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Üstündağ 
Ye 

İstanbul 
,. Ahmet Emin YALMAN 

ranıvayd . . 
• geldi . a eski bır dosta rast-

ll - Gazete:· 
Uhiddin Ust~ bo~kot ettim, dedi. 

nı'Yorsun undagm aleyhinde yazı 
lia . 

'° l'retıe yU .. 
etdinı: zune bakarak cevap 

- l3öyıe b' 
- Doğrud ır Yazı_ ha txrla.mıyorum. 

buı~dun, de an d~gruya aleyhinde 
\'alı Vekilin· nıek ıstemedim, fakat 
taitdirıe lt ın Yaptıklarını bu kadar 
kit etnıek arşılanıak Ustündağı ten-

b demektir qal'retizn • 
lrleJt ıı__ arttı. Tramvaydan in-
tl;~ ~re o}d -
"1.111 ki . ugum için kısaca. de-

ı:ıu- Ben Bay ,, . 
~ hiı diye . m.Uhiddin veya Bay 
~Uksek hır mesele tanımıyorum. 
lıaı~ :~eni ölçtilere ve Istanbul 
aıan ve oıı:;terek menfaatine uygun 
hıs beru aı. [an işler tanıyorum. Şa
aıllraa ota a adar etmez, kim yapmış 

un, ancak iş alakadar eder. 

,. l'aınYaydan indikten sonra bu 
~d\hn~eseleyi. kendi kendime dü
~lll iyUi-~~ neticeye vardım ki bir 
~ ka:ı veya_ kötülüğünü şahıs
aıÇınek <luydugumuz hislere göre 
bil' JleU es~ Zihin itiyatlarının fena 
dir. yeni~en başka bir şey değil
~. §alua k rejiminin en kuvvetli 
d~ düşünceleri üzerinde 
fae.tı :n~ı ve ancak rejimin men
ı&eaiyet, ~ vatandaşlardan emek 

ltendiai:n beklemesidir. 
tnı~t ~ llnıuıni hayata ait bir iş 
tablt \taıit en bir Türk vatanda§Illm 
ft~ ?tı.f!8\ o i§i iyi yapmaktır. El-

~ ttırıu'" .. Jl!~~t~~~fi:r~d.! 
~ bnıra~. Yaratıcı kudretin esaslan-
~ rejim hazırla.mıştir. 

,., etnl~kette en ileri getirdiğimiz 
lt tay~t, . askerliktir. Bu sanat
~~ipıer ın Ust~Uğü hakkındaki 
.... ~. B~anıile kökleşmiş, yer
~~ k ır subay, bir er· müşte-
lıııı.._ "'l' gay . . ' 
~~ hatız.ae ıçın canım verirken ad, 
~~he k gelmez. Askeri işbölü· 
'ıı )! Yapr esin hissesine dü§en va-

hlı- 8Ure~81 8Uretile adsız, iddia.
Sır. B te gayenin tahakkuku için 
~"'lllı a~u da tabii görmeğe he. 
lelt~ i§te b~unuyoruz. inkılap 
t\' t?'likfe ~.Yüksek ruhu yalnız 
~dan degu, her sahada bütün 

b~llıtunt bekliyor. 
~~ \re 

11leriınizde şahıs taraftar
~ bUe ~ aleyhtarlığının bir da
~~ ve at.ıra gelmesi, inkılap nı-
et 0111~ 8aye~e çok aykm bir hare-S . 
:~k 1~ 8Irt şahst bir ölçU ile 
~icap ;:ıgelse, Ustündağcı ol
l Seneı er. Muhiddin Ustilndağı 
b~~aı~§tık. erdenberi. aramızda görme
~~UruYet Çok ~a.zık, çok sevimli, 

~ Şii!Q.u 8~ıbı, iyi bir insandır. 
~ı~ az bır zaman evvel hiç ta-
~akat bir vatandaştır. 

l'a.t•. dediiri · . . 

~"" Şah.,• •. o·nıız gıbı, umumt ha
.. ı o• U 

ır haltJc 'S kullanmağa hiçbiri-
ti~rıirı. :ız Yoktur. Umumi hayat 
tile 1k değiıd.i sarruf edebileceği bir 

tıfaat Öl .. r. Burada ancak umumi 
Sulerin.in yeri olabilir. 

lA uaYyen b. 
tıı'YI da ır dakikada Istanbul
d lla.11, ca S~lkım gibi tramvaylara 
a.rı atı tı.ı lSted. - . 
~Uk lYan ıgı zaman tramvay-

\' ltu~Uk vatandaşlar, bilhassa kü
cı aıllt? b:avruıar görüyorduk. 
ı,. llıl} g0tji nıanzara bile bir yaban
ı.: d tbed tıd~ lstanbula bir iptidailik 
~f1 d erJık ~ 
~ ı ı. ln manzarası vermege J 

t hı E!hitcle ~.rıa şu his geliyordu ki 
ita, 1~ede k ırçok canların gözgöre 

:tltaıtj1k aınıasınn karşı umumi bir 
li'aıt Vardır 

cı~ at iş b · 
~,. · 'Suracl u kadarla da •kalmıyor-

"?\ ot a ag . 
d b ornobıl • 8?1 nızamı tanımı-
ltakl tıbırıni .ler, bılet gişeleri önün
l'U ara Çô ıtcn, kakan insanlar, so-
l ~arduı- P atanlar t"k-- nl ·· er '!., y , u ure er go-
)U~ltırıcıa i~~h ha.ınaııarm ağır yük
eaı-ltJrneai, la~ kat olmuş bir halde 

1 b.avaa bul şehrine fena bir 
1 Veriyordu 

<Arkası 10 uncuda) 

AGIR SILAHLARIMIZ MANEVRADA 
Motörlü Büyük Top 

Kıta arımızdan Bir Kısmı 
Trak)7aya Hareket Etti 
Genelkurmay İkinci Reisi General 

Asım da Dün· T rakyaya Gitti 

Motörle çekilen bir ağır topumuzun trene irkap vaziyeti 
BUyUk bir ehemmiyetle beklenen 

Trakya manevralanmızm başlama .. 
sına bir hafta kaldı. Ayın on yedisin
de başhyacak olan manevralarda bu
lunmak üzere Ankaradan şehrimize 
gelmiş olan Genelkurmay lkinci Re
isi Orgeneral Asım dün Trakyaya 
hareket etti. Ecnebi heyet ve şahsi • 
yetler de şu günlerde şehrimizde top 
lanmış olacaklardır. 

Diğer taraftan, bu manevralarda 
kendilerine vazife verilmiş bulunan 
muhtelif sınıflara mensup kıtalan
mızın muhtelif istikametlerden ma _ 
nevra sahasına hareket ve sevkleri 
büyük bir intizam dahalinde devam 

(Arkası 10 uncuda) 

Uzak Şarkla Harp 

Çinin Seferberliği 
Süratle Devam Ediyor 

Avrupadaki Silah Fabrikaları 
Uzak Şarktan Sipariş Bekliyorlar 

Çinin Lideri Mareşal 

Sanıı-Kav-Sek 

Londra, 8 (TAN) - Uzak Şark
taki kanlı ihtilafa dair son gelen ha
berler, siyah bulutların henüz da
ğılmaktan çok uzak olduğunu anla
tır mahiyettedir. Son bir asır içinde 
zaman zaman geniş arazisinden çok 
iri lokmalar kaptıran Çinin, bu sefer 
kendisini pahalıya satmak istediği de 
anlaşılıyor. Şu dakikada Çinde, müm 
kün olduğu kadar geniş mahiyette 
bir seferberlik hareketi vardır. 18 
yaşından 45 yaşına kadar askere ça
ğırılan Çinliler kısım kısım orduya 
iltihak etmektedir. Fakat Çinin si
lah kudreti, Japonyaya nispetle çok 
noksandır. Askerin talim ve terbiye
si de eksiktir. Çin lideri Şang - Kay 
- Şek Çinin mülki tamamiyetini mu
hafaza için her çareye başvurmak 
istediğini tekrar etmektedir. Cephe -
~erde çarpışmalar eksik değildir_ Di -
ger taraftan Japonların cepheye a~ 
keri kuvvetler ve çok miktarda harp 
levazımı sevkettikleri haber veriliyor. 

(Arkası 10 uncuda) 

Abdülhamidin 
Oğlu Burhanı 
Soymuşlar 

Abdülhamidin küçük oğlu Burha
nettin, Amerikan zabıtasına ve sigor
ta şirketlerine müracaat ederek pek 
nadir mücevherlerinin çalındığını bil
dirmiştir. 

Burhanettin, Lady Sholto Douglas 
isminde zengin bir kadının üçüncü 
kocasıdır. Amerikanın zenginlere 
mahsus bir sayfiye yeri olan Mount 
Desert adasında Villa Bahar adlı bir 
villası vardır. 

Bu adada bir, iki hafta evvel bir 
1 

hırsızlık olmuş, bir kadının 41 bin i 
dolar kıymetinde mücevherleri çalın- 1 

1 
mıştır. 

Burhanettinin çalındığını iddia et
tiği mücevherler hakkında zabıtanın 
yaptığı tahkikat, kaybolan eşyanın 

ancak birkaç yüz dolarlık kıymeti ol
duğunu göstermiştir. Fakat Burha
nettinin oğlu Osman, zabıtaya ifade
sinde mücevherlerin çok nadir, tarihi 
şeyler olduğunu ve paha biçilemiye
ceğini iddia etmiştir. 

Amerikada hırsızlığa karşı sigorta 
umumidir. Sigortacılar, eşyası çalın
dığını iddia edenlerin ifadesi üzerine 
sigorta bedelini öderler. Bazan husu
si memurlar vasıtasile gizli tahkikat 
ta yaparlar. Burhanettinin evindeki 
hırsızlık iddiası üzerine birtakım me
murlar tahkikata memur edilmiştir. 

Yeni Çocuk Ansiklop;df;il 

l~ c·ıt c·· 1~ 
~ Kup~nu Kup~~u ~ 
30 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. 
10 kupona mukabil bir 
cüz 7% kuruştur. 

Atatürk Büyükadada 

Şefimiz Yavrulara 
Iltif atlar Ettiler 

ı 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 

~Anadolu Klübündeki Küçükler için Dün~ 
t Gece Bir Bayram Gecesi Gibi Çok ; 

i Dün akşam Cümhurre:::.Iİ U~:!~!. KUçük ymu •anat 1 - ; 
~ tatürk Büyükadada Anadolu klü- tidadı gösteren bir dans numarası -
~ bünü şereflendirdiler. Orada ken- yaptı ve çok allo~landı. -
~ dilerine Ba!jbakan ismet lnönü ile Çocukların masasile t.nkü bir 1 
~ Hariciye Vekilimiz Doktor Arasta ara.ya gelmek i<;in 'ayılı)ordu. 

~ iltihak ettiler. Fakat iki taraf ta sıkılganlık gös- ~ 
~ teriyordu. Memleketin en muhab- "-
ıı.. Atatürkiin klübe gelmeleri klUp- betli büyük babalarından biri olan ~ 
., teki ailelerin '-·avrulan için bay- "' ' ,, ve çocukları çok se,·en Doktor A-
~ ram oldu. Hepsi ayrı ayrı annele- ras bu manzara kar~ısrnda alaka- ~ 
~ rine, babalarına hücum ederek er- sız kalamadı. SuJhcü ,.e birle~tirid ~ 
' kendoo yatmamak için müsaade rolünü hatırlıyarak araya girdi, ~ 
~ aldılar. Atatürkün buluııduğu ma- küçük grupla Ulküyü tanı. tırdı. ~ 
\ sanın karşıstn<l. 15--'?0 l<adar kü- Çocuklar hep bir arada geç vakit- ~ 
~ çük afacan yerleşti. Doymak bil- lere kadar bayram yaptılar. Ata- ~ 
~ meden saatlerce Büyük Onderleri- türk yavrularm hepsile meşgul o- "" 

