilcnmemış olan pan-

''''"'"'""'"'"''""' ,,..... ' ..... , 
: Yazan: ~ 
~ , 
: Sual Derviş: 
~,. ""'""' ,...,,...,..."""l'V!!T'\ 
lalonunun mazjde siyah olduğu pek 
muhtemel. Gömleği yok, yalnız çıp
lak ve kanbur boynunda bir göm
lek yakası var. Niçin bunu takmış 
anlaşılmıyor? 

üstündeki kolları ancak dirsek-

kat çok kısa ceketin önü, göğsü
nün (uryanlığmı) setredemiyor. 

Y üzü pek uzun ve bu uzun 
yüzün uzun burnu nedense 

ağız hizasında adeta kıvrılıyor ve 
bu ağzın içine girerek ortada kesik 
duran bir dişin sanki yerini ört
mek istiyor: 

- Ah bayım, bana böyle söylü
yorsun .• işi yoktur sana diyorsun .. 
Ben sana yemin ediyorum ki, ben 
iyi tesviyeciyim .. Amma vaktinde 
marangoz ustalığı, sobacılık, im.;a
at ameleliği veya dokumacılık gibi 
işler yapmışım. Ne yapayım .. Asıl 
sanatim tesviyeciliktir, demedim di
ye, doğru söyledim diye ganaha mı 
girdim. Amma al beni bir kere işe, 
iyi tesviyecilik yapmazsam yuh ol
sun ervahıma.. Ah bayım, insafa 
gel.. Beni kapı dışarı etme .. Şu bizim 
memlekette kaç tane bir iş üstün
de, iı;tediği, asıl becerdiği, asıl sev
diği, heves ettiği iş üstünde kal
mış adam bulursun. Biz işte mese
la çocukken mahallede biribirinden 

ayrılmaz on bir kopildik. Bir ben, 
bir doktorun oğlu ... Bir bakkalın 

Kosti, bir katibin çocuğu, bir Er
meni tahsildarın Aram, bir bekçi
nin Mcnıiş, bir seyyar kunduracının 
Lfıtfi, bir tenekecinin ~fişon, bir, 
bir, bir ... isimleri ı:imdi aklıma gel
medi ötekilerin .. Ne bileyim ben iş
te şöyle tam bir afacandık. Bir 
top oynamada arsada sekiz mahal
lenin çocuğunu mat ederdik. 

Ve doktorun oğlu, Allah selamet 
versin kalede dururdu. piç kurusu 
bir atılır topları tutmak için bir çır
pınırdı. Anası onu pek severdi. 

Tarhlı, çiçekli, havuzlu bahçele
rinde bakıcılar, dadılar elinde onu 
kız gibi yeti§tirmek isterdi amma .. 
Oğlanda cevher vardı. Erkeklik de· 
nilen, insanlık denilen şey vardı i
çinde. Onun için bırakır o kırmızı ba 
lıklarla süslü havuzlu. sardunyalı, 
hanımelli, akasyalı, çamlı bahçeyi 
aramıza gelirdi. Limon kabuklan, 
tenekeler içindeki arsada içimize 
kanşrrdı. Mişon solaçık oynardı, 
ben haf bektim .. Santrhafımız Me
mişti .. Amma ne aslan gibi oğlan
dı o MemiŞ .. Ne Memişti o .. Ha af
federsiniz, yani sözüm şu ki, biz can 
ciğer, biribirinden ayrılmaz tam on 
bir çocuktuk. Baznn arsada ı:öyle 
bir toplandığımız zaman ilerde ne 

oJacağız diye aramızda konıı~ 
duk. Aramın dedesi eski aıatur:: 
sazendelerinden imiş, o alatıır ti 

. urttıı saza heves ederdı. Ben alat rdi' 
olacağım, şarkı okuyacağım. ~c ıtı 
Doktorun oğlunun gözü elcktrı~ı• 
hendisliğinde idi. Mişon gazete raıP 
etmek için can atardı. Yazı ) ~ı• 
muharrir olacakmış. Küçük yıı tJ6' 
bütiin büyük şairlerimizin beY'goS 
rini ezberlemiş, Memişin maf8:tl ~ 
lukta, bertim ise bahriyede go e!ll' 
vardı. Bahriye zabiti olmak, g ıır 
güvertelerinde beyaz elbiselerle 
fcrlerime emirler vermek is~erdf 
Otekilerin de hepsinin kendıne 
re bir hevesi vardı. 

,1 

D oktonın oğlu, pek genÇ · 
şında babasını kaybetti. 

dan mühendislik mektebini dcğıf~l 
seyi bitirmeden hayata atıldı. V ~ 
hir tj ......... u,.,.,,..,,. vf.t}'1 hİist~ ~· 
nacıgını, kımardeşlerını, • t;eS' 
beyisinin karısını, 'iki çocug~;ö)'l8 
Jiyordu. Bir kere gördün1: • ııcli 
olmıyacak, yetişemiyorum .• ~e dıı' 
teşebbüsümle bir iş tutacagtI1'1• dııll 
di. Sonra duydum, büyü~ bsb~ı;• 
miras kalmış eski bir evı ss ~' 
onun parasile odunculuğa bs.Ş~ w 
nereden aklına gelmiş kim bıl~))lİ 
kat oğlan bu işten çakmaz. ıO' 

yürütemedi işi. Bir kere s~d~~dl 
da maçlar tertip edeyim fılsn sl O' 

stadyomu kiralamak istedi, fııJ\ bit 
na vermediler. Bir başka defa pı3 
lokanta açtı. Onu da batırdı. ?.~eıt' 
bir gemi.de katiplik ediyor. rıı~ 
dislık nerede, katiplik nerede· 

8 
~ 

Ermeni Aram evvela alaturJ\ dıO 
heyetlerinde çalıştı. Epey ~e~ ~ 
tanıtıyordu. Hanende idi. ~ze 8~ 
si vardı, pek seviliyordu. ~if Jt&I' 
alaturka yasak olunca işSlZ t1 ~ • 
mış, sesi güzel olduğu için on ııf 
liseye mortacılığa almışl~~ ; b f 
zelerde okusun diye. Bir gun ··ıU d' 
ölüyü tam tabuta koyarken. 0 f>' 
rilmiş, meğer kan tutmuşnıu§· bif 
ramcık ta cesur oğlandı aınnııı 0dJ 
de11bire beklemediği bir zıı!ll~gııır 
yanında ölü hortlayınca. kor!<~ Jı ' 
dan ödü kopmuş, bir buçuk a.~ır 
talanmış, geçende duydum. 51 of>~ 
ri berbatmış, yani sapıt~.ış:.ıı tı' 
Bakırköye yatırmışlar. OuŞU tııcl>' 
yım, hanendelik nerede? nıor 
nerede? .• -cf 

·dl.' 
Mişon gazetecilik yapmak ı~ rıııd' 

du. Şimdi duydum. Balıkpaı81<111ı" 
bir boyacı dükkanında çıra . raf' 

·stı) 
Memiş, marangozluk etmek 1 

. f' 
·ı:;tl· 

du. Zanaatı da iyice öğrennt1> ]ellr 

kat iş yapamadı. Yoğurt satı~· ııcf" 
puz satıp geçiniyor. Otckilcrı~ tıl' 
si de böyle, hiçbiri istedi~ :

1

1

111 
tamadı. Ben bahriye zabıtı bB~ 
istiyordum, demiştim amma f! 
kapıcı idi. Apartman kapıcısı~tt'ı,ıe 
vesim kursağımda kaldı. r.ıe roO' 

yazılamadım fakat takalar<l
9

• ı:t• 
' .. "tiilt v, 

törlerde çalıştım. Motorcu rdi~ 
rendim. Motörcülük en se" ~· 
meslekti. Denizi seviyordurtl·ı.ilçil; 
riye zabitliği değil. elbette rıe J 
bir motörde çalışmak, amma 0 
olsa insan gözünü öldiirilY0 r. 

sene bu znnaatta kaldım. ' \IBJ'ı 
(Arkası 
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e ırde R'· . n oportaılar: 

~emüD~ırün, IK©lyokDaıron 
Sanıat©ıry©mu: 
IKeoaf©lty~1rüncdl~ 

" Uıı, Yolum dü t·· 'K . v dı ş· U d.i:ye k ş u. ' alafatyerı" ne ugra m. ım 
~ .. tli rn ~dar, 9öyle bir görüp geçtiğim "Kalafat 
~~erse, ~ıcı gözüyle tetkik etmek ıazımmış. 

' bir arı, kımbilir kaç yüz yıl evvel d~enen 
~. .. Yolda, ayağım burkula burkula yilril-
ılileı-, dö~ kıvrıl dediler .. Kıvrıldım. Sola dön, de-
- Jete · Ve en nihayet müjdelediler: 
~ ~orUnen dUkkinlara sor. Sana Kalafat-

llk . . . ler! 
~ d~fiın, bir demirci dükki.nı idi. Zaten bura
~ ... S.~ar, ya demirci, ya kaynakçı, ya torna
~tte.. }{ : 300 kadar dükkan var. Hepsi de, faa
tıe inerk OCanıan Varyoslann, demir kütleleri üzeri
toru.nı. en çıkardıkları tok sesi, ta uzaklardan dinli-

s ~ Birndi, belki de düşünürsünüz. Galatanın bu 
ile ihti cra, kö§eSinde, bu kadar demirci dükkanına 

t.>_ Yaç var di 
~saca , ye ... 

'a, lr •• cevabını vereyim: Demir dükkfınları olına
~fatyerini -~ n bir manası kalmazdı. 'to Raıa.ratyeri artık bir gemi r"- ............ """"""' ,. - şında de~ir ~-ö~ekl.e i§e başlıya

!ı.iı:ı ltıii'0?1Udur. Gemilerden biri- (Bütün gemilerin zaman zaman; ııık, bugun kuçuk mıkyasta torna 
lc<ıttıu~ ~1 denıek olan kazanında, ~ 1 fabrikası işleten bir genç, bana şun 
b:ı.ı 'beurdial'ID ~ak bir iştihasızhk -uğrayıp tedavi gördükleri Kala-, ları söyledi: 

ııe, .. Gövd' ~kiyorlar Kalafatyeri- - • lalatyerinin önünde ~ - Kalaaftyeri olmasaydı, deniz 
gibi ....... eb~nde, midye gibi, yosun ~ I v a s ı t a l a r ı n ı n çoğu, hareket 
J.~ ... "•• ı nı d ~; ...... ""' ...... ,,...... "",,.....,,....., ............. " ...... " ::;iz kalmrya mahkumdu. Bazan kü-""llk eskis' a deler mi birikti? 
llıtt? İki~ ı. kadar yol alamıyor çük bir çivinin yerinden oynaması, 
~lllatıııd bır Yorgun mu düşüyor? kocaman bir vapuru çalışamıyacak 
8a!ıatory an tutup Kalafatyerindeki hale getirir. Biz, burada; müteva-
~~hut bi~nıa getir... Birkaç gün, zi çahşmalanmızla yerli, yabancı 
' ~kiaç .~Y tedavi görsün, ken bütün vapur, salapurya ve çekdir-
~~ kaı duzen verilsin, bak bir melerin en kısa zamanda tamirleri-

bt . ır nıı? ni temin ediyoruz. Bir tek şikayeti-
?'acık ~ kellatında zift kokan da- miz var: O da yolumuzun berbatıı-
lcolJaru~r ~öŞe .. Uç gemici, çıplak jh .. Bu daracık, edşbücüş yol, kışın 
'llrnış ıuyaıılaşmış bir direğe a- çamurdan geçilmez oluyor! 
dan d~~ar ~larile çekiyor, bir yan Her giln, binlerce kişinin 'Üzerin-
- ıı garıp bir ezgi ile . den gidip geldiği bu işlek yolun, kil 

'&•1 h ey Allaıı H All ·h H çilk bir himmetle kaldırımlarını ye C\.,( a n· ... ey a ... ey 
Sö;İeu~e hağınşıyorlardı nilemek mümkün değil mi? 

a\<lukıarı u:ı.g~yretıerini artırmış 
:rafa bura idinde idiler. Ileride et 
tı~ll rn buranı çira kokulan 
"::\r.-..... g:tliş bir ateş yanıyordu. 

't~ .. '-Olay """'•-tı- . 
1 "'91elini b gelsin .. dedim. 
et : ıraknıadan cevap verili-

' E:kaik Olına ! 

a ~fer b~Ianndaki ustala
...... nunı a döndüm : 
~ca ar, ne yapıyorlar? 
...... ı.. anlattı: 

tı:ı ~al af at ... d 
1/l' tıılsin, "1<

1 ırlar daha!.. Gör-
ll'otlar ·· Salapuryayı kızağa çe-... 

tı ........ l{aıar t 
a ltılatı a 1 nasıl yaptığınızı ba-
' r nıısın? 

lt~ Arıta tın .. 
~ ltıerıe b .1Ya ne hacet: Işte şu 
li:t\ıar .. n ırazdan raspa yapa
lı ·· Saıap aspa, demek, yani temiz
t l'acakıa uryanın altını iyice ayık
"~ı ate r: Sonra altına verecekler 
t'14ÜD-ı §1 ... Ateş b. 'ki h 

~· lenı· , ır .. su, ı .. er 
!Ju i lZler bunlar. 

fata § te bitt· · 
.... .. llkö 1 :rnı, sıra gelir kala. 
~ıtd rıce kab . 
0 eı:ı. y urgaya yerh ken-

1:1.da.. apıınuş UstübU u uı· ·· tlitıe ~ sonr . . s r ur. 
<! <le, teh~ ~Yıce ziftlenir, en üs
ı:h~alapur lı boya çekilir. Böyle

,<llltg olu Yanın kalafatı tamam-
r. ........ GUncı 

fa.tıı:ı..ı tanı: kaç salapuryanın kala-
...... ~· llllıyoraunuz? 

Halicin kayıkçı tiplerinden •hti
yar bir deniz kurdu 

Burada, dökmeci, tornacı ve kay 
nakçı, üç cins dükkan var. 

B i.ı"tUn dükkanlarda, Tilrk işc;i 
lcr çalışırlar. Vaktilc, Türk 

ler, yüzde beş nisbetinde idi. Şim
di, Türkten gayrı unsurlar, yüzde 
be§e indi. Kalafatycrl diyip geçme
yin. Buraya öyle harap gemiler ge 
lir ki, başka yerde olsa, çoktan çü
rüğe çıkarılmıştı. Fakat, bizim us 
ta i§çilerimiz, bu çürük gemileri, 
birkaç ay içinde sefere çıkabilecek 
derecede tamire muvaffak olurlar. 

Bu yılın başında, Kalafatyerine, 
makineleri tepeden tırnağa bozul
muş, eski bir gemi çek1?i~lerdi. Se
kiz ay uğraşarak, gemıyı, uzun se 
ferlere çıkabilecek derecede tamire 
muvaffak olduk.,, 

K alafat yerinde çalışanlar, va 
ziyetleıinden çok memnun 

görünüyorlar. Vaktiyle tezgah ba-

~üçük Sanatlar 
1-~ .. akkında 
Yeni Kararlar 

Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -
Iktisat Vekaleti, esasları kUçUk sa -
natlar kongresinde tespit edilmiş o
lan (Türkiyede küçük sanatler ve bun 
larm korunması hakkındaki kanun) 
projesine yeni bazı hUkümler ilave et 
mek için tetkikat yapmaktadır . 

Projeye göre, küçük sanatıer ken. 
di iştigal sahaları dahilinde teşkilat 
landırılmakta ve kooperatifler teşkil 
edilerek bunlar bu işlerle al8.lı:alı 

kredi bankalarına bağlanmaktadır. 
Satı§lar, tek elden temin edilecek 

ve bilhassa milli vasıf taşıyan el sa-
natlerinin uzun emeğe mukabil az 
kar getirenleri için devlet prim vere

cektir. Proje, el sanatlarile küçük sa

natları 26 §Ubede toplamaktadır. Bun 
!arın içinde mesela dokumacılık ve do 
kuma ipliği ile alakadar olanlar, 
büyük sanayile alakadar olduğu için 
bunlar hakkında yaşatıcı .mühim hü
kümler vardır. Proje, ayni zamanda 
belediyelere bazı vazifeler vermekte
dir . 
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İSTİKLAL SAVAŞINDAN SAYFALAR 
1 35 inci alay ikinci taburda bir 

Maltız keçisi vardı. İlkönce su· 
tünden istifade edilir! diyerek, ke
çiye itibarlı bir mevki verdiler. Fa 
kat keçi yavaş yavaş ağırlık oldu. 
Sivri sa.kalı, şehla bakışları, zaman 
zaman tutan meşhur inadile Meh
metçiklerin canını sıkmıya başladı 
keçi! 

Muharebe olurken, keçi ihtiyat
ların yanında otlar, top gümbürtü
lerini, gözleri yan kapalı, geviş ge
tire getire dinlerdi. 

Sekizinci bölükten Tosyalı Os • 
manın mendilini yemiş, ayni bö • 
lükten Halilin gömleğini mideye 
indirmişti. Halil, tek kolu kalmış 
olan gömleğini görünce, keçiyi sa
kalından yakalıyarak bir hayli sal
lamıştı. 

- Mazarrat! demişti, dağda, daş 
ta ot galmadı mı? ... 

Fakat keçi, oralı bile olımamıştı. 
Günün birinde keçiye bir de isim 

taktılar: 

- GıJguynıh! 
Diye, çağırmıya koyuldular. Ons 

her gün, tıuz verdiler, su verdiler, 
Muharebelerin bütün girintili çı. 
kmtılı çağlarında, 

Kılkuyruğu bile 
düşünecek zama. 
ru buldular. 

Keçiyi yemle· 
mek, sulaı'.ıak işh 
rini sıraya koy· 
muşlardı. Sırası 

135 nci Alayın 
Soyha Keçisi . 

gelen Mehmetçik, bu baş belasını a
ğırlardı. Türlü türlü kepazelikleri, 
pisboğazlığı, musırlığı sayesinde 
meşhur bir soyha olan keçiyi arada 
sırada ateş hattına dahi götürdü 
ler: 

- Vurulur da gurtuluruz! dedi
ler. Fakat keçi, inadını yaşamak 

yolunda da gösterdi. Bir türlü ka
zaya uğramadı. 

8 inci fırka 135 inci alay mu'h.,re
be ediyor. Muharebe ediyoı ! de 

mek bir şey üade etmez. Alay canı 
m dişine taıkmış, son nefesini bu 
tepelerde verecek; bu azimle sa • 
vaşıyc . 

