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PAZARTESi Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

21 []Q] 0·11 Kup~nu K~p~nJ166. I 
HAZiRAN 

19 3 7 ~: .ı< U R U Ş BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

30 kupona mukabil bir lt. kupona mukabil bir 
cilt (300) kuruştur. cUz 7% kuruştur. 

BAS VE K·IL DERSiMDE 
Tunceli .Vilayeti için "yeni 

~BClflrluharririmi.z Ahmet Emin Yalmaııyeni bir 
~hava röportajı yapmak üzere dün tayyme ile 
'Eıkiıehire hmeket etti. Bu re.imlerde BQfmu
~ harririmizin uçuı İnhbcılannı görüyoruz 

Maarif Programı 
-Tesbit ye Tatbik Edilecek 

Bir 

• 

Milli Müdafaa Vekili 
Kayserideki 

Tetkik 
Fabrika lafı 
Ettiler 

:,\nkara, 20 (TAN muhabirinden) - Ba9vekilimiz lımet lnö-

B'lfmuhmririmiz Eıkiıehire doğru havalanıyor 

Dünyanın ilk Kadın 
Tayyarecisi Askeri 

Lisans ~Alacak· 
BAY AN SABiHA GÖKÇEN iMTiHANDAN 

SONRA TÜRKKUŞU MUALLiMi OLACAK 

nünün Tunceli seyahatinden dönütünde Dersimin medenileftiril· 
meıi için yeniden mühim kararlar verileceği anlatılıyor'. HükUınet 
bilbaua bu mınt&kada maarife ehemmiyet veriyor .Maarif Veka
leti önümüzdeki den yılı batından itibaren tatbik edilmek üzere 
Tunceli için yeni bir terbiye ıiıtemi takip etmeyi dütünmektedir. 
.Açılacak huauai karılarda bu muhitin sert f&l'tlan içinde vazife 
görebilecek muallimler yetittirilecektir. 

B 
h • • · d .. n tay E.ıri,ehir, 20 (Ba9muharririmiz telefonla söyledi) - Hava 

afmu arrırımu: u yareye M kt b" • kkü·1·· .. ik" . ld'" .. . ... b .. ta 
b. k · • b .. l h'"'"'ırl t e e ımız tefe unun ıncı yı onumunu ugun, ze ve a-

,Ankara. 20 (Tan Muhabirinden)- - ----------
ınme ıçın oy e - anm11 ı . . . . und _11~ 
------------mimi bir aile toplanbıı balmde kutladı. Eskıtehın b an evvcuq 

Başbakan lsmet 1nönil ile birlikte 1 
Kayaeriye kadar giden Mllll Müdafaa 
Vekili General Klzım Özalp Kayseri
de ve Kınklrıll!ede askeri fabrikaları 

Şefimiz 

Atatürk 

j ziyaretimde, bu yıldönümünün tarihini bilhana kaydetmi9tim. 
Havacılarımızın samimi muhitinde tatlı saatler geçirmek fıraatmı 
elden kaçırmak iıtemedim. 

------------ı teftiş etmiştir. Vekil yarın ıehrimize 

Dünya 
• • • 

~e•~''' 

Duyma il 
J\hmet Emin YALMAN 

Londra radyosu evvelki ak
,am yapbğı netriyatta 

Dersimdeki mevzii hadiseler· 
den Kürtlük timsali bir isyan 
diye bahaetmittir. 

Londra dost bir merkezdir. Her ig
te bizim iyiliğimizi ister. Her saha. 
da menfaatlerimiz muvazidir. 

Londra radyosunun, Dersim mese
lesini dünyaya bu suretle aksettir
lnesi, yalnız birşeye delalet edebilir: 
O da memleketimize ait hakikatleri 
harice duyurmak için icap eden teç
hizatnnızın noksan olduğudur. 

Bunu Hatay meselesinde çok açık 
bir surette gördük. Sesimizi dışarıya 

, duyuramamaktan ve hariçten kendi 
\rasıtalarımızla günU gününe, saati sa 
ltine malf.tmat alamamaktan ne ka • 
dar büyUk mahzurlar doğduğuna, ne 
derece esaslı milli menfaatlerin teh
likeye düştüğüne o zaman en acı bir 
lisanıa dikkati celbettik. Bunu diğer 
lrkadaşlarımız da yaptılar. 