ne baktılar. En küçücükler bile larak iltifatlar etti ve bu gece bil· ~ 
~ uyku uyumamıştı. tün yavrular için çok tatlı hatıra- ~ 
~ Atatürkün beraberlerinde küçük Jarla dolu bir gece oldu. ~ 
~~~~~ .............. ,.....~"'~ 

Tedavi için 
Harice Gitmiye 
ihtiyaç Var mı ? 

Sıhhat sebep veya bahanesile ha-ı bazı hususi mUesseBelere ve test1&ta 
rice seyahat edenlerin çokluğu dola- ait mahdut noksanlar olabilir. 
yısile bir, iki gün başmakale sütunu- Buna rağmen harice seyahatin 
muzda şu suali sorduk: muhtelif sebepleri vardır. Bunlardan 

Memleketin sıhhi teçhizatında ve biri dünyada sayısı mahdut olnn bU
doktorluğundaki noksanlar böyle bir yük mütehassıslara kendini göster. 
seyahati icap ettiriyor mu? Icap et- mektir. Can tatlıdır. İhtisastan isti• 
tiri yorsa harice giden paraların menı (Arkası 10 uncuda) 
lekette sarfedilmesi suretile bu nok- ==============
sanları bertaraf etmiye ve böylece 
harice gidecek kudrette olmıyanlann 
da istifadesini mümkün kılmıya im
kan yok mu? 

Doktor Tevfik Sağlama sualimizi 
sorduk, şu cevabı verdi: 

- Memleketin doktorluğu ve sıhhi 
teçhizatı, vatandaşların sıhhatini ko
rumıya umumiyetle kafidir. Yalnız 

Kuyruklu 
Yıldız 

Izmir, 8 (TAN) - Sinfler kuyruk4 
lu yıldızı, Yamanlar dağı istikame .. 
tinde görünmiye başladı. Yıldız en 
iyi 9 - 10 ağustosta görünebilecek. 
tir. 

Güreşler çok heyecanlı oldu 

Mülayim Pehlivan 
lng.lizi Tuşla Yendi 

Fakat Tekirdağlı Hüseyin, çetin 
hasmile bir saatte berabere kaldı 

, 

Mülayim pehlivan lngilizin sırtını böyle yere getirmifti •. 

Dün Taksim stadyomunda yapılan 

serbest güreşler, pek kalabalık bir 

seyirci kütlesi karşısında hayli heye 

canlı oldu. Mülayim hasmını yendi, 

fakat Tekirdağlı muvaffakıyetli bir 
netice alamadı. Dün at koşularında 
da devam edildi ve ayrıca kayık ya 
rışlan da yapıldı. Biltün tafsilatr 
spor sayf amızdadır. 



ı············ ..... ········································ı 
: Yı dızdan San Remoya : 

~ .... ~~,_,.,.Yr~t Et Niçin Pahalı 

~
1 

D A 1 M J ! Bir Günde Ancak 43 
Bir Günde 
Üç Kaza 

Oldu 
i ............ ~ ........................................ i 

No. 8 

Vahdettinin Hususi 
Geçerdi? ~ 

Yiyoruz 
a atı Nasıl 

htanbulda.,,daiıni bir sergi ku- ı 
rulup kurulmıya<·nğı yolwıda ~·a
pıJa.n etütler bitmi~tir. Ser~i için 
en münasip yer olarak Gülhane -
parkı tusiye ediliyor. Ticaret ~ 
odası, Sarayburnu sahilinde ku ' 
nılacak sergi binasından başka -
bir hayvanat bahçesi ve <leni~ ~ 
malı ullerimizin zenginliğini ~ö,. ~ 
terecek bir ele akvar~·um tesl- ~ 

iki Arkadaş TopralC 

Altında Kaldı 

1 
Yazan : S. S. j j 

Bir Kilo Eti 
İki Misline 

Hak.ki Fiyatının 

Satın Ahyoruz 
Dün Ortaköyde Dereboyun:s:. 

turan Nazmi ile arkadaŞI r • 
mut, Floryaya gitmişler, geze Sil' 
!erken yağmura tutulmuşlardır. aJ1'll 
aralık artan sağanak altında kııl bit' 
yacaklanm anlıyan id<i ark~dıı.Ş• rıı1' 
kenarda gördükleri büyUk bır tj ~at 
oyuntusunun içine girmişler, a rıJı 
yağmurun tesirile yıkılnn topra~si dı: 
nının altında kalmışlardır. lkL s.U· 
ağır yaralı bir halde hastane) e ) 

1 ~ 

' ~ ~ 
~ si fikrindedir. ~ 

\ '"'°"'""'"'""'"' '" ................. ... 

İstanbul 
Limanı 
Pro·esi 

rılmışlardır. 

SOKAGA DÜŞTÜ de-

Memleketimizde limanlar ;rin e- Sayım Vergı"sinin azaltılmasından Digver yılla .. ..Ja sarfedı"len d 
1 ılclızda büyük zelzeleden ıonra yaptırılan köşklerden en büyüğü 1 t k 'k :.h .u para a sas ı et ı ler yapan Ingiliz mu en- sonra hayvancılık geniş bir inkişaf buna yakın mikdarlan göstermekte . 

Beyoğlunda Küçükhendck cıı.~or• 
sinde 460 numaralı apartıınanııı ı6 
düncü katında oturan Jlyaz8~ziıı!l 
yaşında oğlu Yasef, balkond1- g ... k gs 
ken müvazenesini kaybetmısı. 5~ ~& 
düşmüştür. Vücudünün muhtel l!I< 
rinden ağır surette yaralanan c~~ı· 
üade vercmiyecek bir halde ~ ... 
neye kaldırılmışsa da ölr.aüştü~· d3 

Müddeiumumilik hadise etr ,n 

Altıncı Mehmedin genç bir ni
kahlısının hariçteki bir re

fika sına yazdığı diğer bir mektup 
ta elimize geçti. Bu mektupta AI· 
:t.ıncı Mehmedin hususi hayatına da 
ir şu izahat vardır: 

"- Allahın en kötü kulu ben 
miyim?. Neden satılmış bir köle gibi 
benden uzak ve benden başka bir in 
san olan bu ihtiY,arın gelmesini bele 
'üyeyim? 

Altıncı Mehmet: 
- .Misafir geldim .. 
Mukaddemesile içeri giriyor. 'A

ramızda bir samimiyet ve arkadaş
lık havası yaratmıya çok uğraşı
yor. Bütün arzusu, mevkün uyan
dırdığı mesafeyi azaltmak, aramız
da ciddi bir karı kocalık münasebe
ti olduğunu kendi kendine ve ba
na inandırmaktır. 

- Seninle biraz dertleşeceğim, 
diyor. Sen benim dert ortağımsın. 
Sırdaşımsrn. 

- Fakat bu nasıl dert ortaklığı? 
Nasıl sırdaşlık? Bana olanı biteni 
hiç haber vermiyorsunuz. 

- Gönüle ferah verecek bir şey 
olsa söylerdim. Oyle birşey yok. 

Bana sırdaş demesine rağmen 

hiçbir zaman memleket işlerinden 
bahsetmez. Ne zaman buna dair 
bir lakırdı açsam kapatır, bunun 
üzerine ben sıkılır, bir vesile kat e
derek odadan ayrılmak isterim. 

- Gitme karşımdan. der. Seni 
gördükçe içim ferahlıyor. 

Kendince bana bir_ rol .ver~i~
ti: Ben olanı bıtenı bı.mı

yeceğim. Onu daima bUyük ve mu
·vaffakıyetli göreceğim. F'erahlı, ne 
eefi, şeylerden bahsedeceğim. Unut
mak, ferahlamak ihtiyacını benim 
yanımda tatmin edebilecek ... 

Bana gazete verilmesini şiddetle 
menetti. Ben de gazetesiz dura· 
mıyorum: Bir gUn gazete görme
sem ve hali anlamasam, batan bir 
geminin bir höcresinc kilitlenmiş, 
etrafı görmekten mahrum bırakıl
mış gıbi bir his duyuyorum. 

Lalama yalvarıyorum: 
- Lala, kuzum bana gazete ... 
- Olmaz, şiddetle yasak olmuş-

aır. Sonra yerimden olurum, ceza 
görürüm. 

- Zarar yok, lala .. Seni kovarlar
sa beraber gideriz. Ben seni e:e ver 
mem. 

Zavallı iyi kalpli haremağası, 
saraya en düşman gazeteien koy
nuna kor, gizlice bana getirir. Ben 
de tenha köşe bucak anyarak okur 
sonra yakarım. 

akat içim dolu olduğu için 
ilk karşılaştığımız zaman 

dayanamaz, memleket bahislerini 

cçarım. Bazan sözUmü kesmez, be
ni dinler, sonra der ki: 

- Memleket hakkşnda benden 
çok kafa yoruyorsun. Tahsil gör
meliydin. Memlekete faydalı bir ka 
dm olurdun. 
Aramızda Türklük • Çcrkeslik 

münakaşası çok olur. Saray için bu 
ebedi davadır. Sarayda sımsıkı bir 
Çerkeslik cephesi kurulmuştur. Ben 
de bu cepheye karşı bUsbiltUn se
yirci kalamıyorum. 

Geçenlerde Izmitte bir Çerkes, disleri lstanbullimanının kömür mm göstermiştir. Son almrn rakamlar, dir. 
saraya güvenerek birkaç aileye kıy takasına ait projeyi nihayet üç aya ihracatımızın arttığını ifade ediyor. Istanbulun et ihtiyacı, senenin on 
mıştı. Yakalanınca saraydaki akra- ' ka.dar hazırlıyarak göndereceklerdir. Ancak, ihracatın artmasına mukabil ayındaErzurum ve havalisinden temin 
bası, katilin oğlunu saraya aetirt- Bu tetkiklere göre, Istanbul limanı et istihlakinde açık bir fark görül • edilir. !kinci derecede pazarlar, Orta 
tiler. Birkaç aileyi mateme boğan istikbalde şu manzarayı gösterecek • memektedir. Istihlakin köylünUn yü- Anadolu ve Trakyadır. Böyle olduğu 
bir katilin oğlu, bir Şehzade gibi tir: zünü güldürecek bir hale gelmesi ve halde, Istanbulda gayet az et yenil· 
muamele görüyor. Fındıklıdan başlıyarak rıhtımlar etin en fakir eve kadar girmesi için diği neticesine varılmıştır. !stanbul-

talıkikata başlamıştır. 

YARALAl\'TIILAR sJll' 

tamir edilecek, Topane rıhtımında esaslı tedbirler alınması lüzumlu gö- da 931 de 18,230,589, 932 de 

Evvelki gece Büyükdere cadJCSitl' 
den motosikletle geçmekte oltul fi· 
ger kumpanyası memurlarındall si 
lakla Liza, motosikletin de,·rilıt~~ı 
yüzünden ağır surette yaraıanı.ıI§ 
hastaneye kaldırılmışlardır. 

Bir gün Altıncı Mehmede de- 150 metrelik bir sahanın deniz kısmı rillmüştür. 18,266,269 kilo et yenilmiştir. 
dim ki: derinleştirilecek ve transatlantikler Hayvan ihracatında en ön safta 935 de yenilen et 18,883,000 kiloya 

- Birkaç Türk ailesini mahve- buraya yanaşacaktır. gelen Istanbul gibi bir yerde, et, za- fırlamıştır. Fakat son iki sene içinde Amerikanın 
den bir katilin oğlunun sarayınızda Sarayburnunun başındaki eski kış ruri bir gıda olduğu kadar belediye elde edilen rakamlar, bu miktarın çok e 
işi ne? Neden böyle bir adam hima- la binasına kadar rıhtım yapılacak • heyetlerinin temel direği sayılmakta- aşağısında et yenildiğini gösteriyor. Ankara Sefirİll 
ye görüyor? tır. Sarayburnundan Eminöntine ka· dır. Fakat, etin beş mutavassıt elden Vasati bir hesapla bir lstanbullu bir f 

- Kimsesiz bir çocuğa nasıl kı· dar devam edecek olan rıhtım saha- geçmesi, ucuz satışa engel oluyor. senede 19 kilo et yiyor demektir ki, yeni Bir Vazi e 
yıp yardımsız bırakayım? smdan göze batan bugünkü gayrimıın 929 dan 934 e kadar Karaağaç bu, günde 43 gram eder. Diğer şehir- . . J39Y 

- Memlekette yardımsız binler- tazam binalar, tamamen yıktırılacak, mezbahasından belediyenin temin et- }erimizde de vaziyet, aşağı yukarı Amerikanın Ankara SefiJ'l tlerJ 
ce çocuk var. Neden bunlar yarclım yerine rıhtımların geri tarafına doğ- tiği kar, belediyenin bütün gelirleri • bunun gibidir. MakmUrey tatilini geçirmek iç!~ P'f 
görmüyor da bir katilin çocuğu sa ru boydanboya antrepo yapılacak . nin yüzde 15-25 arasındadır. 929 da Kartal ve Bakırköy gı'bi <:&>bir ha- leketine gitmişti. Cümhurr~,51 ~!' 

~- b ? o b b tır b"t" beled" h l ,.., ""' Roosevelt Vaşingtonda kendısılc raya 11.a ul olunuyor. nun a a- · u un ıye ası atı ',167,120, rici kazalarda et, merkezden 15-20 
sı birkaç aileye kıyıyor da sız ne- Limanın kömür mıntakası d<:unı • mezbaha :hasılatı 1,313,251 liradır ~h şılaşmca ilk sözü şu olmuştur: cfitt 
d b

• ,. k ? re mede kRl rak ,,..,, .. -nr''"t....,..._,,.;,ı.- 000 -:-o,oot ,00 1 llUt:nl\.--uHitınt::;.:.:;,;;;-.:..:.~a~al..U;>a:r ara,ell!Cluza UVCCU~Zilmokledir.1~.=to==..:rn__ -~~ı~ nr--··eıefefl en ır çocuga ıyamıyorsunuz. .:ı .. . :u.ı an ... J - m: TcftııltlaSl Filipin'in istıKıa me aıı mes ııb' 
_ Sus, sus .. Benim bu sarny i- yapılacak rıhtımların uzunluğu 500 sılat.ın yalnız bir milyon mutavassıtıarın eZaltılmasını, nakli- k .. 'J n m 'decek Ul d d 5 
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. kik etme uzere oraya gı dllp 
çinde nefes alamıyacak bir hale gel metredir. Beheri 20 şer ton kömür e e • • ' ıralık ye ücretlerinin indirilmesini zaruri telit komisyona bir reis arıyor. bıl 
memi istiyorsun. Burada herşey böy alabi!en huniler vücude getirilecek - 1,284,681 lirası mezbaha gelirinden bulmaktadırlar. Bir hesaba göre, Er- Bu saniyede iyi bir tesadüf bclltı\dell 
le kurulmuş, böyle gidi~or. tir. Karada tahmil yapmak için kam temin edilmiştir. Son iki bin rakam- zurumdan Istanbula kadar bir koyu- reisle karşılaştırdı. Bu sene ta !< 

'resele çıkarmaktan korkan za· yonlar bu hunilerin altına girecek ve ları da bu Çerçeve içindedir. Bu ra- nun nakli, kıymetinin yüzde onu ka· k al k 1A mgclece · 
l•.l k ml b vazgeçere ç ışına azı ,, şıl' 

yıf iradeli bir insan sıfatile böyle hangi cins kömür alacaksa bunu bir a ar, elediye kasasına giren safi dar bir nispete tekabül eder. Bun • Amerika sefirine verilen vazıı.e 1.ltC' 

bahisleri hep kapamıya çalışıyor. kaç dakikada otomatik olarak yilk • karı göstermektedir. Bunlara muka - dan başka toptancı kasabın, beledi • dur: Amerika, on sene sonra Jllll W 
_ Haydi bana kendi elinle bir liyebilecektir. Bu sırada tartma amc bil belediye, işletme masrafı dışında yenin, dükkancınm karları da hesap- ber olmak üzere Filipin adntarıJ1:1ti1't!I' 

kahve pişir. lıvcsi de otonıat.i; .r.an olaca!ct.ı . Karaağaç müesseseleri inşaat ve te - lanırsa bir kilo et, hayvan sahibinin tiklalini ilan etmiştir. Filipin Polı ıfl1'• 
Diyor, böylece bahsi değiştiriyor. Deniz tahmil ve tahliyesi için de ;iosatı için 931 de 82,611, 932 de satışından yüzde iki yüz fazlasile cıları dalıa evvel istikl8.l istiyor o• 

birçok büyük vinçler alınacaktır. ,630, 933 de 10,814 lira harcamıştır. halkın eline geçmektedir. ıntı Birçok Ameril<a politi # ı.cı ıstı~' 

Altıncı Mehmet, kahve tirya
kisidir. Kendisine daima iki 

fincan kahve birden gelir. Birini 
bitirdikten sonra diğ~rine başlar. 
Büyük bir fincan kahvenin ayrı ay
rı iki fincan birden içmenin keyfini 
vermediğini söyler. 

Altıncı Mehmcdin hususi halleri-
ne merak ediyor ve bana soruyor
sun. Ben bunları uzun uzadıya ta
rife girişmeyi fazla buluyorum. Za
hiri farklara rağmen hanedan aza
sı arasında çok fazla benzerlik var
dır. En doğru tarif, hepsinin birden 
tarifidir. 

Altıncı Mehmedin fFlhsi itiyatları 
hakkında yalnız şu kadannı söyli
yeyim: Kahve ve cigarayı çok içer. 
Içkiden hoşlanmaz. Yalnız midesi 
bozulunca konyak filan içer. Orta
lığın en gaileli dakikalarında bir ta 
rafa kapanır, saatlerce yağlı boya 
resim yapar. ·Güfte, beste ve nota 
ile de çok uğraşır. Nakşibendi tari
katine çok bağlıdır. Fakat tekkele
rine gitmez, saraya gelen tarikat 
mensuplarile düşüp kalkar." 

(Arkası var) 

IEhli Hayvan 
1 Sergisi için 
Mükafatlar 

Ehli hayvan sergisi, bu sene de E
dirnekapıda 19 eylfilde açılacaktır. 

Sergide teşhir edilecek hayvanlar için 

1700 liralık mükafat aynlmıştır. 
Verilen malflma.ta göre, Beykoz, 

Kartal, Silivri, Çalatca, Bakırköy ve 
Yalova kazalarında olmak üzere altı 
tane ehli hayvan sergisi açılacaktır. 
Bunların birincisi olan Beykoz sergi
si, 19 ağustosta Buzhane mevkünde 
merasimle açılacaktır. 

Bunların Uçü sabit olacaktır. Saatte bu dileklere destek oluyorlaf· . bil 

150 ton kömür alıp veren transfor • B 1 d • 1 d H lB.l devresini yakınlaştırmak i~ifl ııe.1' 
matörlerle de on günde yapılan iş bir A k • l lertll e e iye er e a im çok siyasi ve iktısadi mcse e 1 fi' günde, bir günde yapılan iş bir saat- line ihtiyaç vardır. Amerikalılar~~ 
te yapılmış olacaktır. lipinlilerden mürekkep bir ]<oıtl 

Kömür mıntakasma ait vinçler Av 

B 
• bunları tetkik edecektir. ·ri C· 

rupadan getirilece';, fakat tesisatlan- unlar imar Planlarının Ta bikında Işte Amerikanın Ankara sc.fıu~ııd1 
dırmağa ait inşaatta münhasıran yer zak Şark işlerini tanıması ve ı1' iS~-o-
li malzeme kullanılacaktır. KömUr "izalei Şüyu,, İşler·ıne Bakac'aklar, işlerde ihtisas dolayısile bu ]<oJ1l 111ıl' 
nuntakasr için 1,5 milyon, lstanbul . ·1 . t• Vn"ife .A' nun başına geçırı mış ır. . ...... de\-ı-

limanının baştanbaşa tesisatlandırıı- Bu Muameleler parasız Go·· ru··ıecek vakkattir ve sefirin mezunıyet sil'' 
ması için 6 milyon lira sarfedilecek- sinin sonunda Ankaraya dönılle 
tir. Şehirlerin plan dairesinde imarına trr. Bu husustu ayrı bir proje hazır- mani olmıyacaktır. 

çalışıldığı cihetle Dahiliye Vekfilcti !anmaktadır. 
• • ca lçın Pa 

Mınt kalar 
Ayrıhyor 

Pancar ziraatinin inkişafı için ya
pılmakta olan tetkikler ilerlemiştir. 
Şarki Anadoluda pancar ziraatine 
çok elverişli bu sahada tetkikler ya
pan bir heyet, bilhassa tren gUzerga
hındaki pancar alımına yanyan yer
ueri ayırmaktadır. Heyet, tetkikleri
ne sonbahara kadar devam edecek ve 
teşrinievvel başlarında hükümetc bir 
rapor vere~ktir. 

1 BiRKAÇ SATIRLAJ 

-
Ş ehir dahilindeki bostanların 

gelecek seneden itibaren ekil-
memesi liararln,')1ıralnuşhr. 

• 
Maliye Vekaleti Siyasi Müsteşa-

n H. Faik Ankara.dan şehrl-
miıe gı>lıniştir. 

• 
Ç ekirclek. iz kuru üzüm kontrol 

nizamname .. ı De\'let t)urasm-
cn. tasdik cdilmi;";ıtir. 

• 
E yüp \'e ci\'anncla lüzumlu yer-

lere tcrkos tesisatı yaptınla-
cakbr. 

belediyelerin bu çal~malarını kolay- YOLLAR 

Dilenenler laştıncı yeni kararlar almıya başla
mıştır. Bu arada en mühim mesele 
"izalei şüyu,, işidir. Müstakbel şehir 
planının tatbiki sırasında belediyeler
ce geniş ölçilde yapılacak iı:;timlfıkler. 
den sonra cadde ve meydanlar ayrı. 
lacak, geri kalan kısım satılacaktır. 
Fakat bir çok arsalar ufalacak ve 
yanlarındakilerle birleştirilmek lüzu
mu hasıl olacaktır. Diğer bir kısım 
bina ve arsalar da istimlaklerinden 
evvel zaten izalei şüyulu arsa veya 

binalardandır. Her iki bakımdan, ya
ni istimlaklerden önce veya sonra 
mutlaka bu gibi şayi hisselerin izale 
ve tasfiyeleri lazımdır. Bu işler mah
kemeler vasıtasile yapıldığı takdirde 
hem muamelenin gecikeceği, hem 
de alakadarlann fazla masraf etıui-
ye mecbur kalacakları aşikardır. 

Hükumet bu vaziyeti kaldırmıı.k İ· 

çin şehir planının tatbikine başlana

cağı sırada Adliye vekfıletile görii . 

şüp, anlaşarak belediyelere, birer ha
kim gönderecektir. Bu hfıkimler be
lediyelerde oturacak, yalnız ortakla
ma hisselerin izalesi işlerine bakacak 
tardır. Şüyu izalesi için mahkeme ve 
sair masraflar verilmiyecek, yani 
bu gibi işler parasız görülecektir. Bu 
iş ayni zamanda yeni bir usule ve te
minatlı bir mekanizma>ta b<J,ğlanacak-

Unkapanı ve Azapkapı ile Şe!ızade 
ve Beyoğluna çıkan yollarla ou iki 
meydanda ve Eminönü - Eyüp cad
desinin genişletilmesinde belediyeye 
"geniş istimlak,, usulünün tatbil:i ıçin 

salahiyet verilmesi hükumetçe kabul 
edilmiştir. 

ve Eşek 
Kutlanan/ar ~ 

Polis, belediye emir ve nizaJ1l~:,.,ıı1 
aykın hareket edenleri ~~ibe ~· 

Truva Salonu etmektedir. Son 24 saat ı~ı~detlS~ 
Arkeoloji müzesinde Truva hafri- vaydan 23, vapurdan 1 kışı ~ rıı1'8 

yatında çıkan eserlerin teşhiri için bir cezalandınlmışlarclır. 8 dilencı J el' 
Truva salonu açılacaktır. Müzeler u- lanmıştır. Eşekle yük taşıyan ~ f(ır 
mum müdürü Azizin hafriyat yerin- rıkla nakliyat yapan 4 kişi i~t~S ı;.r 
de ayırdığı eserler, bugünlerde şehri- nedilmiştir. Serseri 120 ked1

• 

mize gönderilcektir. · pek tutulmuştur. ~ 

ITAkVi~ll~HA~ 
1

9 Ağustos 937 Yurtta Bugünkü Hava: BuhıtlıJ 
PAZARTESİ - . 96 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun- ı 
dan alman malumata göre, bugün ha 
vanın yurdumuzun Karadeniz kıyıla
rında kapalı, Trakya, Kocaeli mınta
kalarile Orta ve Doğu Anadoluda bu 
lutlu, diğer yerlerde açık olması, rüz 
garların cenubi Anadoluda cenuptan, 
diğer mıntakalarda umumiyetle şi

malden orta kuvvet esmesi muhtemel 
dir. 

DUNKU HAVA 

8 inci ay Gün: 31 mıır;.,5S 
Arabi 1356 Rumi 

1~ 'J,1 
Cemazüyelalıır : 1 Temmuz ·21g 
G'üneş: 5,02 - Öğle: :ı ~~ 
!kindi: 16,12 Akşaın: 1.~·o9 
Yatsı : 21.04 - lmsfık ' ~ 

sil 
geçmiş, rüzgarlar karaycıdcll 
15 kilometre süratlc esmiştir· il 

metre 760 milimetre, hararet ~fi' 
25, en az 19 santigrat olara1' 

Dün, hava umumiyetle bulutlu dilmistir. 
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Ha,.b· A 
~ z vrupaya Yaymak mı I stiyorlar? 

Asiler Ecnebi Gemilerini 
ı··············ı 

Meçhul 

Tayyareler 

Yeniden 

Negüs Haile Selasienin 
Hatıratını Ve Harbi 
Yazmasına Mani Olundu 

3 

ClEK 
Zavalll A teşböceği ! 
Sade ayın, güne~ten 15ık alan bir 

anaforcu oldu~ bilinmediği de\ir
Jerde değil, bu basit hakikat öğrenil
dikten sonra da bütün dünya !':ı.irleri 
onu terennüm etmi5lerdir. Belld ~'a
ranlıkta ze\'klerini takac.ak başka ı
şık noktası bulamadık.lan için! Cümhuriyetçilerin 

~0tnbaladıgını SÖyl üyor 
ransız G 

Gemilere 

Saldırmıya 

Başladı 

Sabık Habeş Krahnın Siyasi Müşavirleri Bu 

Hatıratta ifşaat Bulunmasından Korktular 

Şair ayı çağlamış, aşık mehtapta 
ağlamış, ressam mehtabı resmetmiş.. 
tir. Denilebilir ki, mehtabı se\'mi~·eın 

balıkçılardan ba,,ka kimse yoktur. 
Çünkü ay balığa, balılq;ıyı gösterir
mi5 !. 

D azetelerine Göre Alman Londra, (News Chronicle yazıyor) - Habef imparatoru Haile 
Selasiye tarafından Habeş dili ile yazılan ve İngilizceye tercüme 

l ış Bakanı londraya Gidiyor edilmekte olan hatıratı, imparatorun siyasi mü,avirleri tarafın· 

Neye inkar edelim? Onu lıepimlz 
severiz. Hilalinden bedrine kadar 
yaz olsun, kış olsun doyamayız, bu 
anaforcuyu methetmiye doyamayız, 

ooun güzelliklerini sayıp dökmiye. Ve 
muttasıl unuturuz ki; ona, bu güzel 
cilayı veren güne~tir. Gün.eş olmazsa. 
ay kalaysız bir tepsiden baska bir sey 
değildir. Neden güne-.i methetmeyiz. 
Günesi terennüm etme,•iz ve güneşi 

t~,,..~ndra, 8 (1AN) s· k .. d b .• . 
~"~ele · . - ır aç gun en en, ası 

dan vuku bulan müdahale üzerine geri alınmıştır. 

la. rının a he . k taJc bo b e psız hücumlarına maruz a-
Haile Selasiye geçen sonbahardan- .---------------

~llııı uyarnd alanan lngiliz ve Fransız vapurla
dUrı. de n _ırdığı heyecan henüz dinmeden 
!lJ Yenıden Kt' ak' . C . ~}'oau t ıat ıs adlı bır vapur ezaır 
~etııı1, " acra.fından alınan imdat işaretleri nef-
t. e eza· . 1 
~a.f1nd ırın 8 mil garbında bir tayyare 
bt .\si ~:~onıbalandığını bildirmiştir. 
lııtJıll\ııııa}\kak atnın bu garip tarzı hareketine (Bar
i'\! .ten ÇekinlJ Avrupa~·a yaymak seklinde) mana ver 

beri bu eseri yazmakla meşguldü ve 
Habeş harbi hakkındaki bütün müta
lea. ve müşahedelerini mufassal bir 
surette ya'imakta idi. Eseri tabı, 
Michael J oseph basacaktı ve impara
torla ikisi arasında bir mukavele im
zalanmıştı. Tabi gazetemire vukubu
lan beyanatında mukavelenin geçen 
ilkteşrinde imzalandığını ve bir Fran 
sız muharririnin imparatorla temas 

liğı, Akde •01ektedir. Maamafih İngiltere Ami 
t~"tintn h ntzdeki harp gemilerine emir verPrek 

~ı biJdirın· er ne pahasma olursa olsun konınmala- lngiliz Akdeniz Filosundan Revenge zırhlı•ı 
lla bir to ış,_ Fransa Bahriye Nezareti de bir !;"lDl-

nı ltiınaye .;Pıdo muhribini Fransız ticaret ,·apurları- Cebelüttarık tepeleri önünde .• 

1 

ederek eseri hazırladığını, daha son
ra imparatorun bizzat eseri yazmağa 
başladığım fakat birkaç gün önce im 
parator namına hareket eden avukat 

ll~Nu ınernur etmiştir. \ ----------------------

C~rın, YAPANI~AR R a Rusya Amerı·ka Is ~uıul'ETÇILER~UŞ us y ' -

larm ifşa edilemiyecek bir takım si
yasi sebepler yüzünden imparatorun 
eserini neşrctmekten alıkoyduğunu 
söyledikleri halde vaziyeti tetkik et
tiğini anlatmış ve şu sözleri ilave etAı. .l>an~·oı a.~u . k M •• b f / • b;1etıiıt1e ecn:;nın resmi mahafili A m eri ad an u nas e e er ı 

suikastı .ı gemilere yapılan 
mitşir: 

~~'l'areter· eruı Cümhuriyetçi h / / 
~tıa bu lll lDarifeti olduğunu, uç zır la zyo, 
~~ de Yeıı~~ada bir ltalyan gemisi
""llu s(h·ı eaı bomba atılmış oldu-

" eınektedir1 ~ er. 
~lld GlLlZLER NlKBIN 

l'<atı ra, 8 ('l' A 
~ •. adenıi .. N) - Ingiliz mat