Bu cephenin gerisinde batarya 
'.kumanClıı.nı Münüriln, yiğit lakabi
le anılır, Deli MUnUrUn,, iki tane. 
cik te mantelli topu var. Ateş 
esnasında zaman zaman fünyeleri 
kaynıyan mantelliler patlar patla
maz toplar geriye geliyor: 

- Tooooop • ileri! BeraberITr! 
Beraberrrrr! Durrrr! 

Kumandasile eski yerlerine gidi
yorlardı. 

Atbğı merminin düştüğü yeri 

görmiye merak ediyormuşcasına, 

ikide birde ayağa kalkan toplar a
ğır aksak çalışırken bir mermi 
geldi bir topun tekerleğini götür
dü bu fani dünyadan. Nereden bul
dular? nasıl tedarik ettiler? bilin
emez .. On beş dakika sonra, bir te
kerlek peydahlandı. Bu tekerlek 
sekizinci bölükten Halilin sırtında 
topun yanına geldi. Yerine takıldı 
ve mantelli, hunnakı sadıra müp
tela asırlık bir ihtiyar gibi boğuk 
boğuk öksürmesine devam etti. 

Sekizinci bölükten Halili tebrik 
ettiler, pohpohladılar fakat Halil 
oralı bile olmadı. Babacan oğlan 
yaptığını işten bile saymıyordu 

kenlti hesabına! ... 

YAZAN: 
Sezai Attila 

B iraz sonra tepelerde muha 
rebe eden piyadelerin cepa 

nesi tükenmişti. Tabur kumandanı 
arandı, sekizinci bölük kumandanı 
Sami'ye: 

- Senin Halili cepaneye gönder! 
dedi. Halil emri aldıktan sonra a· 
teş kesildi. !riyan esterile bir ka
sırga halini aldı. 

Cepane geriden gelecekti. Geri
ye gitmek bir kahramanlık değildi 

belki. !ı"akat ateş altında ccpane 
ikmal etmenin ne demek olduğunu 
da bilen bilir! .. Cephe ile, cepane. 
nin bulunduğu yer arasında düş
manın katil bir ateşi vardı. Bu ateş 
sahasını birkaç defalar geçmek, 
hem de cepaneyi bırakmadan geç
mek ustalık istiyen bir kahraman
lıktı. 

Halil birkaç defalar gitti geldi. 
Son gelişinde, oldukça yakınlan. 
na dilşen bir top mermisi patlar 
patlamaz ester ürktü, dört nala 
koşmıya başladı. Fakat Halil onun 
yıularını bırakmadı. Düşe kalka, de
belene debelene bir hayli sürüklen
di. Ateş tutmıyan dere tabanına 
indikleri zaman ester durdu. Ha
lilin, yuları bırakmıyacağına inan
ımış olacak ki hem titriyor, hem 
sağa sola bakınıyor, hem de deli 
oğlana itaat ediyordu. Halil ayağa 
kalktı, yüzünü göztinü çalılar trım 
tnm etmişti. Esterin kulağına asıl 
dı. Isırdı kulağını, can acısı ile ge
riye tepen hayvana baktı: 

- Donguzun enceği! dedi. Öm • 
ründe top ateşi görmedin mi seeen? 
Hayvan mısın nesin? 

Ester ucu hala sızlıyan kula
ğına bir müvazene vermiye 

cabalryordu. Bu sırada zabitler de 
yetişmişti. Halilin, kabadayı gicll
şi, kabadayı gelişi, ürkek Esterle a 
lay edişi, cephede bir neşe havası 
bir güleçlik yaratmıştı. Tabur ku
mandanı, elini Halilin omuzuna 
koydu. Bir iki defa bu iri omuzu 
şaımarladı: 

- Varol Halil! dedi. Bugün iki 
dir kendini gösterdin! 

- Ben bir şey yapmadım ki? .• 
- Nasıl yapmadın? Bir topu te 

kerleğc bir cepheyi cepaneye ka • 
vuşturdun. 

., 1 -- .... 
Halil artık cevap vermedi. Dim

dik duruyordu. Halinde böbürlen
me, çehresinde gurur yootu. Tabur 
kumandanı onu uzun uzun süzdU: 

- Halil, dedi. Bu kahramanlığı
nı mükafatlandmıcağım ! 

Halil kabardı. Fakat tabur ku· 
mandam: 

- Bizim Maltız keçisini sana he. 
diye ediyorum! der demez komik 
bir çehre aldı: 

Oradaki zabitler, neferler gUl • 
memek için çok zorlandılar, hafif. 
ten başlıyan kikirdemeler bir kah
kaha tufanı halini aldı. Bu gülüşte 
istihza kokan bir mii.na yootu. Cep 
henin alabildiğine samimiyetini ha~ 
kıran gülilşlerdi. Halil de ~Hl • 
yordu. 

A kşam üzeri arkadaşları Ha· 
lilin çevresini sardılar: 

- Geçiyi keselim! dediler. 
Halil: 
-Olmaz! dedi, ganımın baha • 

sma aldım kesemem! Bakacağım 

ona! 
- Kes be Halil! 
- Kesemem diduğ a! Hem eti 

de mazarrattur! Bağarsuhlannızı 
bozar! 

Bu sırada keçi Halilin yüzüne 
bakıyor, sanki hayatını bağışladığı 
için teşekkür ediyordu. Halil kızdı. 
Onu sakalından yakalıyarak bir iki 
defa sarstıktan sonra: 

h "lrd 
1 

olmaz. l5i bilir. Salapur 
bıı~ ır, tanıı . --------~------------------~~~--------------------------------------~--------------------------------------

- Hüüst! dedi. Sen Uıfa ganş. 
ma, yemini ye! Soyha gılguyruh!

GUldüler. Tehlikeleri unutarak 
güldüler. 

Nelerden sonra, bu alay Mene• 
mene yerleşti. Halil cephe arkada
sından ayrılmadı. Teskiresini al
dıktan sonra Gılguyruğu önüne 
katarak köyilne döndü. Onu çaba.. 
nına verirken: 

~~-Ya "llrd 11 uzun sürer. Sala-
l Ury,, :Yah ır, kısa sürer. Bir sala
llfatçı Çalı Ut çekdirınede, 6 - 7 ka-

!Jtırırız ! " 

lJ atabaıınıı 
tı:ııı lllı ah n anlattıkları, yal
.. ere ait b eap ve nıotörsüz ge-
~eıı d " qaJb ki 
eıı ' aha 1.i u ' Kalafatyerin-
.. ll.ları ist·r:Yade nıotörıu deniz va. 
"lra el 1 ade eli ıtu . elllitci d'"k~· Yorlar. Bu sıra 
~~k hacirndu b~nlarının her biri, 

b. arıesi v· e ırer vapur ameli-
il' .. ınçt 

l \1apuru en, uskura kadar 
arı rı ne kad ' 

?tıi \1~rsa he . ar demir kısım-
r ~li:Yor Psı kalafat Yerinde ta-
lıu · 

t" tada birk 
Um. l.şte b aç tonıacı ile görüş-

! ...... ~Yı ana 8Öyledikleri : 
at'tta m, §U gördu ·.... .. . 
li( :Yapılan i . guun dukkan. 

. llar b §ı, ancak bU '"k f b 
dı l'a aşarabiUr . yu a -
l'ııı ğıll1ız1a k · Bız, burada kcn 

en n· avrula k len 
8 

atik iletı . ra , vapurla-
~a~ka.tııkları erınde zuhura ge
ltı, 1~ 0:ıırıe ine~ k nıeremet ederiz. 
latat" ".I:n anlıya a:ynaktar yaparız 
ba .. a"erın1n U Unlar, bunların K~ 

~ l'ı}t-... ç k dUk A 

""
11S Oldu - kanlarında 

~una havret eder. 

Garip Bir Anket • • 

• 
Amerıırn kadınları arasında yapı

lan bir ankette kadınlarm çoğu "ev 
işlerini kadınlar değil erkekle1 gör. 

melidirler. Çünkü kadınlardan daha 
güçlüdürler.,, şeklinde cevaplar ver. 
mişlerdir. Bunun üzerine bir Ingiliz 
gazetesi Londrada bulunan muhtelif 
milletlere mensuo kadınlara avni su-

alı sormuş ve §u cevaplan almıştır: 
(Resimler soldan sıra ile) 
1 - Bayan Pamela Ashly demiştir 

ki: kocamın ev işlerinde bana yardım 
etmesi hoşuma gider. Fakat bütün 
ev işlerini ona devretmeyi katiyyen 
doğru bulmam., , 

2 - Mis Mamv Burn su fikirdedir: 

• • Ev işi ve Erkekler 

Erkek te ev l§Jerıne akıt erdirmeli ve 
bunlan yapabilmelidir. Yardım fena 
bir şey değildir. Fakat bu işleri ona 
devretmek caiz olamaz. Mesela, erke
ğin sabah kahvaltısını hazırlaması 
hiç te fena olınaz. 

3 - Peşteli Bayan Cato Aczel di
yor ki:"lngiliz dostlarımın evinde ve 

. .. 
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ışlerl yapan erkekler gördüm. ilaca
ristanda ev işleri münhasıran kadın
lara aittir. Ve kadın eli değıpiyen ev 
işi hoşa gitmez., , 

4 - Mister Tumer de şu fikirde
dir: Kadın çalışsa da erkeği ev işle
rine karıştırmamalıdır. Eve bakmak 
kadının vazüesidir. 

- Dikkat et! dedi. Muharebe 
görmiiştiir. Deler deşer acemi oğ
lakların börgünü ! 

lzmit Valisi 
Teftişten Döndü 

İzmit, (TAN) Vali Hamit Oskay 
köylerde yaptığı seyahatten dönımüş
tür. Vali, bu seyahatinde Sapanca., 
Adapazarı, Geyve ve Taraklıya uğra
mış, köylülerle konuşmuştlır. Traklı 
nahiyesine içme suyu getirtmek için 
.başlanılan faaliyeti gözden geçirmiş
ve suyun membaına giderek ilk kaz
mayı vurmuştur. 

Şarbonlu Et yemişler 
lzmit, (TAN) - Hendeğin Başpı

nar mahallesinde oturan Alinin kes
tiği sığırın şarbonlu olduğu anlaşıl • 
mıştır. Bu eti yiyen bütün ev halkı 
tedavi altınR nlmmı::hırıirr 
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T. C. D. D . • ıçın • 

destan yazdım 
H alince kala kalsın, Paris • 

Liyon - Mediterane eks
presini, Rapidini görmiyen; 

Çukuru derin, toprağı bol olsun, 
Şark Demiryolları hurdehaşına. bin
miyen; 

Sandukasının kapak ta§ı Ulu
eağdan olası, lzmir - Kasaba ve 
temdidi Bandırma partalıru tam
mıyan; 

Türkiye Devlet Demiryollan tren
lerinin keyfini, tadını pek o kadar 
çıkaramaz. 

Fakat bizim nesil ki, üç tane dört 
başı berbat devirden arda kalmı
şızdır, biz onlan pek iyi, pek yakın
dan, ve pek uzun zamanlar tanı

dığımız için bu keyfi adamakıllı 

çıkarıyoruz; istersek Samatyaya, 
istersek Diyarbekire gidelim. 

Bu nesil, biraz meteliksiz olmak
la beraber - Sanki biz metelikli 
mi idik - her bakımdan bahtiyar
dır vesselam. lçlerinde anlamıyan 
varsa, onlar da kendilerini, denizi 
bilmiyen balıklara benzetsinler. 

"Çat burda, çat kapı arkasında,, 
bilmecesinin çözümü eskiden sü -
pürge idi, fakat on dört yıldanberi 
T. C. D. D. oldu. 

Tür ki yede sudan ucuz ne var? 
derlerse hiç düşünmeden, hemence 
cik cevap veriniz: T. C. D. D. bilet
leri. 

Y alnız doğruyu övmek olmaz, 
biraz da iğriyi yirmek ge

rek: Türkiyede en berbat, en yüz 
buruşturucu şey, inanınız ki, Tak
sim meydanındaki helalar değildir; 

lslahiye - Müslimiye - Cizre 
demir patikasıdır. Bolaki tez za -
marula onun da işletmesi ellinize 
geçe; başka türlü olmıyacak. Der
bisiye'nin uyuz develeri cenup hat
tından daha canlı, daha hamarat. 

Diyeceğim şu ki, temiz tren mi, 
temiz kompartıman mı, temiz me
mur mu, temiz istasyon mu, temiz 
büfe mi, temiz yol ve temiz yolcu
luk mu arıyorsunuz? - lşiniz ol
masa bile, keyü i$in - T. C. D. D. 
ye bininiz. 

E ski vatanın trenine "Hasret 
kavuşturan,, derlerdi. Çün

kü en kısa gezinti insanı gurbet il
lerine atar gibi bir şeydi. Yolluklar 
yapılır, sepetler hazırlanır, batta~ 
niyeler, döşekler, yastıklar, ibrik
ler - hatta çocuk şeyleri - denk 
edilir ve Haydarpaşadan MekeceY.e 
gidilirdi. 

Cümhuriyet vatanının trenine 

"zevk ulaştıran,, diyorlar, zevke u
laştıran değil. Çünkü varacağınız 
zevke siz gitmiyor gibisiniz, çal.uk 
elden o size ulaşıveriyor gibi. 

Trakya öğretmenini Elazizde, tz
tnir esnafını Malatyada, Samsun me 
murunu Adanada, Beyoğlu kiracı
sını Mardinde gördüm. Eskiden 
görseydim hemen teselliye kalkı -
§ırdım: Vah, vah! Hangi siyasi .ne
seleden sürgün edildin? 
Şimdi sorarsanız şu cevabı alır

sınız: Gezip görnıiye, tozup eğlen
miye, alışveriş etmiye geldim. 

~'""'"'"""'-"' """""""' ~~ ~ 
~ y . -~ azan: ~ 

~ Aka Gündüz ~ 
\ .......... ~,,_,......,~,,.,....-

dan çıkan vagonda köylüler bizi 
kandırdılar: Tekkedağı eteklerin-

C ümhuriyet Türkiyesi taştan, 
demirden ve betondan olan 

demiryolu işini radyo dalgasına dön 
dürdü. Çıt Vaşington.da, pıt bura
rada. Çat Haydarpaşada, pat Di
yarbekirde. Yabancı fen tarihleri 
bu Türk işini en başa geçirecekleI'
dir. Bu işte adsız köyün adsız çocu
ğundan lnönü'ne ve lnönünden ''O,, 
na, o Enbüyük'e kadar bütün mille
tin şerefi, ahnteri vardır. 

Bazı şeyler vardır ki, hiç tevazu 
kaldırmaz. Mesela siz birisine (sen 
çok namuslusun.) veya {pek doğ
rusun) yahut ( çok vatanseversin) 
deseniz, o size (estağfurullah) di
yemez. Bu milli demiryolu işinde de 
biz Türk milleti tcvazua çimcik ka
dar yer vermeden gerile gerile gu
rur ve övgü duyabiliriz. Evet, biz, 
Türk ntllleti, böyleyizdir işte, yapa
rız. 

8 ugün Sıvas, yarın Erzurum. 
Bugün Diyarbekir, yarın 

Van. Ya öbür gün? Ona da yetişe
ceğiz. Onu da göreceğiz. Taşı, de· 
miri, betonu radyo dalgasına çevi· 
ren bir milletin biz yaştakilerine 
henüz ihtiyar denilemez. Kaldı ki, 
doğduk doğası yürekleı;miz dinç, 
dimağlarımız gençtir. Bizi yalnız bir 
şey - o da belki - ihtiyarlatıp, 

göçertir: Nankörlükle karşılaşmak. 
Halbuki onunla hiçbir zaman kar
şılaşmıyacağız. 

de çok av var! lner miyiz, ineriz. 

Fakat tren ancak Mamakta dura
cak. Halbuki av ikisi ortasında. 

Ne yapalım? iltimas para etme- ~sQ l 
~ . ... cı ..... 1 , ,,. 

di. Dekovil hattı hümayunu bu, hiç _ ._f30b.-... ···;..;;·: ... · ...-:ı·ı..ı~\~;.;..,_: ... ,c:;;...._-___ ... __ ___, 
durur mu? Trenin şefi de başka bir 

Çok yaşlı olunuz, az yaşlı olu-
akıl öğretti: OnUmUzdeki ram~da ı..n ı;ı nuz, ey u tün T. C. D. D. çocun. arr! 
biraz yavaşlıyacağız, bir. dizi olup Bunları FıratJ aşan bir kompartı-
18.hzada athyabilirseniz olur bu iş. manınızda yazıyorum, hepinizin te-
Tren şefinin bu aklına bizim :ıkıl- miz, heyecanlı kalplerinizden ve al-
lanmız da katışınca dehaya kavuıı- tın bilezikli ellerinizd~n öperim. 

• • tuk! Rauf kumanda verdi: Hazır 
Şu satırlan destanıma göz değ-

ol! Rampada~! Hazır olduk! At- mesin için yazıyorum: 
la, hop, hop! Hep birden atladık, Fevzip~a _ Diyarbekir arasın· 
fakat hop hopla değil, patır kütür. daki istasyonlarda kuyular var. 
kılımıza çöp değmedi. Avlandık, Çoğunun suyu güzel. Fakat yolcu

tipiye tutulduk, sırsıklam olduk. 
Ankaraya yaya geldik. Dekovili hü
mayun işte öyle bir dekovildi. Bu
gün bu dekovil T. C. D. D. oldu da 
vatanın on dört kö~sine gidip ge
liyor, haddin varsa trencinin aklı
na uyup atla! 

lar su darlığı çekiyorlar. Çünkü su, 
tek kovalarla çekiliyor. Bu kuyula
ra birer kollu tulumba takılır ve 
ağızlarına üçer, beşer musluklu bi-

rer boru geçirilirse kısa durak za
manlarında yolcular susuz kalmaz. 
Suyun en çok arandığı mmtaka da 
burasıdır. Bir de bu mmtakada a
ğaçlamıya pek o kadar aldırış edil-
miy,or 

:AKA GONDUZ 

Amerikanın Bir Numarala Güzeli 

I!. . ~~ lı 
Rahmetli Nasrettin Hoca ka

nsına menfi tarafından ben senin 
hamamdan geldiğini de bilinm, de
miş. Ben de T.C.D.D. ye mfü~bet ta.· 
rafından; ben senin Ankara - Yah 
şihan dekovili olu§unU da oilirmı. 

diyorum. 
Hem ne şatafatlı dekovildi o! An- • 

latayİm da pay biçin: On iki yıl var. 
Bir kış günü Kayaş civarında a\'a 
gittik. Rize mebusu rahmetli Re,. 
uf, eski Balıkesir mebusu Hüseyin 
Kadri, polis kısmı siyasi başı Ha
di, ben ve daha birkaç kişi idik. Av 
bulamadık. Dekoville An karaya dö
nüyorduk. Tek ve ikide birde yo!-

Amerikanın 1 numaralı güzeli un vanını kazanan güzellik kraliçesi Mis 
Louise Lyman, hava yarışlarında bi rinci gelen Mister Henderson ile ev
lenmiştir . .Mis Louise, tayyareci gen cin tayyaresinde yolculuk etmişti 
Bu yolculuk esnasında tanışan iki genç, kısa bir muaşakadan sonra ev-

lenmişlerdir. 