Londra radyosunun neşrettiği ha
ber isbat ediyor ki Hatay işinde ge
çirdiğimiz fena tecrübeler, iz bırak
lnadan unutulmuş, bu mühim milli 
ihtiyaca ait techizatımızı tamamla
inak için icap eden tedbirler alınma-

• lnı§tır. 

B iz burada filan ve falan daire
nin veya makamın vazifesini 

l'apmadığını iddia etmiyoruz. Orta. 
d~ ihnJİ.l edilmiş çok mühim bir ih
tıyat mdır. Bunu yerine getirmek 
için hangi makamların ne gibi tedbir
ler almaları lazım geliyorsa bu ted
birler mutlaka alınmalıdır. 

inkılap Türkiyesi 15 senelik bir 

dönecektir. 

Kayseri, 20 (Tan Muhabirindeıı)
General Ki.zmı Özalp bugiln Kayseri
den Kınkkale yoluyla Ankaraya dö-

i'~iı~~~-r--tet 
80D vul,C h&ildn~ ~.ıarmı 
rica ettim. Sayın General (TXN> a 
l\lllları söyledi: 

"-Başbakan lsmef lnönil Tuncelin 
dedir. Ben Kayseride Tayyare Fab
rikasiyle Bez Fabrikasını gezdim. Çok 
gütel buldum. Dönüyorum. Bu gece
yi Kınkkalede geçirecek ve ora.daki 
fabrikalarımızı da gezeceğım. Yarın 
da Ankaraya hareket edeceğim.,, 

IBNI SINA 
iHTiFALi 
BUGÜN 

BUyUk Türk feylezofu ve tıp üsta-

Yalovad<J 
Bliiiilt ,"1ilili 

Teiai Atatürk evvelki pn 
maiyetlerinde 

mutat zevat olduğu halde 
Yalovaya azimet ettiler. 

Dün lıtanbul muallimle-
ri, Yalova nahiyelerinden 
Çınarcığa bir gezinti yap
mı1lardı. Muallimlerden üç 

~ k:şilik bir heyet Atatürke, 
~ muallimler atlına tazimat ~ 
~ arr.etmiılerdir. ' 
~ ...... ,,,,.,......~~"-

An karada 
dı, tbni Sinanm ölümünün 900 üncü 9• &. 
yıidönUmü bugün büyük ihtifallerle ır ~nç 
kutlanacaktır. Türk Tarih Kurumu 
tarafından tertip edilen ihtifal, Üni- Bojuld~ 
versite konferans salonunda saat 14 Ankara, 20 (Tan muhabirinden)-
te başlıyacaktır. Bugün Karadeniz havuzunda bir kaza 

Programda Halahiyetli zevatın mü- oldu. Ticaret Jisesi tale~den 17 
teaddit nutukları ve tbni Sina sergisi- yaşlannda Kini adiı ·bir genç boğul-
nın!!·~g!'!'!!e!!!!!z~ilm!!!'!!!!esı!!!!·!!!!v!!!!a!!'!r!!'!!!dı!!!!r!!!!. !!!!!!!!~""'!!!!'!!!!!"!'!!!!'!!!!!!!!~ du. Kani faytoncu Ali Rızanın oğlu-

=--- dur. Havuzdan baygın çıkarılan genç, 
~; hastaneye kaldırıldı, fakat bir müd-

Voo Neurath 

Almanya 
Balkanlarda 
Kazanamadı 

• Londra, 20 (TAN) ...- Almaq.iia
riciye Nazırı Von Neur~tı.iı•son Yu

goslavya seyahati menfi netice ver
miştir. Von Neurath Belgrad'a gider
ken, Yugoslavyayı Balkan Antantın
dan ayırıp Peşteye yanaştırmak, o 

suretle Berlln - Roma mihverine 
sokmak istiyordu. Fakat Küçük An
tant arasındaki sıkı bağ buna sarih 
ve kati bir engel olmuştur. Çok Zt ngin ; det sonra öldü. 