t:ı belinden llıudahale komitesinin 
eıt~- Pek en.d·ıc: 1. .. .. 
~ ~. ııo11 d . ~e ı gorunme-
et Yolu buı akıkada yine bir uyuş
ilİ\ektedir Unacağı kanaatini izhar - . 
~lJ,.,. 

teı. aun p . • --· 
.... 1' h <u-mte • . 

lııQ~ enıen b ~ntl§~r eden gue-

New-York, 8 (A.A.) - New-York 
Times gazetesinin bildirdiğine göre 
bir Sovyet komisyonu halen 3 zırhlı 
inşası için müzakerelerde bulunmak
tadır. 

Şimdiki halde yalnız 16 pusluk 9 
toplu 35.000 ton hacıminde bir zırh· 
lmın inşası müzakere edilmekte ise 
de Sovyet hükfuneti ceman 16 pusluk 
30 toplu 3 zırhlı satın almak tasavvu 
... ~ ... ~~\.&.•4• 

Ckçen ilkbaharda Sovyet hükume
ti Amerika hükumetinden 2 zırhlı sa ıJ '' aJe kollıitP~ı . bırden, Ademi 

~l ete u - esının artık tamamen trn almak istemişse de bu talebi o 
il ~ ~il aka~~:ığıı:ı yazıyorlar. Fa- zaman reddedilmişti. 
ti' f4ıt~lt~ iJ e ugrayışnı her taraf- Halen pazarlık sureti mahsusada 
~ eQjıı:e~aı-~andığı da bilhassa teşekkül etmiş bir Aımerikan kumpan 
tı;~ilel si ledır. Bu sükun da yasının delaletiyle yapılmaktadır. 
~~k llJ.tıirJiu:a.se~ ıneydanında git- Siparişin bedeli 100 ile 200 milyon 
~ oJınıy Yerıne soğukkanlılık dolar arasında tehalüf etmektertir. 
~11Jctedir. a ba§ladığına delil adde- Ayni gazeteye göre satın alma key. 
~l Sr>"-Ny fiyeti hakkında itirazlar bertaraf edil 

llfll ıa'll ANn-r BERLIN SEFI- =m=iş=tı="r=. ========= 
~ho d YA.TsızLIK YAPMIŞ tur. Bir polis ölmüş, 19 firari tevkif 
1'\... e l>ar· d' 

At~ 'ittıeo•tı lS gazetesi diyor ki: e ilmiştir. 
~İıtı ~. it(lkı ıııı 8erlin sefiri Marki CUMHURIYETÇI ISP ANYADA 
., ett·- atııa..... . . BIR ı· DA'1 "'J.tl ıg-i 

1 
··•esını Führere tak- .ı.u 

Ue.~elc ltı :ıda.. kendisinde şunlan Barcelone, 8 (A.A.) - Müttehit 
0111 •. ~liııcu net.burıyetini hissetmiştir. Marksist amele partisine mensup o-

"llku •\i!ırb•· • k · · M · lan,"' bir Çok ıo temsil etmekte lan ordunun siyası omıserı anıal 
,-re' ltitl a~a~, b l,rensipler, ispanyada Mena'nın isyana teşvik cürmünden 
"il'' '' ııı er, ı,11 il ~aeaktır. dolayı dün idam edildiği Lerida'dan 
" \ · 

11l<aheıedeıtı)·atsızca cümleye kar bildirilmektedir. 
O~ '-• huiunmamı .. tır Müddeiumumi tarafından idamı is-

~Pt• ~ ' d 00 
G~~A'l'lf LONDRAYA tenilen diğer bir komiser e sene 

) bi~et DECEK 1'1I? hapse mahkfım olmuştur. 
'kıtı tarart 

>toıu~ lla l-<ıın lan B. \'on Neurath'm 

iki devlet, Uzak Şark 

l,lerinde Elbirliği Ede-

cek mi? 

Moskova, 8 (A.A.) - Tass ajansı 
bildirivor- Sovyetler Birliği ile Ame 
rika Birleşik devletleri arasında ak 
ted.ilen ticaret anlaşmasından bahse 
den bir yazısında "İsvestia,, gazetesi 
A.merikada Sovyet tayyarelerine ya
pılan sempatik hüsnü kabü1ü ve ayni 
zamanda Amerika Birleşik devletleri 
nin Pasifik filosunun Vladivostoku 
:ayar~tmı reoaru.z nırauuen .. onra 
diyor ki-

"imparatorun üzerinde siyasi 
tazyik yapıldığını zannetmiyorum. 
Fakat anlaşılan imparatonm siya
si müşavirleri kendisine bu yulda 
tavsiyelerde bulunmuşlar, o da bıı 
tavsiyeler dairesinde harekete lü
zum görmüştür. Imparator, bize 
bağlı olduğu için, başka hiçbir mü
essese eseri basamıyacaktrr., 

Lağvedilen 
Mahkemele~ 

"Bütün bu hadiseler. tesadüfi ma- Ankara, 8 (Tan muhabirinden) -
hiyette hadiseler değildir. AmeriKa Adliye Vekaleti bazı kazalardaki mile 
Birleşik devletleri, menafii gerek U- temi mahkemeleri kaldırmış ve bun
zakşarkta gerek Amerika kıtasında ların işlerini bu mahallerin kaza hu
tecavüzlerin tehdidi altında bulunan dutları dahilinde Vekaletin tensip e
bir memlekettir. Bu şerait altında deceği yerlerdeki asliye hakimlikleri
Amerika Birleşik devletlerinin, bir ne vermiştir. 
sulh amili ve kollektif emniyet siya- Eldeki kanunun tatbikinden oJa
seti faili olan Sovyetler Birliği ile .mü rak ilk defa, Burhaniye, Silifke, 
nasebetlerini, genişletme ve sıkıla.ş _ Elmalı ve Uşakta müctemi mahkeme-
tırma yoluna tesadüfi olarak girmiş ıer lağvedilerek buralarda birer asli
değildir. Yeni ticaret anlaşması ye hakimliği ile birer asliye hukuk 

Sovyetler Birliği • Amerika Birleşik birer de asliye ceza hakimliği kurul
devletleri ticaret münasebetlerinin muştur. Ayrıca Silifkede bir sulh ha.
normal ve sağlam bir esas üzerinde kimliği, Elmalıda bir hakim muavin
inkişaf etmekte olduğunu göstermek liği, Uşakta bir asliye hakimliği ile 
le beraber, bu esas ayni zamanda mü bir sulh hakimliği, Balıkesire bağh 
him surette genişletilip kuvvetlendir.! Manyas, Antalyaya bağlı Gündoğmuş 
mekte ve bilhassa Avrupada ve Uzak Samsuna bağlı Kavak kazalarında bi
şarkta mütecavizlerin faaliyetlerini rer sulh hakimliği ihdas edilmiştir. 
fazlalaştmmakta bulundukları bu an- Bu kazaların asliye, ağır ceza işleri 
da, mühim bir sulhu tarsin amili olan de bağlı bulundukları vilayetler ağır 
Sovyetler Birliği - Amerika Birleşil~ ceza mahkemesine bağlanmıştır .. 
devletleri münasebeterinil de sağlam , Lüzum görülen yerlerde bu şekilde-
lamaktadır., ki tadilata devam edilecektir. 

Sidney Sehrini 
-Kaplanlar 

Aflakbullak Etti 
Bu hadise 7 ölü ve 17 
yaralıya mal oldu 

Londra, 8 (TAN) - Sidııe~«ler 

Anıstral;varlan gelen hnberlerı 
göre, geçen hafta. içinde bütün 
şehri a)·aklandıran müthiş bir 
facia olınu~tur. 

Şelıir dışmda. çadır kurmuş o
lıuı büyük bir Amerika. cambaz
hanesi lubiyat Mrasında iken, 
l<aplanlarclan üçü kafesin kapısı
nı kırarak dısan fırlamı~lar, \"e 
korkunç bir paniğe kapılan hal
ka saldırarak, par~alayıp öldür
müşler ve H ki~iyi ağır surette 
ve 4 kişi)'İ de hafif surette ya-
ralamıslardır. • 

Bütün u~raşmalara rağmen 

kapla.nları ,yakalamak kabil ola.
manu~ niha)·et şehir sokakların 
da asker ve polisin i!jtirakile ter
tip edilen bir tarama neticesinde 
kaplanların ikisi öldürülmüş bi
ri de tam bir kıulma saldıracağı 
sırada tram\•ay altında kalarak 

parç.alanmıştır. 

Şehir, bu JÜZden iki üç ~aat 
bUyük bir lıeye<'an geçinni.5tir. 
kanlar kapanmış, sokaklarda. kim 
se görünmez olmu~tur. Anca! • 
kaplanların ()!dürüldüğü radyo 
ile ilan edildikt~n soradır ki sü
kfınet ya\·nş yavaş teessüs edebil 
mi";tir. 

incir Rekoltesi 

Gittikçe Artıyor 
Ankara, 8 (TAN) - Bu sene Iz

mir ve civarından alınan incirlerin 35 
milyon kiloyu bulacağı tahmin edil
mektedir. Bu rakam son üç seneye 
nazaran bariz bir fark göstermekte
dir. Incir rekoltesi 934 de 28, 935 de 
30 ve 936 da 33 milyon kilo idi. 

Hakiki mahsulü bulmak için bu re
kolte miktarlanna 5-6 milyon kilo 
arasında kalan hurda inciri de ilave 
etmek lazımdır. 

~ . 
resmetmeyiz de onun ı,ıJ~uu diloo.erek 
geçinen aya bayılırız! Orası malfun 
değil. 

Diyeceksiniz ki, güne;;, güpegündüz 
tepemizde lraymyan bir ateştir. 

Doğru. Güneş müte\'azi de~ldir. 

Haşmetli, dehşetli ~·e kuvvetlidir. 
Böylesini de ne a~ık ~e\·er, ne de . air. 
Onu olsa. olsa. (:\lürai) metheder, ho
suna. gitsin diy~. Halbuki gUncş arzı 
kucnğmdan silkip atalıdanberi ö~·Ie 
mürailiklere karşı gayri hassastır. 

Ve yine diyeceksiniz ki, gece do. 
ğan, geceyi aydınlatan ve gece görü
ınen ayrn se\ilmesinde bu tezadın 
büyük his-.esi vardır. 

Bu da doğru, Uikin bu tezat gece 
do1a!:ian, gece ı ılayan ate.5 böceğinde 
yok mu? Ateş böceğini hangi ~air 
terennü metmis, hangi aşık sevıni' 
\"e kaç rec:ısam resmetmiştir? 

Onun su~u, ışığı kendinin oluşu, o
rijinal oluşu ve küçük olu;ıı mudur?, 

Zavallı ateş böceği! 

B. FELEK 

Ordu Terfi 
Listesi 

Ankara, 8 (TAN) - 30 Ağ11111ta 
tebliğ edilecek olan ordu te.rfi lis
te i için .ımnı Müdafaa V cliiletl 
tetkiklere başlamıştır. 

- ------
Adliye Vekili 

lstanbula Geliyor 
Izınir, 8 (Tan muhabirinden) -

Adliye Vekili B. Saraçoğlu Şükrü. 
Bugün vali Fazlı Güleçle birlikte Ber 
gamaya gitti. Sonra Çandarlı plajı • 
nın açılma merasiminde bulundu. Ve
kil, yarın lstanbula hareket edecek
tir. 

Sıhhat Vekili 

lzmir ve Civarında 

Tetkikler Yapıyor 

~ ı;u lkıe,~:u~an ziyaret edeceği 
~e,. 1'arııoc·u ıatıs edilmektedir. Bu 
11!,ı elere ı>f _<le\'letıerin tekrar mü-
•· llıU ., rısrn "tıı . ııretft b: eleri halinde Berli-

Suriyede Olup Bitenler 

Izmir, 8 (TAN) - Sıhhat Vekili 
Doktor Refik Saydam dün yanında 

hıfzıssıhha umum müdürü B. Asım 
olduğu halde şehrimize gelmiştir. 

Vekil, bugün öğleden sonra bitmek 
üzere olan sıhhat müzesini gezmiş 

ve Urlaya giderek yeni gelen Bulga
ristan muhacirlerinin sıhhi vaziyetle
rini tetki kedip, istediklerini sormuş
tur. Müteakiben de Manisa valisile 
beraber Manisaya giden vekil, yarın 
oradan Ankaraya hareket edecektir. 

~ ıJı~ltıi g·· ır Vaziyette kalmak is
etit h f><ıterınektedir "Z 'ltıisı ... 

hi .. aırıa11 b··en, diyor ki: 
"'le ç • UyU 

l~l'iıı ~'~ıYor k demokrasilerin le-
hQ~eı u_ "aü~ Anca~, bu demokrasi

lsll eı; icap etten ıstifade etmeği 
~l4rı aııya k eder. 

~. 11~11da11 ~g~sııun en vahim mah
ttı1ttq1 1dare edıl'i, Vazıhan anlaştlma
ltıııı Yece ...... enlerce ne de efkan u-
rı. ltı "1Uıtık"' 
"il'. eııelele..ı un olmıyan bir ta-,, • • Ort 

aya atmış olması-

lıa lt\~p v 
1.• ~etin '1ı Cel>h . AZlYETI 
" la. ~oı-;:_ CSınde . l'a · -'<.ilen k vazıyet, oldukça 

bir llıhisa.. arşılıklı ufak taarruz 
~ ' etnı· 

lter -~"affak l§, bcllibaşlı mühim 
lı.ıllc!~t'ı:l tarar ~t elde edilememiştir. 

0 ?ne~~ ~kları ha~en ellerinde bu -
2.t· ~urıer ınevzueri tahkim ile 
ı;; lla.. Ç:A_~ 
'o9 b% Celone A1l YARALANDI 
'aıı ~l-a~di~~ ~ .. <A.A.) - Liru'dan 
S" • Ya .. ore hud l3 td geçrrıı ut civarında 

· ~ ııoııa en rrıu Ye teşebbüs eden fi. 
et\ " arasındareb~kep bir kafile ile 8 
)\fi· il' nı .. 

usademe olmuş-

S on posta ile lUısır ve Suri~·e- ı~••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• ••••••••ı 
den gelen gazeteler Surıye . . _ f 

haklunda dikkate değer h~berl~r y AZAN: OMER RIZA DOGRUL 
vermektedirler. Bu haberlenn hı- • 
· • · Ce • ·e Fırat mıntakalan- .. ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• rıncısı zıre \ 

na aittir. Buradaki halkın Suriye · taraf~an hükumete, istenen ıslahat rak geçenlerde Şamda büyük bir 
hükumeti aleyhindeki vaziyeti mü- t~ ~~r kısmının olsun tatbiki için açlık l;revi yapılmış, nümayi5çiler 
temadi ·en tebarüz etmekte, halk, İa'\SJ) elerde bulunuyor ve bu mü- bütün mağaza sahiplerini de ken-

J .. . , na..';ebetle "ıslahat yapılmadığı tak- dilerine iltihaka ikna ettiklerinden 
htikfımet tarafından mutemadi~ e~ dirde vaziyet son derece vahim o- Şam sehri baştan başa kapanmış ve 
verilf'ln sözlere rağmen vaziyetlerı- la.caktır. Tehlike, her dakika pat- nümayiş!:iler şehir sokaklarında in-
nin ıslahı için hi~bir şey yapılma- lak verecek mahiyettedir.,, demek- Jiye inliye dola.-,arak belediyenin 
masını, hiçbir tedbir alınmamasını, ten kendilerini alamıyorlar. önünde "ekmek isteriz!,, diye ba-
hatta en zaruri \ 'e en hayati mahi- S · d ğırınışlar, daha sonra hükftmet sa-

. dilm urıye e açlık nümayi.oı:leri: b yetteki ihtiyaçların ta.tının e e- l" rayınm önüne gitmi'.:,iler ve ura-
sinin bile düşünülmemesini derin y ine son posta ile gelen Su- da zabıta. ile nümayişçiler arasmda 
hoşnutsuzluklarla. karı;ılam:ıkta - riye \'e Mısır gazeteleri ta- müthiş bir çarpışma olmuştur. Çar 
dır. Geçenlerde bu hoşntusuzluklar rafından verilen malumata. göre pışma esnasında hükumet konağı-
bir isyan şeklinde patlak vermiş , .e Şam \'e havalisi, gıda maddelerinin nm camlarını kırmışlar \'e nihayet 
henüz bu isyanın tamamile berta.- müthiş pahalılığı yüzünden siddet- iki taraf, bir hayli ölü ve yaralı ver-
raf edilmesine imkan bulunmadığı li bir sıkıntı içindedir. K~klık, dikten sonra nümayişçiler dağıtıl-
anJa§ılmıştır. Fakat daha. mühim- çorak, Cezire ve şimali mmtakala.- mış ve hükiimet vaziyete hakim ol-
mi, eski isyanın bastırılmasından rmı da ayni vaziyete düşürmüştür. 

akt F k ı· muştur. Hadise yüzünden 100 er -önce yeni isyanların hazırlanın a w ran ıya.trnın düşmesi paha -
olması ve Suriye gazetelerinin Ce- lılıgm artmasına. saik olmuş, ve kek ve 30 kadın müşevvik sdatile 
zire halkına sabır ve tahammül tav fakir sınıflar bütün kaıançlarile t.evkif edilmiş bulunuyorlar. l\lev-
siye etmekt.eo başka bir şey yapa,- ekmeklerini bile tedarikten aciz kutlarm ç-0ğu Suriye milli fırkası 
mamasıdır. Suriye gazeteJeri diğer kalı:nışlardır. Bunun neticesi ola • mensuplarmdaıı imişler. Me\irnfla-

rm çoğu iki sene ile iki üç ny a
rasında hapis cezalarına mahkum 
edilmiş bulunuyorlar. 

Dikkate değer bir nokta, bu mev 
kufların, manda devrinde neşrolu
nan \'e müı,tcsua serait içinde tat
bik edilen kaınun ahkamı dairesin
de mahkum edilmiş olmalarıdır. 
Bugünkü Vataniler, vaktile bu ka
nU11dan şikayet ediyor ,.e bu kaııu
nun kaldınlması için uğra~ıyorlar
dı. Fakat bugün Vatanilerin ken -
dileri bu kanunu ntandaşları aley
hinde kullanmaktadırlar. 

Hadiseyi rniiteakıp Suriye hüku
meti ekmek fiyatını dü5ürtmek i
çin bazı tedbirler almışsa ela bu 
tedbirlerin bir netice \·erecek mahi
yette olmadığı Suriye gazeteleri ta
rafından temin olunuyor. Bu gaze
telere göre hükfımet, bu~da~· ilıra.

cmı katin etle menettiği takdirtlc 
meseleyi halleder. Fakat bu tedbl· 
rin hükfırnet taraftarlanndan bir 
kısmını danltmasmdan endişe e
dildiği i~in bu tedbire ba.~wurulma
maktadır. 

J 

Dahiliye Vekili 1 

Ankaraya Gitti ' 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek 

reteri B. Şükrü Kaya, dün akşam 
Ankaraya gitmiştir. B. Vekil, birkaç 
gün kaldıktan sonra tekrar şehrimiz.e 
dönecektir. 

Fransada Telefon 
, 

Ücretleri Yükseliyor 
Paris, 8 (A.A.) - P .T. T. idarv 

sinin bildirdiğine göre, pazarte· ... r~eraıışaıı 
nünden itibaren yabancı m-: ->:a.ı.; arabası, 
l 1 t 1 f uh . r • .ını \' 
ere e e on m averesı .a Ortaköyde 
!aşacaktır. Bu fiyat 1 

• h t k 
. . .avaı a op • 

yalnız Bclçıka, Ingilt • 
11 

ldm 
~ .. k b 1 . eJalrte er, seye 
...,u sen urg ve svıç b'"yllkb" t hl"k 
muhavereler müteess Sst u ır e 1 e-

'e alınmıştır. 
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.M.a.lıkemelerde Bir Adam Bes 
' Kim Olduğunu ve 

ene 

Bir Suçlu, 
Sarkıntılık 
Randevu 

Genç Kıza 
mı Etmis, 

Kavga 
Arasına 
Girmiş 

Ne Yaptığını Unutmuş 
Günün programı - Jsta.nb~k 

T .. k ırıU 
Saat 12,30 Plakla ur hteilf P: 

12,50 Havalis. 13,00 Mu 
nesriyatı. H.00 Son. ırıtJSI~ . , 

iste mis? •• mu , 
Asliye Dördüncü Ceza Mahkemesi bir sarkıntılık ve laf atma 

davasına baktı. Suçlu yerinde Bitlisli Nurettin oğlu Ihsan Anado
lu isminde bir genç vardı. Şikayetçisi de Veznecilerde 9 numaralı 
evde oturan Faika adlı bir genç kızdı. Şikayetini şöyle anlattı: 

Beyazıtta oturan sucu Hüseyinin 
kızı Zehra, evvelki gece evine geç 
gitmiş, bir iki saat bekliyen babası 

- Bay Reis, dün gece ben eniş - ı-- kendi kendine hiddetlenmiş, köpür-
tem Ştikrü ile beraber saat 21 suların M •d • J • müştür. Tam bu sırada kapı çalınıp 
da Yenikapıya inmiştik. Geziyorduk. eCl zye erl ta Zehra görününce, sucu Hüseyin, 
Bu İhsan birdenbire yanıma sokuldu. kızın üzerine yürümüş, dövmek iste-

Ve bana: Çalanlar miştir. Birdenbire neye uğradığını 
- Yalancı kadın. Beni hep aldat- bilmiyen Zehra, babasından korka-

tm, seninle hesabımız vardır. Bu ge- /Vl hk d rak kendini dışarıya, sokağa dar at-
ce benfonle geleceksin, dedi. Ben a eme e mış, kapının önünden geçmekte olan 

Son günlerde Fransada bütün Fran 
sız efkarıumwniyesini merak ve he
yecana düşüren şöyle bir hadise ol
muştur: 

Bundan bir ay önce, bir sabah Pa
riste Saint-Germain karakolu civa
rında serseriyane dolaşan bir adam 
polislerin nazarıdikkatini celbetmiş, 

kendisi karakola çağırılarak kim ol
duğunu ispat etmesi istenince işler 

karışmıştır. Çünkü bu ar.-ım kim ol
duğunu hatırlryamamıştır. Bunun ü
zerine zavallının hastaneye kaldırıl
mas icap etmiş, fakat ertesi sabah 
uyandığı zaıman hasta birdenbire ba
ğırmıştır: 

- Ben Alsaslorenin Metz şehrin

den, mühendis kalfası Jean Prüferim. Jean Prüler 

Saat 18,30 Plakla dans. sıı.IB~ 
19,30 Afrika av hatıraları O 00 fd 

1 
tin Cihanoğlu tarafından. ~Ur1' ııı 
ve arkadaşları tarafında030 ÖrTle~. 'ı kisi ve halk şarkıları. ?,O. v 20 4~ 
za tarafından arapca soyle daJl 'fil 

1 

fiye ve arkadaşları tarafın (SBll~ 
musikisi ve halık şarkıla~~ 15 ~: 
yarı). 21,15 Orkestra. t~si gun 
ve borsa haberleri ve er ıoıar. o 
programı. 22,30 Plakla s~3 00 50D 
ra ve onP.ret narçaları. ' 
SENFONiLER .~~ 

16.15 Roma kısa da.1gası~nizet~ 
nik konser (Mollim~rı, D0 J{oloD 
Puccini, Bizelli vesaı.r~) · ~3 Ve.~ ya : Drest filharmorusı. . p 
va: Senfoni (Berlioz, DebuSSY• 
la). 

HAFiF KONSERLER ı~ıeıı 

namuslu bir kızım eniştemin yanın- Karadeniz otelinde atan Abdul- Abdullah a~n_ıda. bU: s~h~ş _ta kızı 
da yapılan bu tecavüzü hazmedeme- Y kurtarmak ıçın ıçen gırmıştir. Işte 
dim. İhsan yanımızdan ayrılmıyor ve lahın 821 gümüş mecidiyesini çaldık- 1 bunun üzerine Hüseyinle Abdullahın 
bizi takip ve boyuna izaç ediyordu. lan iddia edilen Mahmutla yanaşma- arasında birdenbire bir kavga başla
Beyazıt karakolunun yanına gelince sının duruşması dün, nöbetçi cürmü mış, nihayet gürültilye yetişen polis
hemen kendisini yakalattım. Karakol meşhut mahkemesi olan birinci sulh ler, Abdullahı yakalamışlardır. 
da da bana çok çirkin tecavüzlerde j cezada yapıldı. Suçlu Abdullah ile davacı sucu Hü 

Halbuki Jean Prüfer, 1932 yılının 

bir sabahmda, Metz'deki evinden çık
mış, ondan sonra bir daha evine dön 
memiştir. 

Bu adam 1932 den 1937 ye kadar 
nerelerde kalmış, ne yapmış, nasıl 
yaşamıştır? .. 

bulunan bir arkadaşımdan borç ala
rak tekrar üçüncü mevkie bindim. 
İyi hatırhyorum. ·Kompartimanda iki 
kişi daha vardr. Fakat, ondan sonra 
ne yaptım, nerede indim İşte btll'ası 
nı bilemiyorum. 

7.10 Berlin kısa dalgası: ,,0='pg.f'.' 
li konser. 8,15: Devamı. 9: ... j 9"5 
kısa dalgası: Plakla mu~ı~~zB· ı 
Keza. 10,30: Keza. 11,50 · dal~~ 
Keza. 9,30 Berlin kısa ısa dııı 
Çocuk sarkılan. 13 Berlin k 15: ~ 
gast. Eı!lenceli konser. <1\0ıı~P 
vamı. 13,10 Bükrcş: Plik eıırl 
14,15 Paris kısa dalgası: ~1e'Öl 
den koncı0.- ~<>lrli. 15: Gren° 1gs.sı 

bulundu. Hususi maddeler tasrih e- .. .. . . seyin dün bfrinci sulh ceza mahke-
derek h"~<aret ettı·. Abdullah, gumuş mecıdıyeleri bu-

... mesine getirildiler. Sucu Hüseyin, 
Reis sordu: _, ___ ' lwıduğu için sevinç içindeydi. Suçlu, hadiseyi anlattı. dedi ki: 
- Kızım .. sen bu adamı eskiden Mahmutla yanaşma Mehmet mahke- "- Kızımla kavga ediyordum. 0-

tarur mısın? meye getirildiler. Mahmut, suçunu nu paylıyordum. Korktu, sokağa çı-
Faika bu suali şöyle karşıladı: tevil etmek istedi. Fakat sonradan karken açık kapıdan içeriye birisi 
- Evet.. birkaç defa ailece çay- bunun beyhude olduğunu anlayınca girdi. Sarhoş olan bu adamı dışarı a

larda bulunduk. Kendisini böylece ta her şeyi olduğu gibi anlattı. Yanaş- tarken polisler geldiler, yakaladı
nrrım. Bazan sokakta beni görünce ma Mehmet, hiçbir şeyden haberi ol- lar.,. 
benden randevü isterdi. Ben aciz bir Hakim, suçlu Abdullaba ne diye . 

Şimdi yava şyavaş iyileşmiye baş
lıyan Jean Prüfer, bu beş seneyi kıs
men hatırlamakta ve kendi kendine 
hayret etmektedir. , 

Prüfer diyor ki: 
- Ben Metz'deki evimden bir sa

bah çıktım. Orada bir kumpanyanın 
yanında çalışıyordum. Bir nehrin ve
saiti nakliye işletilmesine müsait o
lup olmadığını anlıyacaktık. Nehrin 
kenarına gittik. Bu sırada birdenbire 
Parise gitmeyi düşündüm. Ayni gece 
saat 19 da Parisin Şark garına vasıl 
oldum. O gece bir otelde kaldım. Fa
kat bütün paramı kaybettim. Pariste 

Jean Prüfer, daha sonra Parisin 
bir kısmında, bir bayanın yanında üç 
sene müddetle çalıştrğıru ve amelelik 
ettiğini de hatrla.maktadır. Bu müd
det içinde takındığı ismin Charles 
Munier olduğunu da unutmamıştır. 
Fakat çalrştığı dükkan 1935 te ka
panmıştır. 1935 ten 1937 ye kadar iki 
yıl var. Bu adam bu iki yıl içinde ne 
yapmıştır? 

konser. 15,15 Berlin kma d~3l~ 
Orkestra. 16,20.: Paris kı~a kısB d 
Plak musikisi. 16.30 Berlı_n 1099 dJl 
gası: Orkestra. 16.30 Parıs ıcest.tB." 
gası: Andre Delmon or vıJIO F, 
(Waldtcvfel, Tosti, Leonca 5ıco'1 
nard vs.) şarkılı. 18,30 M~al~ı: 
Konser. 18,35 Roma kısa 9 9i1ı, 
Orkestra, keman, sopran35 pe;l! 
reş: Küçük orkestra. 19, rıl· ' 
Orkestra (Macar bestekarl:es~ı 
Kolonya: Büyük radyo .or ·d~ ~ 
20 Paris kısa dalgası: LımaJ 1~sı 
man nakli. 20 Berlin kısa d:S lJilJ 
Yeni sesli film musikisi. 20·..,. J{U· 

madığmı söyledi. Neticede Mahmu-
kadın olduğum için sokak ortasında ceğini sordu. O da şunları anlattı:: 

dun 6 ay hapsine ve emniyet nezareti " B h t B' · .. .. bir hadise çıkarmamak için kendisine - en sar oş um. ır evın onun 
randevü verir, fakat gitmezdim. altında bulundurulmasına karar ve - den geçiyordum. Birdenbire kapı a-

Hakim, sonra suçluyu dinledi, o rildi. çıldı. Bir kız bağırarak dışarıya fır-
da kendisini şöyle müdafaa etti: Yanaşma Mehmedin suça iştirak ladı, meraklandım. Ne oluyor diye 

- Bay Reis ben bu kızı çoktanbe- ettiği sabit görülmedi, beraet etti. kapıdan şöylt? bir baktım. Bu adam 

İşte Prüfer bunu bilemiyor. Dok
torların tatbik ettikleri bütün psiko
lojik denemeler, akıl mütehassısları
nın gayretleri boşa gitmiş, Alı:1ash 

kalfa, bu iki seneyi asla hatırlıyama
mıştır. 

OV<>' At' res: Plak konseri. 21 varş dal~. 
çük orkestra,. 21 Paris kısa ıe: ~ 
sr: Konser nakli. 21.20 peş ısB d , 
gan orkestrası. 21.40 Pra~./ ıtoıı19 ' 
gası: Karışık program. 2 ... rjll e'. 
Konser (Mozart ve yeni ttıı.l~e.Jg', 
serlerinden). 22 Berlin kısa "'ıco\~ 
sı: Italvan Kapriçyosu (Çtı.Jfııf, 
ki) 22.05 Milano. Floran,.;: 10ııt11; 
musiki konseri. 22.05: ~0ıc..ıı'' 
Orkestra. 22.45 Bükres: LO g ~ 
dan musiki nakli. 23.05 Pf8. 
da!P"ası: Hafif musiki. ıı 

lstanbul Belediyesinden: 
da bana fena hailde içerlemiş, evime ri tanırım Birçok defalar gezmiye Mahmut derhal tevkifaneye gönderil. 

· di. taarruz etti diye polise şikayet etti.,. 
de gittiic, benim birçok paramı da Şahitler dinlendi. Sucu Hüseyini 
yedi. Ben kendisinden yine randevü kavga esnasında kapıda gördükleri • 
istiyordum. Hiç bir tecavüzde bulun- ŞilpheJi ni, Abdullahın içeride olmadığım söy 
madım. İftira ediyrr. lediler. 

Reis bundan sonra iki tarafa ba- ol Ü m Hakim Abdullahm eve taarruz su-
rışma teklif etti ve Faikaya: çundan beraetine, sabit olan sarhoş-