Müzenin içi tasnii edilmemiş bir yığın eşya ile dolu... - -

naya bir türlü düzen verem,~ 
Her şeyden evvel, para yok .. ıtto lnkdap Müzesi 

Var mı, Varsa 
Acaba Nerede? 

ilt il" 
rada yapayalnıznnı. 27 bin c çto 
tabı, tek başıma tasni{ edeın:;-s 
Kendi gayretimle, birkaç . dİI' 
mümkün olabildiği kadar çeJcı ıııı 
zen vermiye çalıştım. Fakat. 
kadarla iş bitmiyor ki... bil' 

Bay Ahmet ~Zyaya, burada iD': 
sual sormak lüzumunu hisSett de' 

- Sanırsam, yanılmıYorsalll• ~ 
dim, İnkılap müzesinde pulUJlll) 

S.>ruyorlar: 

1 1 

rum değil mi? 
1 
gıt 

-İnkılap müzesi nerede- YAZAN.. - Evet .. Yanılmıyorsunuz: bit 
dir? müzedesiniz. Fakat bu müze~ r 

"TAN,, yazı işleri şefi, benden İnkılap müzesi olduğunu, iddi• 
cevap bekliyordu: Salahaddin Güngör demem. ııııı>f 

- Şişlide bir zamanlar Atatür- ._ _______ , _ _ _ __ ...,. Zaten, henüz adı da. ~onu ~' 
kün oturduğu evde ... Dedim. değildir. İnkılap müzesı diyell 

Fakat, sonra, müzenin oradan halk müzesi diyen var... 1 

kaldırıldığını hayal meyal hatırlıya 

rak ilave ettim: ~ A hmet Ziya, derdine orta!! 
- Istanbul tarafından bir yere ta !anlarda görülen bir~ 

şınmıştı amma ... 
Odada, birkaç arkadaş daha var 

dı. Ayni sual kendilerine de birer 
birer soruldu: 

- İnkılap müzesi neredecli~ ': 
Hiçbiri, kestirme cevap vereme

di: 
- Ben Şi~liae olduğunu blllyo

rum .. 
- Hayır! Şişlide değil, Cağaloğ 

lunda .. 
Yazı şefi._iz: 

- Nafile, yormayın kendinizi.. 
dedi, şu dakikaya kadar, inkılap 
müzesi nerededir, ben de bilmiyor
dum. Beyazrt tarafında bir medre
sede olduğunu, şimdi öğrendiım. 

Gazetecilerin, nerede olduğunda 
ihtilfıfa düştükleri bu müzeyi, aca. 
ba mUnevverlerimiz arasında bilen 
var mıydı? 

G clişi güzel, tele~~~. reh~:rı
ni açtım. tık gozume ilışen 

adreslere birer birer sormıya baş-

ladım. 
_ Kiminle görüşüyorum.. Bay 

Köprülüzade Fuat mi? 

=·Sizden bir ricamız var!. İn
kılap müzesi nerededir, diye soru
yoruz. 

Bay Köprülü, emniyetle cevap 

verdi: 
- Şişlide, Atatün.'lt evinde .. Os-

ıman Beyde tramvaydan inersinizt 
biraz yürürsünüz, sağ kolda .. 

Telefonu kapadım. İkinci defa 
karşmıa çıkan, muallim ve muhar
rir Mithat Sadullahtı. 

- tnkılan müzesini aradık, bu
lamadık! Lutfcn bize söyler misi-
niz, nerededir? 

Mithat Sadullah bir saniye dü
şündükten sonra, cevap verdi: 

- Cağaloğlunda olduğunu zan
nediyorum! !stanbul liııesine soru
lursa {!Österirler .. 

- Ya inkılap kütüpanesi? 
- Inkılap kitapanesi mi?. Bil-

miyor musunuz, matbaanızın kar
şısında!. 

Derken, o sırada. eski gazeteci 
arkadaslanmızdan Gazi lisesi ta
rih muallimi Enver Behnan iceri 
girdi. Ayni suali ona da sordum: 

- Sen herhalde bilirsin, İnkılap 
müzesi nerededir? 

Ankaranm Evliya Çelebisi dü -
şünmive liizum görmedi: 

- Bayezitta, eski bir medrese
de birtakım eserler teşhir edildiği
ni biliyorum. Fakat buna, İnkılap 
müzesi demek bilmem yerinde o
lur mu? .. Bize, büyük inkılabımm 
gözler önünde c~nlandıracak bir 
müze liızım .• Ankara, bunun için 
hazırlanıyor amma, !stanbulu bil
mem! ... 

Müzenin Müdürü 
8. Ahmet Ziya 

. ~ 

f.!Püzecle ~ir yeniçeri sra:~siı 

S ualleri, böyle uzatıp gitme
dense müzeyi gidip görme

yi daha kestirme buldum. 
Veznecilere çıkan caddeden sola 

kıvrılınca, loş bir medrese! .. 
Kapıyı çalmıya hacet kalmadı 

Yaşl bir adam, ziyaretçi görmiye 
pek alışmadığı için, yadırgıyan göz
lerle bizi tepeden tırnağa tetkik et
tikten sonra: 

- Kiımi istiyorsunuz? Dedi. 
- İnkılap müzesi, burası değil 

mi? 
- Evet .. 
- İçerisini gezeceğiz! 
Kapıcı geri çekildi. Fotoğrafçı i

le birlikte, yavaşça içeri kaydık. 
Karmakarışık birtakım eşya yığın 
lan arasından geçiyoruz. Gelişi gü
zel, şuraya buraya atılmış eski ga
zetelere: güveler tarafından merha 
metsizce paralanmış kitaplara dik 
katle baktığımı gören müze müdü 
rü Ahmet Ziya-

- Tamam beş sene oldu, diye sö-
ze başlıyor, beş senedenberi, şu bi-

miyetle gitgid~ a~ılıyor~u! fi' 
- Vali Muhıddın Us~~dağ, 1JO' 

çekten büyük bir hilsnunıyetıe .... _. 
rada bir İnkılap milzesi ~ 
istedi. Geceli gündüzlü çalışaar 
birçok eserler gönderdi. 1JG' 

Neye yarar ki, elde t~~ 
~~1i-W~e 1y~treşrlmı~~ 
bırakmıyor. . uet 

Şimdi ben de size so.:ayı~· ıat•• 
burası bir lnkılap ınuzesı 0

. ~'o 
hazırlanacaksa, büyükw ş~i.ri.Jıl~. 
dülhak Hamidin yatagı ile Y ıtııl 
nmm, gece kandilile, son defa )le' 
ıandığı ilfıcin burada işi ne ?İ~ııgiıl 
zanna bırakılan 72 parça ç~et· 
kurdelalarını bile bize gönd ~ 
Zaten yeriımiz yok! Hangi. bd f 
nereye yerleştireceğimizi bl.Z e 

şırıyoruz. A • • jjleti" 
Abdülhak Haınıt, Türk %Jl bil' 

nin yirminci asırda yetişmiş eıt ~· 
yük şairidir. Namına heykel l)dnl" 
seler Ç"Ok görmem. Fakat, ),. ı<ıliP 
hak Hamidin hatıraları, ~ tıs! 
müzesinde değil, G~zel . san.:; ıoJ 
müzesinde teşhir edilmelı deo-

dir? . t ı<ılitı' 
Mesela, şu camekanda.; n riJJi' 

yaratan Atatürkün eJbisele öre' 
ımütevazi bir bohçanın için~e ~sv 
ceksiniz. Niçin bu elbiseleri. 8

1
lt1Jllf 

kar bir heykeltraş elinden; çirereJ 
muhteşem bir mankene gıyd 
teşhir etmiyelim?., 

• olt "' 

Ahmet Ziya, bana bırÇ ıattıl 
dalar gösterdi. sun pıW 

hiçbirinde esaslı bir tasnif Y~,sı 
mamıştı. Hat odasını, §ark .. ıııJı 

. di oda .. 
nı, bektaşi ve nakşıbe:ı balıs• 
gezdik. İnkılabın yıktıgı ve .1 ç"' 

1 k nesı ladığı hurafeleri, ge ece d rece' 
cııklarmm içine sindirecek e )<J' 

de canlandırmıya bu karrna ı>ıJ 
"Uer. . 

rışık eşya, bütün bu keşkU . ı.tı· 
teberler, bu kılıç şeklindeki ıflı 

. . . rn!na 
ler, hele bır yabancı ıçın, ef/i-f 
de etmekten çok uzaktı ... s~leJl p& 
şimdiki halile kaldıkça, dokU alt ge
raya, sarfedilen eı."Yleğe açıJJl 

rektir. . ıe"tı" 
Yüzlerce, binlerce tarıbt I< d&" 

gördüm, içlerinde belki de ço de'1r 
ğerlileri vardı. Fakat, wb~n~a.r ln5,ııJ 
lerine göre ayrılmadıgı ıç~ ,0rdıl· 
göç eşyası manzarası verı~ 

ıco 
vıud8• ·• 

Ahmet Ziya bana a ~1 • " öSteıv-
caman bir kazan g dtr? d' 

- Bir Yeniçeri kazanı rnı 
dim. 

Güldü: d tfl'lf 
- Yook! Rastgele gön ~ 0ef 

Ier. Tarihi bir kıymeti olSS.• 
~ şe1 s ,, baısıı 
İnkılap mUzetıinde göze ıde) 

(Arkası 11 ınc 



Biiyük 
. . 

• 
~-

Manevraya Doğru o 

. " 

Bu bataryaların, bu 

kadar heybetli, muh· 
teşem ve ağırbaşlı 

yürümesi için .• 

• \! '\-=:t'W 

• 

. ' 

..... •-1 • ·(i. 

• • Gıdıklıya, gıdıklıya timar ederler. Yemlerini eler ayıklarlar• 

" • • 
" 

' 

Sularını içirirler, ho,um takımlarını büyük bir titizlikle gözden 
feçirirler. Bu fotoğraflar, bir kıtamızın manevra sahasına gidiı 

sırasında tespit edilmiştir •• 



H&diseler ve Şahıslar: 

Almanya • ltalya 
$arapçı Diplomat 

Kurt ve Ku -

Giyinme için 
Kaç Para 
Harcamalı? 

Adolplae llenJoa laeniis 
si7inmemİf oai7ette 

• 
Francis 

Hamuınuada elıinini öoiiten bir Tralt7G sBpnenl.. ' 

Trakya Göçmenleri Sonsu 
Sevinç içinde Çallşıyorhl 
~ IUmrlt bahgeJerl
.• nl, elriDJel"l UrarmJt olgun 

taıialanm ~ içip. Jataııbul
duı bir gGıa ot.omoblle binmek .,. 
Çorluya kadar gitmek klflcllr ... 
rit gibi uzanaa ufalt )'Ol UaeriDde 
otomobllinis uçarken ~lala 
manzara ıudur: 

Yer yer gögmen ~ s&I 
alan ~ tuialUda ~ 
karpuz, kavun 'bahÇ.e1erlııde çapa. 
lama faaliyeti, Iatanbul - F.dlrDe 
yalunun hemen birçok Jfll'lerfndekl 
iDlut ve tamir çalqpnalan. .. 

Yitau glllen göçmenJerl orada ga 
recekllnfs. ÇllDldl her blrt ev sahi
bidir. Her biri topraklandm1mJI 
tir. 
Kıanan rençber oradadır. ÇUıı 

kil, mahsul bol, il çok, emeğe mu .. 
kabil Verilen para iyidir. Mütevazi 
Trakya köylUSil, duramadan çalıf6-
yor, ~ ..... "•11ıyoır4 

Ç orluya 4olrU gidiyorum. Yol 
tlstiliıde batma ribıet 181" 

ı memeld için mepdil l&l'IDll, döpn 
1 berinde at ko.lbD'&D ihtiyar löo-

f 
men 80 yapıda Balllle konQltmil. 
Diyordu ki: 

1 .. _ SeviDJDelDek kabil mi oiu1 !. 

1 

Bu ne bllyUk kuvvettir ki, vatamm 
da kendi topnjmıda. kendi a1m -
mm terle, Wtm için ekiyor, bi
çiyor, blüıJJOl'UDI. lhtiyaımı 

1 çok.. P.a1mtf ba aevlnebı beni daha 

l'go~=·.,_ ihtf1al'a DICin oaJan ~ 
..... JdglD .......... ..,.. 
rnedlib'i ...... Dedi ki: 

.. _ Gldmil daj9ade açtım. bel· 

ki Jlne~~ ... ~ 
n.rtnde bir mt d6nmek Jradar 
cltlDJa4a SBYkli De vardır! Ben ha
sat •manı, bir gln tarlaya pime 
.... Jluta olurum.,, 

Parlıyan, kuvvetaiz g6aleriDl bir 
an ailzdl. Bu seneki mahaul vazi. 
JeÜlli IOl'dum. Keııdtetne hu bir 
gOzelHJrJe cevap verdi: 

"- Btı eene, dedi, çok almadık, 
Her 11eD8 bire cıo-., mı, llıattl, OD 

1lç, OD d6rt alırdık. J'aü.l blcmi:Je 
bltlamıdu evvel, iki Jıaslr.im aa. 
balıl, dUDWl (sia) oldu. BJda 1">
zuldu. Bil... Bu sene bir paııqaa:ik 
ta yaP.tunus kaldık. Galik ekin-
den ... bJre altı, ,... a18NJece.. 
ğlı& .......... da IÔlr-· 

.,,
Çorlala K_.in enl*.p.t allril Aiu11.....,. 

a1, ... .,_,,... 6itinn.Jdir 

rek denllm yu Jfeteal ~o
luyor. Arpa.~ paıi&k, 
koyu bhva:mkll SireJdain aamı
lUfUDU görmeyjn. lnce ... anlar 
havalandıkça,a6zlerinlz, pkuJI isti
kamette, ~ &ıUne c1lteD bu. 
gU.ı mab'Ade taJabycıır • 

~.ılL~ 
=-~-~= Cot1'1 W ~tol ...... al-
duğmıa ...-etiler • 
~ JlıdiDe, buat Cl1 r r'm ............... ,: 
~ .. llJlı> ........ ... 

ltt' .. 111ıı#lJ'llllmW ......... ... 
clat ... - Çoıla ,. laaftllelnde 
1,21-9.&~ltltuJıa;. .. ~~ ....... .... 
,..,.. ... 8llQD&; llll ... ... 
.U ~- bet alabftdllr., 

Basur --........ &GJm•lll'I 
ifJerinclen daha fala ala1toJ'maJI 
haklnlılr pndpn AJnbrba: 

.. _ Yine ... dediler, b&rmam 
kalcllr8lDL O •man daha iyi, bol 
bol ~ Olmu mı?., 
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Faciasından Sonra inkılap •• • 

Bir Haftalık 
Tarih 
~k aıeşlidı C'.13aşr 1 incide)' 
Ceııtılrnen r. Kont Ciano demiştir ki: 
haızdır. Ik~e anlaşma tam kudreti 
lerj zıt d •

1 memleketin münasebet-
d egıldir B' 'b· . 
'l.~r. :Su dosttuk ·Be ır1~ ınni itmam e-
uı:tı rırn r ınle olan münase· 

l - ıze dokunmaz 
4.iOndra d .,, 

d r k a ayni dakikada temin e-
ın ı, Yeni d ti . 

sebetı os uk, Parısle olan 
erımıze dokunmaz. 

Müapet davalar .. 
1 ngılız - lt 1 • ayan anlaşmasının 

tnakıa :hı havası iyice hazırlan
dtnı atıı raber henuz müspet bir a-
hakını rnış değı!dir. lngiltere Habeş 

taktır F'tanımakla ilk adımını ata
\'akın 'ş a;at ondan evvel Italyadan 
lnesııı1 ar ta tahriklere devam etme· 

ve lsp 
taınad anyada arazi ve nüfuza-

y 
1~t kkında teminat venne!'lini 

lta y 1 ır. Yanı Şarki Ak denizde 
d ın em · 
llın ~ nıyeti kabul ve temin e-

d a ~i mukabıl ltalya, Balear a
d iliz rn a ve Fasta, lngilterenin Ak
lia t k Uvasaıe Yolunu tehdit edecek 

l.ti ~trnaktan vazgeçecektir. 
t da ~r Cemı~etinın eyllıl toplan
ta a ~1111abeşıs;..an işi halledilince, 1-
ı tar etler ı..1emiyetine kanşacak, 
a 1 te ın devlet adamları arasında 

be kı et rn_as vesıleleri hazırlanacak, 
4 arrı e ilkteşrınde Londrada dört 
ta tı. ~ devıetınin bir toplantısı ola
o ın ı d l~ıka bitaraflığını ilan etmiş 
taktır 0 ayısıle bu işten uzak kala-

l.ondrad b' 
il \'e 1 a ır toplantı olursa Al-

Yuk d talyan gazeteleri, bunu, dört 
h kkınd e~·let1n Avrupa mukadderatı 
!'atına 0~' Mılletler Cemiyetinin za· 
~ t trak, mUşterek ve hakim bir 
~lahuru eşku etmeleri fikrinin ilk 
li ttrl dıye gostereceklerdir. 

~ı boku anan ış te, Avrupanın i~ı:ı ne
~1 n mu arasında el altından devam 
lr llrn cadeiede bir uzlaşma sulhü 

a llıdan ıbarettir. 
k.._YQil 

e F ranıanın vaziyeti ., n 

1 g !tere b Ih" rn . ve Italyanın u su u 
rı l'o~l'rlkün mak için takip et-

aın k \' ' ispanya işi üzerinde dur-
11 teda e buna asıl ihtiliıf sebepleri-
' vısı g çı sayesinde ortadan kalka-

cı bır arıza gozü ile bakmak-

~ bıkkate 
1 nrn en çok layık olan hadise, 

den k bu Uzlaşma sulhü teşebbüs
<! il b endıni hariç tutması ve şim 

t ~~ lnfırat manzarası gösterme
Pl emı Mudahale Komitesinin 

~ ltantııunda lngiltere ile Alman
la h lıll~ Ya .adeta mtişterek bir cep· 

I'\ tıt e gorünmi.işler. Rusya bu:ı· 
llu y ve muhalif kalmıştır. 