Bir Spor YANGIN FACIASINA . 
KiM SEBEP OLDU? 

Pazar'ı 
İstanbul dün çok zengin ve 

dolgun bir spor günü daha ya. 
şadı. Mllli kiline maçlan artık 
şelırlmlze inhisar etmiş bulu. ~ 
nuyor. Nitekim dün Ankara ~ 
ve lzmirde Milli Kiime maç111- ~ 
n yapılmadı ve yalnız lstau-

bulda Galatuaray ile Ankara

nm Gençlerblrliğt takımı kar. 
şılaştı, neticede Galatasaray 
2 - O galip geldi. 

Dün eehrlmlzde blslklet mil
sabakuı da yapıldı ve İstan
bul bisiklet takımı birinci oL 
du. Aynca tenla ve atletlzm 

müss.bakalan da yapıldı. 

, laman içinde uzun asırların birçok 
ihmaUerini ve hatalarını ortadan kal
dırdı. Dersim işi. bir isyan bastırmak 
değildir, Eski derebeyliğin yüksek 
dağlara sığınan son bakiyel~ tam 
bir tasfiyeye uğratmaktı•. Eğer hü
ktlınetimiz isteseydi Derp\'mde ·yü.Z ~ 
bedenberi kısa fasılalt«& · başg~te
l'en serkeşlik hfıdiselerini pu dMa ela: 
kıarnen kUçUk bir tedip hareketf y~ ' 
!>arak, kısmen şunu, '9unu okşıyarak 

Dünün spor zenginliğine alt ~ Dünkü "TAN,, da lnaaca okut/unuz: Evvelki gece sabaha kar,. 

lnevzit bir hadise halinde ,örtbas ed~·~ 
(Arkası 10 uncuda) 

· bugün spor sayfamız. "' 
da yacaksmız. ~ 

BeşiktGfta bir yangın olJa, zengin bir kadın alevler içinde yandı 
ve 32 ev de yine alevler içinde kül oldu. Buna ait acılrlı talsilôt 

' onuncu sayladatlır. 

Bana bu sefer tesadüf te yardım \ 
etti ve Y eşilköyden Eskişehirde döne 
cek bir açık meirtep tayyaresinde 
yer buldum. Havacıların arasına, ha
va yolundan gitmenin en uygun yol 
olacağmI düşünerek tayyareye atla
dnn. 

&tun inCrtııllarımı aynca anlata
eaı:,.m. Yalmz, çok mühim bir haberi 
önceden vermeyi ihmal etmek iste-
miyorum 

Türk-Irak 
Dostluğu 
En Canlı 

Hava mektebimlzde pek yakında, ~ • • l • d 
bugünkü toplantıdan kat kat daha • ·un erın e 
ehemmJyetll bir tören yapdl'Cak, '--> ,, 
d~yan&a ük. ~ askeri ta~ Bağdat, 20 7TAN) - TUrkiye Dıte 
cısme, asken pilotluk ~ res· bakanı Doktor Aras ile seyahat arka-
men verilecektir. · ~ • . 

'" da.şiarı ırakta fevkalade merası mi• 
Bugün bütün dünyanın bir kal'§ılanacaklardır. Irak Hariciye Ne. 