1 O Ağustos 937 Salı gününden itibaren Karaköy köprüsü ü
zerinde seyrüsefer icabı ve Belediye ·-zabıtası talimatnamesi 

ile Belediye tenbihi hükümlerine göre ~ağıda yazılı huıusat 
tatbik edilecektir. 

Sayın Halkın ve bütün vesaiti nak]iye sahip-14 numaralı rüsumat motorunda luğu dolayısile 1 lira para cezasile - Kızım.. ortaya birçok kirli ça-
çalı.şa.n Rizeli Mehmet birkaç gün tecziyesine karar verdL .L..-: :1- • ..J:;.:._ı _ _:_ -L--. ___ ~-=:.~~•--:- __ _ ~PERALAR, OPERE~~. iyiıl'o 

schnuppen" isimli musıkıli ~ye~ 
18.30 Moskova: Bir opera ?verdi' 
nakil. 20.05: Viyana, Graz · urgdııl' 
nin Falstaf f operası ( Salzb ver' 

maşırlar çıkarılmak isteniyor. Barış- evvel hastalanmış, görülen lüzum ü- ğıdaki maddelere riayet etmeleri ilan olunur. 
11aruz olmaz mı? dedi. Faika Reisin zerine Beyog· 1u Zükl'.r hastanesine Altınları Acırmıc b f 

u s s 1 - Halk köprü üzerinde yaya kaldırımlardan ir tara tan bu teklifini şöyle karşıladı: ~aldırılmıştır. Mehmet dün sabah 
B R · b b. - Fatihte Haydarda oturan tüccar diğer tarafa ancak çivi ile işaret edilen saha dahilinden geçe-- ay eıs en ır Türk kızı - bütün tedavilere rağımen ölmüş, fa- nakil). 22.35 Peşt~_: _:ıakla. ~ 

nin "Othello" op~ Rüstemin hizmetçisi Cideli Feride, cektir. 

Ölüm 
yıım. Türk kızı yalan söylemez, na- kat ölüm şüpheli görülmüş ve ceset 

dün sabah evden 3 beşibirlik altın, k' h d nıussuzlugu· da kabul edemez. Katiy- Morga kaldırılmıştır. Morgun vere- 2 - Bütün nakil vasrtalan> bu sahaya geldiği va ıt ura an ~ 5 altın lira, 2 adet ecnebi altını çalıp 
d d · ceği rapora göre tahkikata başlana- d h I d cak · d ler geçtikten n yen ava an vazgeçmıyorıum. kaçtktan sonra biraz yakalanmıştır. yaya geçen varsa er a ura ve yaya gı en Iş Bankası memurlarında eıctt 

Bundan sonra şahit olarak Faika· caktır. Feride, suçunu tamamen itiraf etmiş sonra yoluna devam edebilecektir. Bu sebeple nakil vasıtaları fit Pepe Mehmet ile ticaret ~Jl1J' 
nm hemşiresinin nişanlısı Mustafa ve müddeiumumiliğe verilmiştir. bu sahaya gayet ağır gelmelidir. "B,, "4880,, talebelerinden Velit Pepe ı.t0e "1

,uo 
da siz bana doktor diye nabzınızı uza "" 

Şükrü dinlendi: O da Faikanın söy tacaksınız. Türk doktoru bu kadar K k babaları eski adliyecilerden 13 )1 
ledii?i gı' bi tecavu··zu anlattı. Reis ona v h 1 Parayı al'!ırır en ·ı ·ı Ok 1 o· kt•• ı··.... .. d ceza riyasetinden mütekait pepe ıJ ~ agır akareti çekemez. Binaena eyh 3' Siyasal Bı CJI er u u ıre or ugun en: pep ~,l 
da bir sulh teklifinde bulundu: sulh teşebbüsünde bulunamıyacağım, Yarı Yolda Tutuldu met paşa torunu Muzaffer . 9 ,ğ._ 

dedi. Bundan sonra Fatma adlı bir Siyasal Bilgiler okuluna Lise mezunları arasında yapılacak seçme sı- met vefat etmiştir. Cenaıesıdıı 'il 
- Bunlarn· barıştıramaz mısınız? navında kazananlardan 65 1· meccanı~ leyli ve 35 i nehari olmak üzere bu tos pazartesi gu .. nü Ayazpaşa .le ıJ şahit dinlendi. O, suçlunun merkez- Sabıkalılardan Mahmut oğlu Hacı, 1 

0 Mustafa Şükrü: d F ik .... d b 1 dd . d 95 yıl 100 talebe alınacakt.ır. .. bey apartımanmdan saat 1 rl'e'f e a aya dil tecavuzun e u un- Sirkecide Muradiye ·Ca esm e _ J. 1f' 
- Ben barıştırırım. Fakat suçlu duğunu söyledi. numaralı ekmekçi Mehrnedin çekme- Ucretli leyli talebe alınmıyacaktır. Namzet kaydı 15 - Agustos - 937 dınlarak öğle namazı Maçka ıır' 

bana çok ağır hakarette bulundu. Bundan sonra da. diğer şahitlerin cesinden 27 lira parayı çalıp kaçarken den 18 Eylfile kadar muayyen günlerde Ankarada Siyasal Bilgiler oku- kiye camiiinde kılındıktan s~efıi 
Ben 17 senelik tahsilimin sonu- çağınlması için muhakeme başka bir polis tarafından yakalanmıştır. Hacı lunda, Istanbulda Yüksek Oğretmen okulunda yapılacaktır. Fazla iza- riköydeki aile kabristanına 

1 · b' cim Bir sene sonra güne bırakıldı. Adliyeye teslim edilmiştir. hat için bu okullara müracaat olunması. (2240) (4642) lecektir. ~ 

n~a!!!!g~e~mı!!!!ş!!!!ır!!!!g~e~n!!!!!"!!!.!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!l~~!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!!~~!!!!~~!!!!!!!!!!!!~!!!!~~l!!!'!'!~~~!!!!~!!!!~!!!!!!!!l!!!'!'!!"!l!!!l!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!l!!!l~-~~!!!!I!~-·--~~~~~!!!!!!!!~~ 
- Hiç, şöyle çıktım. Silah seslerini öğrenmek is-

tedim de .. 
- Bir şey yok. Köpek! 
- Nasıl köpek! 
- Kuduz köpek!. 
- Hakikaten köpek mi? Kudurmuş mu? Insan 

filan değil ya. Vukuat, mukuat değil ya?! 
- Amma da meraklısın! Cami avlusunda abdest 

alırken herifin birine köpek saldırır. Çocuklar da 
baykırışırlar: Kuduz, kuduz! 

Diye, adamcağız biraz yüreksizmiş, köpek paçası· 
nı Çt!kip g<:!çince "aman ısırdı!" diye haykırmış, de
likanlılardan biri de üzerine iki üç el tabanca sıkmış. 
Şimdi ı;olıık çocuk köpek kovalıyor. Alay çıktı ya. 
ününe gelen kuduz köpeğe sıkıyorum diye silfı.hını 
patlatı patlatı veriyor. 

- Siz gördünüz mü? 
· - Şadırvanın öte tarafında idik canım! Hatta ben 
herifin ayağına baktmı. Salmış, fakat, paçasının ke
narını tutturabilmiş, biraz kumaş yırtılmış .. Mesele 
bu. 

Vergici geniş bir nefes aldı. 
4 Göği.ın yıldızları daha yakında parlamıya, sokak 
köşelcıi daha aydınlık, pazar meydanı serin bir bah
çe ha!iııde görünmiye başladı. Fakat hala kalbi çar
pıyordu. Uzun uzun koşmuş ta fena halde yorulmuş
çasına derin derin nefes aldıktan sonra karanlık için
de gülümsedi. Tabakasını çıkarıp ayakta bir sigara 
sardı, yaktı ve yUrümiye başladı, hem gülüyor, 
heın düşünüyordu. Aklına neler gelmemişti. Bir ara-

cok fük Erdene karşı yapılacak bir suikast bile aklına 
~cliydin. jşti. Yolda ilk heyecanının tesiri geçince kuduz 
dm olurdun."'klma geldi ve "zavallı hayvan,, diye kendi ken 

Aramızda Tilsedi. Kimbilir, nasıl bir saikla saldı. Aç
nıünakaşası çok oJlU muydu ne idi? Belki de dayak ye
e bedi davadır. Sar~ acısile herifin şalvarına hamle etti. 
Çerkeslik cephesi ktle~ pa.çadan =cık yırtarsa cezası k.u: 

t• 
- 1 

-87-
den birkaç yaylım ateş. Memıe.ırntı yaygaraya, teıa- dı. Onıara oırşey soyıemek, Ercıenın Keaer1i çehresi· 
şa vermek te cabası. Halbuki ötede aklı başında,, ne blraz tebessüm getirmek lazım. Zaten bunlar da 
kerli ferli öyle insanlar var ki hemcinslerinin paça- olmasa, kendi nefsi için bir mizah mevzuu bulmak 
sına değil, doğrudan doğruya gırtlaklarına saldırıyor ihtiyacında idi. Hiç birşeyi, hiç kimseyi görüp bula-
lar ve dişlerini ta, şah damarlarına geçirerek şarıl masa, tıraş olurken, berberin aynasından kendisini 
şarıl kan akİtıyorlar da arkalarından kuru sıkı piş- hicvederdi. Hiciv diyince aklına geldi. Şu kuduz va-
tov bile çekilmiyor. kası üzerine beş on mısralık, güzel birşey yazılabi-
Köpeğin kuduzu bu heriflerden uslu akıl· lirdı. Şu, yolda aklına gelenlerin biraz veznini kafi· 

lı değilse, bana da Vergici demesinler. Acaba ne· yesini yakıştırdı mı, işte iki üç günlük eğlence. 
den kudurdu?. Bilenlerin söyleliğine bakılacak Kapının önüne geldiği vakit gürültü ile karşılandı: 
olursa açlıktan da olurmuş. Çamurlu paspal yemek- - Vergici geliyor! Vergici.. Ondan doğru haberi 
ten bütün zavallı Istanbulun uyuz olduğunu biliyor- almz. 
dum amma açlıktan kuduz olanı işitmemiştim. Eğer Yukarı sofada beş on kişi etrafını sardılar. Silah 
öyle bir felaket olsaydı, mutlaka bütün ümmeti Mu- sesler~ni öğrenmek istiyorlardı: 

1ıammedin kulakları kısmış, kuyruğu apşarmış, bi· - Sokağa çıktık amma, kimse birşey bilmiyor. 
rlbirine saldırması lazımgelirdi. Halbuki görünüşe Asker kaçaklarile jandarmalar tutuşmuş dediler ... 
göre az toklar azıyor ve tıka basa toklar kuduruyor. - Daha daha ne dediler? 
Gali1:>a insanlara gelince iş aksi oluyor. Zaten dürüst Birisi bağırarak: 

neremiz var ki? Kırk yılda bir mebusumuz oldu, o da - Iki üç kişi gec;iyordu. Sorduk, deli Osman Ka-
yamru yumru birşey. Hay kuduz köpeğe ne diyeyim dıJ, boğazlamış, kaçıyormuş. Arkasından jandarma-
ben ! Bulamadı bulamadı da elin zavallı softasma mı lar havaya kurşun sıkıyorlar diye cevap verdiler. 
saldı. Şavulla mebusu! Saldır kamburuna! Geçir diş- Iş alaya binmişti. Bunu ta, aşağı avlıdan işiden 

!erini! Bak, kesme şeker yiye yiye eti ne gevrekleş- Deli Osman iki avucunu ağzının kenarlarına siper 
nı:iştir gör! Alem de kurtulsun, sen de safayı hatırla yaparak yukarıya cevap yetiştiriyordu: · 
karnım doyur! - Beni katır kasabı diye size kim söyledi?!. 

Vergici biraz da gönlünü eğlendirmek için böyle Ve neşeli bir gürültü arasında Vergici hadisenin 
düşünüyordu. Erdenin evine girince bir sürü dost neden ibaret olduğunu, herkesi katrlta kaWta hika· 

f ın caklar ve alaya, gürültüye başlıyacaklar- ye etti. 

Geec Ne Doğurdu? 
. . ıı 'pit 

Kadının iftarı parlak oldu. Mebus bıle inl3 

tarzda: ~ .1 ~ vetit11 
- Insallahı rahman, an karibüzzaman vı aJ dl 

kadısı ğörürüz. Deç!i. Sofadaki sedirin ort~slll~ıJıı' 
Dünbelek kuruldu. Sağına Çavdan şeyhleriru, 50 şl'' 
da Kadıyı almıştı. Kahvelerin ilk yudumunda b

9l<'' 
yan sohbet, yatsı ezanına kadar sürdü. Mebus13 

8
ydi 

dı kimseye söz vermiyordu. Biri bırakırken .<~ J<eıı 
sen başla) gibi ötekine bakıyor ve öteki bi~~ ?) 
(davran!) kumandasını (ne buyurursunuz efen ı<W 
cümlesine kalbederek lafın ucunu berikinin dud

5 gı' 
rma aktarma ediyordu. Mübahase birer lastik toP 
bi yalnız ikisinin arasında varıp geliyor : . dlltJI! 

- Işte böyle efendime söyliyeyim. Ne ·dıyo:. 611' 
Evet, bir gün, buraya gelmezden iki veya üç gi.iJl.ıcô;I' 
ce idi. Padişahımız Vahdettin Efendimizl~ ort~·ı;Uıı1' 
tc diz dize, başbaşa oturuyorduk. Birdenbıre yı.ık ı:ııl' 
baktı. Mübarek tesbihlerini kucağıma fırlata:,a ııeıel' 
yurdu ki: (Ey benim hocam! Ey benim ~tlll bllıı' 
zade kulum! Seni canımdan çok sevmeseydııı1 

.. 11uıı' 
ları söyleımezdim.) Çok gizli şeyler söyledi. Bu.g~o)'W 
dek çok gizliler konuşmuştuk amma böylelerı ı; resi' 
nıemiBti. Ben de (Merak etme Sultanım! Bir ç~Q)'ıa 
ni arar bulurum.) dedim. (Eksik olma, zaten ı,dıt11.) 
söyliyiiceğini bilmemiş olsaydım, ağzımı açJP3 . ı:ıitl' 
dedi. Kısmet olur da buradaki mühim u,ı1erin:11 e ı;J' 
rince hemen oraya gideceğim. Allahüalem yıll 11ıııı1 
kmtı i~indedir. Yani demek istediğim şu ki rrıc~e ,., 
Sultan Reşat ile de senli benli konuşurdull'.1· 11 pel' 
lakin Vahdettin Hazretleri başka. Pek akıl1~· .j.Jeıı 
miibarek. Gider gitmez şunları Talat Paşa ile 1Y.r91 
iyıye barıştıracağım. Malfım ya bizim Talat ı:ıı ,,11ıı 
inatçıdır. Her nasihatimi tutarsa da bu işte bira.ı • 
çizmiye başladı. rl 

(Arkası vıı 
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Gündelik Gazete --Ah BAŞMUHARRiRi 
1' A.N' rrıet Enıin y ALMAN 
k. ın hedef. H b . - ırde h 1 • a erde, f ı-
rüat :a ~r şeyde temiz du·· -

' .. ınun"' , 
gazetesi ol ı olmak, kariin 

ınrya çalışmaktır. 

coNo M J N MESELELERi 

Odun Buhranı 
l'llrd 

tetıe "Utnuıda, hükfmıettn h.. .. i i . ;aptı •1 usnu n -
CtJı btıh. g her kanun bir müddet 
)·or l'a&ı. ve ihtik" • ara sebep olu-

knı Jlellzin Ve O 
l dıı. g~en nnau kanunu çok ya-
k~~dir. orına:n bariz müspet misal-
llııe konrn .kanununun tatbik mev 

taauYete g ası odun işUe g~inenJerin :k Yerter;:nıelerine sebep oldu. Bir 
. Şgösterdi odun ve kömür kıtlığı 
hkJnak ve·. llalhuki kanunda odun 
toktur. BU~a. kesmek memnuiyeti 
l~tisltıat akıs ornıanle.rı daha çok 
"1r etrnek · . , · ICaııun ıçm hükümler \•ar-
~a"".:a ~~ tatbik ba.'?langıcmda 
\> ·~a nom .. 
~ ' Propag d ur SerJ?;isi açılmasmm 
Ste tesir· an a yapılmasının da bu 
tıJ.ı. ' 1 az de ··ıdi 

'O\ lktıs . R• r. Yoksa orman-
lkr,alluııd adı~·atında bir ağa.cm bütiin 
1el'de istj;n kereste \'eya sair şekil
dir, llüv;n~de etmek mümkün değil' -
Od .Y\Q\ b. v lltt oJa,. v ır agacm bir çok aksamı 
Oh.. -.agı g'b' "''anJar 1 1 sırf odun yeti~tiren 

l<an da '1ardır. 
6Ulhı g~~~n ruhu: Odunu eskiden ol
h1> ır~ 1 su, hava misillfi. kuJianma
tı .... nnetu b · 

r . .n .. ~ .... 1 ır matah haline sokmak 
la "'~ald len ıtln old v • 'llletten kasit; odunu 
~ktıde sa':.r1 zaman, 13.mn olduğu 
~lltt elbet iıetmektir. Ocakta yanan 
tir iı;Jn at sr~ demektir. Dağda ke
tartır eş ~akmak lüzumsuz ls-

lşte .kan 
lıasttıe b' un da. bu cihetleri temin 
herkese ır }qymet koyarak odunun 
ltı' Para u ' ıştir. l'uk e satılmasını emret-
~ek ŞekiU a~alara bedava odun ver
kqyli\nfut erı mevcut olduğu p;ibi, 
L • Zati 1'ht•1 • • b •• t 
llQ 3·arı _ yacı ıçın u ucre ' 
'"' rn Para • ••- ~-- ""-•--~ """ile g~ece ~. '. ı-ubsatsız kesimin ö-
~al'esi hah ~·. ıçin, ormanlarm hi-
~ lııhsat :~~ ruhudur. Kaldı ki, 

tİbi ve hi .Şını uzatrnada.n bir saat 
h...ı_ çbır k"If ~Gll{, kö~·ıu .. u eti olmaksmn ~·ap-
~~ de~ek~~ bu işe çabuk alıstır
ı.._ 11da41 h htir. Esasen odun ihtiya-
·~ a s • • 
~Şlaıtıa~l!ld edı~mesi bu muamelenin 
"~la11gıç , an ıbarettir. Ruhsatlarm 

bıınhh ~e sonJamım deP.isik olma-.... , o .. ,., , 
nune geçecektir. 

{)dıı • 
lıtı il, kö •l" 

il oea ~ ~ u e\·lnin şenliKidir. 0-
hı~· !,'ln( SÖ d'· w 

~'\1( hiç k' · n urmek, ışıgım kes-
~·llkat 

011 
anısenin aldından geçmez. 

b.~l'dun .~~bu hal<kı israf ettirmemek, 
"''<l uıger he il !lerv • vatandaslannı da or-
t ıt~ııtııtı e1bınizden istifade ettirmı>l< 
e~ı- zc ur T •. ~ 1\ diy · arlasınm bereli:etmı 

g l'ek"tte: ~·a~an rençper elhet te bu 
ı: ~'akaca ıstıfade etmesini ister. Kı-

l 
ııı ı.;:h k odun bulan adam tar

~k '°\ll tPsi • 
d et için 

1 
· nı ~ııkar mı? Ajtacı meın 

h~ ?•ka~e mevzii bir servet halin
" 1ltiıı ko.' unıunıa samiJ bir matah 
.:._4teııi "ar~dnınk gereldir. Bunun iki 
••

1el( rr n· . lll' • diğeri · ırı oclunu ta~arruf et-
llıallt 

01 
tasarruftan arta kalanı 

llıl'i tnıyan yere yollamaktır. 
ltıt llclsini • 
L • S:ı,. n en basit !;'aresi soba-
llit- """i r-ıoba1 ~k il ar tezek ,.e çalı yalmn 
tll<I lpr· . • 

ır. 8 1 
ltnızde halen kul1amlmak-

~ "-e ıirı d tınu h er e umumen kullanılır. 
~-·· oı ı t ~1'!( h 0 nııı yerlerde oduna daha 
eıı . edeı k . h arıkı onmak suretile soba 

1 
tı ili hı.ı.l mecburiyeti keaıdili~inden 
llkl't ur. Ik· .. 

t)ı için ıncısı, ormanlar' mem-
.... llıt~kaı e, ormansız ~·erlere göre 
••

1ah ara t k · sıııu .. a sım edip, bu orman 
'lır tıı.ı. o 
t 1 fi~·atı Çerçeve i~inde her yere 
'"·.... e Ve ... ..... qll d" cuzı para ile taşunak-

111il· "' ne\'ı t 
1 °r. ş· e Demiryollarma dü-
aıı. h ltneınırr !il tı lllat 1 ere yeni işi açacak o-
tııı .. b ah idar · · · 1 'O ir e ıçın varıdat hane-
1.'~rt. taka 

l '"&ltı f lll olmakla kalma:\'IP 
'tl'll azıa h . • 
aı iıı. htı ~ ereketi, nakliye ücret-
~4t gda,. • 

ıı <le lll • ve emsali mahl'ml ha-
~·- '1hakk k · l'U l\tır. ll a hır kabarıklık ya-
~·~ıı. ll nakli · · ta btr S e ışi ormanda çti-
la !:Ok -,.._ lehu·ı agaçları piyasada pa-

"" <la ı e<) • ı~ bir erek orman ,·aridatrn-
\ıl ~·eki 

~ '"if ı.n olacaktır. Ormanda 
,.. ~ tçi b 

.ıl', 1 · lltı ., oş vaktini tasarruf 
t' "-lltetı 

la.uır it\ orrna e devletin demiryohı, 
' Ilı, devletin ~iftçlsl ka-

TARİHTEN SAYFALAR 
Şu satırlar, Türk tarih okyanusundan bir katredir. Ye 

siz bugün §U sayıfada Harıemşahların son betbaht hü

kümdarı Celôlettinin kanlı macerasmı okuyacaksınız. 

Anasını. Karllarını 

ve Çocuklarını Kendi 
Eliyle 

Türkün .~a~ihi kendisi Ka· 
dar buyuk ve derindir. 

Eski bir ifade ile denizler mü
rekkep, ağaçlar kalem olsa; 
güneşin ııpklarma binerek yer 
yuvarlağını saran hu ulusun ta· 
rihini yazmıya yetişmez. Bü
yük bir sızı duyarak söylüyo
rum: Türkün tarihi çok ihmal 
edilmil1tİr. Yaradanın dünyayı 
ışığa ve medeniyete kavuşturw 
mıya memur ettiği bu ulus hak
kında şimdiye kadar yazılan 

şeyler tarih Okyanusunun ya
nında bir damla bile olamaz. 

J .,....,., _..., .. __ ..,. U'ıJJ A\,,,4~4'-'""t. 

lazımdır ki bize kadar gelen Türk 
tarihleri, arapça, farsça ve çince 
gibi yabancı dillerle yazılmıştır. Gü 
neşin doğduğu yerden gelen bu u
lusun tarihi yine bu üç doğu dilinm 
yardırrrile aranacaktır. Türk tarihi
ne Garp dillerini anahtar yapmak 
kadar hata olamaz. Garpte yazılan 
Türk tarihleri din, ırk ve milliyet 
gayretlerile pek çok tahriflere uğ
ramıştır. Atatürk dilimizin ve tari
himizin üstünde projektör yaktr. 
Türk bilginleri göz kamaştıran bu 
ışık altında tarihimizi ve dilimizi 
tedvin etmek yükünü omuzlarına al 
mış bulunuyorlar. 

•• 
O nümde (Seyreti Cela!eddini 

Menkobirti) adlı büyük bir 
arapça cilt var, dilimize çeviriyo. 
rum. Bu; Harzemşahlarm son bed
baht hükümdarı Celaleddini Menko 
birti hakkında Nesalı Şahabeddin 
Mehmet tarafından yazılmış çok 
kıymetli bir Türk tarihidir. 

Siyasi rolünü bitirip defterini ka 
pıyan her Türk devleti, Türk tari
hinin payansızlık zincirlerine ekle
nen bir halkadır. Türk egemenlik 
ve hakimiyeti, bir siyasi teşekkül
den diğerine atlamak suretile dai
ma zikraklı bir mukadderat yolu 
takip etmiş ve fakat hiç bir vakit 
yok olmamış ve olrnıyacaktır da. 
Anoştekinin çekirdcğ"ini attığı 

dördüncü Harzemşahlar devleti ye

dinci hükümdar Alaeddin Mehmet 
zamanında Horasan, Efganistan, 
Otrar, Gazneyi de içine alan ve 
Garp sınırını Rus Selçukilerine da. 
yıyan büyük bir siyasi teşekkül ol
muştu. Alaeddin Mehmet Abbasi hi 
!afetini yıkmıya hazırlanırken Cen
giz orduları yurdun şimal sınırların 
da şim~ek gibi çaktı. Cengiz ordu
larının yıldırım kuvveti Alaeddin 
Mehmedin maneviyetini sarstı. Har 
zemşahlar yurdu müthiş bir anarşi 
zelzeJesile sallanmıya başladı. Va
liler yer yer istiklallerini ilan etti
ler. Harzemşah Hazer adalarından 
Abesköne kaçtı ve orada ümitsizlik 
içinde can verdi. Nesa bölgesi Me
lik Nasreddin Hamzaya geçmişti. 
lşte tarihçi Şahabeddin burada si
yaset hayatına atıldı, Hamzanın 
baş müşaviri oldu. Alaeddin Meh
medin üç oğlu yurdun içinde serse
ri bir hayat sürüyorlardı. Nesa ida 
resini Hamzadan alan !nanç Han 

Bogazlamıştı! 
•••••••••••••••••••••••••• 

Yazan: 
• • KONYALI • 

. İbrahim Hakkı ·~ 
• • •••••••••••••••••••••••••• 
Nesevinin vazifesine nihayet ver
mişti. Şimdi Neseviyi Alaeddin Meh 
medin oğlu Celaleddin Harzemşah
la teşriki siyaset etmiş görüyoruz. 
Celaleddinin başkatipliğini kabul e
den Nesevi Mogollarla s:- aşan Ce
Ialeddinin daima yanında yer almnı 
tır. 

C eıaı:cıcıın oabasına halet ol
dugu zaman Cengiz, Buha

rayı almu~ ve ~ esaya doğru sark
mrya başlamıştı. Celaleddin Nesa
yı da kaybettikten sonra Harzeme 
gelmiş ve sonra da Hindistana do:'Y 
ru çekilerek Sino irmağı boylarm~ 
da Cengiz ordularile karşılaşm1st1. 
Hükümdarların ailesi de ordu ile. be
raber konup göçerek kendisinden 
ayrılmıyordu. Sind önünde iki orriu 
çatıştılar. Bu tüyyler ürperten kan
lı facianın hikayesini Nesevinin ağ
zından dinliyelim : 

" ... Celaleddin henüz bozulmuş 
ordusunu teşkil etemeden, planları

du karşıl:ıştılar. Celaleddin tam 
Cengiz Ha:ı. karşısında durdu ve biz 
zat Cengi:: Han ordusunun merkezi 
ne saldırô. Ve yarmıya da muvaf
fak oldu. cengiz Hanın ordusu iki
ye bölünmüştü. Cengiz atını üzengi 
liyerek ölümden kurtuldu. Mağlfıbi 
yet felaketi az kalsın Tat~lara yük 
leniyordu. Fakat Cengiz savaştan 
evvel bin kadar seçme süvarisini 
bir yere tabiye etmitşi. Bunlar bir
denbire Celaleddinin sağına akın et 
tiler. Bu kanatı bozarak merkeze 
attılar. Merkez bozuldu. Harzem or 
dusu Sind irmağına atıldı. Bozgun 
ordu kendisini irmağa attı. Savaş 
meydanı kanlarla boyanmış ceset
lerle doldu. Sindin rengi kızardı. In 
......... c:c.o::ı .. Ucri koca nehrin vatıı.snm 
tıkamıştı. işte bu savaş böyle bitti. 
Savaş esnasında Cengizliler Cela
leddinin 7, 8 yaşlarında bir çocuğu 
r.u esir almışlardı. Bu yavru CPı 
Hanın elleri arasında boğazlandı. 

Celaleddin kolu, kanadı kırık bir 
halde Sindin kenanna geldi. Kendi
sini orada bekliyen valdesi, çocuğu 
nun annesi ve bütün harem efradı 
kuvvetlerıni seslerinde toplıyarak 
haykırdılar ve inlediler : 

- Allah &şkına bizi kendi elinle 
öldür, öldür de düşmana esir olmak 
tan kurtar ! 

nı hazırlamadan Cengiz Han Sind c elaleddin bunu yaptı. Bütün 
suyunun kenarına vardı. Atlıları da anesinin irmakta garkolduk 
onu uçan bir bulut gibi takip etti- !arını gördü. Bu, belaların en acibi 
ler. 618 yr.ıı şevvalinin ilk çarşamba ve musibetlerin pek nadiri idi. As-
günü sabahleyin erkenden iki or- ker ise ... " 

\~ııııırııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
11 Genç Nesil İçin i1 

1 Bir Sayfa Açıyoruz 1 
§ Bu ~ahifeve ancak Cüm hurivetin ilk günündenberi § 
§ vetışen Edebiyat ve Güze/ Sanatlar meraklısı ~ 
§ gençlerin vazıları girecektir. : 
S C ümhuri~'et devri, bu devir- nesrini, sanat eserini kolayca gö- : 
: de yetişenlerin lı61' sahada rebilecektir. Bu sayfa, kendi haU S 
§ çalışma ve inkişaf etmek imkanla- ve haddince bir "Güzel sanatler e- : : :nı .hazırlamaktadır. Bu bir haki- leği,, olacak ve her imza bu elekte : 
: ~~.ır. Devlet mefhumu bakımmda elenecektir. Eleneckler elendikleri- : 
- goruJen bu gen· imk~ ı -: ış w ar ne hayıfJanamıyacakJardır Çünkü -
: sosyete bakımında . da gö w • · : 

: ıiilnıektcdir. Fakat yine bir çalışma ve kendilerini göstenne sa : 
: hakikattir ki bir milletı·n benı·g·· ha ve imkanını bulmuşlarclır. EJek -= d' , 1 1

' .. t•• k = : ~li ile güzel sanatidir. Bu da ede- u~ u alanlar da memleketin ede- : 
: bıyat ve güzel sanat t;erçevesi içiu- bıyat ve sanat hayatında kazarul- : 
~ de meydana gelir. Bu saha şimdi- mış, aınla.şılmış imzalar olacaklar. : 

: ye ~adar maalesef bir darlık dev- dır. : 
S resı geçirmiştir. Edebiyat '\'e güzel Gönderilecek eserler için üç : 
: ~anat amatörleri verimlerinin de- şartımız vardır: : 
: gerlerini göstermek için bu darlık- 1 - Rejim çerçevesi içinde ya- : 
: tan ~tulmak istiyorlar. Biz.bw.m zılmış olmak, 2 - Neşir sırasını 5 
: keneli g\icümüz nisbetinde temine beklemek, 3 - Eserler yerli ola.- S 
: ~lışaeağız. Haftada bir gün tam cak ve mabaatli olmıyacak. : 
: hır sayfaD11Z1 ye . 1 b : 
: w B nı nes e rrakaca- Her amatör bugünden itibaren : 
: fO:'ilk u ~a~aya ancak cümlmriye- eserini gönderebilir. Zarfın üstü- : 
§ yat ve gu~undenberi yetişen edebi- ne (edebiyat) kelimesini okunaklı E 
: 

1 
.guzel sanatler meraklısı yazmalıdır. Bu sayfa hakkında so- : 

: gmç enn yazdan girecektir He : 
: amatör bu sa:rfada kendi · iirlnir rulacak şeylere hemen cevap veri- -