~ lana, ~nco'yu şimdiden muha
~ hı ırnıy.a razı değildir. Ancak son 
~ bu &~nUııüsu lspanyadan çıktık
t ıle rada Faslılar da "ecnebi .. 
t lon memleketlerine gönderildik-

lltttıa~ra,. F'ranco'yu muhasım diye 
'- td 1 duşunebitecektir. Fransanm 
g lld 111i"ap, hmanlara müşahitler 
: kar ıkten, gönüllülerin çekilme-
ltıat" ar Verildıkten ve tatbikata i-

~ ıı erıcı b' . ta li' ır şekilde başlandıktan 
ıı ranco· . "1 lltd nun muhasım dıye ta-
11 lu v ır. Almanya ve Italya, gö
ta~nde muhasım tanıma işinin ayni 

a olmasına taraftardırlar. 
(Jltlu-,· d.. .. k ... onum no taıı 

lı eUce k' I il 11 şu oluyor ı, s-
ite Panya işinin kendi ha-

~ Y~1 tn:akılması ve Avrupa 
<l latnas ~se~uerinde yeni bir gidiş 

1 le l<'ra ı ıhtinıau belirmiştir. Şim· 
~lldra nsa ınUşkül bir vaziyettedir. 

11 
Usyada- Roma hattına yaklaşmak, 

h İ"ran: Uzaklaşmak demektir. Bu 
'ttı ati i d~~ halk cephesi için yalnız 
1 1 dır 11• ayni zamanda dahili bir 

1e.l'i ok · Bunun için Fransız gazete-
r Çekınge b' . n ır lısan kullanıyor-

} l:l u 
~aı rı ~~e Yok ki. yalnız lngiliz -
Q VıııPanı unasebetleri değil, bütün 
d ııullt rıo~ ınukadderatı mühim bir 
ltte huıunan ~sına gelmiştir. lspanya
g Ydarııa ıkı taraf, bu davayı harp 

0 aneti sa llnda halletmek için azami 
h arııarnı,ı l'fetmışler, fakat muvaffak 
ltt~t lisıu:~:~: Franco tarafında tec· 
k t tarafı ugu vardır, fakat hük~-
tq li l'Uh ~~a ~a .eskiden iyi bir as
ı rıı nı rı l'ınıştır. Mütehassısların 
" k i bı ne gore kıştan evvel silih-
•ı r n ti 

~ ~u e ceye vanlması bekle-
t kı vazıyete göre Jspanya işi

A. fları da harp meydanm
Vrupanın yeni siyasi deği-

Çetinkayanın Isveçteki 
lntıbalarını Anlatıyor 

la vekil iki samimi insan sıfatile u
zun uzadıya görüşmüşler ve biribir
lerinden çok memnun kalmışlardır. 

lsveç kralı, Atatürke olan hayranlı
ğını ifade ve bu hislerinin Atatürke 
bildirilmesini rica etmiştir. 
Çetinkayanın temasları halk üze· 

rinde de çok iyi bir tesir bırakmıştır. 
Geceli gündüzlü tetkikler, gezmeler, 
ziyafetler yüzünden hepimiz yorgun
luk göstermiş olduğumuz halde, Çe
tinkayanın daima dinlenmiş bir yüzü 
vardı. Hiçbir zaman en küçük bir yor
gunluk eseri göstermemiş ve görüle
cek her şeyi görmek istemiştir. 

Fabrikaları gezerken 
Büyük bir fabrikada gezerken bir 

işçinin dikkatle çalışmasına alal:a
dar olmuş, bu işçinin hususi hayatı
na ve çalışma usullerine dair sualler 
sormuştur. Neticede işçinin dostça el
lerini sıkmış ve teşekkür etmiştir. Is
veç gazeteleri bu gibi hadiselerden a
laka ile bahsetmişler ve Çetinkayayı 
halka ve memlekete hizmet etmek is
tiyen iyi vekil tipine örnek diye gös
termişlerdir. 

Bay Çetinkaya, her vesile ile gaze
tecileri kabul ederek lsveç halkının, 

Türkiyenin ne olduğu, nasıl çalıştığı 
hakkındaki fikirlerini aydınlatacak 
yolda sözler söylemiştir. 

Netice olarak şunu söyliyeyim ki, 
Bay ve Bayan Çetinkaya ve küçücük 
kızları Jsveçte çok iyi tesir bırak· 

mışlar ve Türk tetkik heyetinin te
masları, iki memleket arasındaki bağ 
ıarı kuvvetlendirmiye ve münafY.!bet
leri inkişaf ettinniye çok hizmet et
miştir. 

Bir laveç heyeti gelecek 
tsveç ile Türkiye eski iki dosttur. 

Biribirini itmam edebilecek iki hüku
mettir. Bizim Türkiyeye ihraç edile
bilecek bir çok mallanmız vardır. Mc· 
sele bunlara karşı tediye müvazenesi 
temin edecek Türk mallarını bulup 
almaktadır. Bunun için de yakında 
Türkiyeye mütehassıslardan l"'iirek
b>.n bir heyet göndereceğiz. Bakır gi
bi madenlere ve diğer eşyaya ait O· 

lnrak Türkiyeden neler alabileceğimi
zi ve nasıl alacağımızı araştıracağız. 

Şimdi Türkiyede bağlanmış epeyce 
paramız var. Türkiyenin Almanyada 
bağlanmış paralan var. Bunlar ara· 
sında bir takas yapmak için Berlin
den geçerken temaslarda bu:undum. 
Gerek Jktısat Müsteşarı Bay Faik 
ve gerek alakadar Alman dairesi dü
şüncemi iyi karşıladılar. 

_ Jngiltereye gönderdiğimiz kro
mun lsveç yoluyla gitmesi, lsve~ de
mirile birleşerek fero krom halinde 
Ingiltereye ihracı hakkında bir tasav
vur duyduk. Aslı var mı? 

- Yeni geldiğim için bundan habe
rim yok. Fakat fikir parlaktır. Troll· 
hatten'de ucuz su kuvveti sayesinde 
fero kromu ucuza mal edebiliriz. :.ıe
seleyi tetkik edeceğim. 

- Ya lsveçle fikri münasebetleri
miz? 

- Jsveçte Türk talebesi yoktur. 
Yalnız doçent Akdes Nimet Kural, 
On ikinci Charles devrine ait bir eser 
hazırlamak üzere lsveçte bulunuyor. 
Tetkikleri için bir sene daha mezuni
yet verilmesini Maarif Vekiletinizden 
diledik. On ikinci Charles devri bizi 
biribirimize yaklaştıran bir devirdir 
Isveçliler buna ait tetkiklere çok kıy· 

met verirler. Elimizde el sürülmemiş 
türkçe vesikalar vardır. Bay Akdes 
Nimet isveççe de öğrendiği için bu ve 
sikala.rı tetkik etmesi çok faydalı o· 
luyor. 

Fen heyetinin memleketimizdeki 
tetkikleri 

Bizim Türkiyeye alakamız, sık sık 
gelen fen heyetlerimizin araştırmala
rile sabittir. Prof. Frediv, Dahiliye 
Vekaletinizin gösterdiği kolaylıklar 
sayesinde Van civarında bir jeoloji 
ve coğrafya tetkiki yapmış ve fran
sızca bir etüt hazırlamıştır. 

Izmir civarında Prof. Persson ile 
arkadaşlannın eski araştırmalarına 
müsaade edilmiştir. Prof. Pulson ile 
genç arkadaşlan da sanat tetkikleri
le uğra,ıyorlar. TUrkiyeye böyle bir 
lsveç heyeti gelince mutlaka Ankara
yı ziyaret etmesinde ve yaratıcı Ti!rk 
kudretinin eserlerini kendi göı1i ile 
görmesinde ısrar ediyorum.,, 

Sefir ve ailesile beraber güzel ve 
sade bir l8veç yemeği yedik. iki erkek 
çocuk lsveçte tahsil ediyorlar. Tatil 

Facia kurbanlan gömuliiyor •• 
Izmlr,. (TAN) Yangın faciasında risi yapılmamıştır. Belediye, bu hadi 

ölenlerin sayısı son ölenlerle on yedi seden sonra iştial edici maddeler de
olmuştur. Yörük karısı Gülistanın polarında yangın söndürme tesisatı. 
iddiası da tahakkuk ederse ölenler on nın tamam olup olmadığını tetkike 
sekizi bulacaktır. Burnovanm Naldö- ba§lamıştır. 

ken köyünden Gülistan kocasının bir Vekaletin Tamimi 
haftadanber bu depoda çalıştığınıi Izmirdeki son infılak faciası dola· 
söylemektedir. Fakat, zabıtaca bu id- yısile, Dahiliye Vekaleti, bütün vali. 
dianın hakikati tespit edilememiştir. liklere yeni bir emir göndermiştir. Bu 
Çünkü 0 gün çalışan işçilerin arasın- emre göre, parlayıcı madde depolari 
da Gülistanın kocası Ibrahimin çalış le fabrika ve sınai müesseseleri de 
tığını kimse görmemiştir . derhal yangın söndürme tertibatı ya 
Diğer taraftan depo açılacağı zar pılacakt1r. lcap eden tesisatı yaptırmı 

man bütün fenni tesisatın tamamla- yanlardan birinci defa para ce1..ası a
nacağına dair gümrüğe verilen beyan lınacak, tekerrüründe müessese faa
namede taahhüt edilen şeylerin hiçbı liyetten menolunacaktır. 

Ç in - Japon 
ihtilafı 

Londra - Roma 
Yaklaşması 

(Başı l incide) (Başı ı incide) 
kumet kaynaklan tarafından neşro- İtalyanın istediği zaman Berlin -
lunan beyannamelerde Çinin 40 mil. Roma mihverini kırabileceğini goster 
yon asker çıkarabileceği ve bunlarla mek midir? Yahut miıfrit faşistleri 
düşmanı püskürterek muvaffak ola- oyalamak ve İngiltere ile İtaly.a a
cağı söylenmektedir. Hükumet 20den rasmda Akdenizde faikıyet yüzünden 
yirmi beşine kadar işe yarıyan bütün bir harp kopması tehlikesınin bel'W· 
erkekleri silah altına davet etmiştir. raf olduğunu anlatmak mıdır? 

Çine gönüllü yazılan Muhakkak olan tek nokta, pek es-
Amerikalılar ki bir diplomatik oyunun oynandığı 

ve oyunun inkişaf ettikçe kendini 
Çin parlamentosu dün fevkalade iç göstereceğidir. Fakat, lngi1terenin 

timaa çağınlmış ve bu içtima fevka- sol mahafıline göre, bu yolda da hiç 
lade alaka uyandırmıştır. . . b' · k' f "rülmemektcdir. Bilhas-. ·· }" ı b cı ıstı ır ın ışa go 

Çindekı mus uman ar, ya an .• • sa Mister Eden'in Romava gitmesi. 
laya mukavemet hususunda dıger . . . • 

. .1 b' l'kt h k t tm'ı tngılterenın Habe.5 1lha kını kolayhk-h m en ır ı e are e e -
. 1 b' t k be la tanıması, yahut Lokamo ıkonuşma 

ye karar vermış er ve ır a ım • k d k b ı, iht' . . larmın ya ın a vu u u.ması ı-
yannameler neşretmışlerdır. ali . d ft 

. .11• "d f k f m en son erece zayı ır. 
Nankindekı mı ı mu a aa on e-

ransmın kat'i kararının pek yakında Sovyet mahaliline göre 
verilmesi mümkün olmasına rağmen, Rus mahafılıne göre, lngiltere -
Çin ile Japonya arasında, Tokyodan İtalya anlaşmasın~ ınan~~k. ve ehem 
ki Çin elçisi vasıtasiyle, müzakerele- ~ıyet verm~k dogru degıldi~" lzves· 
rin devam etmekte bulunduğu sanı!- tıya gazetesı, bu me\·zua daır yazdı-

ktadır. Her halde, Çinin her türlü ğı bir makalede İngiliz - İtalyan 
~.alh u hal suretleri şanslannı tam görüşmelerine heyeti umumiyesi iti-
su ç 'l h . t . . 

tte istimal etmeden harbe karar J ban e e emmıye venmenın mevsım-
sure . ld - .. l d'k b · cegı·· muhakkak addolunmak- sız o ugunu soy e ı ten sonra u 
ftrm~ . 
ad anlaşmanın Fııanco'ya muharıp hak-

t ır. ... kı vermek esasına dayandığını, başka 
Çin, herıeye ragmen karıı devletlerin bu hususta İngiltereyi ta-

koyacak kip edeceklenni farzetmenin yanlış o-
Vaşington, 7 (A.A.) - Binlerce A- lacağını, lngil~ere~in bu hatası yü
'kalının çın tayyare kıtalanna zünden ademı mudahale davasının 

merı d - hl'k . ·· "ll" yazıldığı hakkın a yabancı tam bir akamete ugramak tc ı esı 
gonu u d - .. l kt d' 1z memleketlerde deveran e e~ ~ayia- altında kaldı?'ını soy eme e ır. . -

1 evaben, hükfıınet daıresı, bu vestiya'ya gore, meselenın hallı dıp-
ara c . b' l" . al l" .. d d .. üll .. kaydından hıç ır ma umatı lomatık mane\T ar p anı ıçın en e-

gon u ed' . k . t 
ı d • nı bildinnekt ır. ğil, A vrupada fa.şıst as erı aarru-

0 ma ıgı f'l A · k fiil' • t db' 1 
1 i haber alan maha ı , merıka zuna nihayet verece ı e ır er 

t y klarmda gönüllü kaydının kanu sahasındadır. 
n:~r~asak olduğunu. fakat serbestçe Franaız matbuatı ayni fikirde 
Amerikadan Çine hareket eden Ame- Fransız matbuatı ise, bu meseleye 
rikalılarm orada gonüll~ kaydol~na. karşı, tabü olarak derin alaka. gos
bileceklerini tebarüz ettirmektedır. termekte, fakat elbırliğile, nıektup 

6 Ay Hapis 
Taksimde tramvay içinde Bozkurt 

oteli kiracısı Hayrinin cebinden p~ra-
.-alarken cürmümeşhut hahnde 

sını '-""" . d" r 
yakalanan sabıkalı H~yrı un as ıye 
birinci ceza mahkemesı tarafından al
tı ay hapse mahkum edilmiştir. 

ziyaretine gelmişler. Küçücük sevim-

1. k Ankarada okuyor. Yemekten 1 iZ . 

teatisinden miispet bir netice çıkmı
yacağını yazmaktadırlar. 

Ayni gazeteJerin Londra muhabir
lerinin yazdığına göre, İngiltere, İtal 
yanın yapmış olduklarını kolay ko -
lay unutamaz. İtalyan - İngiliz mü
nasebetlerinin düzelmesi ise katiyyen 
Fransız - İngiliz dostluğunu bo1.a
cak mahiyette değildir. üstelik 
Charberlain'nin mektubunda hiçbir 
vait bulunmadığı için, İtalyan pro-

muzesı 
(Başı 8 incide) 

ler, ) alnız bu kazandan ibaret de
ğil kı! Vaktile yaramaz çocukla • 
rın başından geçirdıkleri Baba Ca
f erin tesbihinden tutun da, ölU ana 
smdan mezarda doğduğu için Kud
retullah adı verilen rahmetli De
de efendinin resmine kadar, km, 
ne ele geçirmişse, İnkılap müzesi
ne göndermiş! 

Halbuki yannın 1'-0Cuklan, 
inkılap miizesinde ilk önce, 

o inkılabı ~ aratanlann hatıralan
m an~acaklar. Bir takım Şeyhle
rin kiilahmı orta~ a dikip etrafına 
kalemt raşlan, makasları, hokkala
rı, lifleri, dh itleri dizmekle, dn·ar
lara l\lelling'den kopye edilmlı; ~ 
on tablo asıp, kırk elli bin nüsha 
e ki gazete, se.kiz on bin cilt ki
tap toplamakla, lnkılaı• müzesi ku 
rulmuş olmaz • 

l'a, tam rnii.nasile \'e kelimenin 
biitiin he,betilc bir inkılap müzesi 
hazırlanz: l'ahut ta halim ziyare
tine bir türlii açılamıyan bu örüm
cek ),1\ asına başka bir i im bu· 
lunız! 

Roosevelt'in 
Geleceği 
Tahakkuk ediyor 

{Başı 1 incide) 
ve haftalık saatleri gelince Cümhur
reisi ile mutlaka konuşurlar. 

Cümhurreisinin "Havadis şahinle· 
ri,, ile haftalık toplantılarından birin
de gazetecılerden biri ~u suali IOr• 
muştur: 

_ Atatürkle teati edilen mektupla-
rın manası nedir? 

Türkiyeye gitmekten bahsediyonıu· 
nuz. Atattlrkün, Türkiyeyi ziyaret 
hakkındaki davetini kabul etmek ni
yetinde misiniz? 

Bay Roosevelt, şu cevabı vermiı· 
tir: 

- Az bir zaman içinde Türkiyede 
vücut bulan yenilik ve terakki ham· 
leleri karşısında samimi bir hayran
lık duyuyorum. Bunlan yaratan ön
derle şahsen tanışmak en büyük eme· 
limdır. Beyaz Ev yükünden kurtulup 
Amerika harıcine seyahat etmek im
kanını ele geçirir geçirmek ilk itim 
Türkiyeyi zıyaret etmek, orada ku• 
rulan yenı varlığı kendi gözümle gör 
mek ve bunları yaratan yüksek uı• 
sanla şahsen tanışmak olacaktır.,, 

Aiansın Bir Tashihi 
Ankara, 7 (A.A.) - 5 ağustos ta

nhli üçüncü bültenimizin beşinci aa
yıfasında ipekli mamulatımız hakkın
da intişar eden tebliğ, "İktısat Ve
kaletinden,. verılmiş olduğu halde 
yanlışlıkla "Sanayi Umum Müdürlü· 
ğiinden bildirildiği,, şeklinde çıkl1llf
tır. Tashih ederiz. 

pagaııdası bu işı büytiJtımekle acemı
lik yapmış ve Fransa - Rusya - la
panya efıkarı umunıiyesini velveleye 
vermiştir. • 

Hiilasa, mektuplara rağmen vazi
yette hiçbir değişiklik yoktur. 