alaka ile havacılık hayatını _ et- zareti ile Bağdat belediyesi, Doktor 
tiği Bayan Sabiha Gökçen, planörler Aras şerefine yapılacak merasim içia 
üzerin.de bir uçuş hazırlığı devresin. muazzam bir program hazırlamışlar. 
den sonra, 24 Şubat 936 da ilk defa dır. Doktor Aras Irak hududunda l· 
olarak, bir motörlü tayyarede uçuş rak Hariciye ve Mltdafaa Nezaretleri 
yapmıştır. Çifte kumandalı bir tay- mUmessilleri ile mPhalli rüeRa ve Tür 
yarede 12 saat uçtuktan sonra, 23 sa- kiye Bağdat E!çiliği erkıinı tarafın. 
at tek başına uçmuş, bir tekemmül dan karşılanflcak vem~: ı:;.i.m Bağdat 
tayyaresinde de 5 saat çifte kuman. ta aza.mi samimiyet bulacakt.Jr Ira& 
da ile, 90 saat yalnız ve harp tayya_ hükümeli, ziyareti, t;üyilk ehemmi 
relerinde 5 saat çifte kumanda ile, 27 ti haiz bir hadl~ saymaktadır. 
saat yalnızca uçuşlar yapmıştır. Bü- fırsattan istifade edilerek iki meml 
tün bu uçuş program.mı 29 Ağustos ket arasındaki sun derece samimim 
936 da ikmal etmiştir. nasebetler tebarUz eLtirllecektir. Ş 

O zamandaıı beri akrobasi u~uş· diki hükumetin, iş başına geJ 
lanna devam etmekte olan Baya.n den beri istihdaf cttiğı gayele 
Sabiha Gökçen, 15 Temmuza kadar biri bu mesut hi.ıtıse idi. Irak hlik&ıi 
sürecek olan bu devre esnasında meti siyasetinin muvaffakıyetind 
nazari derslerini bitirecek, bir ta. hissettiği memnumycti bütün ll.lıi'A.Uıi" 
raftan da her yaru kapalı bir tay- ile izhar etmektedir 
yarede yalnız &Jetler yardmuyla Is- Bu siyasetin muvaffakıyetine 
tikamet ve mevki tayin etmek su. dnn eden amillerden biri Irak Ha · 
rettyle blr uçu.' yapacaktır. Gece ye Nazın Seyit Naci El'asUin, g 
uçqlan De de aynca meşgul ola.. lerde An':araya yaptığı resmi zi 
caktır. rettir. 
Bayan Sabiha Gökçen bundan son

ra, gönüllü asker sıfatiyle bir tayya
re alayımıza bağı baki kalmak §arti. 
le, TürkkU§u teşkilatında başmuallim 

Bir kög(fi;. 
Tapa ·ile 
Parçalandı 

!lig 

BakırköyUne. bağlı Mahmudiye kö
yünden A.bd~ adında. birisi dün 
tarlada Hir tapa bulmuŞ, bununla oy. 

1 namıya başl~tır. Fakat bu sırada 
tapa: patlamış ve Ahmet paramparça 
olarak derhal ölmüştür. Tahkikata 
nöbetçi müddeiumumi muavini thsa.n 
elkoymu§ ve cesedi köyün dispanse
rine kaldırtmıştır. Belediye doktoru 
muayene ettikten sonra vereceği ra
pora göre tahkikata devanı edilecek. 
tir. 

vazifesini görecektir. 

Dünyanın ilk kadın 
tayyarecisine, aıkeri pilot 
sansı venniye taalluk eden 
rihi tören 15 Temmuzdan 
ra yapılacaktır. 
Hava mektebindeki toplantının 

sili.tını ayrıca yazacağım. Üze · 
çok derin bir iz bırakan nokta, bu 
zel milli müesseı;enin, Türk ord 
yalnız mükemmel ve fedaklr pilot 
makinist yetiştirmekle klüllıau.1411!11 

ayni zamanda biribirlerile dalına ı 
karca beraber çalışabilecek meziy 
mükemmel arkadaşlar yetiş · 
dir. 

Hava mektebimizde, son zi 
den beri büyük tekemınüller gön! 
Mektebimiz, dünyanın bu sah 
en ileri müesseselerinden biri h 
gelmiştir. 

Alamet Emin Y ALM 



2 TAN ~ı. ö - ~;n 

1 HAF1ADA BiR 
1 

Daire le 1 

El Di ENE! Bir ray 
Yazan: B. FELEK Topla 

- Vallahi birader. Benim bildi
ğim makarna kırılmadan pişer. 

- İplik yutmuş gibi insanın bo. 
ğnzmda kalmak için mi? 