: • ş • lecektir : - . l!'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Işte bedbaht hükümdar böyle 
kendi ailesini kendi eliyle boğazla
mak felaketini acı bir zehir gibi iç· 
tikten sonra Tiflisi fethederken bin 
diği ve uğuı-lu saydığı için de binek 
ten azat ettiğı kıymetli atına atladı, 
Sinde sürdü. Sel gibi gözyaşlarını 
Sindin sularına karıştırarak karşı
ya geçti. Henüz nehirde kaybolmı
yan ailesinin cesetlerini acı acı sey 
retti. Nesevi de bu kanlı mareke-
de Celaleddinin yarunda idi. Nesevi 
ondan ancak Amid - Diyarbekir 
baskınında ayrılmıştı. Celaleddin 
iki sene kadar Hindistanda kaldık
tan sonra tekrar istikla..lini kazan
mak için Azerbaycana döndü. Fa
kat Tatar orduları onu bu yerler
den kovdular ve Diyarbekire kadar 
takip ettiler. Celaleddin burada i
ken, gece kendisine bir Türkmen 
gelmiş, civarda Harzem askerine 
benzemiyen atlılar gördüğünü söy
lemişti. Harzemşah bunu bir hile so 
narak inanmadı ve kendisini şara
ba verdi. Nesevi diyor ki: 

"Be n geç vakte kadar yazı işle-
rinden yorgun düştüğüm için yata
ğımın üstüne ölü gibi serilmiştim. 
Uyku arasında uşağım bağırdı: 

- Kıyamet kopuyor kalk! 
Ben herşeyimi orada bıraktım ve 

atımın sırtma atlıyarak üzengile
dim. Ben kaçarken Tatarlar Sulta
nın otağrnı sarmışlardı. Celaleddin 
akşamki şarabın tesiriyle sızmıştı. 
Onu adamları kaldırdılar. Gecelik 
beyaz takkesile atına atlatarak ka
çırdılar. (1)" 

C elaleddin bir müddet o ha
valide dolaştıktan sonra tek

rar Diyarbekire gelmişti. Fakat 
Diyarbekirliler bu defa onu almadı
lar, taşa tuttular. O da Miyafari
kiyne köylerinden birisine indi. Bu
radan da dağlara çıkmak mecburi
yetinde kaldı. Benderleri bekliyen 
Kürtler c.,nu yakaladılar, çırılçıplak 
soydulan öldüreceklerdi. o bunla
rın başlarına : 

- Beni öldürmekte acele etme
yiniz. Ben Sultanım. Beni ya Melik 
Şahabeddin yanına götürünüz ve
yahut kendi topraklarımdan bir ye
re çı~arınız. lki takdirde de siz çok 
zengın olursunuz . 

Kürtlerin başı bu teklifi kabul et 
ti. Ve onu obasına getirdi. Celaled 
dinin atı dağda kalmıştı. Kürt onu 
kendi karısına emanet ederek atı al 
mak üzere dağa gitrrrişti. Bu sırada 
pespaye r·r Kürt Celaleddini gördü. 
Derhal öldürmek istedi. Kadın bu
nun Sultan olduğunu ve kocasının 
kendisine emanet ettiğini söyledi. 
Fakat Kürdün: 

- Bunun Sultan olduğuna nasıl 
inanıyorsunuz diye bağırmasile har 
besini kalbine saplaması bir oldu. 
Dağdağalı ve fırtınalı bir hayat 
böylece 1231 yılında bir Kürt çadı
rının önünde sönmüştü. 

Nesevi bu eşsiz eserini Celaleddi 
nin ölümünden on bir sene sonra-
1241 yılında bitirdi. N esevi bu ese
rinde yalnız Alaeddin Mehmedin ve 
Celalettin Harzemşahm binbir ma
cerasını toolamakla kalma~ s. / 

5 

ı Kanun karşısında: 

Okuyup Yazmıyan 

Vasiyetnamesini 

Nasll Yazar? 
En·elisi gece bir ziyafete davetli 

idim. Yemelcten kalktıktan sonra biw 
raz enet talı:dim edildiğim yaşlı bir 
bas an yaınıma geldi, ,.e sanki kırk 

yıllıl< dostmtL5uz gibi, bana hukuki su
aJJer sormrya. başladı. Ben nekadar 
sözü kısa kesmek istiyorsam, aksine, 
o da boyuna yeni yeni bahisler aç. 
makta o derecede maharet gösteri
yordu. Bir!;ok suallerden sonra.; ak
lnnm ermediği son bir noktayı da 
sormama müsaade edin dedi, sonra 
devam ederek: "Okuyup yazamıyan 

da vasiyet edebilir; fakat nasıl? Lfıt
fen bana bu hususu anla.tın.,, dedi. 

Yarım saat kadar diğer misafirle
rin eğlendikleri bir muhitte, ben ade
ta hukuk dersi vermiştim. Artık da
yanamadım ve ~-üzümü kızartarak: 

"Ya.mı size, bu meseleyi t~tkik edip 
bildiririm ... ,, dedim. 

Yaşh bayarun sualine, bu yazımda 
cevap vereceğim. Dinle~in: Evvela, 
Türk Kaınunu Medenisinin bu hususa 
müteallik ( 482) inci maddesini göz 
önünde tutabilmek için maddeyi ay. 
nen yazıyorum: 

''Vasiyet eden kimse vasiyetname 
yi okuyamaz ve imza edemezse res
mi memur şahitler huzurunda vasi. 
yetnameyi kendisine okur. 

Vasiyetçi vasiyetnamenin son ar
zularını muhtevi olduğunu beyan ey. 
ler. Bu takdirde şahitler vasiyetçi
nin beyanatı, huzurlarında vaki ol-
duğuna ve onu tasarrufa ehil . gör
düklerine dair şerh vermekle iktifa 
etmeyip vasiyetnamenin kendi hu
zurlarında resmi memur tarafından 
vasiyetçiye okunduğunu dahi tahrir 
ve imza ederler.,, 

Çok ~ık yazdmı5 olan bu maddeyi 
biraz daha izah edeyim: Ağır hasta 
olan biri ve yahut yazıp okumak bil. 
miyen bir kimse vasiyet etmek ister
se, resmi memur vasiyet-nameyi tan· 
ziın eder ve ,·asiyet edoo ile şahitle. 

rin önünde okur. Şahitlerin bu kıraat 
esnasında hazır bulunmalan sonra da 
imza etmeleri şarttır. Fakat resmi 
memura vasiyet eden kimse vasiyet
name tanzim etmesi için son arzulan 
nı beyan ettiği dakikada, şahitlerin 
huzuru şart değildir . 

Vasiyetname okuncluktan sonra., 
vasiyet eden arzusuna mutabık oldu. 
ğunu tasdik eder. Eğer bu şahit dil
siz ise, bir işaretle istediğini anlatır. 
Fakat tasdik işaretinin katibi adil \'e 
şahitlerce maruf olması lazımdır. Ta.
bildir ki, bazı noktalar, \-asiyet ede
nin arzularına uygun değilse, bu hu
suslar tashih edilir. Nihayet, şahit. 
ler vasiyetnamenin sonuna bu vasi
yetnamenin vasiyet eden önünde res
mi memur tarafından okwıduğunu 

ve kendisinin soo a.rmlarıııı ihtiva 
ve bu muameleler de ıkendilerinin hu
zurunda cereyan ettiğini n , ·asiyet 
edeni, son arzularını bildirecek dere
cede mümeyyiz gördüklerini tasdik ve 
imza ederler. 

lsmail Kemal ELBIR 
(lstanbul barosunda avukat) 

~ ©klYIVY~lYI 
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;"""TeD<t~~~ 
Stadyoma Muhakkak Kadınla 

mı Girilir? 

Dün akşam matbaamıza bir çf. 
i<olata fabrikasında çalışan B. Alr 
ti Dol geldi. Şunları anlattı: 
"- Bugün güreş vardı. Stadyomun 

kapısına gittim. Bilet alıp içeri gire
cektim. 50 kuruş mukabilinde değil, 
icap ederse 1 lira 5 lira mukabilinde .• 
Fakat 733 ve 140 numaralı polisler 
iki üç defa yalvarışuna rağmen beni 
gişeye yaklaştırmadılar KadınJa ge
lenler girdiler. Benim gibi yalna 
spor merakı için tek başına gelenler 
alınmadılar. Bu memurların beni içe
riye sokmaması gücüme gitti. Yoksa 
stadyoma kadınla gidileceğine daiı 
bir karar mı var?,, 

ni zamanda . atarlann ve Harzeı,ral 
şahların v bütün Orta Asya ı:r· \t ışan 
!erinin doğru blı tarihini ~ cJ.Y arabası. 
vermiş~ir. .a Ortaköyde 

.avai hat kop • 
(1) Si)'reti Celale teller, kimseye 

birti. Paris tab'ı. S.ı.t büyilkbir tehlike-
245. ıe alınmıştır. 
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ü kü Güreşlerde Müldyim 
-ngiliz Pehlivanını On İki 

akikada MaglUp Etti 

Fakat Tekirdağlı, Hüseyin 
Hasmını Yenemedi 

Istanbulda güreş müsabakala
rında şimdiye kadar bu derece ka
labalık görülmemişti. Stadyum baş 
tan aşağı mahşer gibi dolmuş, faz. 
la olarak ahalinin büyük bir kıs
mı futbol sahasına kadar taşmıştı. 
Kapıdan içeri adam almaz olmuş
lardı. Stadyum zanne.dilir ki, en 
meraklı futbol maçlarında bile bu 
kadar kalabalığı toplayamamıştı. 

Güre şartlan: 

Pehlivanlar sahaya çıkıp halka 
takdim edilmeden evvel hakem he
yeti mühim bir meydan okumıya 
cevap vermek vaziyetinde bulunu
yordu. Tekirdağlı Hüseyin pehli
van, lngilizlerle güreştikten sonra 
Mülayim pehlivanı tutmak istedi
ğini ve aralarındaki iddiayı netice
lendirmek arzusunda olduğunu bil
dirmişti. 

Mülayim, Tekirdağlmm bu tekli
fine haklı cevaplar veriyor ve di
yordu ki: 

- Bu güreşte belli olmaz, mese
la ben hasmımı yenmek üzere bel
ki bir saat uğraşırım. Ote taraftan 
Tekirdağlı rakibi lngilizi on daki
kada paklanuş olur. O taze kuvvet
le ben de yorgun vaziyetle karşı
laşır isek alınan netice doğru ol
maz. Bu ihtimal verdiğim vaziyet, 
ihtimal Tekirdağlının aleyhinde o
lur. O çok uğraşır, ben çabuk ye
nerim. Bu takdirde de haksızlık 

olmuş olur. Biz madem ki, iddialı
yız. taze kuvvetlerle biribirimizi 
tutmalıyız. 

Hakem heyeti, bu fikrin doğru
luğu önünde düşündü. İngilizleri 
sona bırakıp evvela Mülayimle Te
kirdağlıyı çarpıştırmak ta ecnebi 
pehlivanlara karşı bizimkilerin a
leyhinde hareket etmek olurdu. 

Şöyle bir karar verildi: 
Tekirdağlı ve Mülayim Ingiliz 

hasımlarla kapışacaklar. Gelecek 
hafta da arzu ederlerse kozlarını 
aralarında paylaşacaklar .. 

Halkın alkışlarla karşıladığı bu 
karardan sonra, evvela Mülayim
le rakibi lngiliz Kampel, ringe çık
tılar. Ingilizin :Mülayimden ağırlık
ça epey hafif olduğu göze çarpı • 
yordu. Güreşin Amerikan nizamın
da, bir saat devam edeceği ve tuş
la mağlubiyetin üç saniye sırtı yer
de kalmak şartile olacağı halka bil
dirilerek güreşe başlandı. 

1\lülfıyim nasıl yendi? 
Mülayim hasmını iki el denedik

ten sonra kendisinin tehlikede ol
madığını hisseder etmez hücuma 
geçti. lngiliz çok atik ve hareketli 
güreşile mukabele etmek istiyordu. 
Fakat Mülayim, Ingilizi bastırmak
ta gecikmedi. Ingiliz Mülayimin 
bacak makasından sıyrıldıktan son 
ra kendisi bir çift makasla Müla
yimi zorlamak istedi: Mülayim, In
gilizin gövdesini saran makastan 
ayak kaparak kurtuldu ve bacak 
açma oyununu almak istedi. lngi
liz bu oyunu halatların üzerine dü
§erck atlattı. lki pehlivan, yerde 
mukabil tek sarmalarla düğümlü 

çok ~lı.15 
mcliydin. ıi1> 
dm olurdun., 

Aramızda 'I 
münakaşası çok oı 
ebedi davadır. Sara 

kaldılar. Mülayim kuvveti sayesin
de Ingilizin sarmasını söktü. Ust
ten burgu ile rakibini iyice yaydık 
tan sonra abanarak iki omuzunu 
yere getirdi. Alkışlar arasında Mü
layim ayağa kalktı. Hasmı çok ter
biyeli ve sporcu bir hareketle Mü
layimi bizzat tebrik etti. 

Hakem heyeti Mülayimin on iki 
dakikada rakibini yendiğini ilan 
etti. 

Tekirdağlı yenemedi 
Sıra Tekirdağlı ile Cenubi Afri

ka şampiyonu Vandervelt'in güre
şine gelmişti. Bir saat devam eden 
bu güreşin neticesini gördükten 
sonra hakem heyetinin evvelce ver 
diği karara memnun olduk, eğer Te 
kirdağlının arzusu veçhile, lngiliz
lerden sonra Mülayim - Tekirlağ
lı müsabakası yapılsa idi, Tekirdağ
lı Hüseyin çok yorgun olarak Mü
layimin karşısına düşmüş olacak
tı. Iki pehlivan havlularını attıktan 
sonra Cenubi Afrikalının çok mü
tenasip ve fevkalade düzgün işlen
miş bir vücude malik olduğu görül
dü. 

Hüseyin rakibinden daha ağırdı. 

Aralarında kuvvetçe de epey fark 
olduğu güreş başlar başlamaz an
laşıldı. Bu güreş te bir saatlik ve 
üç saniye sırtı yere gelmek şartile 
yapılacaktı. Hüseyin müsabakanın 
başlama. düdüğünü isitir işitmez 

hasmının üstUne abldı. Afrikalı Te 
kirdağlmın kendinden çok hızlı ve 
kuvvetli olduğunu fark eder etmez 
hemen bütün gayretile müdafaaya 
geçti. 

Hüseyin toplu ve pek ihtiyatlı 
güreşen hasmına bir göğüs çaprazı 
toplamak istedi. Afrikalı buna mey
dan vermeden daha toplandı. Baş
pehlivanımız işini çabuk bitirmek 
üzere ayaktan salto ile hasmını at
mak çarelerini araştırıyordu. Afri
kalı şampiyon hakikaten şöhretine 
layık bir müdafaa ile Hüseyinin heı: 
hamlesini çeviklikle karşılıyordu. 

Hüseyin üçüncü hamlede yukar
dan budayarak ve yandan tırpanla 
Vandervelt'i halatların yakınına 
düşürdü ve tek sarma ile uzandık
tan sonra, kaz kanadını alarak çe
virmiye başladı. Afrikalı son gay
reti ile iki omuzunu yere gelmekten 
kurtarmak istiyordu. Hüseyinin çe
virmeğe hızı ve Afrikalının yenil -
memek üzere çabalanmalarile ring 
halatlarının üstüne düşen iki peh
livanı, orta hakemi Amerikan ni
zamı mucibince ayağa kaldırdı. Hü
seyin evvela buna itiraz etmek is
tedi. Fakat kendisine halat üstüne 
düşen pehlivanların ayakta tutuşa
cakları bildirildi. Kabul ederek a
yakta başladı. 

Güreş yirmi dakika bu çetinlik
te devam etti. Hüseyin her hamle
sinde hasmını altına alıyordu. Fa
kat Afrikalı hiç dağılmıyan ve dai
ma müvazenesi içinde güreşen bir 
pehlivan olduğunu kurtuluşlarile is
pat ederek yenilmeyi savuşturmıya 
muvaffak oluyordu. 
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Çcrkeslik cephesi kt1~ - lngiliz tutufmmından bir enıtantane .• 
de bu cepheye kar~ 1 

yirci kalamıyorum. 

Güreşin otuzuncu dakikasından 
sonra Hüseyin tırpalanlarla hasmı
nı yere alıyor ve sarma ile eziyor
du. 

Afrikalı şuurlu ve güzel bir mü
dafaaya mecbur kalmıştı. Hiç ta
arruz edemiyor, yalnız saati dol • 
durmıya çabalıyordu. 

Hüseyinin büyük kuvveti önünde 
• yenilmeden ve cesaretli bir güreşle 

bir saat çalışan Afrikalıdan ziya
de başpehlivanımızm fevkalade kud 
retini ve sürekli nefsini takdir et
meliyiz. 

Bir saat nihayetinde Hüseyin 
hasmını çok hırpaladığı ve her za
mnn altına aldığı halde yenemediği 
için hakem heyeti müsabakayı bila 
hüküm bıraktı. Velielendide dün yapılan at koşularından heyecanlı bir enstantane ..• 

Dünkü At Koşuları 
Güzel Oldu iyi 
Neticeler Ahndı 

Mevsimin üçüncü at yarışları dün 
yine Velefendi koşu yerinde oldukça 

kalabalık bir seyirci kütlesi önünde 
yapıldı. 

Yarışlar diğer senelere nispetle 
daha alaka ile takip edilmekte.dir. 
Bu arada, şık ve zarif elbiselerle gel
miş olan Bayanlara da tesadüf edi • 
liyordu. 

Yarışlar umumiyetle canlı ve id
dialı oluyor. Dünkü koşular işte böy-
.. !t. • • • ... ~ 

Dün beş koşu yapıldı. Bunlan sı-
ra ile yazıyoruz: 

Neticeye doğru koşan iki at .• 

BIRINCI KOŞU: Uç yaşındaki yer
li yarımkan Arap, haliskan Arap er· 
kek ve dişi taylar arasında idi. Me
safe: 1400. Mehmet Çeliktabanm Du
man'ı birinci, Ahmet Yenilmezin Me· 
sudu ikinci, Tevfik Devrimin Ceyla
nı üçüncü oldular. 

Kürek Yarışlarında 
Galatasaray Bir 

Birincilik Kazandı 

Koşularda ıeyirciler / !KINCI KOŞU: Dört ve daha yu
karı yaşta ve şimdiye kadar kazan
dığı ikramiyeler 1500 lirayı geçm.i -
yen haliskan Ingiliz at ve kısrakla • 'T'en ı·s 
rına mahsustu. Mesafe 2000. ~ ~ 

Nihal Atlının Başkanı birinci, A -
sım Sorgunun Nonası ikinci, Müker- Maç/ a T l 
rem Hititin Rostoaca II ti üçüncü ol-İstanbul su sporları ajanlığı tara 

fmdan tertip edilen mevsimin ilk 
kürek teşvik yarışı dün Yenikapı
Kumkapı sahillerinde yapıldı, fa
kat mevsimin bu ilk yarışı maale
sef çok intizamsız oldu. Yarış sa
hasında inzibatı temin edecek bir 
tek zabıta memuru olmadığı için 
yüzlerce sandal sahaya giriyor, ya 
rışan teknelerin önüne çıkıyor ve 
bu yüzden kargaşalıklar oluyordu. 

Saat 10 da başlaıması icap eden 
birinci müsabaka için intizamsızlık 
yüzünden ancak 11 de hareket em
ri verilebildi. Denizcilik federas
yonile su sporları ajanının diınkü 
intizamsızlıkların sebeplerini tes
bit ederek bir dahaki yarışlarda 
bu gibi hareketlere meydan vermi
yeceklerini tahmin ederiz. 

Müsabakalara Galatasaray, Bey
koz, Güneş, Fenerbahçe. Altınordu 
olmak üzere beş klüp iştirak etti. 
Alman dereceleri yazıyoruz: 

MÜPTEDİLER : 
Bir çifte: Birinci Galatasaray, i

kinci Beykoz, üçüncü Fenerbahçe. 
!ki çifte: Birinci Galatasaray, 

ikinci Altınordu, üçüncü Güneş. 
DÖRTLÜK KLASİK 
Birinci Güneş, ikinci Galatasa · 

ray. üçüncü Beykoz. 
Bayanlar arasında birinci Gü-

neş ikinci Fenerbahçe. 
KIDEMS!ZLER: 
Bir çifte: Birinci Güneş, ikinci 

Galatasaray, üçüncü Fenerbahçe. 
!ki çifte: Birinci Galatasaray, i
kinci Galatasaray, üçüncü Güneş. 

Dörtlük klasik: Birinci Güneş 
ikinci Galatasaray, üçüncü Beykoz. 

Bayanlar arasında dörtlük kla
sikte ise birinci Güneş, ikinci Fe
nerbahçe kazandılar. 

Günün en mühim yarışı kıdem
liler arasında yapılan müsabakalar 
dı. Bu yarışların puvan itibarile 
birinciliğini kazanan klübe Festi • 
val komitesi tarafından bir kupa 
verilecekti. Neticede Galatasaray 
ıı puvan alarak birinci oldu ve 
kupayı aldı. Beykoz 9 puvanla i
kinci, Güneş üçüncü oldular. 
KIDEMLİLER 
Bir çifte: Birinci Galatasaray, i

kinci Altınordu, üçüncü Beykoz. 
İki çifte: Birinci Galatasaray, i· 

kinci Beykoz, üçüncü Güneş. 
Dörtlük klasik: Birinci Beykoz, 

ikinci Güneş, üçüncü Galatasaray. 

B~kırköyünde 

.Futbol Maçları 
Dün Bakırköyünde Barutgüciı 

genç takımile Zeyrekspor A talu
mı arasındaki maç 3-0 Barutgücü 
takımının galebesile bitmiştir. 

Sümerspor B takımile Barutgücü 
B takımı arasındaki müsabaka da 
4 - 1 Barutgücünün üstünlüğü ile 
neticelenmiştir. Maç Barutgücti a
lanında olmuştur. 

Konyada lhtilafh . 
Bir Futbol Maçı 

Konya, 8 (A.A.l - Çankaya · ile 
idman yurdu karşılaştı . Futbol 2-2 
berabere neticelenirken dört dakika 
kala hakem Çankaya aleyhiJ1e pena!· 
tı vermesini Çankaya haksız buldu • 
ğundan sahayı terkeyledi. Hakem 
3- 2 idman yurdunu galip ilan et • 

ti. 

dul;~CU KCıŞU: Uç ve daha yuka NihagetlenJi , 
rı yaşta yerli ve yanmkan lngiliz at Dağcılık klübünde Festival }CllP', 
ve kısraklarına mahsustu. sı için oynanan tenis maçl~ ... ~ 

Birinciliği Prens Halimin Sahap'ı, hai müsabakaları dün yapıldı. }tJJY 
ikinciliği Salih Temelin Mahmuresi, neticeleri yazıyoruz: 
üçüncülüğü Fahri Atlının Andre Bu- Tek erkek: J 
din'i aldı. $11" 

Suat - Baldini 6/2, 6/2, 6/ 1 
DORDUNCU KOŞU: Dört ve daha li 

yukarı yaşındaki haliskan Arap at ga p. 
ve kısrakları arasında yapıldı. Birin- , Tek bayan: ti 
ciliği Emin Urüş'ün nUlüsü, ikincıli- Grodetski - Levi 6/2, 6/1 SB' 
ği Recep Ozçeliğin Ceylanı, üçüncü- Grodetski galip. 
ği Recep Ozçeliğin Ceylanı, üçüncü- Çift erkek: -~l' 
Iüğü Ahmet Bozun Benlibozu aldı. Suat Bambino _ Jaffe, ~ 

EEŞINCI KOŞU: Dört ve daha 6/2, 6/4, 6/4 Suat çifti galip 
yukarı yaştaki yerli yarımkan Arap Kadın, erkek: (f 

ve haliskan Arap at ve kısrakları Grodetski ve K.ris çifti ?Jel~ ' 
arasında idi. Levi çiftine 6/2, 6/0 galip gel 

Talat Çeviğin Sarıkuşu birinci. lerdir. 
Settar Uzgenin Lalesi ikinci, Süley
man Yürükçanın Bulutu üçüncü ol • 
dular. 

Çifte bahis için üçüncü ve beşinci 
koşuda Sahap ile Sarıkuşa oynıyan

lar bir liraya 620 kuruş kazandılar. 

İzmirde Beş 

Spor Klübü 
Izmir, 8 (TAN) - Izmirdc BPŞ· 

spor klübü açılması kararlaştırıl
mıştır. Altaylılar "Alsancak .. sp0r 
klübü adını alacak, eski Altınor
dulular Uçok namı altında tcıııb. · 
nacaktır. Izmirspor klübü mPn~u?

ları da Doğanspor diye ayrılarak 
başka namla bir klüp açacaklardır. 
Spor mıntakası projesinde bu beş 
klübün tesisi kabul edilmiştir. 

Almanya • Fransd 

Arasında A tletijtt' 
I 

Bu hafta yapılmış olan ı\lrtle.~ 
Fransız atletizm müsabakasıtı1 

.. oS,. 
sızlann 48 sayısına mukabil :l Afi' 

\'Si"! 
yı ile Almanlar kazanmıştır. ıfJ~ 
mış olan 100-200-400- 800- e'f 
-5000 metre koşularla ııO ıJ1 f. yB 
manialı 4X 100, 4X 400 bayrak ~ 
tarını ve yüksek atlama, uzun atl / 

disk,· cirit ve gülle atmayı j\.lıtl~il' 
kazanmış, yalnız sırıkla a tla ,r' 
Fransızlar birinci olmuştur. ~~~ 
da bir Alman atleti 2 metre r je / 

. teS 
atııyarak yenı Alman rekoru 
miştir. 
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~erıı ,, ondaj mütehassısı Mister ... 

~ Y :rnn saat kadar Ankaradan 
en bur 
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lanbuJdan bahsettiler. Ben 

'1:ıı-,ı a ara 't . . b "Ular aı yenı yem haberler 
aşıadı · OYUn ve eğlence tekrar 

lıoı. · ]'\ 
1 ~ttda eşe, taşıyordu. İddialı 
;r1ın trı.~~- ~a.çr, galiba, Mister Şer-

ı. glubiyetiyle neticelenecek-

~ ~tattnaz 
t aıl'ııışıa el J ordanla karşı karşıya 
}tı. b,. tdı. Masanın b:.ışında otu-
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l'ttıada Utehassıs Mister Rasıl, 
" n ş k ......... e· a a ediyor, 
~tacıa:alar, diyordu, biralar ... " 
~ itıhıi Yo~um, büfe çingrrağı

taber Ç~kti. Garson geldi. Hep 
·· ......... e· güzel bir türkçe ile: 

'eh· ıze bı· ..., w b' . 
"ırı.. • .. , soguk ıra getıre-.,, d . 
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KİTAPLAR 
SON GONLERIN YENi 

TELiF VE 
TE RCOMELERI 

Viyana Dönüşü 

M. Turhan Tan (Ro
man) Cümhuriyet Mat
baası, İstanbul 1937. 

Yazan: Tahsin 
Banguoğlu 
(Dil ve Tarih Fakültesi 

Doçentlerinden) -

"""""'~~ 

Maden Tetkik ve Arama Ensti~ 'frii Direktörü 

M odern Türk edebiyatımn en 
talihsiz nevilerinden biri ta

rihi romandır. Tanzimatçıların bol 
bol ve oldukça muvaffakıyetle ro
man ve tiyatroya soktukları ta
rih, "Servetifünun" yazıcıları için 
mevzu teşkil etmemiştir. Milli ede
biyat devrinde Omer Seyfettin çok 
muvaffakıyetli birkaç hikayesile 
bu sahanın hudutsuz zenginliğine 
ve güzelliğine işaret etti. Fakat 
bu muhteşem ve emsalsiz tarih hiç 
bir iyi romancımızı kendisine çe
kemedi ve ortada parmakla göste
rilebilecek bir eser kalmadı. Harp 
sonrası senelerinde ise gazete tef
rikası olarak neşrediJen edebi kıyw 
meti az bir tarihi roman nevi 
meydana geldi ve büyük bir rağ
bet gördü. işte "Viyana dönüşü" 
nü okurken bu yeni nev hatırla

dık. 

leri hakkında toplanmış malUınatı 
ihtiva etmektedir. Marksizm bibli
yoteki namı altında yapılan neş

riyatın 14 üncü kitabıdır. Marks'm 
nazariyeleri ve Avrupa memleket
lerindeki amele hareketlerile sem
patize olan bazı gençler tarafın
dan yapılan bu neşriyat, bu fikir
leri tanıtmak maksadını güdüyor 
ve daha ziyade halka ve yan mü
nevverlere hitap ediyor. Matbuatı
mız Umumi Harp sonundanberi bu 
nevi neşriyatı tanır ve bunların ya
zıcıları da daha reel görmiye a
lıştıkça memleket işlerinde yer 
bulmak ve yer almaktan geri kal
mamışlardır. Başka tarihi şartlar 
altında teşekkül etmiş bazı mem
leketlerde başka bir rejime esas o
lan veya esas olmak istidadını gös
teren nazariyelerin küçük sanayi 
devrinden devlet sanayii devrine 
sıçrıyan ve köylüsü daima topra
ğının sahibi bulunan bir memle
kette neşredilmesi mahzurlu da 
görülmüyor. Ancak Avrupadaki 
iktısadi meslekleri bir taraflı ve 
bir mezhep heyecanile yazılmış ki-

B. Cevat Taşman kampta .• 

······•··············································· i Yazan: i . . 
a • 
= . 
~ La+~ Erenel ~ 
E : 
: ...................................................... : 

Petrol kuyusu başında, motör 
dairesinde ... 

linin yüzüne baktılar. Anlaşılan ye
nilmişti. 

G arson, buz dolabında buğu. 
!anan biraları getirdi. Çok 

şakacı ve latifeci bir adam olan 
başmütehassıs bu sefer Mister Yo
kum.la karısını kızdırmıya başladı. 
Saaoo baktılar. Yemek vaktine da-

ha epeyce vardr: 
"- Haydi bir defa daha ... Bir de

fa daha ... " dediler. Meşhur poker
daş maçı tekrar başlaAiı. Şakacı ol
duğu kadar zeki bir adam olan baş 

mütehassıs, ne garip bir tesadüf ki, 
oyunu yine muvaffakıyetle- bitirdi. 
Halk sigaralarından bir tane yakar 
ken yerinden kalktı. Yanır:ıa geldi. 