Echo de Paris gazetesi İtalyanm 
Paris sefili ile Chautemps'm konuş

masını ehemmiyetle kaydettikten 
sonra sefirin İngiliz - İtalyan yak· 
!aşmasının :F'ransız - İtalyan yaklllf 
masım doğuracağını söylediğini anla 
tıyor ve Habeşistan ilhakını tanıma
nın kolay kolay miimkün o\mıyaca
ğmı, Fransanın dileklerini şu .,e
kilde gösteriyor: ''Fransa Balear a
dalarının tahliyesini ve Akdenizde 
İngiliz ve Fransa muvasala yollarmm 
serbest bırakılmasını, Tunus hin· 
derlandı hakkında Mussolini ile 
Laval arasında imzalanan, fdtat tat 
biki mütemadiyen tehir edilen itill
fın meriycte konmasını ve Fransa
nm Habeşistandaki menfaatlerinm 
himayesini istemektedir.,, 

sonra ailenin 10 aylık erkek yavrusı-
le tanıştık. Kocaman bir odada yapa
yalnız yatakta bizi tebessümlerle ka:· 
şıladı. Bu yavru, lsveçin en .i.ıc:.ıeınış 
sanati olan sıhhatli çocuk buyutmek 
sanatinin canlı bir örneği halinde idi. 

A li Çetinkaya Salı günü 
dönüyor 

Tabip Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürli.iğünden: 
Ankara, 7 (A.A.) - lsveç ve Al

man hükumetlerinin davetini kabul 
ile bu iki memleHette bir tetkik seya
hatine çıkmış olan Nafia Vekili B. 
Ali Çetin kaya, bu seyahatlerini fay
dalı bir şekilde ikmal etmiş. bu ara
da her iki devlet reisleri tarafından 
kabul edilmiştir. Haber aldığımıza 
göre, Nafia Vekilimiz salı sabahı eks
presle Milnih'ten tstanbula gelmiş 
bulunacaktır. 

Ankara civarındaki müesseseler için iki tabip alınacaktır. Isteklilerba 
şartları anlamak ürere umum müdürlük sıhhat şubesine müracaatları. 412' 

iktısat Vekaletinden: 
San'at mekteplerinin elektrik kısmından mezun olup askerliğini biti· 

renlerden lktısat Vekaleti ölçüler ve Ayar Müdürlüğü için elektrikçi 
ayar fen memurları alınacaktır. 

Şeraiti haiz olanlann en kısa zamanda evrakı müsbiteleri ve şimdiye 
kadar çalıştıkları yerlerden aldıkları bonservislerıle birlıkte Ankarada 
Olçüler ve Ayar Müdürliiğüne müracaat etmeJeri. (2535) ( 4944) 
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İşlerini Ayağı 
İle Gören Kol· 

• • 

Boluda imar Çalışmaları 

suz lhtıyar 
Sıvas (TAN) - Sultan köyünde 1 

anadan kolsuz doğı:nuş ve artık ihti
yarlamış Yusuf, isminde bir vatan -
daş vardır. 

Yol lnşaa~ı Büyük 
Bir Hızla ilerliyor 

Bir Orta Orman Mektebi Açı~ması 
için Hazırlıklara Başlandı 

Uç kardeşi ile babası bir kaya altın 
da ezilerek öldükten sonra Yufusun 
bütün işleri amcasının oğlu ile iki ka
nsına kalmıştır. İki kız çocuk sahibi 
olan bu ihtiyar, 54 yaşında olmasına 
rağmen bir erk~ çocuk sahibi ol -
mak istiyor, "param olsa, kanun da 
müsaade etse de bir kere daha evlen
sem ! ,, diyor. 

Yusufun en üzüldüğü nokta, kol
lan olmadığı için kendi kendine ye -
mek yiyemesi, daima başkalarına 

muhtaç olmasıdır. Maamafih Yusuf 
ayaklarile birçok işleri çok güzel gö 
rüyor. Kutudan kibrit çıkarıp kendi 
sigarasını ve başkalarınnı«ini yaka
biliyor. Yine ayaklarile pek güzel ve 
okunaklı yazı yazıyor, hesap yapı
yor, kitap sahifelerini açabiliyor, şi
fe8ini çıkarıp lamba yakabiliyor. 

Erzurumda inşaat 
Erzurum, (TAN) - Burada imar 

faaliyeti hızla ilerliyor. Halkevi, İn
hisarlar, bankalar, apartımanlar, ve 
:nümune evleri şehre yepyeni bir gü
%ellik verecektir. Yirmi dört köyde 
mektep, dört kazada da asri hü.lı:ü -
met binaları yapılmaktadır. 

Şimendifer inşaatı da bir hayli i
lerlemiştir. Erzuruım garının temel 
inşaatı bitirilmek üzeredir. 

Cellat Gölünün Kurutulması 
Bir Yıl Daha Uzıyacak 

lzmir, (TAN) - Cellat gölünün 
kurutulması ameliyesi bazı sebepler 
dolayisiyle bir sene daha uzatılmıştır. 
Ameliyenin bu müddet içinde süratlo 
tamamlanabilmesi için yem makine
ler ısmarlanmıştır. Bugüne kadar de
vMil eden çalışmalar neticesinde gö 
lün mühim bir kısmı kurutulmuştur. 

Anadoluda 
Sıcaklar 

Ödemiş, (TAN) - Sıcaklar son 
dereceyi bulmuştur. Hararet gölgede 
en az 35, öğleleri 40 derecedir. Son 
günlerde 44 dereceye kadar da çık -
mıştır. Hemen bugün Halk Muzdağı
na Köycüğe, Bayındır ilçelerine ve 
bahçelere çekilmişlerdir. 

• Erzurum, (TAN) - Bu j'Il Erzu-
rumda eşine rastlanmamış sıcaklar 

hüküm sürüyor. Hararet derecesi g-öl 
ıede 40 dereceyi bulmuştur. 

DEREDE BOCULDU 
lzmit, (TAN) - Mudusmuda, Do

layuz köyünden 10 yaşında Servet, 
derede yıicanırken boğulmuştur. 

lzmitte Yeni Tayinler 
İzmit, (TAN) Gölcük kaymakamı 

Rebü Şile kaymakamlığına tayin e
dilmiştir. Geyve müddeiumumiliğine 
Zara müddeiumumisi Reyhan, Ada
pazarı sulh ha.kimliğine aza muavini 
Ayşe tayin edilmişlerdir. 

Bolunun umumi görünüşü .. 

Bolu, (TAN) - Bolu valisi Salim 
G'iindoğan, muhtelif şehir işleri üze
rinde şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Nafıa, imar ve köy kalkınması 
üzerinde hassasiyetle çalışıyoruz. Ko 
caeli vilayeti hududundan Ankara vi 
18.yeti hududuna kadar olan 160 kilo 
metrelik yolun inşaatına başlanmış
tır. İki ay sonra muntazam bir hale 
gelmiş olacaktır. Bolu, Mudurnu, Göy 
nük yolları da tamir edilmiştir. 35 ki 
Iometre olan Abad yolu da yapılmış 
tır. Ayaş, Beypazarı yollarını köylü 
ler kendi arzulan ile tamamlamışlar
Jır. 

Hükumet konağı içindeki bahçe ge 
nişletilecek, buraya Atatürk heykeli 
yapılacaktır. Bunun için de bU çey 
12500 lira tahsisat konulmuştur. Hal 
kevleri inşası için Mudurnuya 6 bin, 
Geredeye 17 bin, Düzceye 5 bin lira 
veriLmiştir. Kaza sporcularına saha 
yapmak Uzere de 2 şer bin lira veri-

' 

lecektir. Gazetemize beyanatta bulunan 
Boluda bir orta orman mektebi a Bolu \1 alisi Salim Gündoğan 

çılacaktır. Sakarya mektebi binası bu 1 
na tahsis edilecel;t. ayrıca yeni bir tebinde bir çocuğun senevi ıına.sraf1 
mektep yapılacaktır. 25 liradır. Fakir olanları köy bütçe 

K.. k lk sinden okutulmektadır . ., 
oy a ınması Bolu valisi, halkın okumıya pek is-

Köy kalkınma işleri için umumi tekli olduğunu, Bolunun gittikçe in. 
meclis azaları toplanarak bir kongre kişaf etmekte buhınduğunu ilfı.ve et
yaptık. Bu kongreden alınan direk- Jn4;tir. 
tifler dairesinde köylünün kalkınma 
sına çalışıJmaktadır. Köylünün kal -
kmması için gelirini artımnak lazım
dır. Köy namına ekilen ta.rlanm hası 
!atını köyün gelirine tahsis etmek u 
sulünü Balıkesirde yaparak muvaf -
fak olduğum için burada da onu tat 
bik ediyorum. Çift başına 1 - 2 dö 
nüm tarla köylüye ektirilecek, hasıla 
tı köy sandığının geliri olacaktır. Bu 
sene Bolu vila.vetinde asgari 30 bin 
dönüm tarla e\ ilmiştir. Bunun bire 
üç verdiğini kabul edersek en aşağı 
yüz bin lira köy sandıklarına girmiş 
olacaktır. 

Köylünün okuması 

Köy çocuklarmm okutulması için 
11 köy yatı mektebi vardır. Yatı mek 

FUA DA 
PARAŞUT 
KULESİ 

İzmir (TAN Muhabirinden) - İz. 
mir Fuarının açılmasına ait hazırlık 
ların bitiıilmesi için gece ve gündüz 
çalışılmaktadır. Bu sene yeniden ya
pılan büyük asfalt yolun inşası biti 
rilmek üzeredir. Türk Hava Kuru -
mı.ınun 38 bin lira sarfiyle yaptır -
makta olduğu paraşüt kulesi inşaatı 
da bitmiştir. Kulenin küşat resmi ya 
pılacak olan havacılık bayramına yüz 
bin kişi kadar halk iştirak edecektir. 

Lüleburgaz da Sergi 
Fuar komitesi, fuarın açılması res 

minde bulundurulmaları için Vekille
rimize, mebuslanmııa ve daha bir -
çok zevata şimdiden davetiyeler gön 
dermiştir. 

Lfileburgaz, (TAN) -- Buradaki dikiş ve biçki yurdu halkevinde güzel 
bir sergi kurmuştur. Sergiyi, ilbay Hasip Koblan açmış, teşhir edilen 
e~ler ziyaretçilerin takdirlerini toplamıştır. Yukarıki resimde sergiden 
bir köşeyi görlıyoruz. 

Bu seneki fuarın her senekinden 
daha büyük bir alfıka kar.anacağı ve 
hükumetçe \•erilen serbest dö\"iz do 
la}isiyle fuarda satış yapılacağı için 
ziyaretçi adedinin geçen senenin iki 
misli olacağı tahmin ediliyor. 

Biga Tabakhaneleri Kasaba 

Haricine Kalkıyor 

Biga (TAN) - Kasabamızın en gü 
zel yerini işgal eden ve fena kokula
rilc o civarın havasını bozan dabak
hanelerin kasaba haricine çıkarılma
sına karar verilmişti. Dabak esnafı
na bu hususta verilen müddet hi
tam bulmuştcr. Dabaklar, Biga çayı 
kenarında ve karşı yakada müsait 
arsalar satın almışlardır •. 
Yakında be arsalara asri daba'kha

nele inşa edilecektir. 

r-~ 

Elmalıda Köy 
Büroları 

• • 
lyı Çalışıyor 

Sıtma Mücadelesi 

Devam Ediyor 

de 

Elmalı, (TAN) - Yjrmi bine ya· 

1 

' 
1 

1 

km nUfusunu elli iki parça köyünde 
barındıran ilçemizde iyi bir çalışma 
var. Köylerin hepsinde köy kanunu 
tatbik edilmekte, on kişilik bir büro 
köy işlerini ve kalkınma fa~liyetini 
idare etmektedir. Dört köyde de yeni 
den mektep binasr, sekiz köyde yeni 
modcle göre köy odaları, dört köyde 
de hamaım yapılması için bütçelere I 
tahsisat konulmuştur. İnşaata başla· 
nılmak üzeredir. ı 

Köylerimizin biribirine ve şehre o 
lan yolları bütün vesaitin geçmesine 1 
müsait olacak derecede düzgündür. 
926 senesinde kurulan köy sandıkları I 
sayesinde bugün bankada on dört kö 1 
ye ait 9240 lira vardır. Aynca yirmi 
altı köyün bütçelerinden 270 lira pa· 
ra birikmiştir. 

Köylerimizin 937 yılı tahsisatı 42 
bin liradır. 17 bin lirası şimdiden tah 

1 
sil edilmiştir. Bu sene icöy işlerinin 
her zamankinden daha canlı bir suret 
te başarılmasına çalışılmaktadır. 

Bataklık yüzünden ilçemizin otuz 
köyünde sıtma vardır. Doktor Ha
lidin başında bulunduğu heyet sıtma 
ile mücadele etmekte ve bataklıkla -
rın kurutulmasına çalışmaktadır. Srt 
ma miicadele mıntakasına Korkud"li 
ilçesi de dahildir. Fakat, orada Elma
hdakine nazaran sıtma daha azdır. 
Bu mUcndele sonunda, mühim bir 
bataklık olan Kara.göl kurutulacak-
tır. 

Bingöl Sıhhat Müdürlüğü 

Sıvas (TAN) - Merkez doktoru 
Cemal a~er:-tertıan elli beş lira. ma
aşla Bingöl sıhhat müdürlüğüne ta 
yin olunmuştur. 

Sıvaa Liselileri Kamptan 
Döndüler 

Sıvas, (TAN) - Lise talebesi Pa.,a 
fabrikasında kurdukları kamptan 
dönmüşler, askeri derslerde büyük 
muvaffakiyet göstermişlerdir. 

Gölcükte Bir Boğulma 

Ödemiş (TAN) - Bozdoğanlı 18 

yaşında bir genç yüzme bilmediği 
halde yıkanmaık için girdiği gölcükte 
boğulmuştur. 

Konyada Tifo 
Konya - Milnfcrit tifo vakalan 

görüldüğiinden lazımgelen tedbirler 
alınmıştır. Mülhakattan gelenlerle 
beraber tifoya tutulanların 13 ü bul- I 
duğu tesbit olunmuştnır. 

Ankarada b:r r _s:m 
sergısı 

Genç ressamlarımızdan Tekirdağ 

ortaoirnl resim muallimi Esat Subaşı 
ağustos ayı zarfında Ankarada bir 
resim sergisi aç.acaktır. Ankara hal
kevinde açılacak olan bu sergide E
sat Subaşının elliden fazla eseri bu
lunacaktır. 

Belediye nizam'arına 
aykın hareket etmişler 
Beyoğlunda Abanoz sokağında be

lediye nizamlarına aykırı hareket 
eden 4 umumi ev kapatılmıştır. Bu 
arada, Meri hıminde bir kadının evi 
ni gizli randevu evi haline girdiği an
la.J]ılmış, cürmü meşhut yapılarak i
çerideki kadınlar yakalanmıştır. Ev 
mühiirlenmiştir. Meri müddeiumumi 

1 
liğe verilmiştir. 

ZA Yl: Aksum vapuru ile İtalya
ya gönderdiğim Taze balıklara ait 
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasın
dan aldığım No. 1280/18960 ve 11-
12-36 tarihli menşe şahadctname
sini zayi etmekle bir ikincisi alına
cağından eskisinin hiçbir hüküm ve 
kıymeti olmadığı illn olunur. Nuri 
Ali Hamamcı oğlu 333. 

1 

Hayatta Muvaffak 
Olmak ister misiniz? 

Gcuson isminde bir müellif hayatta muvallakı· 
yetin bütün anahtarlarını afağıdaki kitaplarda ver· 
mi1tir: • Müşküllerle 

Mücadele 
Dr. Gasaon diyor ki: 
"Bu eser dinamitle doldurul 

mu.tur. Bunun gayesi, bir 
çok İf sahiplerini mahveden 
atalet ve korkaklığı berhava 
etmektir. Bu kitap cesaret • 
lerini kaybetmek üzere olan· 
lara kurtuluş yol ve vasıta • 
lannı gösterir. Bu kitap 

mü}külleri yenmek istiyen 
herkes için yazılmıştır. Bu kitap bot sözler, "evet 
efendim, hakkınız var,, "başüstüneler., kitabı değil-

• 
dir. Ben bir nazariyeler kitabı değil, umumi çareler 
kitabı yazdım.,, Fiyatı 75 kuruş. 

• 
Kendini 

Tanır mısın ? 

f~so .. 
·2~ 

Dünyada en mühim şey in· 
sanın kendi ..-arlığıdır. Bü • 
tün öteki 'eyler teferrüat • 
tan ibarettir. Kendinizi ta .. 
nımak istiyor musunuz? 
Kendi kabiliyetinizi, kendi 
varlığınızı, kendi hususiye .. -
lerinizi tanımanın ve bun -
ları iyi yolda kullanmanın 

/Jifltıı• 
'Q1111 Ds11 il~ 

11rrın1 öğrenmek istiyorsanız 

bu kitabı okuyunuz. Fi. 75 Kr. 

Talih 
• 
Sensin 

Talihini 'baş1<a yerlerde ara• 
ma. Talih bizzat sensin. Elve 

rir ki bunu bilesin ve bun • 

dan istifade edesin. Talihini 

ba,ka yerlerde arıyanlar, ha

fifler, zavallılar ve mağlup· 

lardır. Bu kitap size talihi· 

nizi öğretecektir. Fi 75 Kr. 

• f eni Müşteri 
Bulmak San'atı 

Dr. Gauon diyor ki: 

''T etkikatmı neticesinde 
gördüğüm hakikat fudur ki, 

her tacir hu kitapta göster -
diğim usulleri tatbik etmek 
suretile bir iki sene gibi kısa 

11:~1 ,.,0 / bir zaman içinde mü, teri le -
~4'4,y o~,,.~ rin adedini bir misli arttı • .. ,,. 

...,....._ 4 l'"I rabilir. Mütteri arayıp bul-

mak bir aan'attır ki, bunu 
pek az kim~e bilir. Ben bu kitabımda size bu san' 
ati öğretiyorum.,, 

Fiyatı 50 kuruş .. 

• 
ideal Büro 

Bu kitap bürolannın İf çı

karma kudretini artırmak 

istiyenler, için kısa, fakat a· 
meli bir kitaptır. O aize az 
masraflarla çok İf nasıl çı

karılabileceğini gösterir. F e
na ve yanhş büro usulleri 
yüzünden geri kalan, hatta 
zarar eden veya batan mües
sese,er sayılamıyacak ka

dar çoktur. Bu k:tap, bu gibileri kurtarmak için ya
zılmıftır. Fiyatı 50 Kurut. 

• Doktor Gauon'un bu ıaylaJa gördüğünüz eserleri· 
ni iJarehanemizden alabilirsiniz. lstanbulda bulun• 
miyanlar, bedellerini posta pulu olarak idarehane -

mize gönderebilirler. 

ISTANBUL "TAN,, MATBAASINDA 
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''F 
-'.F'en 

ser a 8İYas t H bo 1"· Enıevtler e ·· alif eler siya-
\• Yle Yaprnak . ve Abbasiler de 
• anıı§ sı·'-.,... ıstenıedilcr mi., Bu 
~ ,,...,et ·· · ·· 
tni ınUslUrnanı YUzUuden, miiyonlar 

? .. Oğluın. ~. kanına girmediler 
ta.nat tahtı • Uıkkat et ... Daha sal 
bir hUku .... dna ayak basarken kanlı 
e q' ar 1 ' un. 0 nııya hazırlanıyor 

biye ba · 
Şah l gırdı. 

h snıa·1 a attı. 1 
' korkunç bir kahka. 

-~ kuındare 0~~r? .. Tek, miskin bir hü-
t» UIJ a Yirn d ıye ın a ... 
Sn lrJldandı. 

~ ray avlu . 
1 

:J, bır Yiiru ~undakı Mehter takı • 
11ıtıı"tı. lr Yuş havası ~almıya baş 

halk ~l'J.eydanı d ld . 
t. ın alk o uran bınlerce 
e;U't ış sesle · k tı gibi d n, orkunç bir u. 
Şah t ~lgalannııştı. 

l'lıll' sınaıl b' d _J bi Şeınsetti~ ır ~nb~ve başını ~ 
Bert ve rn e. çevırmışti. Çelik gi

..... c·d . etin bir sesle: 
h 1 elirn ·, 
~ıni§ti. nıı ... 

bu ir Şernsetti · g g rıç hüıt" n, ılk defa olarak 
Uerek: Unıdarın karşısında e-

i; Beu, Şahı · 1Ye cev rn .. Ferman, sizin ... 
Şah ı a~ vermişti. 

lıstu S?naı1 b ıı ne, rna - ' eınbeyaz bir atın 
' kııruı grur ve şılhane bir eda 

tı~ıı kıı:U§tu. Başındaki yeşil sa
~lıtıas1ı 

8 
tacın üzerinde yükselen 

u. orguç hafif hafif titriyor-
Sankı ~.;..... • kırk 

1 "'
1ıdar 1.,.. Yıllık pişkin bir hü. 

~ll «.ılŞ gi b. \> alkışlar • ı, etrafında yükse-
! ;ınız vak·~ lakayt, görUnüyordu. 
~ ~ katdı~ vakit sağ kolunu ha
t.Uettar YU~~r; pannaklarrnda kıy 

ne ko~'U . er parhyan elini göğ
Sara"' P 1ndlriyordu 

o~· .,,n · 
ı:;ıunu taı .. Penceresinde gözlerilc 

tıun lr•~ l\lp d , 
tı .... P'kle .e en Alemşah Banu-
~Jıyol'du. ;nde birer damla yaş 

dın, deı-;k u h ve dirayeti 
...... lı • "I dA..: • • • . 

1, Qe" k ....... n ıçını çekıvor: 
.ıı:ı.· ·'• adi . ~ 11l bugu .. r Allah!. Şah lsmai-
t~ İçin, bi~unu dı: bana gösterdi. 
. , eyıın ?. ;enı kı sana nasıl şük
llı l' "e iftiha u. a~da, büyUk bir sü
d ~ınanaa r ~.çındeyim. Fakat ay
~~ !le tit ' buyUk bir azap ve en
~ ltıaıJiın ;e~ekteyim ... Eğer Şah 
~~a. ~ok ed~~ı~.rini yapmıya kal. 
g ··· Senel buYUk pir felaket ola
~gı YUzu erdenberi, saltanat knv-

dallıııa kı~~~ milyonlarca insanın 
l~ llıe~ep 1!? gibi, bundan sonra 
ı... ll'ıilyonırnucadeleleri yiizünden, 
~e~ba onu a~ca insan kınlacak ... 

~~il 11 n fıkrini bu yanlış hare 
biye d~sıı Çeldirsem ... 
Şah ı şUnUyordu 

ta_~. sınai] b . 
Ok 'Ye gel : ~ muhteşem alayla, 
dı 11~ hu~ış~. Namına, ilk defe. 
~r~ı!Jti. l'e be ıl? hükümdar ilan e
ti :nete d _şckkUI eden bu yeni hU
t ll1ı1 llk e, .~rdebil tekkesi tarika-
8~ nıuessi · ş d... ııe ı~ sı eyh Saffetinin 
l~ lıtıişu !et.en (Safevi hükmeti) 

l) · <Hicret 906 • Milat 

1( 
anı. fırhna 

iat . . 
tı. . tanı rn~rasımı ve şenlikleri 
1 l3utun 'l' hır. hafta devam etmiş-

11<!<!1erıe ,.eb:ız şehri emsalsiz eğ
lıkliC!rJtes akıt geçirmişlerdi. 
lt ol'tad ' §en ve memnundu. Ar
r. lşacaıt ha. saltanat davasına kal-
"Ori;~ IÇb' 
tle;'4!lnıedı •· ır. ~kkoyunlu Prensi 
ha arn ede gı ıçın, senelerdenberi 
biı~~t bu1d: ~anlı mücadelelerin ni-
11.:ı. ır lti b gu zannediliyor. Ve ta-
~\IJ\• • u d .l'Ot<iu a, halkı memnun aon . 
~es ra ... liUk· 
~e • hiç §Ü Umd~r, gençti: Her-
i ~~ç hUku Phe etmıyordu kı, bu 
lij ~ti, bU~dar ; vaktini saray şen 
l'/lu zevltı k av eğlenceleri, türlü 
~(~ .. liaı~r ve sefahatlerle gcçi-

erıni ho ın zevklerini ve eğlen
\'ıne h § gôrecekti. 

t1-ıır> erkes U . 
hıt ". hUkunıd mıt ediyordu ki, 
ı~ l'ıiyet vere ar; halka geniş bir 
rııı1~ hitan, cek .. Artık, haksızlık· 
l)ıtı 1 tan bıka erecektir .. Halk, hak
haı~tu. 'Birtb?1ış, _usanmış, bizar ol
l~rtlld bul ırlerıle daimi müca.dele 
~ • her gUuna.n Akkoyunlu Prens
t ~ıı l'U .. , .... n en küçUk şüpheler ü-

"' ~· "''°rce ki . . t 011 lndanı şıyı tevkif ettire. 
ta bir a:-~a attırıyorlar.. Ve 

a bunlan cellatlara 
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1 E K O N o M i 1 

Yazan: Ziya Şakir 

A SIZiN •• 
Piyasaya 

Bol Meyva 
Geliyor 

teslim etmekten çekinmiyor1aröı. 
Fakat, şimdi.. Artık. saltanat 

rekabeti kalmamıştı. Bunun için, 
(falan, ve yahut filan Prense taraf 
tarlık) şüphesile hiç kimse kurban 
olmıyacaktı. 

Işte, bunları diişünen halk, ge
niş bir nefes almı§tı. Ve herkesin 
ümidi, genç hükümdarın bUtiln te
beasına bahşedeceği hürriyet ve 
refah ümitleri üzerinde toplanmış
tı. 

Daha sonra .. Yeni hükümdar da 
ho~a gitmişti .. Gençti. Güzeldi. Va
kar ve halavet sahibi idi. Hükume
tin ilanı günü, (Hasan Padişah 

mesçidi) ne gidip gelirken, at üze
rinde duruşu, herkesin kalplerini 
teshir etmi~ti. Biat merasimine iş
tirak edenler, tebrik için onun hu
zuruna girenler; onun şahane ta. 
vurlannı tarif ede ede bitirememek 
tel erdi. 

Ş aha iki buçuk yaşında ma
sum bir çocuk iken çile ve 

mihnet çekmiye ba§lıyarak, on al
tı senelik hayatını; hazan yerlerin 
dibinde, zindan köşelerinde.. Ba
zan de Geylan hakimi Şerif Hasan 
Hanın sarayında, ağnç tepelerin
de.. Lahcan kalesinin korkunç bir 
mağarayı andıran burcu içinde .. 
Ve daima ölüm tehditlerile geçiren 
bu genç hükümoar, elbette hürri
yet ve hayatın kıymetini herkes. 
ten daha iyi takdir edecek: 

- Mademki, bu kadar badire
lerden kurtuldum .. Hiçbir akıl ve 
hayalden geçmiyen bir tesadüfle, 
şu dünya saltanatına nail oldum. 
Ben de, sükun ve saadet içindt ya
~;ıyayım .. Tebeam da yaşasın. 

Diyecekti. 
Halk, böyle düştinHyordu, 
Fakat, Şah Ismail ? .. 
Acaba, o ne diişünüyordu ? ... 
Biz onun zihninden geçen §eyleri 

de birer birer sayarak, kehanet gös 
terecek değiliz ... Yalnız, hadisatı 
takip etmekle iktifa edeceğiz. 
Şah Ismail, (Safevi hükumeti) 

nin ilan edildiği günün ertesi saba. 
hı, halkın biat merasimini kabul 
etmiye hazırlanırken, bulunduğu o
dadan içeri. (veziri azam, Şemsed
din) girmişti. 
Şah Jsmail, büyük vezirini görür 

görmez. garip bir tebessümle 
- Geldiğine. ne iyi ettin. Ben de 

sana haber gönderecektim. 
Demişti. Ve sonra, aralarında 

§Öyle bir konuşma geçmişti: 
_ Ferman buyurunuz, Şahım • 

_ Dün .. Mesçide gideceğim es
nada .. Annemle aramızda küçük bir 
münakaşa geçti. Sen de orad~ i?in. 
Tnbii, konuştuklarımızı kamilen 
duydun, değil mi?. · 

- Beli, Sultanım. 
_ Pekala ... Sen, niçin bu müna-

kaşaya karışmadın ? .. Vezirim ol
mak hasebile senin de bir şeyler 
söylemen icap etmez mi idi?. · 

Bir zamanlar, Akkoyunlu hüküm 
darlarına Veziri 8.zamlık etmiş o
lan ihtiyar ve tecrübeli Emir Şem 
seddin, genç hükumdann bu söz
lerine karşı gülümsedi. Kelimelerin 
ü:>:erinde dura dura, şu cevabı ver-

di· 
·-Şahım!.. Hükumdarlar nezdin-

de .. En iyi .• Ve en makbul olan Ve
zir susmasını bilendir. 

Bu cevap, Şah Ismailin hoşuna 

gitmiFti. F.lindeki aynaya dikkat
le bakarak, biraz fazla yana çar. 
pılmış olan eJmaslr sorgucunu dü
zeltirken, sözüne devam etmişti; 

- Ala ... Çok ala ... Şu halde; se
nin kıymetini, bundan sonra daha 
fazla takdir edeceğim.. Ancak bir 
mesele var. Vezirler, hükümdarla
rının sordukları suallere, doğruca 
cevap verirler, değil mi? .. 

- Beli, Sultanım. 
- Şu halde, soruyorum, sana .. 

Dün; annemle münakaşa ederken, 
söylediğim sözlere ne dersin?. 

- Hak, derim Şahım. (1) 
- Pekala... Ben, bu düşündükle-

rimi yapabilecek miyim? .. 
- Bu sualinize, vaktilc Latince

den tercüme edilmiş bir kitapta 
gördüğüm, kısa bir cümle ile cevap 
vereceğim. 

- Söyle bakalım, o cümleyi. 
- Hükümdar düşünür.. Allah 

yapar. 

$ ah Ismail. bir anda elindeki 
aynayı yanındaki yastığın 

Uzerinc bıraktT. Bilyük bir:cHkk • 
le, Emir Şemseddinin gözlerinin 
içine baktı. Fısıltıyı andıran bir 
sesle, cümleyi tekrarladı: 

- HUkumdar, dilşünür.. Allah 
yapar ... 

(Arkası var) 

( 1 ) Buradaki (hak) kelime i, 
(doğru) manasınadır. 

' 

Kavun ve Karpuz 

Bollaşıyor 
1 lstanbul vilayeti ziraat mrntaka.sm-

1 
da bu senenin meyva mahsulü geçen 
senelerden çok iyidir. Bilhassa kay-

1 
sı, erik, armut ve şeftaliler iyi yetiş
miştir. En büyük ve nefis bardak el riklerile frenk armutları piyasaya 
gelmiştir. Erikler toptan 10 - 12 ve 
perakende 15 - 20, armutlar toptan 
15 - 17, perakende 20 - 25 kuruş
tur. Et şeftaliler çok büyük ve Bur
sa ayarmdadrr, toptan 15 - 17 ve 
perakende 20 - 22 kuruşa satılmak
tadır. 

Karpuz ve kavun 
Şehrimiz piyasasına her taraftan 

bol meyva getirilmektedir. Çeşitli 

karpuzlardan başka topatan, büyük 
kırlangıç, Kırkağaç ve çizgili kavun
ları da gelmiştir. Toptan fiyatlar pek 
ucuzdur. Cinslerine göre 5 - 15 ku

ruş arasındadır. 

Borsada Dün 
Yapılan Salış 

Dün Borsada Türk borcu üzerinde 
az muamele olmuştur. Borsa 14,70 
liradan açılmış ve 14,75 lirada kapan 
mıştır. Paris borsası dün kapalı oldu
ğundan telgraf gelmemiştir. Ergani 
hisseleri 95, Sıvas - Erzurum hisse
leri 97,25, Aı:;Jan çimentosu 13 li. da 
durmuştur. l\lerkez Bankası 92 lira
dır. Anadolu tahvil ve hisselerinoe 
hiçbir değişiklik yoktur. Merkez Ban
kası bir Ingiliz lirasına 630 kuruştan 
kı~et tesbit etmiştir. 

ACI ÇEKiRDEK PIY ASASi 
Ilıracat maddelerinden olan ve acı 

çekirdek adı verilen (zerdali çekirde
ği) piyasası da açılmıştır. Bu senenin 
acı çekirdekleri şimdiden kolsu 3A -
35 kuruş fiyat bulmu§tur. Kırşehir, 
Kayseri, Malatya mmtakalarrnda acı 
çekirdek boldur. 

Bahketinde n Şaşma ••• 
Şişmanlar mı daha !;Ok yaşar, 

zaj ıflar mı'! ilk bakışta: 
- Elbette şişmanlar dersiniz. .. 

Baksanı7..a. a lan gibi adam. Enine 
boyuına, yüzünden kan damlıyor. 
ŞUphesiz uzun ömiirlü olacak. Y~ 
nmdald cılızın bumunu ıksamz ... 
Hayatın gilçlüklerine nıı d daya. 
nır? 

Halbuki lstatistiklf'rin netiresi 
aksini gösteriyor. Bir hekim Ame
rikada lnrk üç hayat sigorta ~ir
ketine yazılı olanlarm ömilrlerlni 
tetkik etınl~. Bunlardan 185,579 ki 
tol ~lt-man, 530,108 kişi za~if. Ha
yat sigortalarında znyifiarın §iş. 

mnnlardan hemen iki misil fazla 
olrnuı 7.nyiflann koodilerinclen e
min olmaclıklarını gii teriyor. Ça
buk gideceklerini tahmin ederek 
hayat ~i~ortasrna ynzthyorlar. Bu
nunla beraber şişmanhırdan daha 
<;-0k yaı;;;ıyorlar \'e sigorta kumpnn 
yalnnnr karlı çıkanyorlar • 

Şi~manlarm bir~oğu • si~orta. 
şirketlerinin kavıtlanna bnkdırsa -
beyinlerine kan~ hücumundan, kalp 
ha'ttalıklarmdan, kBraCiğer hasta.
lıktanndn.n. böbrek ha.stahklarm
dan ~·ahut şeker hastalrğmdıuı, da 
ha ihti~"arlamadıın gidiyorlar. Bu. 
na karşılık :m~'lflarda verem has
talığı çok olmakla beraber umumi 
olarak ~işmanlardan daha. ~k ya .. 
ıyorlar. 

1 tatistikler bn kadar c:ok sayı
da ln!\an iizerlnde tutulduğu vakit 
neticesi inandıracak kadar ehem-

miyetli olur. Sigorta şirketleri 
• dııha doğrusu !;lrketlerin hekim
leri • istatistiklerine bakarak bir 
in~nnm uzun ömürlü olmasına ihti
mal bulunmak için ağırlığı neka... 
dar olma ı lazm1geleccğini de lml
muşlar: Uzun ömürlü olacak bir 
lnsn.nrn ağırlığı büluga erdiği yaş 
tan otuz ~·a.,ına. ıkadar ,.a ati ağır
lıktan takriben bes kilo fazladır. 
Ot.uz ~·aşmdan itibaren ağırlığı ya
,·a..5 ya\•aş azalarak elli yw mda va
sati al:'lrlıkt.an hiı; edilecek kadar 
az olur. 

VMati ağırlık ne demek olduğu
nu bilirsiniz: Herkesin bo~'U bir 
metrenin yukansmda. nekndar san
timetre gösteriyorsa o kadar kllo 
vasati ağırlık dtmektir. l\lcseln 1,65 
metre boyunda hir a'lamrn \'a.,ati 
ağırhği 6.5 kilodur. Fakat bu \'R· 

sati ı;ınyı büı;ıbütUn nnzari bir şeyi
dir. Omuzları geniş olnnlann vasa
ti sayıdan on kilo daha fazlaya ka
dar ha.klan \•ardır. Omuzlan dar 

olanlar da vasati ayıdan on kilo 

ya kadar daha az ağırlıkta olurlar 

sa zıt~,f sayılmazlar • 
Demek oluyor ki, uzun ömre alii

met olan ağırlık - va ati sa)ıda.n 
beş kllo fazla • şismaolık sayılma. 

sa da zayıflık demek te değildir. 

Buna balllu<:ti derler. 
Zaten, güzel endam baknnm

dan da en makbul olan balık eti de
ğil midır! Ne pt>k işman, D6 pek 
zayıf, balıketinden şaşma, <lerler. 