Oyun yine neşe içinde devam edi. 

yordu. 
Mister Rasıl'la uzun uzun konuş-

tuk. Bu tatlı adam, türkçeyi çok 

mükemmel öğrenmiş: 
"-Burada sabahtan akşama ka-

dar çalışıyoruz, dedi. Hatta gece de 

sabaha kadar iş durmaz. Istirahat 

zamanlarında neşe de, eğlence de 

lazım ... Artık bizimle kalınız bura
da .... Hem çalrşmaıruzı görürsünüz. 

Hem de beraberce Ankarayı, İs· 
tanbulu anarız tatlı tatlı ... " 

P 
okerdasçdar hep beraber a
yağa kalktılar. Atılacak 

son zar, oyunun galibini göstere

. cekti. Ne ise, netice belli oldu: Mat 
mazel J ordan mağ!Uptu. Biraz son

ra emek kampanası çaldı. Bu dağ 

bulunabilecek yemekler yenildi. 

Matmazel Jordamn kendi eliyle 
yaptığı Jorj Vaşington pastası, sof 

ra için iyi bir sürpriz oldu. 

Bir aralık, Mister Yokumla ka-

rısı bir tavla maçına tutuştular. Ma 

dam Yokum fena halde kızıyordu. 

Mister Rastl: 
"- Oturanlara AUaha ısmarla

dık .. " diye köşküne, istirahate çe

kildi. Fakat sadece istirahat için 
sanmayın bu çekilişi... Başmlitehas 

sıs, o günkü sondaj vaziyetini iyi
den iyiye tetkik etmiye, o gün alı-
nan neticeler üzerinde durmıya ve 
maden tetkik ve arama enstitüsü 

direktörü Bay Cevat Taşınana gbu 

derilecek raporu hazırlamıya git
miştir. 

B aşmütehassısın köşkünün 
penceresi, oturduğ·un.uz yere 

bakıyor. Dikkat ettim. Mister Ra
si!, vantilatörün rüzgarile bir ta
raftan serinleniyor, diğer taraftan 
da birçok planları karıştırıyor, bir 
çok ingilizce kitaplarındaki sondaj 
krokilerini tetkik ediyordu. 

Kamp komiseri Ahmet: 
"- Gel, dedi, gece hayatımızı da 

gör. Bak nasıl çalışıyorlar?" 
Bir elektrik cep fenerinin donuk 

aydınlığı ile petrol kulesinin bulun 
duğu sahaya doğru ilerilemiye baş. 
ladrk. Kuyunun etrafı bir tahtaper
de ile çevrilmiş. Dışarıda boy boy 
ve muhtelif kalınlıkta miller. ınak-
kaplar duruyor.Motör dairesine gir 
dik. Makine çalışıyor, büyük kuyu 

kulesi, vinç ve kuleden aşağıda doğ 
ru sarkan kalın bir teln ucunda ku
yuyu açan makkap var. Bunla"m 
hiç biri çalışmıyordu. Fakat her an 
işe hazırdı. Sert bir havagazı koku 

su, bana hemen bir başağrısı ver
di. Ahmet, işin farkına vardı. Dışa 
rıya ~ktık. Bu esnada havagazı em 
niyet menfezini de gördük. Civarda 
ki amele evlerirti geziyorduk. Uzak
tan bir ses duyuldu : 

"- Sizi telefondan istiyorlar ... " 
Ahmet: 

"- Gidelim bizim köşke... dedi. 
Baka!ım ne haber var?." 

/Kamyon Kazalarına 
Karşı Bir Tedbir 

Tarihi bir roman, geçmiş bir 
devrin bilinen hakiki vakaları ve 
şahısları arasına hayali şahıslar ve 
vakalar karıştırarak o devri ha
kikate benzer bir şekilde ihya ede
cektir. Okuyucunun hem tarihe, 
hem romana karşı alakasına maz
hardır. Fakat, yazıcısının da hem 
tarihten hem romandan anlaması 

lazımdır. Muvaffak olmuş Garp ro
mancılarının yaşatmak istedikleri 
devrin kıyafetlerine, mahalli renk
lerine, ahlak ve adetlerine ve zih
niyetine nüfuz için ne kadar ince 
tetkikler yaptıklarını her satırlaw 

rında hissedebiliriz. Bundan baş
ka, tarihi roman, mevzuunu hal
den alan herhangibir nevi roman
dan çok daha kuvvetli bir muhay
yile ister. Yukarıda bahsettiğimiz 
neviden romanlar yazmış olan Ni
z::ınıettin Nazifte bu kuvvetli mu
hayyileyi buluruz. Fakat onun ta
rihi tanıyışı ve tarihe hürmeti nok
sandır. 

T 
arihi fıkraları ve hikayele
rile tanınan Turhan Tan'da 

ise etraflı bir tarihi vukufa muka
bil muhayyile azlığı ile karşılaşı
yoruz. 

"Viyana dönüşü" muhteşem bir 
imparatorluğun ilk inhitat sarsın
tılarını geçirdiği devrede büyük ta
rihi hadiselerin kanavası üzerine 
resmedilmiş bir aşk ve kahraman
lık romanıdır. Mevzu çok iyi inti
hap edilmiş, vakalar ve entrika
lar umumi hatlarile iyi bağlanmış 
ve çözülmüştür. Tarihi realiteler 
tey-ik edilmiş ve bunlar için belli 
başlı -nembalardan vukuf ve liya
katle istifade edilmiştir. Karakter 
tasvirleri tarihi seciyeye aykırı 
düşmez, milli heyecanı duyan ve 
duyuran pasajlar vardır. Ancak, 
muharririn diğer yazılarında ol
duğu gibi, tasvirleri hafifçedir. E· 
sasen tahlillerinde ürkek olan bir 
romancı, bizi hiç bir zaman tarihi 
bir hava ile saramaz. Kıyafet ve a
dattan tanrdığı veya tanıtabildiği 
bize kifayetsiz gibi geliyor . 

üsluba gelince; bunu bir roman
cı için kusurlu buluyoruz. Muha
verelerde vakit vakit devrin lisa
nına kaçan eda ve tarihi kelimele
rin kullanrşr daha muvaffakıyetli 
olabilirdi. Turhan Tan konuşma di
linden düşmüş bazı türkçe kelime
leri pek yerinde canlandırmasına 
mukabil yaşıyan bazı tabirlerin 
tam kıymetlerini vermek hususun
da daha dikkatli olabilirdi. 

Marks ve Engels 

Merzifon, (TAN) - Son günlerde 
kamyon ve otomobil kazaları çoğal
dığı için belediye mühim bir karar 
vermiştir. Merzifondan geçen her 
kamyon ve otomobil durdurulmakta, Hikmet Kıvılcım. Kor-
hem makinesi, hem de şoförünün eh- guna1 Basımevi, İstan-
liyetnamesi tetkik edilmektedir. Bu bul 1937. 
tetkik menfi netice verdiği takdir- B u küçük kitap Kari Marks'm 
de kamyon ve otomobiller seferden ve mesai arkadaşı Engels'in 

~~,,._...~~~~~~~~-1-.ı~~·~M.L.l~~ruı.~I~xs~m~atLJ..to.u~.A...J~~ 

ı -e:;~ki~;;~;··;~~ .. B~~- ı 
Dolara 1 

Sigorta Ettiren Kadm 

Uznn seneler dünya buz ÜS· 

tünde paten şampiyonluğunu e
linde tutmuş olan Norveçli gü
zel Sonja Hennie, bir iki sene 
dir. Hollivutta sinema artistliği 
etmektedir. Yaz tatilini geçir w 

mek üzere memleketine dönmüş 
olan artist bacaklarım 100 bin 
dolara sigorta ettirdiğini söylew 
miştir. 

taplardan değil, daha şümullü ve 
mukayeseli eserlerden öğrenmek 

bizim için daha faydalı olurdu. 

Yurtta Müzik 

M. Hu!Usi Öktem, 
Remzi Kitabevi, İstan
bul 1937. 

Y aptığunız kültür hamleleri· 
nin en güç ve en geç vara

bileceği hedef şüphesiz müziktir. 
Ya susan yahut feryat eden bir 
halka yaşamanın zevkini, neşesini 
ve yüksek hislerini telkin edecek 
bir musiki terbiyesi verinceye ka
dar çok uğraşacağız. Fakat gaye
ye yaklaşmak için hamleleri sık
laştırmak zaruridir. 

Bir temel kurmak için sarfedilen 
gayretlerin yanında geniş bir mü· 
zik propagandasına ihtiyaç vardır. 

Halbuki bu hususta neşriyat ya. 
hiç yoktur, yahut ben tanımıyo

rum. Bunun için M. HuJusinin ki
tabını elime alınca pek sevindim. 
Bu küçük kitap, mesleki bir eser 
değil musikiye meraklı olan veya. 
ondan bir şey anlamak istiyen her
kes için faydalı bir rehberdir. Bu
rada müziğin mevkii ve rolü, ses
ler ve bunların terkipleri muhtelif 
usuller, notalar, kompozisyonlar, 
müzik aletleri, nevileri ve saire 
hakkında pek çok malUınat bulu
yorut:. Kitap biraz tertipsiz ve ge
lişigüzeldir. Fakat, pratik ve bir 
musiki hocasının tecrübeye müst~
nit tavsiyelerile doludur. Bu türli1 
neşriyatın çoğalmasını görmek is
terdik. 

Tercümeler 

Hermann ve Dorothee 
Goethe, çeviren Feyzi · 
Önen (Fransızcadan) 
Yeni Kitapçı, İstanbul 
1937. 

M üellif ve eser hakkında 

muhtelif münekkitlerin ya
zılarile birlikte veriliyor. Hermann 
ve Dorothee Goethe'nin Yunan 

epopeleri tarzında ve Homere'in Us 
Ilı.bunda yazdığı güzel bir manzum
dur. Klasik üslup ile modern bir 

mevzuu on un kadar güzel ifade 

eden olmamıştır. Mevzuun şahısla

rın ve ifadenin basitliği ve emsal
siz bir ahenk, aslında bu hikayeye 
antik bir şaheser manzarası verir. 
Tercüme maalesef iyi değildir. 
Fransızcadan dolaşmış olması onun 
şiir kıymetini sıfıra indirdiği gibi 
mütercimin - anlaşılan - ilk tec
rübesini teşkil etmesi de eser aley
hine olmuştur. Bay Feyzi Onen 
bir epope tisi bu "Qulamaımış, bul .. 
mağa da çalışmamıştır. Cümleleri 
kalıp halinde tercüme etmiş fiil ve 
zamanlannrn mutabakatını bile ih
mal etmiştir. M:aamafih okurken 
tashihler yaparak Goethe'nin bu 
nefis eserini parçalarını yapıştır

mak suretile yeniden meydana gew 
tirdiğimiz bir vazo gibi tema::ıa e
debiliriz. Ne yapalım, başka ter
cümesi olmadıkça ... 

Harp Malulleri 
Kongresi için 

Harp Malfılleri Cemiyeti senelilt 
kongresini 26 ağustosta Ankarada ya 

pacaktır. O gün, Ankarada Ordue
vinde toplanacak olan vilayet heyet

leri, senelik faaliyeti gözden geçire· 
cekler, yeniden hazırlanan nizam.na.

meyi müzakere ederek üç senelik ye-. 
ni bir çalışma programı yapacaklar• 
dır 

Elektrik Teli 

Birdenbire Koptu 
Ortaköy, Aksaray hattında çalışan 

Eminin idaresindeki tramvay arabası. 
dün saat on kararlarında Ortaköyde 

manevra yaparken havai hat kop • 
muştur. Elektrikli teller, kimseye 
rastlamamış, fakat büyükbir tehlike
nin önfl gtlçlükle almmıştrr. 
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Yavrular, kampta bayrak merasiminde .• 

Hereke Kampında 
Küçükler Arasında 

YAVRULARIN HiÇBiRi ARTIK 
KÖYE DÖNMEK ISTEMIYORLAP 

I
• zmiti, kendi ne§esile başba§a 
bıraktım. !stasyonun o çeşit 

çeşit insan kalabalığı artık görünmü
yor. Trenimiz, yeşil tabintin güzelliği 
içinde sanki körfezin bağrını yarıyor. 
Kağıt fabrikasını da bütün ihtişamile 
arkamızda bıraktık. Yeşil Izmit, ak
§amm sisi altında uyuyor gibi .... 

Kompartimanları geziyorum, Ma
Jatyadan dönen, böbreklerinden has
ta bir ihtiyar: 
"- Sen, diyor, daha tevatürUnU bi 

lirsin; söyle hangi doktora gideyim?,, 
ihtiyarla arkada§ oluyorum. Konu 

ea konu§a biribirimize yaklaşıyoruz. 
Derinceye geldiğiniz zaman, göç

men evlerinin benek, benek sırala
nışları gözünüze çarpıyor. Bin bir 
müşkUlat içinde çok emek!.:} hnzırla
nan bu yuvacıkları dUşünürken ken
dinizi Darıcanın dağınık bağları ile 
kucak kucağa buluyorsunuz. 

T ren ağız ağıza dolu .. Güneşin 
yakan sıcağı, insanı canın

dan bezdiriyor. Karşı dağlar renkle
şiyor ve Herekenin zeytin dallan ge
çit resmi yaparken istasyona giriyo
ruz. 

Karşı yamaçta, birer beyaz külah 
gibi kamp çadırlarını ve yanan ışık
lan görüyoruz. Atatürk çocuklarının 
bahtiyar dünyasında geçireceğim bir 
günün neşesini yudum yudum içerek 
ilerliyorum. 
Yanımda terbiye doktoru üstat Ha 

1il Fikret tc var. Hereke köy çocuk
ları kampına giriyoruz. Kendi kendi
me düşünüyorum: 

"- Burası, yeryüzünün cenneti ol
malı her halde .. ,, diyorum. Oğretmen 
Remzi şunları söylüyor: 

"- Burası Sarayburnu .. Şu karşı 
yamaçlar Beyoğlu, Şişli .. Daha uzak
ta Istinye sırtlan .. ,, 

Hereke kampının idarecileri Istan
bulun hasretini çekiyorlardı. Bir ara-

iki Burunlu, Üç 

Dilli Beygir 
Kızılcahamam, (TAN) - Güvem 

nahiyesinde tahrirat katibi Mehme -
de ait iiç yaşındaki beygirin iki bu
runu ve iiç dili olduğu hayretle görül 
miiştür. Beygir, binek vazifesini mü
kemmelen yaptığı gibi ağzındaki üç 
d il yemesine, içmesine de mani olma
maktadır. 

Karaağaç köyünde Yangın 
Burhanıyc, (TANI - Karaağaç kö 

yünden Hoca Halil oğlu Aliye ait knh 
vehaneden geceleyin yangın çıkmış, 

yanındaki Ratıp oğlu Ibrahime ait 
kahvehane ile bir bakkal dükkanı ve 
10 an kovanı yandıktan sonra sön -

lık Kocaeli Kültür direktörü ile kar
şılaştım. Genç kültürcü, kampa geç 
geldiğim için sitem etmiyc başladı. 
Haklı idi. 

Ç ocuklarm arasına girmeden 
kampı gezdim. Oğretmen Ib

rahim Alp şunları anlattı: 
"- Alla.hm çimento madenlerile 

dolu dağını, taşını, toprağını ışte biz 
bu hale getirdik. Kazma ile, kürekle 
§U yolları açmak için nekndar zah
met çektik! Kampın mimarr, mühen
disi, kalfası, işçisi biz olduk. Şu gör
düğün bahçeyi yeşillik, çiçeklik ha
line getirmek için ne çetin çalıştık, 
Hele çadırları kurmak, su, elektr:k, 
sinema, radyo ve reviri hazırlamak 
için neler çektik.,, 

Ve ilave etti:. 
"- Şimdi en büyük mükafatırııız, 

bu yavrucukların cıvıldaşarak oyna
ması, kamp hayatı yaşamasıdır. 

Vali Hamit Oskayı denizden çıkar..: 
ken buldum. Amiral Şilkrü Okan, 
General Mürsel, Amiral Mehmet Ali 
ve Fahri de buradalar. 

Küçük çocuklar gayet gilzel yüzü
yor ve hiç sudan çıkmak istemiyor
lar. 
Etrafımda gördilğüm arkadaşların 

hepsi, kampın faydalı oluşunu izah 
ederek teker teker nekadar kilo al
dıklarını söylediler ve dediler ki: 

"- Kilo almamak nasıl olur? Bu 
deniz, bu hava, bu su ve gıda var
ken .. ,, 

Hereke Köy Çocukları Kampı, bu 
muhitin çocukları için çok 

faydalı oldu. Buraya yalnız fakir v~ 
gıdasız çocuklar alındı. Dün, doma
tes dolmasını, pirinç pilavını, elma. 
kompostosunu bilmiyen çocuk, şimcli 
ayn tabaklar içinde, çatalla, kaşıkla 
bir şehirlinin bile gUç bulabileceği ye 
mekler yiyorlar. Çocukların hemen 
hepsi, köye dönmek istemiyorlar. Mi
nimini, tombul bir kız çocuğu: 

"-Ah diyor, bu kamp bir ay da· 
ha uzasa .. ,, 

K ampta akşam oldu. Güneşin 

Herekedeki gurubunu sey
rettik. 
"- Müsamere var. Buyurunuz.,, 

dediler. Hayali bir perde açıldı. I<ii
çük bir yavru, çıktı. Temiz gönlUnün 
bütün safiyetile güre! bir şiir oku
du. 

J{amptan ayrılacaktım. BütUn ço
cukların hepsi bir ağızdan söyledik
leri şarkıyı dinledim. 

Hcrekeyi arkamızda bıraktık. Iz
mit yolundayız. Dönüp döhlip arka
ma bakıyorum. Bol bir ışık ağı, kamp 
üzerinde ... 

Eminim ki, Atntürk çocuklarının 

bahıtları da yuvaları gibi şen ve ışık
lı olacaktır. 

Sabah temizliği 

• 

iz.mit Valisi Hamit Oskay, 
kampta 

Çocuklar muharririmiz.le 
görüşüyorlar 

Kampta kurulan çadırlar 

TAN 

Buldanda 
iplik 

Buhranı 
1 

300 den Fazla TezgCih 1 
1 

Bu Yüzden Çallşamıyor 

Ziraat 
~ 9 - 8 - 937 

Talebeleri Uşak' ta 
/ 

Talebeler Halkevinde verilen ziya/ette . 
O · de to h 

Buldan, (TAN) - 350 evi ve Uşak, (TAN) - Ankara Yüksek mizle faydalı mevzular Uzer~ _;d .\lJ 
8684 nüfusu olan kasabamız ahali - Ziraat Enstitu-·su" zır· aat Faku" ltesı· ta BeledıyeW"' nuşmalar yapılmıştır. ..u~ "ar 
sinin yüzde seksen beş kadarı doku- !ebelerinden 22 kişilik bir grup do - baha 11 .... 
macıhkla m""guldür. Kazada 2154 E yeni yaptırdığı asri mez .' -ısılı ~k 

-:.> çent sat Bozdağın başkanlığı altın- f brılt~ .ı. 
dokuma tezga· hı vardır. Bunun 300 d h · · . yom gezilmiş, mensucat 8 .. .. ~.,...; ~b a şe rımıze gelmış, istasyonda kar UZ."" t ... 
den fazlası iplik buhranı yüzünden halıcılık ve el dokuma sanayıı "'<ll şılanmış ve hemen tetkiklere başla 
bugün çalışmamaktadır. Tezgahları- mıştır. Şeker fabrikamız, büyük oto- de tetkikler yapılmıştır. ıtJl' 
mızda 4-32 numara arasındaki ip- büsünü misafirlere tahsis etmiş, ev _ Akşam konuklarımız onuruna ı;ı 
likler kullanılmakta ve 32 çeşit mal vela şeker fabrikası, gezilmiş, işle- kevimizde 100 kişilik bir çaY. ;''t v 
dokunmaktadır. Buldanda, ipliklerin mekte olan ispirto fabrikası görUI- verilmiş, milli havalar çalIDJl11~ 
boyanmasını temin eden Uç boyaha- mUş ve muhasebe şefi Nuri Perenin yunlar oynanmIŞtır. K~n~ukl ~· 
ne de vardır. verdiği izahat dinlenmiştir. gidişlerinde de hareretle ugurl Ilı, 

Buldanın Yaştath, Bulak ve Yo- Kalfaköyüne gidilmiş, köylüleri- lardır. ~ ha 
natça, Hasan, Yörlik, Ikiarmut gibi ==?t 
meşhur suları vardır. Yaştatlı suyu , •••••••••••••••••••--•••..., .... 
her gün arabalarla Denizliye ve Sa- 1 k 
rayköye taşınmaktadır. Bir de "lç- Neş' e, Şetaret ve Ferah 1 
me,, denilen bir maden suyu vardır 
ki Karahisar maden suyu ayarında- . • o d KAR D n L . ond0 

i dır. çın 15-2 amla 111 almak ayni zarn 
i Buldanda kullanılacak su, Ziftlik 1sabf buhranların tekerrürü ne muni olmaktır. 

1 
denilen yerden gelmektedir. Bu su 
'kışın ihtiyaca kafi ise de yazın azal
maktadır. Belediye, Ziftlik suyunun 
fenni bir şekilde kasabaya isalesi için 

l 
bir proje hazırlamıştır. Yakında in
şaata başlanacaktır. 

j Belediye çalıımaları 

t 
Kasabaımızda elektrik vardır. Müs

takil şehir haritası da yapılmıştır ve 
ı tasdik edilmek üzeredir. Asri bir 
mezarlık, sıhhi bir mezbaha da vu. 
cude getirilmiştir. Belediye, etlerin 
bezler arasında sırtta taşınmasını me 
netmiştir. 

Buldanda iki Hkmektep vardır. 

Bir ortamektep açılması için de uğ
raşılmalttaôır. Ortamektep olmama-

! 
sı, bir çoklafmm ilk tahsil ile kalma 
!arına sebep olmaktadır. 

1 Kasabamızın cenubu garbisinde, 

ı 
Koçan denilen tepecikte bir dağ has
tanesi yapılmaktadır. Doktor Abdul-

1 lah Sayıner, inşaatm biran evvel bi
tirilmesine çalışmaktadır. 

Bir Çobanı 
Boğup 

Öldürdüler 

Bandırmada İşlenen 

Feci Cinayet 
Bandırma, (TAN) - Kayacık kö

yünde bir koyun çobanı, meçhul şa
hıslar tarafından öldürülmüştür. Ha 

ı dise şöyledir: 
1 Kayacık köyü merasında, Erdeğin 
Çakıl köyünden Hasan kahyaya ait 

koyunları otlatmakta olan çobanı Ha 
Jiloğlu 16 yaşında Ahımet, Kayacığrn 
Çeşme mevkii civarında bir tarlada 

kayışla boğumıuş olarak bulunmuş
tur. 

C. müddeiumumisi, jandarma ko -
mutam ve hükumet tabibi vaka ma
halline giderek tahkikata bnşlamış-

1 

lar, dörtkişi zan altına alınmıştır. 
Bunların ic:inde Hüseyin isminde bir 
çoban da vardır. Hüseyin, maktul ço
ban Ahmedin nişanlısı Haticeyi sev-
mekte imiş. Cinayetin Hüseyin tara
fından kıskançlık yüzünden yapıldığı 
zannolunmaktadır. 

Bilecik Bandosunun Konserleri 

Bilecik, (TAN) - Geçen sene spor 
bölgesinin teşebbüsile teşkil olunan 
bandonun haftada bir gece de beledi
ye parkında konser vermesi takarrür 
etmiştir. 

llk konser, parkı dolduran büyük 
1 bir halk kütlesi tarafından birçok de 
'fa alkışlanmıştır. Bandodan bir caz ta 
kımı ayrılarak balolarda da istifade 
edilmektedir. ı 

Bölgenin mali vaziyeti müsait ol· 
maması yüzünden bandocuların elbi
se ihtiyacı henüz temin olunamamış-

• tır. 

iŞTE BiR GÜL 
iŞTE BiR GELiNCiK 

iŞTE BiR LALE 

Bo renkleri ancnk VENlJS ruju 
temin eder. Yeni icat ve Ameri
kan formülü VENÜS RUJLARI 
harikulade cazip \'C ~ok sabittir. 
Sıhhi VENlJS RUJLARI dudak. 
Jan yakmaz \'C .raytlmaz. Kulla
nanları hayrete dü~ürür. 

Fenni Sünnet!;i 

Emin Fidan 
Be§iktaş 

Erip apartman 
Tel: 44395 evi Sua,, 
diye istasyon yam 

Kızılcahamamda Bir T eftit 
Kısılcahamam, (TAN) - Tayyare 

müfettişi ve Kastamonu mebusu Sıt
kı buraya gelerek tayyare şubesi mu 
amcliı.tını teftiş ettikten sonra Anka
raya dönmüştür. 

Merzifonda Su 

Buhranı Başladı 
Merzifon, (TAN) - Bu yıl hava -

lar pek sıcak gidiyor. Su buhr•m 
başlamış, herkes içecek ve kullana
cak su derdine düşmüştür. 

Samsun, Bafra, Erbaa gibi civar 
yerlerden gelenler, oralarda sıcakla -
rın daha çok olduğunu söyliiyorlar. 

Merzifonda bu sene buğday, arpa 
ve diğer mahsuller pek boldur. 

Ölümlü Bir Kamyon 

Kazası Daha 
Merzifon, (TAN) - Amasya ile 

Havza arasında bir kamyon devril
miş, içindekilerden bir kişi ölmüş • 
tür. 

Frasanın Midi havalisinde ~: 
tiştirilen bazı çiçeklerin ıner b" 
zinden istihsal edilen saf, ve ~ ıJ' 
nem gibi taze erimemiş b~6 
mu ile yüzünüzü banyo ett 
en sert bir cildi bile bir gece ~ 
fında yumuşatmıya k~. b!J 
Parfömlerin istihsal edildığl O' 

havalinin •kadınları, jlk defa. jJ) 

)arak taze ve yağlı bu cevh~sı• 
beyazlatıcı, yumuşatıcı haS5 e.1' 
m keşif ve bunun yerini tutıJ.Col• 
başka bir maddenin mev~ut }3ıJ 
madığını beyan ctmişlerdır._ ,.0 
cevheri kullananların ycnı lİ)ıi 
gençleşmiş cildlerini bu havıı 1'' 
ziyaret edenler tarafın~nn ~e' 
rlir nazarlarile seyredılJllC iJcl' 
dir. "Sir a Septin,, tabir ed uJ 
ve latif ve kullanışlı bir ~or~ 
haline getirilen bu cevherı, ~ııt' 
yatmazdan evvel cildinize . W 
bik ettikte, siz uyurken cild1

:)1 

de husule gelen çirkin tabll~ıP 
eritir ve gayri mer'i bir tıı olll 
kısım kısım dökülür. Ve ontl çıl> 
beraber siyah noktalar ve . ~ııt' 
mesameler de zail olur. Jbtl~ıııd 
Irk çizgileri silinir ve aJtıil ıllıı· 

yeni cildiniz tazeliği ve yu uıil' 
şaklığı ile meydana çıka~. ~·ıel• 
nüzün açık ve beyaz cildlll ~ et· 
liği ile nahoş bir tezad teş~I i 
memesi için "Sir a Septifl,•1'0t 
~oynunuza, omuzlarınıza., 111~ 
v ~ ellerinizde de kuHanillıı ti1' 
lazımdır. Yalnız Paris A~c~ııt 
laboratuvarları bu calibi dı~ ı 
ve şayanı hayret "Sir ~septiflSıJ 
istimal hakkına maliktırlcf· :ıJ' 
halde eczahanenizden veytl P l 
fümörlinüzden "Sir Asepti.P" 
musırren isteyiniz. 
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··s usmasını Bilen 
En Makbul 

Eller· · 
adı ını, oturd • 

· Göııer:i . ugu rnindere da-
aı~ k ' hır Inüddet ·· ı • aldı, Ve oy ece 
~{.'a kalk sonra birdenbire arak .. 

'ye ba 1 soylene söylene ge 
........ lı·· şadı: 

qUk" 11Par., ş:~~~·. düşünür... Allah 
gibi bü ~ • Yalnız değilim. 

"· Dü '.. !.tik bir yardımcım 
~ ı,.,_ Şunduklerime l' 
~ k ge ınce .. hu .. ço b · 

~.... tekkes· . asıt .. Sadece, Er-
l""ll .ibaret. .. ını, buraya nakletmek-
la t diişun Ben çok eminim ki, bu 
/ca Yap cemi, Cenabıhak ta ko-
"&iın? acakt1r. Oy le değil mi, 

.... neli' 
, '!:t •Şahım 

{'ak • 
~UkJeti~t .. Halk? .. Benim dü
tıı, hatk rnı.. Allahın yaptıklan
baı.. nasıı telakki edecek aca-

l~ Şahırn ı h 1 tıl l> §eydir... . a k! de~en.. bir 
llıaı ı:.. · liıç bır halıne karar 

1b.._ , • ~ger · · 
~ıııa~sa k ıçıne fitne ve fesat ka· 
~elir ~ 0YUn sürüsü misalidir. 
~ r ... }d' ~nu idare etmeyi bilme-
; t.ehir a~unı.u htiına.yununuzdur 

~· ,. Insanm helakini mucip-
bir has~ ve laki~ üstat tabip eliy 

6;- A..tıl Ya venlirse, şifa kesilir. 
.~ adını. ... Hem de çok iyı' an 
~ .. A.k 11 ' oıd~... ı ı ve tecrübeli bir ve-
~ 'daı Uet için, beni de sükfınet ve 
~t. rekete teşvik ediyorsun. 
~·· 
~ ~ai.I, birdenbire sükut et
'1 tiiıu esınde devam ederek acı 
~ınl!edi. t 

~~uyrtnsettin gözlerini bütün 
~ç hUk7· Şah Ismaile çevirmişti. 
.1 biu~~~arın, başladığı cümle-
~~ beklemişti. 

l8tb~~n·;· birkaç dakika, derin 
a:ı."lll. Pe sukut ile geçmişti. Şah 
M":'~ lQ ti.cerenin önünde durarak, 
~~.e~da~ına göz gezdirmişti. 
~ idi n~gtin de bir mahşer ha
~--İlıli~ ınıerce erkek, kadın, ço
~"'lig i .ar; büyük bir merak ve te 
~ ~e0~lnde, biat merasimine ge-
liı~ ile ı eşraf, Ulema, ve büyük
ı:'rııa ,,Yretnı.ektelerd.i. Bu eşraf, 
~"- •e b" bı •. ~en ~Yüklere gelince; bun-
."tlet llluzeyYen elbiselerini gı·y 

en k 
~ b· ıyınetıi atlarına ve ka-
~ ~ llttnişler.. etraflarında 
\ , 'll Uşaklar ve köleler olduğu 
~ 'e"ki ve itibarlarını göste-

teç:u tavırlarla halk arasın 
~ ~ ls e~~elerdi. 
~İiın llıa~Iın dudaklarındaki acı 
~ a~ • bıraz daha genişlemişti. 
~ e; ~a§ını sallıyarak sözüne 
'li' tnı§ti: 
~kaaaat .. Şu gördüğün halk 
leıı .. ~ CCdB.dımın kemiklerini çiğ 
~~tı b· tdebil tekkesini lanetle ya 
~ ırs" 
\o .d~iin .~lii ınutaassıp var. Aca-
~~ 1liq111 .duklerimi, bunlara sükün 
)~; .. lia Ue kabul ettirebilecek mi
f~~Ca.k Yır ... Şu halde, benim için 