Ege Mahsulleri Kıymetleniyor 

Yaş l'züm lhr c t 
Yakında Baş ıy 

Üzüm kurumu müdürü, tetkikler 
yapmak Üzere Avrupaya g:ttı 
İzmirde kurulan üzüm ve incir istihsal kooperatifi ile satış koo

peratiflerinden başka bir de ihracat kurumu tesis edilmiştir. Bu 
kuruma 1, Bankasile Ziraat Bankası bet milyon lira sermaye 
vermişlerdir. Kurum, Ege mıntakaaı baf mahsullerile diğer muh. 
telif mahsulatın ihracatını kolaylattırmak için faaliyete geç· 
mi,tir. 
Kurumun ambalaj, derleme, nak- ı 

liye, muhafaza ve standart işlerinde 
fenni usullerle çalışacak tesisatı o
ıacakbr. Bu itibarla yeni ıhracat sir
keti Ege mahsullerini kı):metlendir
me bakımından çok ehemmiyetli biı 

i~ görmilş olacaktır. Kurum mü.ı:lilril 
l.~mail Hakkı şehrimize gE>lerek aliı.
kndarlarla görüşmüş ve Avrupaya 
hareket etmiştir. lsmail Hakkı, Po
lonya, Almanya, ve lngilterede tet
kikler yapacak ve ihracat mahımııe
rimiz için büyük firmalarla görüşe
cektfr. Haber verildiğine göre, bu se
ne yaş meyva ihracatı anbalaj ve ka
lite bakımından iyi not kazanmıştır. 
Londraya tecrübe için gönderiien 
1400 karpuzdan yalnız yedi tanesi e
zilmiş. diğerleri milkemmel olarak ve 
iyi fiyatlarla piyasaya çıkarılmıştır. 

/zmir üzümleri bollaştı 
Taze üzüm çeşıtlcrinden Izmirin 

çekirdeksiz sultanisi ile çavuş üziim
leri piyasada bollaşmıştır. Çekirdek
siz sultaninin toptan kilosu 11 - ..ı.3 
ve perakende kilosu 17 - 20 kuruş
tur. Bozcaadndnn getirilen ve iyi ça
vuştan az farklı olan Bozcaada ça
~uşu toptan 23 - 24 ve perakende 
2" - 32 kuruştan satılmıştır. Asıl 
iyi çavuş olan Tavşancıl çavu11u pi· 
yasada az.dır. Çünkü buralardan fnz
la mal gelmemiştir. Bunlann da fi
yatı toptan 14 - 15 ve perak~ndc 
20 - 25 kuruş arasındadır. 

VA NA SERGiSi 
Ağustosun on beşinde Bulgarista· 

run Vama şehrinde altıncı beynelmi
lel sergisi açılacaktır. Türkofis, bu 
sergiye iştirak için Ticaret odamız 

vasıtasile tüccarlarımıza malfımn.t ver 
miştir. 

EORSA 
7 Ağusto::; cur-ıartesı 
PAHALAR 

Sterlin 626,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 90,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahm.i 18,50 
lsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 75.-
Şilin Avusturya21.-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pcngo 21.-
Ley 12.-
Dinar 48,-
Kron lsvec 30.-
Altın 1051,-
Banknot. 256,-

Ç EK L 1<; R 

631,-
126,-
100,-
115,-
84.-
23,-

580,-
23.-
70,-
84,-
23.-
31,
ı:t-
25,-
14,-
52,-
32.-

1052,-
257,-

Londra 630,- 630,-
N ev-York • 0,7907 0.78975 
Paris 21,0825 21,09 
Milft.no 15,0270 15,0270 
Brtiksel 4,6960 4,6975 
Atina 86,7460 86,7460 

12 
Tifti s 

Bu hafta 100 balya Kırşehir mnlı 
yapağı satılmıştır. Bu mallnrrn kilosu 
56 kuruştan verilmiştir. 

Piyasa nispeten gevşek devam 
etmektedir. Tiftik piyasası on beş 
gündenberi biraz durgun giderken bu 
hafta 1244 balye tiftik satışı olmuş 
ve piyasa canlanmışbr. Kastamonu, 
Eskişehir, Kütahya ve bu ayarda o
lan malların kilosu 130 kuruştan ve 
17 ,06 kuruştan 83 baş kızıl kaı aman, 
Kırşehır ile aynı ayarda olan mallar 
ise kilosu 123 kurustan satrlmıstır. 

Bu hafta piyasanın yükselmesıne ıh
timal verilmektedir. 

Hayvan orsası da 
Evvelki gün hayvan borsasında ki· 

losu vasati 17,23 kuruştan 2283 baş 

beyaz karaman koyunu ve kilosu 
18,92 kuruştan 356 dağlıç, 17 kuruş
tan 8 baş kıvırcık ve kilosu 20,80 ku-
ruştan 1545 kUZll ile-büyUk baş MY 

vanlnrdan kilosu 13 kuı uştan 80 (). 
küz, 11,98 kuruştan 9 inek, 12 kumş
tan 11 dana, 10 kuruştan bir manda 
ile kilosu 11,13 ten 12 malak satılmılJ 
vı: bu hayvanlar mezbahada kcsııını~
tir. 

DON GELEN BUGDAYLAR 
Dün şehrimi1..e on dört vagon buğ· 

day, dört vagon Tavşanlı ve Kütah· 
ya arpası, iki vagon Yerköyden ya· 
pağı, bir vagon Ankara çavdarı gel· 
miştir. Buğdaylar arasında beş vagon 
Polatlı ve diğerleri Alpıköy ve Beylik 
ahırın bu seneki mahsulüdür. Piyasa
evvelki günün aynidir. Fıyatlarda 

yükseliş olmamıştır. Gelen malların 
az bir kısmı satılabilmıştir. Satıcılar 
yüksek fiyat aradıkları için piyasa 
gevşek olarak kapanmıştır. 

7-S-1937 
fı'll'AfLAR 

Cinsi Aşağı 

K P. 
Buğday yumuşak 6 5 

" sert 
Arpa 
Mısır sarı 

Kuşyemi 

Zeytinyağı 2. el 
Susam yağı 
Çavdar 

5 15 
4 17% 

5 1 
9 25 

55 
43 
4 25 

GELE.N 

Yukan 
K P. 

6 16 
6-
24 20 
5 5 

45 20 

Buğday 283 Ton 
Çavdar 15 Ton 
Arpa 70 Ton Cenevre 3,4425 3,4425 

.A.msterd. 1,4310 1,4340 Kepek 15 Ton 
Prag 22.6587 22,6587 
Viyana 4,1857 .4.1857 
Madrid 13,37 13.73 
Bertin 1,9654 1.9654 
Varşova 4,1810 4,1810 
Sofya 63,4825 63,4825 

Yapak 2 ' Ton 
Un 75 Ton 
Nohut 13 3 4 
Tiftik 5 1 2 
Kıl 1 

Budapeşte 3,9880 3,9880 
Bilkreş 106,6666 106,6666 
Belgrad 34,2857 34.2857 
Yokohama 2,7268 2,7263 
Moskova 20.40 20,40 
Stokholm 3,0787 3,0787 

Af yon 1 4 
DIŞ Fll1 Al'LAH 

Buğday: Liverpul 6.-
,, : Şikago 5,2~ 

,, :Vinipck 5.81 
Arpa: Anvers 5.15 
Mısır: Londra 3,77 
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EN GÜZEL 
f;;'AlMAR 
\.!,~it10R 

" Bu srrrı hiçbir vakit 
ıevcime ifşa etmedim,, 

''l;iımdı, eskısınden dana fazla sevi
şiyoruz. Halbuki bir müddet, mu
habbeti ve sevgisi azalmıştı. f ı bebini 
de biliyordum. Buruşukluklarım, be
ni 50 yaşlarında ve adeta ihtiyarla
mış gibi gösteriyorlu. Bugün ise 30 
dan noksan görünüyorum. Zevcim 
bunun sırrına vakıf değildir. Fakat, 
bunu da yegane cild unsuru olan 
Tokalan kremine medyunum. Kul-

ı . 
lanmağa başladığım günden bir gHn 
sonra ne kadar genç ve ne kadcır 
taze görünüyorum.,, Tokalon kremi
ni, cildin hiiceyrelerini gençfl{ faali
yetine irca için yegane vasıtadır. 
Terkibinde Viyanada yapılan şayanı 
hayret fenni keşfin cevheri olan 
"Biocel" mevcuddur. Ve cevher, genç 
ve sağlam cild hiiceyrelerini besli
yerck ikaz ve ihya eder. 

Siz de hu kadının raptı~mı 
~·apabilirsiniz. 

Siz de ycğane cild unsuru olan To
ka lon kremini kullanınız. Akşamla

rı yatmazdım evvel (pembe rengin
deki) Tokalon kremini ve sabahları 
(beyaz rengindeki) Tokalan kremini 
kullanmız. Mukavvii, besleyici ve be
yazlattcıdır. 

•==ne L~11. •& na • 
Daktilo Aranıyor 
Osmanlı Bankasında daktilograf 

olarak istihdam edılmek üzere iyi 
türkçe ve fransızca bilen Türk müs
lüman bir bayana ihtiyaç v.ardır. 

, .. 
Birıncı Işletme Mıntakasmda aşagıu.a mevkılerı, mıkdarları ve muhammen bedelleri yazılı balast ayrı ay:'l 

Bu vazifeye namzetliklerini koy
mak iı.teyen bayanlar hüviyetlerini 
müsbit evrak ile sertifika larını hami 
len ve müstacelen sabah saat 9 ile 10 
araRmda Bnnkanın Voyvoda cadde
sinde kain Galata Merkezinde Kişi fş
leri Servisine müracaat etmelidir
ler. 

kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. . . . . . 
Eksıltme 18-8-937 tarihindeki Çarşamba günü saat 15 de Haydarpaşa garı bınasmda bırıncı ışletme Ek-

siltme komisyonunca yapılacaktır. 
!steklilerin eksiltme şartnamesinde lstrni1en muvakkat teminat ve ı>vrak v e vesaikle teklif mektuplarını ek

sıltme günü ı:;aat 14 e kadar Komisyon Reisliğıne vermiş olmaları lazımdır. 
K AY : 20- Haziran 1335 tarihinde 

~ehit Niyazi Bey nlimııne ı 'kte
bindcn almış olduğum tasdiknamem 
za.yi olmuştur. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan olu
nur. Liman 1şlctme idaresinden Feh
mi Ülkümen. 

İstekliler, hu husustaki şartname ve mukavele projesinden Km. 186,40() deki ocağa a id olanım 145 kuruş 
bedeli mukabilinde, diğerlerini bilabedel Haydarpaşa j?;arındaki idare vez nesind~m .ı.labilirler. ( 4595) 
Balast ocağının mevk;i lhale eciilecck M3 rn ihzar M3 ın tahmıl Muhammen Muvakkat te-

mikdar bedeli bedeli bedel minat rnikdarı 
Lira Kuruş 

"1" 184,600 H. Paşa. _ Etl<işehir 10000 m3 130 kuruş 15 kuruş 14500 lira 1087 50 

" 3" 217,500 H. Paşa - Eskişehir 12000 m3 125 kuruş l:.> kuruş 16800 lir a 1260 00 

" 4" 40.000 Eskişehir - Afyon ~3000 m3 95 kuruş 12 kuruş 24610 lira 1845 75 
" !'\" 538,7!10 F,5kisehir _.Ankara :iOOO m3 135 kuruş 10 kuruş 7250 lira 543 75 

"€" 5~8,750 Eskişehir - Ankara 5000 m3 1 ":'l 'kuruş 10 kuruş 7250 lira 543 75 
• • • 

29 7-193i ve 2- 8-1937 tarihli ilanlarda iki numarad;:ı mukayyet kilometre 186,400 balast ocağından 
~'rıpılacak ihale görülen lüzuma binaen tehir edilmiştir. (486~) 

KAYIP: Eminönü Malmiidürlüğü
niin 1204 440 maas defteri numara
sile almakta olduğ~m maaşin senedi 
resmisini 29-7-937 tarihinde zayi 
ettiğimden dolayr yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. Yeniköy: Köybaşı caddesi 
349 No. da Ali kansı Şerife Behiye. 

lstanbul Defterdarı ğından: 

Büyükçarşıda: Kayserili oğlu sc.1rnğmda kain eski 33 35 
sayılı dükkanın tamamı. 

" il ,, Karamanlı oğlu sokağında kain 1 sayıll 
kagir dükkanın tamamı. 

E:i.içiikpazar: Si.ileymaniye caddesinde Dökmeciler sokağında 
kain eski ve yeni 91 sayılı dükkanın tamamı. 

Beyoğlunda: Taksimde Kazancı m~h allesınin Saatçı sokağında 
eski 1 yeni 3 sayılı hı·hterik hanenin ankazile 
beraber 111 metre murabbaı arsamn tam<»'111. 

Biiyü.kçarşı: Keseciler solrnğında eski ve yeni 46 sayılı kagir 
diikkanın tamamı. 

Bakırköy: Cevizlik mahallesinde yeni yol sokağında eski 135 
yeni 7 sayılı evin 2 60 payı. 

Büyükça.rşıda: Uncu oğlu sokağında eski ve yeni 32 sayılı 
dükkanın tamamı. 

Yeşilköy: Umraniye mahallesinde üçüncü sokakta 20 sayıiı 
evin 9 20 payı. 

'.Aksarayda: Eski Katipkasım yeni Yah mahallesinin Kum
sal sokağında eski 32 yeni 229 sayılı evin tama

mı. 

Beyoğlu: Kazancı mahallesinin Tatarağası sokağında kain 
eski 12 yeni 1 O, 18. 11, 20 sayılı ve 916, 77 
metre murabbaı münhedim apartıman ve diik-

Lira K. 

1100 00 

180 00 

60 00 

1026 00 

75 00 

26 00 

90 00 

54 00 

175 00 

kii.n arsasının tamamı. 1083 85 
.lıık<ında vazıh mallar 20-8-937 cuma günü saat 11 d~ satılacak

tır. Satış b;delinc istikrazı dahili ve ', 5 fai?:li hazine tahvilleri kabul 
olunur. Taliplerin '< 7.!5 pey akçekrini muayyen vakitten evvel yatıra
rak yevmi nıezkftrrl.ı defterdarlık ımilli emlak miidürlüğündc müteşekkil 
satıs komisyonuna miiracaatları. tF.) ( 48231 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlar> 

Bakırköyde: Surp Asvazazın Ermeni kilisesi, mektebi ve mezarlığı 
Ya~fl: 

Cemaatlerce idare olunan vakıflardan semti ve ismi yukarda yazrlr 
,·a.'.fa 2762- c:aytlı vakıflar kanunu ile nizamnamesine ve olbapta ki 
t alimatname hükümlerine tc\•fikan tek miitevclli tayin edileceğinden 

~lakalıların 13 Ağ·ustos 937 tarihine kadar lstanbul V.akıflar Baş-

.. ·· ·· ~iinc alcllısul müracaatları ilan olunur. (4671) 

Si N E-"KODAK" la 
SiNEMA ÇEKMEK RESİM 

ÇEKMEKTEN DAHA KOLAY 

SINE-"KODAK" SEKiZ : Hatıraların1 hareketli ve 
canlı olarak tespit v e saklamayı v e bunları kendi 
evinde projeksiyon yapmağı kim i st emez?. işte 
SiNE- " KODAK" size bu fırsatı verir. Kuvvetl i ve 
parlak f. 3.5 , f . 2 .7, ve f . 1.9 objektiflerle m ücehhez 
modeller. Fiyetleri 70 l i rada n başlayarak 15 met
relik filmin fiyeti 3 .25 lira. istenildiği zaman tabil 
renklerde filim dahi çeker. 
KODAK ŞlRKETI arzu edenlere projeksiyon yap
maya daima hazır dır. 

KODAK ŞİRKETi- lstanbul · Beyoğlu. Tünel, Ensiz Sokak No. 3 

YENİ 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSI 
--:~ 

7 50 Büyük Sayfa 

1000 den fazla Resim 
Çocuğun sorduğu her suale cevaP 
Çocuğa verilecek en güzel hedige 

' Yeni Çocuk Ansiklopedis! 
Son çıkan 15 inci cüzile birinci cildini 

bitirmiştir. Şimdiye kadar Ansiklope• 

diyi cüz cüz alanlar. cüzlerini idare• 

hanemize gönderip ciltletmelidirler. 

Şimdiye kadar Ansiklopediyi almı• 

yanlar, ilk cildi mücellet olarak ida• 

rehanemizden alabilirler. 

Cilt fiyatları aşağıda yazlltdır: · 
1 - 15 cüzle birlikte mücellet bir takımın fiyatı 350 kunıttur• t 
2 - Cüzlerini ciltletmek istiyenler için teclit fiyatı 100 kuruşt~ 
3 - Muallimlere, mektep kooperatifleri vasıtasile vaki ola' 

müracaatlar için teclit fiyatı 75 kuru,tur. "ıt 

4 TAN gazetesinin birinci sayfasının bafhğı yanında ber~.P 
bir kupon çıkmaktadır. Bu kuponlardan otuz tanesini ke•' 
biriktirenlere tam takım bir cilt 300 kuruştur. 

Çocuk Ansiklopedisi, her çocuğun en kuvvetli 
muallimidir. Çocuğunuza verebileceğiniz en güzel 

hediye Çocuk Ansiklopedisidir. Çünkü çocuk bu 

eserde aradığı bütün malUmatı ve soracağı bütün 

sualleı·in cevabını bulacaktır. 

TAN Ansiklopedik Neşriyat~ 

iktisat Vekaleti neşriyatının 
eksi/ime ilanı 

Türkofis lstanbul şubesi direktörlüğünden: 
ıarl-

1 - Iktısat Vekileti tarafından neşrine lüzum gör ülecek k~taP sıJl' 
Ticaret anlaşmalarının 1 haziran 1937 - 31 Mayıs 938 tarihlerı ar3 

da ki baskı işleri açık eksiltme usulile eksiltmiye konulmuştur. · ııd6 
2 - Eksiltme Istanbul Dördüncü Vakıf hanında Türkofis daires~ t8 

toph nacak satınalma komisyonunca 10 ağustos salı günü saat 1 

yaptlacakt rr. 91ıı 
3 - Bu işe ait fenni ve um umi şartnameler Türkofis tstanbul şube 

den a lınabilir. deli 
4 - A z:ami 120 forma kadar tutacak bu nesriyatrn muhammen be 

3840 liradır. Muvakkat t eminat 288 liradır. (4566) 
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Otomobil veya kamyo- i 
nunuzda emniyetle i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

kullanacağınız yağlar 

Ancak 

WHiZ 
Mamulatıdır. 

Wlılz motör Yalı- En yüksek e\"Saf
ta Amerikan motör yağıdır. 

-
1 

1 

1 
= 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

§Whlz motör yağı - Şanjman ve dlfraııslyellerlnlzdeld sesi keser. mç bir markada emsali olnuJ'an hususi§ 

' bir yağdır. 
i WhJz 193'1 modellerille mahMlfl buau&l l""JD'M - dW'M&ayeı yagı. -

1 
1917 mocW tmeallhlerde Bypold tipi dl.fraulyel kuDamlm11tır. Buna için bütün markalar 
yat Jnıllanrlmunır ebemmlyetle tanlye etmektedirler. 

jWhlz bütün otomobD fabrlkalarmea kabul edUen yıtfdır. 

§Whlz mafsal yağı. - Mafsallarmızm ömrünü arttınr, sesini keser. 

~Whlz yağlan, otomobD veya kamyonetlnlzln ömrünü arttırır. 
1 
-i 
-
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
-

Tecrübe ediniz.. Veya kullananlara sorunuz. 

i z 
rttRKtYE AC~t 

TATKO ŞiRKETi 
Beyolb-da Taksim Bahçesi kartJBIDda 

Her tarafta GOODYEAB acentelerinde satıhr. 

1 

1 
husu.si bir: 

1 

1 

1 

1 

1 
-
1 

1 --
1 -
1 ---1 
-
1 
1 
-
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Türk Hava Kurumu 
1 

, ...... ...,,,.., " lkulllrı ı.ıeı. ~ Wartsl lliiıinl 
"fyon. Antalya hattında betonarme a~ık 
ü .el ve sandıkhda su deposu inşasına 

Bina işleri Hanı 

Nafıa Vekaletinden : 

·BUYUK PIY ANGOSU 
4• cii •eıide 11 Ağustos 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır". 
it~ ı..ı..: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeler. 
~Ye 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ••• 
•o~ 
~ ~ ~erke. 7 / Aiustoa/937 l[ÜDÜ aJuamına kadar bi-

8._ ~ bulunmahdır. 
~ '-ihte.ı IOma bilet üzerindeki hakkı aakrt olur ... 

· , 8•»oııu tahsilli müdürlü§iinden : 
Ofla~~~Ullda. İstiklil caddesinde 19 171 ve Tepebaşı lstiklil caddesinde 
~il ~elu .eski Petrograt ve yeni Tan pastahanesi sahibi Nik.ola Ağni
.:.~ l'gi borcundan dolayı haczedilen pastacılık san'atma aıd muhte
~ "a e,ya ile motör ve saire 9 ~1937 tarihine müsadif Pazartesi 
~ bedea t 1~ de latan bul Belediyesi mezat memurluğu vasrtuiyle San
~.~e tellinde ve cameklnlar ile o. K. mankalı bir adet dondurma yap
.. ~ lotutına makinesinin de 10-8-1937 tarhine müsadif salı günü 
~~esinde 9 13 No: ıu mahalde aleni müzayede ile satılaca~ın
.._ -~ 1eVmi mezkftrda gösterilen mahallerde bulunacak olan ıcra 
~lh-acaatıan ilin olunur. (5019) 

· ~llslye Umum müdürlü§ünden: 
~ fennt tesisatı için açık eksiltme usulile on be~ ton moto~ 
~ lıfuhaanmen bedeli 900 lira ve muvakkat temınatı 67 lira 

~aıı ibaret bulunan işbu motorinin ihalesi 16-8-937 tarihine 
da d<srcıu1t~esi günü saat on beşte Galatada Merkez nhtım hanın 
g hpııacctı katta Tahlisiye Umum Müdürlüğü satmalma ~m~yonun-
~~,ktır. Buna ait prtname hergün sözü geçen komısyonda l ~ (4756) 

~nh_u __ l T--el_e_f o-n-0-ir-e-kt-ö-rl_ü_ğ_ü_n_de_n_: 
ll11c11L.lıiu.ıo. ed ~~tlitıın ' 93! Per,embe günU saat 15 de Jstanbul Tah~al e 
'il~ ~U;. elunltrne arttırma ko misyonu odasında 1350 hra 90 'e bedeııı mezkfuo Müdt1rlük Beyoğlu santrali tamiratı açık ek

._llka\' ltıoııuınıUftur. 
~~~le, eka:Utme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni ~~e
~~ D ke,if hiilhasile buna milteferri diğer evrak MUdUrlUğilmUz 
~ ail'eainde her gün görUlebiliT. Muvakkat teminat ~ li~r. 
~~ "tai 811 az 1000 liralık bu işe benzer i.f yapt*larma ~. goste
~-~ ilzerine Nafia MUdUrlüğUnden almDUf müteahhitlık .ve 
-..._ ~ Vesikalarını hamilen mezkftr gün ve saatten evvel ilk 

tlGt) llUdürttik zevneaine yatırmak auretile Komisyona gelme-

1 ait eksiltme • 
1 Afyon - Antalya hattının 33 üncü kilometresinde ~tonarme aç~ tU-

bel inşası ile ayni hat üzerinde Sandıklı kasabasında bır au deposu mp-
11 kapalı zarf uaulile eksiltmeye konmuştur. . 

1. - Bu işlerin mecmu muhammen keJif bedeli 77000 lir~dır. . 
2. - istekliler bu işlere ait fenni şartname, proje ve saır eksiltme ev

rakını Devlet Demiryollarmın Ankara, Sirkeci ve Afyon işletme Müdür
lUkleri Veznelerinden 385 kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 

3. - Eksiltme 20-8-1937 tarihinde Cuma günü saat 15 de Ankara. 
da Devlet Demiryollan Ifletme Umum MüdUrlilğU binamnda toplanacak 
olan merkez birinci komisyonca yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek, için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gün saat 14 de kadar komiayon Reialiğine tevdi etmif olma
ları li.zmıdır. · . 

a. - 2490 Sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 5100 liralık 
muvakkat teminat. · 

b. - Bu kanunun tayin ettiği ve p.rtnamede yazılı vesikalar, 
c. - Nafia Veklletinden muaaddak ehliyet vesikası, 
5. - Teklif mektuplan ihale gUnil saat 14 de kadar makbuz mukabi

linde konıtsyon relaliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderilecek tek!if 
mektuplarının iadeli taahhütlü olmaaı ve nihayet bu saate kadar komıs
yona gelınit bulunmam llzmıchr. 

6. - Bu ifler hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Devlet Demir
yollan yol dairealne milracaat etmeleri. (25115) (4877) 

• • • 
Devlet Demiryollan Esk~:ehir c.er Atelyesi için lüzUmU kadar iyi tes-

viyeci ve tornacı alınacaktır. 
Haydarpapda Bhincl Ieletme lltldtlrlüğtltle ve Sirkecide 9 uncu lt

letme MtldUrlüğüne istida ile müracaat edilmesi. (2506) (4894) 

• • • 
Ankara istasyonundaki demir markiz, perou 

ve bağaj tüneli inşaatı eksiltmesi 
Ankara istuyonundaki demir markiz, peron ve bağaj tüneli inşaatı 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
1. - Bu işlerin muhammen ketif bedeli ceman 317.740.73 liradır. 
2. - Iatekliler bu ite ait fenni p.rtname, proje ve sair eksiltme evra

kını Devlet Demiryollanmn Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci ve Izmir işlet
me Müdürlükleri veznelerinden 115.88 lira bedel mukabilinde alabilirler. 

3. - Eksiltme ~9-1937 tarihinde Çarşamba gi!nil saat 15 de An-
karada Devlet Demiryollan lfletme Umum MUdilrltlğtl, binasında topla
nacak olan merkez blrinei komiayoounca yapılacaktır. 

4. - Ekailtmeye girebilmek için iateklilerln ap.ğıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gUn saat 14 de kadar komisyon Reisliğine tevdi etmiş ol
malan ll.zımdır. 

a) - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 16460 lira· 
hk muvakkat teminat; 

b) - Bu kanunun tayin ettiği ve prtnamede yazılı veafkalar. 
c) - Nafia VekiletiNten munddalr ehliyet TeSlkuı. 
5. - Teklif mektupları ihale gUnfl saat 14 de kadar makbuz mukabl-

1 - Eksiltmeye konulan if: ı.tanbul Yüksek miihendia mektebi paa. 
siyon binası inşaatıdır. 

K<::şif bedeli 260907,49 liradır. 
2 - Eksiltme 11-8-1937 tarihinde Çarfamba günU saat 15 de Nafıa 

1 
Vekaletı yapı itleri Umum Müdtqiüğtl eksiltme komisyonu odamnda 
kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme tart.namesi ve buna müteferri evrak 13 lira beş kurut 
bedel mukabilinde yapı ifleri umum Müdürlüğünden almabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 14186,30 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve nafi& vekAletlnden alınmış müteahhitlik vesikası ibraa 
etmesi ve yaptığı en büyük infaat Ledelinin 50,000 liradan aşağı olına
ması ve müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması veya 
bunlardaıı birinin fenni mesuliyeti altında itin yapılacağı ve inşaat müd
detince işin b&fillda bulundurulacağını teahhUt etmesi lizımdır. 

5 - bteklilerin teklif mektuplarım ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evvelme kadar komiay,Sn reisliğin~ makbuz mukabilinde vermeleri 
muktazidir. Postada olacak geçikmeler kabul edilmez. (2257) ( 4589) 

lstanbul Liman işletme idaresınden: 
Galatada Rıhtım üzerinden eski Mumhane antreposunun bulunduğu ma 

halde yeniden inşası mukarrer antrepo binası açık pazarlığa konulmuştur. 
1 - Pazarlık 25, 8, 1937 çarşamba günü saat 10 da şefler encümenınde 

icra edilecektir. 
2 - Pazarlığa girmek için (17.000) liralık teminatın encilmene tevdii 

meşruttur. 

3 - Taliplerin (150.000) liralık bir ige ait inşaat yaptıklarını tevsik 
etmeleri lazımdır. 

4 - Her tOrlO izahatla beraber şartname ve projeler (10) lira mukabto 
linde fen servbd tefliğlnden alınacaktır. (5000) 

Jandarma Genel Komutanllğt Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1. - Bir (çüti) 26 kunq kıymetlenen 112516 çüt tire çorap kapalı 
zarf usulünden pazarlığa tahvilen 19 8-1937 Peqembe günU saat onda 
satın alınacaktır. , 

2. - Buna ait p.rtname H6 kuruş karlılığında komisyondan her va
kit alınabilir. 

3. - Pazarlığına karışmak isteyenlerin (2194) lira (6) kuruşluk temi· 
nat makbuzu veyahut Banka mektubu ile belli giln ve saatinde komisyo-
na başvurmaları. (2451) (4843) 

tinde komisyon Reisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarmm iadei taahhUtlU olması ve nihayet bu saate kadar komı• 
yona gelmi§ bulunmam li.zımchr . 

6. - Bu işler hakkında fazla tafsilit almak isteyenlerin Devlet De
miryollan yol dairesine müracaatlan. (2375) ( 4733) 

• • • 
Muhammen bedeli 992 lira 97 kuru, olan 600 adet kontruplak 16. 8. 19.,7 

pazartesi gilnü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki satmama 
komisyonu tarafından açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 74 lira 48 kuruş muv&Kkat teminat ve kanu 
nun tayin ettiği veaaikle birlikte komisyona m\iracatlan lizımdır. Bu 
ife ait prta&meler komisyondan paraaız olarak dağıtılmaktadır. (5038) 
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•• 
HE "UNASEBET ! 

Elektrikli &ir soğuk ha\>a cihazı alacağınız \>akit bu ciheti düşünmez~eniz: 
Gay·et: ehven ve cazip şart:ıara kapılarak yapacaQınız 
mubayaattan bilAhare nadim olacaksınız. 
Makul bir tet:kikt:en sonra göreceksiniz ki hakiki bir 
FRIGIDAIRE'in tam manasile magrur sahibi olabilmek 
için ver~ceğiniz her kuruş mahalllna masruftur. 
Soğuk hava cihazlarının en idareli olan EKOVAT sa-
yesinde FRIGIDAIAE asgari cereyan sarfeder. 
Bu ekonomi .yüzünden zamanla FRIGIDAIRE diger 
marka dolaplardan c;ok daha ucuza mal oluyor. 

• 

Yalnız hakiki FRIGIDAI RE ile 
verilen resmi 5 senelik temı· 
nat ıstemeği unutmayınız. 
Bu"9temınat bozukluk vuku· 
unda tekmil mekanizmanın 
meccanen tebdilini tekeffül 
,,.cfer. 

BOURLA BiRADERLER VE Ş!! 
ISTANBUL. - ANKARA - IZMIA 

' ve bütün SATIE Şubelerınae 
Adana - Muharrem Hilmi Remo 

Adapazarı - Kerameddin Barut 

Antalya - Ahmet Şevki Zaman ve Şsi. 

Bursa - Marko Herman Izmit - Zihni Kaman ve şeriki 
Diyarbckir - Misbah Münib Uras kardeşler Kayseri - Zeki Saatman 
Eskişehir - Hikmet Ozgür ve Hasa~ozma.n~~-~ony Ali Ulv.i Erancln.ç 
Gaziantep - Hasan Hilmi ve Abdullah Güzel Mersin - Çankaya şirketi 
Giresun - Tsmail Tlzunkava Ktitahva - Mf'hmet Fahri 

.................... 
GRIPIN 

varken bu 
ıztıraba katla

nılır mı? 
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Ağız bütün Mikroplara 
Daima Aç1k Bir Kapıdır 

Ve unutmaı1:n•z ki : 
Bak1m31zlıktan çtirüycn dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enfloenza, 
ve hatta zatürrieye yol açtıkları, il-

tihap yapan diş etcrile köklcrinse 
mide humması, apandisit, nevrcsteni, 

sıtma ve romatizma yaptığı fennen 

anlaşılmıştır. Temiz ağız, ve sağlam 

• 

• il d4Jler umumi vücud sağhğını1n ehnd~i-rinci şartı olmuştur. Binacna ey ış-

ı 1 lerinizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla . lfı.akal 3 defa . "Radyolin" diş 
macunile fırçalıyarak sıhhatinizi ga
ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu 

Baş, d·~ ağrıları, nezle, kırgınlık ve ü'ütmekten mütevellid bütün suretle mikropları imha ederek diş-
ızhraplarm başlamasile beraber aklımıza gelen ilk isim olmalıdır. lerinizi korumuş olursunU7 t 

Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan 

1 En ser Tesir. En Ka .'i Net ce 1 Radyolin diş macunu 
icabında günde 3 kafe alınabilir. 

• '.. • : • •• ; • • •• ' ....:·. • • J. 

iahisarlar Umum Müdürlüğünden 

I. Ça.nakkalede inşa edilecek Karabarut deposuyla bekçi kulübesinin in
Ş'lSI ve etrafının tel örğülec]e çevrilmesi işleri açık eksiltmeye ıkonulmuş· 
tur. 

II. - Keşif bedeli (5697.25) lira, muvakkat tmninat (428) liradır. 
m. - lartname, keşifname, proje ve sair eksiltme evrakı (28) kuruş · 

mukabirnde Istanbulda lnhisaı'lar Inşaat şubesinden ve Çanakkale Inhi
sarlar Müstakil Müdürlüğünden alınabilir. 

IV. - Eksiltme (25-VIIl-937) tarihine rastlıyan Çarşamba günü sa
at 14 de Kabataşta inhisarlar Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım 
komısyonunda yapılacaktır. 

V - isteklilerin eksiltm egün ve saatinde ,..(. 7,5 güvenme paralariyle 
sözü geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 4999) 

~nhıbı: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşnyatı idare Eden: S. SA.LllH 
Limitet irketı Basıldıgı yeı TAN matbaas. 

Bütün tehi kelere karşı sıhhatinizi korur 

Her nı!tşam 

Harbiye' de BEl.VD Alaturka• 
kısmında. 

Mısır Film yıldızı ve :meşhur rakkasesi 

TAHiYYE MUHAMMED 
ve Paris sergisinden avdet eden meşhur rakkase 

MELiKE CEMAL seanslarına 

başlamıştır. 

Aynca Bayan MUALLA ve ANA'.DOLU ve ZEYBEK REVÜLER! 

Darphane ve Damga matbaası 
müdürlüğünden: 

Kapalı zarf usulile satın alınacağı ilin edilmiş olan Sikke çelikleri ile 
katod bakırınm klerfage tabi memleketler malı olması ve bunun vesaik 
ile isbat edilmesi meşruttur. 

Kevfivet ilaveten ilan olunur. (5050) 

Samsun - tl. Albala ve oğlu 

Tokad - B. Albala ve oğlu - Cemal Kovalı 

~ --------............................. .. 
KANZUK 

MEYVA TUZ U 

• 
::N HOŞ VE TAZE l\IEYV AI ... ARIN USAREJ,ERINDEN ISTIHS~f.. 

EDIL~IIŞ TABii BiR MEYV A TOZUDUR. 
Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilebilınesi 

.nümkün değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalarını ekşiliklerini ve ouı
.nııid inkıbazları giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumi hayatın int 
!aınsızhklarını en emin surette ıslah ve insana hayat ve canlılık bah· 

~eder. 

l.~Gtı ... tz KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU-lSTANBUL 

Bina iş eri ilanı 
Nafıa Vekaletinden : a• 

1. - Eksiltmeye konulan i9 Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü yanIJl 
yapılacak Müzik öğretmen okulu pavyon inşaatıdır. 
Keşif bedeli: 31600 lira 35 kuruştur. . 1,. 
2. - Eksiltme 24-8-1937 Sah günü saat 15 de Nafia Vekaleti stf 

pı lşlcri Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasında kapalı ı 
u.sulile yapılacaktır. del 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna mü tef erri evrak 158 kıurUŞ be 
ımukabilinde Yapı lşlcri Umum Müdürlüğünden alınabilir. J 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2370 lira 03 ku~~şı:ı,
muvakkat teminat vermesi ve Nafia Vekaletinden alınmış yapı mute 
hitliği vesikası ibraz etmesi lazımdır. bit 

5. - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten eti 
saat evveline kadar komisyon reisliğine mal«buz mukabilinde verrnel 
muktazidir. Postada olacak g-ccikmeler kabul edilmez. C2586) C4994) 