t;:llla y ' Yalnız birşey var. Bir 
~fıt'ttn. aı-atınak.. Hem de, kanlı 
~ P g0::" Bu fırtma, çürükleri 
~hltalta Urecek .. Ancak sağlamla-

~llr caktır. Bana da, sağlam 
~ ~tı.ı.ir lbımdır. 
t:ı;ı;,~eııu Şe~settin, şaşırmıştı. Da
~e~ bıat merasimi bile icra 
~ıı.. birden °~an bu genç hüktimda-

!Jl l>atıa bıre korkunç bir volkan 
tıı,~tl~ lllak istidadı gösteren ta
"itı: nın önünü almak için atıl 

'l.aıc 
~' \> ın, Şahım •.. 
~~ e~k .. Hiç itiraz istemem ..• 
~"4lııı b·~l, kendin söyledin ... "Sus 
~ ~~! ~ en Vezirler; en iyi ve en 

~ ~tıie~irlerdir" dedik. Onun 
tıe ~ltj tn son sözüme kadar su-

>. ~ltıeli . So .. B 
~ "'lltıa sın... n soz.. unu, 

~~0~ÖYiiyeceğim, onu henüz 
~!tadar· Yalnız onu söyleyin

tıı' lıeı-1t ?erkesin .. Amma dik:tat 
~· 'İl.ltesın.. Ve bilhassa anne
~ 'ıu .ut. etmesini istiyorum .. 
~-~~~a' hUkümdar düşünür; Al
~;~~ t'tnış .. Şu halde, ben düşü
~' ita~ .\Hah yapacak ... Allahm 

··· §tnak kimsenin haddi mi-

Emir Şemsettin, başını önü
ne eğerek cevap vermişti: 

- Haşa ... 
- E, §U halde ..• 
Şah Ismail, sözünü ikmal edeme

mişti. Kapı açılmış; içeri teşrifat 
nazın girmişti. Elindeki altın asası 
na dayanarak yerlere kadar eğil
dikten sonra : 

- Şahı Şehametpenah ! .. Bütün 
hazırlıklar hitam buldu. Kullarınız, 
biat etmek için zatı humayununu 
za intizar ediyorlar. 

Dentlşti. 

Şah !smal ile veziri azamı Emir 
Şemsettinin konuşması, bu suretle 
hitama ermişti. Fakat, genç hüküm 
darın söylediği sözler; Emir Şem. 
settinin kalbine büyük bir korku 
vermişti. 

"Şahkulu.. Bey 

T ebriz sarayı kapısından dört 
nala fırlıyan atlılar, muh

telif• istikametlere dağılıyorlardı. 

Bunlar; Horasan ve Iranın her kö
şesine, ve bilhassa Anadolunun bir 
çok yerlerin(:j1 birer mektup götü
rüyorlardı. 

Bu mektuplar, hemen hemen ay
ni mealde yazılmışlardı. Hepsi de; 
Akkoyunlu hükimctinin zeval bul
masile, onun yerine (Safavi hüku
metinin teessüs ettiğini) ve bu hü
kumetin tahtına da, Şah Ismailin 
geçtiğini bildiriyorlardı. 

Bu süvariler arasında, Erd~bil 
tekkesinin en sadık müritlerinden 
(Muhtar) isminde bir adam da bu
lunuyordu. Muhtar, atını diğer at
lılardan daha fazla sürüyor; bir an 
evvel, Osmanlı hudutlarını geçmek 
istiyordu. 

Muhtar, atını günlerce sürdük. 
ten sonra, (Karaman) a gelmiş .. li'a 
kat, bütün yorgunluğuna rağmen 
orada da durmıyarak, Garp istika
metine doğru ilerlemiş.. (Kızılka
ya) boğazı denilen sarp araziye 
girmişti. 

O tarihte bütün bu havali, (Ka
rabıyık oğlu. Şahkulu Bey) isminde 
bir derebeyinin hükmünde idi. Bu
ralarda, bu derebeyinden izinsiz bir 
yabancının, gezip, dolaşması imkan 
ve ihtimal haricinde idi. 
Şahkulu Beyin babası Kar~b.ıyı!~, 

bir Türkmen aşiretinin reısı ıdı. 
Seksen sene kadar evvel, Horasan
dan gelerek buraya yerleşmişti. Fa 
kat onun bu hicreti sebepsiz değil
di. o esnada, Erdebil tekkesinm 
şeyhi olan Sadrettin, Şii m~zae~i~ 
nin intişarı için birçok mürıtıerın.ı 
Anadoluya gönderirken, tekkenin 
bu sadık müridine de ayni vazifeyi 
vermiş: aşireti ile Anadolunun Te
ke havalısin • göçmesini emretmiş
ti. 
Karabıyık; derhal bu emre ihat 

ederek Anadoluya geçmiş.. Aşire
tini, Teke ovasına yerleştirdikten 
sonra kendisi de El.malı civarında 
her t~rafa bakim bir tepenin üze
rine yerleşmiş: orada küçük bir tek 
ke tesis etmişti. 

Karabıyık, burada yirmi seneden 
fazla yaşamıştı. Onun vefatından 
sonra, aşiretin ve tekkenin idaresi, 
ığlu (Şahkulu Bey) e kalmıştı. 

Yazan: Ziya Şakir 

Vezir 

Tabiidir ki, Şahkulu da babasının 
izini takip etmişti. Erdebil tekkesin 
den gelen emirlere itaat ederek, bu 
havalide Şiiliğin yayılmasına bütün 
varlığiyle gayret göstermişti. 

Seneler geçtikçe; Şahkulunun bu 
civardaki nüfuzu artmıştı. Adeta, 
müstakil bir hük 'lmdar halini almış 
tı. Aşiretinin halkı, diğıer yerler
den gelen ve kendisine iltihak edr.n 
şiilerle çoğalmıştı. Bu reki, cesur 
ve pervasız derebeyi, bütün aşireti
nin halkını silahlandırmıştı. Ve ar
tık; muhitinde her türlü taarruzdan 
masun bir halde yaşamıya başla
mıştı. 

Ş ahkulu Bey, aradaki uzun 
mesafeye rağmen, Erdebil 

tekkesi ile muntazaman muhabere 
etmekte idi. Tekkenin son zaman
larda geçirdiği felaketli devrelerle, 

Safavi hanedanının son ve yegane 
varisi olan Şah Ismailin hayat ve 
maceralarını en ince teferrüatına 
kadar takip etmişti. Esasen, sene
nin muayyen zamanlarında seyaha 
te çıkan Erdebil tekkesinin derviş
leri de bir iki ay evvel buraya gel-
mişler; (Arkası var) 

Uzaksarkta 
' 

Japon Seferberliği Hangi 
Esaslara Dayanıyor? 

J aponya Büyük Harbin acı tec 
rübeleri neticesinde sürat

li bir umumi seferberliğin yapıl

masındaki kıymeti takdir etmiştir, 
bu maksatla 1918 senesinde kuru
lan harp malzeme bürosu 1927 se
nesinde vücude getirilen malzeme 
ikmal bürosu ile takviye edilmiş
tir. 

Umumi seferberliğin• hazırlan

ması dal budak salmış bir meseledir 
Bir umumi seferberlik hazırlığı tek 
bir nezaretin veya büronun iktidarı 
haricinde olduğundan bu maksat t!t 
rafmda akla gelen bütün makamat 
seferberlik hazırlığı ile yakından a
lakadar tutulmuşlardır. Harikulade 
vasi ve şümullü olan seferberlik 
ihzari vazifeleri için bütün halkın 
elbirliği ile çalışması lüzumu hisse
dilntlş ve bu işte bir vahdet temin 
edebilmek maksadile de merkezi bir 
teşekkül vücude getirilmiştir. 

Seferlik için lüzumlu olan hazır
lıkları kolaylaştırmak yolunda hü
kiımete yardımcı sıfatile ve neza
retler emrinde birtakım müsteşar
lıklar kuruldu. Bunlar hakkında 

bir iki misal vermek mümkündür. 
Mesela, sanayi kontrol memurlu
ğu ... 

Bu makam materyel tedariki işle 
rini üstüne almıştır. Bu makam, 
kabine dahilinde müstakil bir me
muriyettir. Vazifesi iş birliğini te
min etmek, muamelatı zatiye ve 
malzeme tedariki işlerile meşgul o
lan memurları kontrol etmek ve 
bütün devlet makamatı arasındaki 
irtibatı muhafaza altında tutmak 
ve temin etmektir. 

I
• stişare meclisi ise, malz.:mıe 

tedarikini alakadar eden bü 
tün mesailde Başvekilin istişare et
tiği makamdır. Malzeme kontrolü 
işleri ve hususi maksatlar için ta
yin edilecek memurlar balrln11<ia 
planlar teklif eder, vesayada btılu
nur. Bu teşekkülün başında Başve
kil ile muavin olarak iki zat (halen 
bahriye ve ticaret nazırları) vardır. 
35 azadan müteşekkildir. Azalar, 
muhtelif nezaretlere mensup me-

murlardan, mecli~i ali azalarmdan, 

Ja,,on imparatoru M. Teno 

_... 
17 inci Japon alayı yürüyüş halinde .• 

;YAZAN.·'l 
~ Albay Hikosaburo ~ 
~ Hata ~ 
-""''"""~~5 
iktısat amirlerinden ve meşhur a-
limlerden mürekkeptir. 

!anılacak insan mikdarı o kadar faz. 
ladır ki, Japonya gibi neferi kesif 
olan milletler dahi insan tedariki 
meselesinde büyük müşküllere ma
ruz kalacaklardır. Rus - Japon har
binde bir milyon insan vazüe almış 
tı. Bir istikbal harbi ile kıyas edildi 
ği takdirde bu yekun nihayet gü
lünçtür. Harbi umumi, harp sana
yii için kullanılması Iazımgelen in
sanların cephelere sevkedilenlerıfon 
birkaç misli fazla olduğunu göster
miştir. 

B ir harp vukuunda bütün mU 
kellefler silfılı altına alına· 

caktır. Bunların cepheden itibaren 
geriye kadar olan birçok dallı bu
daklı vazifelere seçilmeleri ,..e tak
sim edilmeleri için bütün memleke1 
için merkezi bir teşekkül kurmak 
zarureti \'ardır. 

iki Mektuba Cevap 

E skiden bir muharebenin ka
ti neticesi cephede harbe

den ordunun kudret ve tekniği ile 
ölçülürdü. Faknt cihan harbi, bir 
muharebenin kazanılması için, yal
nız cephedeki ordunun dc·ğil, bütün 
bir milletin elbirliği ile muharebe
ye dayanması lazım olduğunu, kati 
neticenin ancak bu suretle alınaca
ğını gösterdi. Propaganda harbi, bir 
milletin parçalanması için, şüphe
siz ki topların ağır mermilerinden 
daha müessirdir. İstikbal harple
rinde fikir sahasında yapılacak mu
harebeler, silahla ve fiilen yapılan
lar gibi sevk ve idare edilecekler
dir. Bir vücut nasıl ki sağlam bu
lunduğu müddetçe öldürücü basil
lere karşı mukavemeti haiz ise. bir 
ntllletin bünyesi de aynen öyledir. 
Fakat bir vücude olduğu gibi bir 
millet bünyesine de sağlık bakımı 
tatbik etmek icap eder. 

Gerek cephede savaşacak, gerek· 
se geride cephe hesabına kııllarıı1a~ 
cak olan insanlarda vatan uğuruna 
çalışma arzulan. çalışma leteklcri 
yaratmak ta gerektir. Cephe ile 
vatan bir vücut halinde vazifeyi 
taksim etmelidir. Bütün halkın bu 
şekilde bir maneviyata malik olma
sı, umumi seferberlik bakımın'1"n. 

fenni hazırlıklar kadar, belki daha 
fazla, mühimdir. Sınai ve iktısadt 
seferberlik te kendi hususiyetlerı 
içinde ve ehemmiyetle gözönünde 
tutulmalıdır. 

Biri Ankaradan. Bunu yazan 
sayın okuyucumuz "ayak uyuş

ması,, ile "damar damar üzerine 
binmesi,, nin sebeplerini merale et
mi~. 

- Bu derde düçar olanları ten
vir ediniz .. 

Diyor. Bereket versin ki, bunla
rın &isi de ehemmiyetli dert olma.
dığr gibi, onlara "düçar,, olanlar 
da çok değildir, sanırım. 

Uyuşmak sadece ayakta deglJ, 
\iieudün herhangi bir tarafında o
labilir. Bazılarının başı, beyni oile 
uyl15uk olur. (Bir rivayete göre be
yin uyuşukluğu ayak uyuşmasn,da 
daha çoktur bile .. ) Uyuşma. \'ÜCU· 

dün beyinden başka bir tarafmda 
olduğu vakit sebebi o tarafa ı,'İden 
sinirlerin, üzerine basılmasından 

· dola~·ı, işliyememesi.nden ileri ge -
lir. Bu hale de\·arnlı olarak tutu
lan hastalar da vardır. Fakat oku
yucumuzun söylediği "dert., şüp -
hesiz, gelip geçici uyuşmalar olsa 

gerektir. Bunlar da uyuşan tarı\
fm fena bir vaziyette tutularak o
raya giden sinirin sa:kışması netice
sinden ibarettir ve vaziyet düzel-

tilince uyuşma da kendi kendine ge 
çer. Uyu5ma devamlı olursa hekime 
muayene olunmak zaruridir, 

Damar damar üzerine binmesi 
deniloo hal ~ok ıstırap verdiği için 
daha ehemmiyetli görünür. Bu ıs
tırap damar damar üzerine binme
sindm değil, bir tarafta _ en çok 
bacakta - adalelerin kendi kendile
rine gerilmelerinden ileri gelir. Si-

nirli adamlar, rumatizmahlar bu 
hale ~ok tutulurlar. Hele rütubet
ll, fırtınalı ha\'alarda. Bazılarında 
böyle adale gerilmeleri fırtınanm 
geleceğini birkaç gün önceden ha
ber \ 'erir. Bu hal çok defa geceleri 
geldiği için insanı uykudan uyan
dırır, acının şiddt>tinden bağırmıya 

mecbur olanlar bile "ardır. insan 
ne yapacağmı bilemez. Adale ko
pacakmış gibi olduğundan bacağını 
hareketsiz tutar. Halbuki doğrusu 
adaleyi hareket ettirmektir. Mese
la yataktan kalkıp ayakların üzeri
ne basınca "damar damar üzerine 
binmesi,, yani adalenin gerilmesi 
geçer. 

Adale gerilmesi şeker hastalığı
nm, damar sertliğinin yahut bula
şık hastalıklardan bazılanmn ala
meti olur. O \'akit tedavisi, tabii
dir ki, alakası olduğu hastalığın 

tedavisile yapılır.. . 
ikinci mektup, lstanbuldan, Ka

dıköyündf'n geliyor. Bu okuyucu
muz da bir müstahzar iliiç hakkın
da benim fikrimi soruyor. Bu ilaç 
hakkında fikrim ~·a iyi, ya fena o
labilir. Fikrim iyi olup ta onu ya
zarsam benim reklam yaptığımı sa
narak sözüme inanmamıya sizin 
hakkınız olur. Fikrim ilacın lehin
de olmadığı halde onu yazarsam i
lacı çıkaran bencle-n l'ikii.yette hak
ir olur. Şu halde Kaclıkö~·lü sayın 
okuyucumuz mektubunda bahset
tiği ilaçtan şimdi~·e kadar hiç bah
setmediğimden dolayı - umarım 

ki - beni de haldı ı,:örür. 

Japonya, milletinin manevivatım 
daima canlı bir halde bulu.ndur
mak, milli bünyeyi, ona hülul et
miye uğraşan tehlikeli fikirlere kar 
şr mukavim ve müsellah tutmak 
mecburiyetindedir. Japonya. mille
tinin maneviyatım alınmaz bir ka
le halinde yeniden inşa etnıekte • 
bu kaleyi manevi silii.hlaria :"1üs
tahkem bir mevki haline getirmek
tedir. 

B ir milli seferberlik, herhan
gi bir harbin başlaın:ı sın

can çok daha evvel. hazcr zama
nında yapılır. Askeri seferberlikle
rin hazerde hazırlanması gibi ma. 

nevi sef ervberlik te plana •ıygun o
larak hazer zamanında ihzar edilir. 

Manevi seferberliğin ilk şartı hal
kın hayat şartlarını ıslah etmektir. 
Bu sebeple Japonya, bedenle ruhun 
tevazününden ibaret olan halk ma
neviyatının köylülerin ve balıkçıla
rın, orta ve küçük ticaret m" .. cıup
lannm hayat şartlarını yoıuna koy
mak suretiyle sağlamak mecouriye 
tindedir. 

Herhangi bir harpte umumi sefer 
berlik ve harp sanayii işlerinde kul 

ı-- Adliyede Yeni 

1 Tayinler 
Ankara, 8 {TAN) - Adliye Vekale 

ti. yeni bir tayin kararnamesi hazır
lamıya başlamıştır. Bu kararname 
ile, bilhassa bu sene askerlik hizme~ 
!erini bitiren hukuk fakültesi mezun· 
!arının tayinleri yapılmaktadır. 

Ankaradaki Egeli 

Gençler Balosu 
Anıkara, 8 (Tan Muhabirinden) -

Ankaradaki Egeli gençler, bu ayın 
on dördünde Orman Çiftliğinde bir 
kır balosu tertip etmişlerdir. Balo 
Iktısat Vekilimiz Celal Bnyarın hima
yesindedir. 

Ege kurumunun üç senedenberi bu 
mevsimlerde tertip etmekte olduğu 

bu toplantılar şehrimizdeki lzmirliler 
ve daha geniş olarak Egeliler için cld 
den neşeli bir tanışma ve konuşma 
vesilesi olmaktadır. 



lO=======================================================r AN 
BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Üstündağ 
ve 
lstanbul 

(Başı 1 incide)' 
Ara sıra bir yasak havası uyanı

yordu, fakat iki gün sonra dağılıyor
du. Her sene bir tifo salgını kopu
yor, geçici tedbirlerle mevsimin so
nuna varılıyordu. Bir taraftan da or
tada birçok işler üzerine dağılmış 
mahdut bir kuvvet manzarası vardı. 
Hüsnüniyet te vardı. Belki de taşı
yordu. Fakat bu dağınık şehirde iz 
bırakmadan kayboluyordu. 

l 

G ünün birinde buraya bir vekil 
diye iyi bir erkanıharp kafa· 

ama sahip bir insan geldi. işleri tu
tuşunun şekliyle derhal gösterdi ki 
vatandaşların sağlığını, şehrin temiz
liğini, bu büyük ve güzel §ehirdeki ip
tidai Şarklılık manzarasının kalkma
sını kendine dert eden, çalışmak ve 
çalıştırmak usullerini bilen bir adam 
dır. Kendisinde her faaliyet adamın
da olması lazımgelen inkılapçı ruh 
ve cesaret te vardır. Ileriye doğru a
tılan her adımın birçok rahatsızlık
lar, şikayetler, muhafazakarca isyan
lar uyandıracağını iptidadan bilerek 
bunun mesuliyetini, zahmetini de so
nuna kadar göze almıştır. 

Bu iftihar verici manzara karşısın
da her vatandaşa ve her gazeteciye 
düşen vazife, böyle bir çalışmanın 
muvaffakıyetine son hadde kadara
mil olmaktır. Çünkü yapılan iş, bi
zim içindir ve bizimdir. 

Bay ~ükrüyü biraz tanıyınca mem
nuniyetle gördük ki karşmıızda hiç 
bir şahsi iddiası olmadan çalışan ve 
gayenin yüksekliği karşısında nefsi 
tamamile eriyen ve kaybolan idealli 
bir rejim adamı vardır. 

•I stanbulda son haftalar içinde 
gördüğümüz faaliyetlerde, mu

hafazakar bir ruhun sevkile veya 
menfi hislerle kusur anyanlann ev
velki akşam Japon sefaretinin suva
resinde bulunmalarını ve ecnebi dip
lomatlannın sözlerine kulak verme
lerini isterdim. Birkaç haftalık sis
temli ve plinlı bir çalışma neticesin
de şehrin simasında beliren değişik
liğe karşı herkeste derin bir hayran
lık vardı. Bu ecnebi misafirler bu gü
zel inkişafı filan vatandaşın hesabı
na kaydetmiyorlardı. Ortalıktaki duy 
gu şu idi: "Türkler bir işi başarma
ğa bir defa niyet edince ne kadar 
çabuk, ve ne kadar iyi netice alabili
~orlar!,, 

Bizim şurasına şüphemiz yoktur ki 
Muhiddin Üstündağ geri gelince bu 
takdirlere o da candan iştirak ede
cektir. Çünkü Muhiddin Üstündağ u
zun, uzun senelerdcnberi bu şehrin 
mukadderatile sıkı bir surette alaka
dar olmuştur. Birkaç haftalık bir ça
lışma neticesinde şehrin simasında 

beliren esaslı farklar; lstanbulu se
ven bir insan, bir vatandaş, bir bele
diyeci sıfatile kendisini elbette mem
nun edecektir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Seyyahlar için 
Yolca Salonu 
Yapılacak 

Galatada yapılmasına karar veri
len asri yolcu salonundan başka yal
nız seyyahlar için bir yolcu salonu 
daha yapılması düşünülmektedir. Şeh 
rımiı.e gelen seyyahlar ekseriyetle 
müzeler, Ayasofya, Sultanahmet ve 
Yerebatan taraflannı dolaştıklann -
dan bu salonun Galatada değil, Saray 
burnunda yapılması muvafık görül -
mektedir. 

Bu suretle seyyahlar, lstanbula a
yak basar basmaz eski yolcu salonu 
arkasındaki mezbeleliklerle değil, 

park ve abidelerle karşılaşmış ola
caktır. Bu salonun inşasına dair ala
kadarlarca verilen karar, hükumetin 
tasdikinden geçip kesbi katiyet eder 
etmez inşasına başlanacaktır. 

300 Ton Üzüm 

ihraç Edeceğiz 
Ankara, 8 (Tan muhabirinden) -

~vrupanın büyük merkezlerine 300 
ton taze llı:üm gönderilecektir.Bunun 

Erkek Elbiseleri 
Modasında Londra 
Parisle Anlaşamadı 
Yarının iyi giyinmiş erkeği mavi, 

gri, kahverengi veya yeşil frak giye
bilir. Kırmızı ve sarı şemsiye de kul
lanması caizdir. 

Fakat Pariste erkek modaları üze
rinde hüküm süren Andre dö Fukye
rin fikrince kısa pantalon giymesine 
ve bacaklarını göstermesine katiy -
yen cevaz yoktur. 

G"çenlerde Londrada toplanan bir 
terziler kongresi buna tamamile ·it 
bir kanaattedir. Londra terzilerinin 
fikrince bugünün erkek elbiseleri ma 
nasızdır. Bu asrın hayatına katiyyen 
uymuyor. Kadın elbisesi devamlı de
ğişiklikler geçirdiği gibi erkek elbi
sesinde de klasik şekli bırakmak ve 
rahatlığa doğru gitmek icap eder. 

Londra terzilerinin yarının jdeal 
erkek elbisesi diye düşündükleri şe
kil şudur: 

Diz kapağına kadar pantalon, boy
nu açık bir bluz ve yarım kollu ceket.. 

Parisin moda diktatörü bunu gü
lünç bulmuş ve kıllı bacaklı erkek 
diz ve kollarının sokaklarda teşhir e
dilmesine karşı isyan uyanmıştır. B. 
Dö Fukyer diyor ki: 

.. 

Ağır SilAhlarımız Manevrada 
(Başı 1 incide) 

ediyor. DUn de ağır silahlarımızdan 
bir kısmı şehrimizden Trakyaya doğ
ru yola çıktı. MotörlU ağır topları
mız bu meyanda bulunmaktadır. Pi
yade kıtalarımızdan bazıları da ma -
nevra mıntakasında kendilerine tah
sis edilen yerlere doğru yol almış bu
lunuyorlar. 

Talim ve terbiyesi çok yüksek ve 
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mükemmel olan kahraman ordumuz 
bu manevralarda herhalde çok par
lak bir imtihan daha verecektir. 

Bir Yunan ga.zetai 

ıunları yazıyor 

Atinada çıkan Elefteron Vima ga· 
zetesi, manevra hakkında şunları yaz 
maktadır: 

"Bu ayın içinde beş Türk fırkası Dıin Tr11kyayw gicleıe motörlü ağır toplarımız 
Trakyada manevra yaparak Türk or- hareketten bira.z evvel.. • ___./ 
dusunun kudret ve meziyetlerini gös ı-----·--------------------

terecektir. Eski devirde bu gibi ma- Do·· rt Çocuk Afyon Halkevirıİ~ 
nevralar §Üpheyi uyandınrdı. Bugün 

Balkan dostluğu bu şüphelere mey- Doiiurmuc Ucak Geıisİ ~ 
dan bırakmamı§ olduğundan, ataşe- ":I 3' l' .,,,. 

militerimiz de bu manevrada hazır Londra, 8 (A.A.) - Ruftelk kont- Afyon, 8 (A.A.) - HıLlke. ~ 
b l ktır luğu dahilinde kain Brauden kasaba- ....... t u unaca .,, tip ettigwi Uşak gezisine işw-

ı Uzakşarkta 
\Harp 
1 (Başı 1 incide) 

1 Bu vaziyet karşısında şu günlerde U
zak Şarkta şiddetli bir harp patlak 

vereceği kuvvetle muhtemel görülü · 

sı ahalisinden Madam Lingvord, ak- nJe 
şam dört erkek çocuk dünyaya getir- 272 kişi sabah hususi tre çııııı'. 
miştir, Çocukların validesi sıhhatte- ettiler. Uşakta stadyoınun ~ıet 
dir, -:eninde bulunacaklar, şebır 

lzmire Yunan 

Seyyahları Geldi 

atletizm mysabakMmı seyr 
fabrikalar gezildikten sonra 
döneceklerdir. 

Erzurum 

- Elbisede sadelik fikri her iki 
cins için kökleşmiştir. Bunu kimse 
değiştiremez. Fakat sade ve rahat 
diye zerafet ve şekli de büsbütün fe
da edemeyiz. Erkek elbiselerinde e
saslı bir değişiklik lazımsa renginden 
fe,dakarlık edebilirim. Mesela renk 
renk frak giyilmesine itirazım yok -
tur. Kara matemli bir renktir. Erkek 
şemsiyeleri neden mutlaka kara ol • 
sun? Kırmızı ve sarıyı bile caiz gö
rebilirim. 

Diğer ısrar edeceğim bir nokta var- yor. 
dır ki 0 da şudur: Siyasi vaziyete gelince; büyük Av-

lzmir, 8 (TAN) - Bugün 150 Yu
nanlı seyyah geldi. Seyyahlar Ber -
gamaya gittiler ve tarihi eserleri gör. 
düler. 

SerCJlsl Hayvan 
Erzurum, 8 (A.A.) - ~ 

kaletinin açtırdığı hayvan _,,~ 
sabah açıldı. Sergide çok ~ 

"Akşam kıyafeti ile beyaz eldiven 
erkekler için yeniden moda olmalı -
dır. ince, zarif, açık, renk bir kadın 
elbisesine kirli, terli bir elle temas et 
mek büyük bir saygısızlıktır.,, 

On Beş Suçlu Yakalamıs -. 

Bu köpek bugUn Alman polisinin elinde harikalar varatmaktadır. Po. 
lislik hayatında bugüne kadar on beş suçlu meydana Çıkarmıştır. Dünya
nın iyi cins polis köpeklerindendir. 

Tedavi İçin Harice Gitmiye 
ihtiyaç Var mı ? 

(Ba,ı 1 incidP \ 
fade için harice gitmek bize mahsus 
değildir. En ileri meınleketlerin hal
kı bile, kendi memleketinde doktor
lar olduğu halde, başka meınlekette 
sıhhi yardım aramıya gider. Hasta
lığına şifa bulmıyanlar, belki de dı
şarda bulurum, ümidile dolaşırlar. 
Sonra kurulu itiyatlarm da çok tesi
ri vardır. Bir defa tedavi için muay
yen bir yere gitmiye alışamadan, 
tekrar oraya gitmek ihtiyacını duyar. 
Memleket içinde b~le, mesela Bursa. 
ya gitmiye alışmış olan ertesi sene 
de Yalovaya değil, Bursaya gider. i
tiyadını kolay kolay değiştirmez. 

Sonra sıhhat için harice gidenle~in 
miktarı hakkında da mübalağa var
dır. Bunlar zannedildiği kadar çok 
değildir. Harice seyahat için döviz 
tedarik edemiyenler, biraz dedikodu 
.yapmaktan kendilerini alamıvorlar.,, 

Elcleki teıkilat kali cleğildir 
isminin yazılmasına razı olmıyan 

diğer bir doktorumuz dedi ki: "Sıh
hat için harice giden paralar memle
kette kalsa ve bu sayede kendi sıhhi 
müesseselerimiz ileri gitse, mevcut ol 
mıyan tesisat ta bu sayede vücut bul
sa elbette pek iyi olur. Fakat bu da
kika için itiraf etmek lazımgelir ki, 
eldeki teşkilat ihtiyacı kafi değildir. 
Bizde henUz kurulmıyan birtakım mil 
esseseler vardır. Bilhassa bir senelik 

kilmek ihtiyacını duyan ve tam ma
nasile hasta olmıyanlar için kuvvet 
tazeleyici ve tamir edici müesseseler 
ve muhitler henüz kurulmuş sayıl _ 
maz. Mesela masaj, dünyanın her ye
rinde taammüm ettiği halde bizde 
yok gibidir. 

Kür muhiti 
Her sene Vişi'ye gitmek itiyadında 

olan tanınmış bir zat te şu sözleri 
söyledi: 

"- Ben dil bilmem. Harici seya
hat benim için büyük bir rahatsızlıls: 
ve masraftır. Her sene alI§tığım kür 
şart ve imkanları memlekette hazır
lansa çok memnun olurum. Bir da
ha ayağımı harice atmam. Fakat Av
rupanın Vişi, Karlsbat gibi kür şe
hirlerinde tedavi görenler pek iyi 
takdir ederler ki bizde az zamanda 
ileriye doğru mühim adımlar atılmı§ 

olmakla beraber henüz bir kür mu
hitinin tesisatı ve kolaylıklan vücut 
bulmuş sayılmaz.,, 

Bu mühim bahis hakkında fikir 
toplamıya devam edeceğiz. 

Skoda fabrikalarında 

Deiitiklik Olmıyacak 

rupa devletierile Amerikanın, Japon. 

ya üzerinde yeni bir teşebbüste bu -
lunacaklannı gösteren kuvvetli ala
metler vardır. 
Diğer taraftan A vnıpadaki silah 

fabrikalarında faaliyet artmıştır. Bu 
fabrikalar, Çinden ve Japonyadan si
lah ve cephane siparişleri beklemek
tedirler. 

A•keri harekat inkifal 
ecliyormuı 

Şanghay, 8 (A.A.) - Nankinden 
bildirildiğine göre, general Yunşişan, 

tayyare ile Taiyanfuya uğramıştır. 
Müşahitlerin fikrine göre, bu ha -

reket, Çahar, Şansi ve Suiyuan eya -
yetlerinde askeri harekatın inkişafı 
hakkındaki tahminleri teyit eylemek 
tedir. 

Tohum Temizleme 

istasyonları 
Anl<ara, 8 (TAN) - Köylünün to

humlarını meccanen temizlemek üze

re Ziraat Veklletinin Trakya, Anka
ra, Eskişehir ve Kütahya vilayetle
rine tevzi ettiği (tohıım temizleme 

vanlar teşhir edilmiştir. utJf' 
Bilhassa Ilıca aygır dep<>S 

larile Göle inekleri çok beğ 
dir. Sergi Uç gün sürecektir' 

Heybeliadacld 

Asfalt Yol 
makineleri - selektör) ler 1 Ağus- Heybeliada nhtım yol~ ~'.atJt. 
tostan iti ha.ren çal11Jmıya ba.flamlf- doldurulmuş, asfalt ~~~ ... 
!ardır. Köylüler tohumlannı temizle- lediye fen heyeti mütehasS
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mek için tasfiye istasyonlarına ge- bir grup, çarşı caddesinde :..r 
. . yapmış ve yolun tamirine ıc ~ 

tınnektedirler. _ miştir. Yakında tamirata ba§1 
Şark vilayetlerimizden Bayburt ve 1 tır. Rıhtım sahasının bir patlC sJtJ 

Erzuruma gönderilen bu makineler konulması kararlaştırılmıştır· 
15 ağustosta faaliyete geçeceklerdir. nın haritası yapılmıştır. 

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

EN GOZEL· 

a11~ııı. Prag, 8 (A.A.) - Çekoslovakya a
jansı, Skoda fabrikalan müdüriyetin
de bazı deği§iklikler yapılacağı hak-

...._,__ __ _,__._ __ -.6....._-..... __ _._~__JL---.._ı..;.-ı..,,_J~._JIA!!\l'.SL.~sa.nıim..ce..lJmıd,~__.,, 
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I ~~ilb~ka imt hanı TEhir Edi mtştir 
~========================~==============================11 

8 u rk ıye C ü m hu riyeti Zira at 
ankasından · 

Usta b • k n uı Y"k . . 
.aınlllarının _u sek Iktısat ve Ticaret mektebı rnezuı1larmm askerlik 

C<ı~Uerden 1
\gustos 1937 sonundan evvel bitmiyeceği vukubulan müra

edi!ıni§tir ) an aşıldığından müsabaka imtihanırun başlangıcı 8 eylule tehir 
l . 

-. Ba k 
y~~ derece~i arnız_a müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaffakı-
llıUfett:iş n ne g~re mecmuu (12) den az olmamak üzere lüzumu kadar 

2 anızedi . . .._ Bu .. \ e şef namzedı alınacaktır. 
~1sat Ve tica~usabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek !k
ancı ıneını ~t okulundan veyahut hukuk fakültesinden veya bunların ya

k 3 .._ Müs \etlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. 
alarında a aka 8, 9 ve 10 eylfıl 1937 de Ankara ve İstanbul Ziraat Ban-

tay Yazı ile · a getirili • Yapılacak ve kazananlar, yol paraları venlerek Anka-
t' 4 .._Yeni~ eylul zarfında sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 
ıie l'llUfett· anunumuz mucibince tekaütlük haklarım da haiz olmak §ar

"el'ileeeku ış nanızetlerine (140) ve Ş<!f namzetlerine (130) ar lira aylık 
.>-ıu;etti r. 

fteceklerş ~anızetlcri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına 
erdir. ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla müfettişliğe terfi edccek-

Ankaracı 
~Uerj is ~· Unıunı Müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan şef nam-
''affak 01: 1 

ır. senelik stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında mu
t 5 .._ ltnti~ ıse şefliğe terfi edileceklerdir. 
aııbuı Ve ~n programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara, ls-
6 ....._ Ist r Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

li~eti Zi ekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye Cümhu
teti!e rnuraat Bankası teftiş heyeti reisliğine vermek veya göndermek su

&u rn .. racaat etmiş bulunmalıdırlar. 
tılıııası uracaat mektubunun en geç 25 ağustos 1937 tarihinde ele değmiş 
~ttır. (2593) (5011) 
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Yüksek Ziraat Enstitüsü 
a Rektör:üğünden: 

eiııe\Yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fakülte
~u y~: Ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, pa-
6ıdaki Ilı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşa-
l. §artlara uymak gereklidir. 

lıa1tq;; '!'ürk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını vererek 
t.'lııdır ryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış bulunmak la-
t · <Bak -a.ıı.ıar aloryasrnı yapmamış veya Olgunluk diplomasını almamış 

enst·t .. 2 1 uye alınamaz.) 

ı~" ·o~!stanbul Universitesinin Fen Fakültesinden nakle~ ~~lecek ola~
eı-ek '8 °kuduklan sömestrlerden muvaffak olmuşlarsa, ıkisı kabul edı
:1~ ar. lnYtar, Ziraat ve Orman Fakültesinin üçün~ü ~öm~s.trl~rine. ~lı

ı aorr cak Baytar Fakültesine girenlerin bu Fakultenm bırıncı ve ıkin-
Zi •estr1 · · 

taat ~a ~nn~e ok~nan Anatomi ~rsine de ayrıca devam .e~melerı ve 
cı 3 . ....._ ll: kuı~~me ~ırenlerin Ziraat stajını yapmala~ı gereklıdir. 
ltnaz. ~ nstıtuye gırecek talebenin yaşı 17 den aşagı ve 25 den yukarı 
t t ......_ ;hari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 
~ li v arasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabi

r-lllıtıı ~,sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun 
"tlı 01azı~dır. Bu raporlarda talebenin her türlü askeri hizmete kabi

l 5 . ..._, :u~ ~yrıca tasrih edilecektir. 
~lt ınll nsu~uye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve sağlam
~ tı.ı/Y:nesındcn geçirilerek eıtiklerinin lüzum gösterdiği beden kabi

l 6 . ....._ go~termiyenlerin enstitüden ilişiği kesılir. 
~ay Z~raat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çiftliğinde 
%ır \'ııt~J. görıneğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 lira 
~e · \ı er.ılır. Yatacak çiftlikte parasız sağlanır. (Stajyer talebenin ye
'~lilt.. e ıçrnesi de enstitüce sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira 

~...,_ez) ' . 
~b·~~ Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içfade her ne 
~eYa : olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan 
a~kl!ı~zaen çıkarılanlardan Hükumetçe yapılan masrafları ödeyecekleri 

a1ılltt. a Verilecek nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname 
8. 

:~ k; Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yaz;lı rapordan başka nü-
~ı..ı gıdın kl .. ·d· ~ııı1 , 

0 
ı, aşı kağıdını, polis veya uraylardan alaca arı ozgı un ka-

Yetııan. ıta ve liselerde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki ehli-
\e "'eler· · · · 11 b' d"l l · . aıt1 1 ılıştırilcrek el yazılariyle yazacakları pu u ır ı e {Çe ıle 
~ıısu ~:n.~ ~?~oğrafile birlikte doğruca Ankarada ~üksck Zi:aat ~nsti
k<a.Yıt 01 torlugüne başvururlar. Talipler dilekçelerın~e ha~g1 fakülteye 
11lda b~nınak istediklerini bildirmelidirler. Aksi takdırde dilekçeler hak-
~ 9 . ......_ ~ muamele yapılmaz. , . . 
h a~llı k: ~lsuz veya usuli dairesinde pullanmamış o~an ve 8 ıncı maddede 
a~kıtıd:gıt!arın ilişik olmadığı dilekçeler gelmemış sayılır. Ve bunlar 
lO. hıçbir muamele yapılmaz. 

~~ll!ar- Birinci ve sekizinci maddede yazılı vesikalarla vaktinde başvu-
l\ab ~rasından pek iyi ve iyi dereceli olanlar tercih edilir. 

"~ ııe ... ~1 . edilecek talebe diploma derecesine ve başvurma tarihlerine gö-
l'~~ -.ı ır1e • . b 
~ "'llı1a .. r. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler de aşvurma sı-
<ı.cakıa!ore alınabilirler. Ayni şerait altında liseden fen kısmından çı
l1. _ tercih olunur. 
. l~. Cevap isteyenler ayrıca pul göndermelidirler; 

gıı.ııu ~ Ba~vurına zamanı Ağustosun birinci gününden Eylulün 3? uncu 
Şanuna kadardır. Bundan sonraki başvurmalar kabul edılmez. 
~ (4643) (2298) 

~------------------------
Tur k Hava Kurumu 

BUYUK PIY ANGOSU 
4 .. 7 d d. · cu keş~de 11 Ağustos 93 e ır. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır ... 
Q 

I~ (:dan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeler-

l>t}\ ·•00o ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır •.• 
n·ı ~r: 
ı~t .:--

l{!ti . alan herkes 7 / Ağustos/937 2ünü aksamına kadar hi· 
tlı dew• 

li gıştirmi' bulunmalıdır. 

tı tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .•• 

\/"). ·--CI 

·-> ·-

Darphane ve Damga matbaası 
müdürlüğünden: 

Kapalı zarf usulile satın alınacağı ilan edilmiş olan Sikke çelikleri ile 
katod bakırınm kleringe tabi memleketler malı olması ve bunun vesaik 
ile isbat edilmesi meşruttur. 

Keyfiyet ilaveten ilan olunur. (5050) 

Cialatasar~y Lisesi Mezunlarından 
Atınacak Memurlar 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasından: 

Bankamızın merkez ve şubelerinde çalıştırılmak üzere Galatasaray 
Lisesi Ticaret kısmı mezunlarından lüzumu kadar memur alınmak üzere 
11 ve 12 Ağustos 937 tarihinde sabah saat dokuzdan itibaren Istanbul 
Şubemizde müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

lmtihanda kazananlar Bankamızın muhtelif servislerinde bir sene müd 
detle staj gördükten ve mesleki bir imtihan geçirdikten sonra daimi ay
irklı memur sınıfına alınırlar. 

Staj müddetine aid ücret, imtihandaki muvaffakıyet derecesile mü
tenasıp olmak üzere doksan liradır. Daimi kadroya nakilde ayrıca % 20 
ye kadar zam verilir. 

Isteklilerin T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şuoesine liemen müracaat 
etmeleri ve bu husustaki izahname yi görmeleri. ( 4587) 

~--------------·· • Dünyada birinciliği kazanan • 

saatlendir. 

Her yerde araymız 
155 birinci mükafat 

Daktilo Aranıyor 
Osmanlı Bankasında daktilograf 

olarak istihdam edilmek üzere iyi 
türkçe ve fransızca bilen Türk müs
lüman bir bayana ihtiyaç vardır. 

Bu vazifeye namzetliklerini koy
mak isteyen bayanlar hüviyetlerini 
müsbit evrak ile sertifikalarını hami 
len ve müstacelen sabah sa.at 9 ile 10 
arasında Bankanın Voyvoda cadde
sinde kain Galata Merkezinde Kişi İş
leri Servisine müracaat etmelidir
ler. 

12 Ağustos perşembe günü ' 

PANORAMA 
bah~esinde 

BUyUkSDNNEr DUgUnü 

MÜNiR NUREDDİN 
Telefon 41065 

~--------------, Zührevi ve cilt hastalıkları 

or Hayri Ömer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
karşısında No. 133 Telefon :43585 

Sahibı: Ahmet Emin YALMAN 
Umumi Neşriyatı İdare Eden: 

S. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat TUrk Limitet 
$irketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

HAYRETTiN 
ÇiZE( 

SIRA 

. ..... 

lstanbul Liman işletme idaresinden : 
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 encümeninde 

icra edilecektir. 
2 - Pazarlığa girmek için (17.000) liralık teminatın encümene tevdii 

meşruttur. 

3 - Taliplerin (150.000) liralık bir işe ait inşa.at yaptıklarını tevsik 
etmeleri lazımdır. · 

4 - Her türlü izahatla beraber şartname ve projeler (10) lira mukabı.. 
linde fen servisi şefliğinden almacaktrr. (5000) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden 
16. 8, 937 pazartesi günü saat 15 te Istanbulda Nafıa müdürlüğünde 

(14573) lira keşif bedelli İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde yapılacak 
mimari krsm.ı büyük resim atölyesi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje ve keşif hul!sasile buna müteferri diğer evrak (73) kuruş mu .. 
kabilınde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (1093) liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarım ve en az (15,000) lira?Jt bu işe benzeı 
iş yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış olduğu müteahhitlik ve tica..
re't odası vesikalarını havi kapalı zarflarıru 16, 8, 937 pazartesi gUnü da. 

at 14 e kadar Nafıa müdürlüğüne vermeleri. (4277) 

biri 



12============================================================== TAN =============================================~ ~ ,,,, 
P.re, tahtakurusu, sinek, sivrısinek 

ve bütün haşeratı 

"BÜTÜN HASARATJ," 
ÖLDIJRIJR 

Ni~in her JHınekten sonra R A D l ~ ~ i N 1 
Çünkü mütemadiyen ve muntazaman temizlen

miyen d işl e r çürüme~e mahkumdur. 

Dişler mikropların ve hastalıkları· 

vücude ilk hücum hattıdır. Bizza 
ağzın ifrazatı ve yemek artıkları d 
dişleri aşındırır, çürütür. 

Çürük dişlerin, diş etlerindeki i1 
tihaplann çıkardığı irinlerle ve mu 
teaffin havaların ise, mide kanserini 
de dahil olduğu birçok hastalıklar 
yol açtığı sabit olmuştur. 

Bu sebeblerle medeni cemiyet için 
de yaşıyan herkes çocukluğunda• 
itibaren dişlerine azami itina göster 
meğe ve hergün en az 3 defa diş mu 
cunile fırçalamağa mecburdur. 

, ........... ! ............ , ......... ~ 
1 OPTAMiN 

Kısa Bir zamanda 
Saçları büyütür, uzatır , 
sıklaştı rı r. •~ öklere yen i 
hayat ve kuvvet verir. 

i 

Saç eksiri kullanarak 
Saçların ı zı dökülmek· 
ten kepekı enmekten 

koruyabilirsiniz. 

Motörlü Tayyare Mektebi mefruşatı. 
Türk Hava Kurumu Genel merkezinden: t1 

1 - Ankarada yapılmakta olan Motörlü Tayyere Mektebi ınefrtl~ •• 
eksiltmesine iştirak edenlerin vesikalarındaki eksiklikler yüzünden e 
siltme (15) gün uzatılmıştır. ... • 

2 - Eksiltme 17 Ağustos 937 salı günü saat on beşte Ankara.da 'fiiT 

H l<l..JAN Dl'POSU 
Adi gazı boya ile karıştırarak yalaneı ecnebi maııkalı kutulara dolduru

yorlar. Ye fı~ılarda \'e t enekelerde ~ıktan Fayda yerine satıyorlar. 

Hava Kurumu Merkez binasında yapılacaktır. . 
4
g) 

1 3 - Mefruşatın tahmini bedeli (32.643) lira, muvakkat teminat (2·4 

* §+iil liradır. 
4 - Şartnameler Ankarada Tiirk Hava Kurumu Merkezinden Jst~ 

bulda Hava Kurumu Istanbul Şubesinden (10) liraya alınacaktır. (49'1
2 

Sıhhatinizi garanti eden en müessir, en saf 
ve en ucuz d iş macunudur. -

FAYDA ismine ve markasına dikkat 
Aldanmayınız. Faydada gaz yoktur. Kutusu 17J1::, orta 25, büyük 45, 

bir litrelik 65, beş litrelik 300, büyük tenekeler de 900 kuruştur. Büyük 
fıçılarda tam kilosu 50 kuruştur. 

HASAN DEPOSU 
........................................ 
lstanbul slhhi müessese!er arttırma 
ve eksiitme komisyonundan : 

Haydarp~a Ntiımune hastanesinin 159 kalem, ilaç ve sihhi malzemesi 
kapalı zarfla eksitlmeye konulmuştur. 

1. -Eksiltme 20 / 8 / 1937 günü saat 15,30 da srhhat ve içtimai mu 
avenet Müdürlüğü binMındaki komisyonda yapılacaktır 

2. - Muhammen fiyat: 5108 lira 55 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 383 lira 15 kuruştur 
4. - lstekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda görebilirler. 
5. - lstekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı ka 

nundn yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya ban. 

ka mektubu ile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (4924) 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan : 

Hardarpaşa Nümune hastanesine lazım olan 20,000 metre gaz idrofil 
aç f'.t! ek( U.:.ıneye konulmuştur. 

1. - Eksiltme 20 / 8 / 1937 CUıma günü saat 14,30 da Cağaloğlunda 
Sıhhat ve Içtiami Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2. - Muhammen fiyat 2000 ilradır. 
3. - Muvakkat garanti 150 liradır. 
4. - lstekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
5. - Istekliler cari seneye aid ticaret odası vesikalarie 2490 sayılı ka 

nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakHat garanti ımakbuz veya ban 
ka mektubu ile beli gün ve saatte komisyona gelmeleri. ( 4926) 

Devlet Demiryollar1 ve limanlan işletme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedelleri (19979,0~) lira olan muhtelif cins ve eb'atta 14990 
adet galvanize saç 17. 9. 1937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada Idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1498,43) liralık muwkkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, Resmi gazetenin 7. 5. 1936 gün ve 3297 ve
ya 1-7-1937 T. ve 3645 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimat
name dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a ka
dar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar· 
paşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (4807) 

• • • 
Muhammen bedeli (23819.20) lira olan muhtelif cins bina ve vagon 

camları 7-9-1937 sah günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara. 
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1786.44 ' irahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazeten in 7-5-1936 gün ve 3297 veya 1-7 
-1937 T. 3CH5 No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daire
sinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komis
yon Reisliğine vermeleri Hizundır. 

Şartnnmeler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hnydar
paşada Tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. ( 4921) 

• • • 
Şebekenin bazı mühim istasyonları tarafından satılmakta olan halk ti

caret biletlerinin iş'arı ahire kadar Sirkeci - Edirne arasında muteber 
olmadığı ilan olunur. (2559) 

• • • 
• Devlet deırrıiryilla.rı şebekesi üzerinde tatbik olan D. D. / 47 numaralı 
fidan ve fide tarifesi 15 Ağustos 1937 tarihinden itibaren Avrupa hattı 
na da teşmil edilmiştir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (2603) (5051) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlar> 

Muhammen aylığı 
Lira 
60 

Devlet d emiryolları 9 ncu işletme Rüstempaşa mahnllesinin Nalburlar caddesinde Rüstcmpaşa camii 
helô.ları teslimi tarihinden 939 - senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya 

d irektörlüğünden: verilmek üzere açık arttırmaya çıkanlnuştır. Istekliler 12 - Ağustos-
937 Perşembe günü saat 15 e kad \ şartnamesini okumak ve pey sürmek 

Istanbulda Tan, Kurun ve Ankarada Ulus gazetelerinin 19, 21, 23, 25 i<;in pey paralarile beraber Çemberlitaş'ta lstanbul Vakıflar Baş Müdürlü 

___.,., 
:~~~~~~~~~~~~~~~~~~;::;;~~~~~.~~~· 

SATILIK BiN A 
Cağaloğlunda Sıhhat ve Içtimai Muavenet Direktörlüğü karşısında 

Kızılay Eski Merkezi Umumi Binası Satılıktır. 
Müracaat mahalli; Kızrlay Hanında Satış Deposu Direktör~ 

~ 
----------~----------------------~--------------Nafıa teknik okolu müdürlüğünde": 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksilmeye konulan iş: Istanbul Beş~~ 
Yıldızda bulunan Teknik Okulu Tedrisat binasında şartnamesine g~ 
yapılacak Hedntlyat, Çatı inşaası, Betonarme döşemeler, su ve elel< 
tesis:it ve teferrüatıdır. f 

2 - Keşif bedeli 47485 lira 43 kuruştur. Eksitmeden iki s~t f~ 
veline kadar mektebimizden alınacak irsaliye ile Yüksek Mühendıs ~ ı)t• 
tebi muhasebe.sine yatınlacak olan ilk teminat 7122 lira 82 kuruşt~ 

13 - &~siltme şartnamesi ve tef errüatı, Yüksek Mühendis ]de.lctcs.ı 
muhasebesine yatırılacak olan 237 kuruş bedel mukabilinde a:ıınııı 
makbuzun ibrazı şa.rtile, mektebimizce verilir. t 

4 - Eksiltme 25 / 8 / 937 tarihine satlayan Çarbam.şa ~nk ~P 
15 de Gümussuyunda Yüksek Mühendis Mektebi Muhasebeciliğınde 
!anacak olan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. ef 

5 - !steklilerin teklif mektuplarını eksiltme saatmdan bir saat il 
veline kadar Yüksek Mühendis Mclctcbi muhasebesinde toplanan ~o~s
yon başkanlığına makbuz ımukabili vermeleri lazımdır. Postada vaitı 0 

cak gecikmeler kabul edilmez. ~ 
6 - Eksiltmeye girebilmek için Nafıa Vekaletinden alınmış ve .en }lit 

30,000 lira tutarında betonarme bina inşaatı yaptığına dair mütea~1) 
:resikası ve cari sene ticaret odası belgeleri bulunmak lazımdır. ~ 

~--------.. ..---.. ---..~----~ 
:'"~~m Harbiyde e V" bahçesinde 
Y A V R U 'nun G E C E S i 

MUALLA DINÇSES, Mısır film yıldızı TAHiYYE MUHAMMED $e' 

vimli rakkase MELlKE CEMAL ve Yavru'yu seven diğer arkadaşları 
iştirakile büyük program. 

tarihli nüshalarında ilan edilmiş olan 150 ton çimento eksiltmesine talip ğünde Akarat kalemine ge1meleri. c4794) 
zuhur etmediğinden 2490 num~ralı kanunun 43 üncü maddesine tevfikan .. ,-
eksiltme 16 / 8 / 937 tarihine müsadif Pazartesi gününe talik edilmiştir. ı••••••••••••••••••••••••••., ~ark Malt Hulasası 
Taliplerin ayni gün ve saat 15,30 da Sirkecide 9 lşletme Kcımisyonuna 

müracaatla.n ilan olunur. "4971,. 

PATI 
Antivirüsle Tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dola
ma, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan, 

ergenlikler, koltuk altı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

ŞA RK 1SPENÇ1Y ARI 
LABORATUVARI, IST ANBUL ---

Kanzu 
Saç E~siri 

K~ M ~JEN 
Saçların kök lerini kuvvetlendi 

r ir. Dökülmesini keser. Kepek

leri t amamen gideri r ve ~ü 

yüme kabi liyetini artı rarak saç 

!ara yeniden hayat veri r . K oku -

su latif, kullanışı kolay bir saç 

eksiridir. 

1$TAH VE KUVVET iÇiN EN ' BiRiNCi ILAÇTlll 
Çocukları" dişlerinin kolayca çıkmasına, kemikler•" 

nin kuvvetlenmesine, çocuk emziren annelerin siitİİ" 
nün çoqalmasına vardım eder. 

RllUMIJM ECZANELERD~ BULUNUR. -----·- /" . ,, 
lstanbul gümrüğü başmüdür üğündel'l•0 

Sarayburnu 4 sayılı satış ambarında bulunan E D markalı 1/ 6 ve 8~ 
numaralı 194 lira 20 kuruş değerinde 9 fıçı değra yağı ile 2 sayılı sa de 
ambarında bulunan S H K J markalı numarasız 2418 lira 98 ıruruŞ te 
ğerinde 21 sandık eritilmiş sade yağ 10 / 8 / 937 gününde saat 14 jlJJ 
Sirkecide satış müdürlüğü salonunda satılacaktır. İsteklilerden un" 
tezkeresi ve yüzde yedi buçuk teminat akçesi aranır. (5~ 

Adalar malmüdürlüğünden: . ,ı 
INGlLlZ KANZUK ECZAI\"ESİ 21/ 8/ 1937 Cumartesi satılacağı ilan olunan Büyükadada camı ın~ 

BEYOCLU - lSTANBUL lesinin çakır manav sokağında 22 N: lu eve aid 2600 lira kıymet taJll 3) 

••••••ı•••-•••••••••••••••~ na aid olup satılan hissenin kıymeti 568 lira 82 kuruştur. (490 ___--/ 

enin, Grip, Nezle~ la~ ve Diş Ağrlların~ Kat'i nacı 'KESKİN KAŞELERİDİR. 
Bah~ekaP1 • 

Salih Necatı 
/ 
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