1 
Bır Kavga 

lstanbul adliye sarayının Sultanahmette ya
pılmasına karar verilmesi, Belediye binasının 
çöküntü göstermesi dolayısile yeni bir beledi· 
ye binasına lüzum gösterilmesi, 9ehir mütehas
sısı B. Prost'un, resmi daireleri bir araya to~ 
lamak hususundaki düfüncesinin fehir planın· 
da yer almasına sebebiyet vermİftİr. 

- Hayır! l\Inkarna memleketi o 
lan İtnlynda böyle yaparlar. 

- Canını, İtalyanlar yapıyor
lar diye bizim de yapmamız liizım 
gelmez ya! 

- Gelmez amma usule mugal;r 
olur. lUakarna bütün pi~er. 

- Sonra na ıl yenir'? 
- Çatalı saplar, sağa sola çevir. 

mi.re ba~lar m ! Çe\·irdikçe malmr
na yumak olur, ÇC\'İrdikçe yumal\ 
olur. Ağzına sol•arsın !. 

J 
- Evet! Bazan o yumağın kıta. 

sı benim ağ'ı.ımdan büyük oluyor. 
Ağzının sığmıyor, hazan da bir tür
lü malmrnanın saçaklarını toplıya
ınıyonım ki ağzıma sokayım! 

- Acemi olunca insan hiç birşey 
beceremez. Sacle makarna yemek 
<leğil! 

- Şimdi ma!mrmı yiyeceğiz di· 
ye bir ele mektebe mi gidelim? 

- Hayır ,onu demek istemiyo
rum. Fakat makarnanın usulü, kı. 

rılmadan pişirilmedeclir. 

- Ben bu usulü tanımıyorum 
les elfım. 

- Yolsuz i.5. 

• 
- Kısa olmuş. 

- imdi moda öyle. 
- Canım moda diyoruz • ya! 

Kimsenin modadan haberi yok. Bu 
lmdar da kısa et.ek olur mu? .• 

- Kırda giymek için ... 
-Kırda WY· plajda giy, evde giy! 

Herhalde bunun da bir derecesi 
rardır • 

- Diz Jmııaklannda deı;il ~·a!. 
- Eh! Birnz gayret edersen diz 

kapağına çıkacak! 
- Kardeşim! terzi öyle yapmış! 
- '..fen.iye sen ne bakıyor un ı 

Onlara lmlsa heııimizi kepaze gibi 
gezdirirler. 

- Ne yaılahm! Ellerine düşmU. 
fiÜz bir kere. 

- l~vet amma büsbütün de ira
deni kaybetmedin ya! 

- Aman kardeş! Sen de benim 
l5tnhımı kaçırdın! Şeytan ~ıkar da 
çatır çatır yırt diyor! 

- A, A! Neden İıjtahın liaçıyor
muş. Ben nna ffürimi söyledim. 

- Ben de ana senin giydiklerin 
hakkında fikrimi söylersem razı o. 
hır musun? 

- A, neden razı olmıya<'.akmı· 

şım? Söyle, ne l varını~ benim giy
diklerimin ! 

- l>aha nesi olsun! Nedir o o. 
muzlar~ O kalçnnı.ı dü üklüğü! Şu 
yakn~·a bak! Bohça böreği! 

- Sen onu affctınis in! Aylık 

moda kitabında tıpkısı \'ar. 
- Jl:ıh ! llaniya moda~ a uyulmı

yacaKtı? 

- Ben öyle üemedim. 
- Nasıl demedin? Şimdi inkar 

etme! 
- Ben sözümü inkar etmem! ! 
- işte ettin ya! 
- Aman ••. 
- Aman • • • ensin 1 

• - Derkenar!ar evraka ui;:rramaz! 
- U~rraınaz <la l<fığnlın nerede 

olduğunu nereden bilirsin? 

Ölümle 
eticelendi 

Dün gece Tepebaşında feci bir ö
lümle neticelenen bir aile kavgası ol
muştur: 

Tarlabaşında, Altınbakkal sokağın 
da 5 numaralı evde oturan Saimle 

karısı Nermin, dün gece saat 23 e 

doğru, kavga etmiye başlamışlardır. 

İddiaya göre, kavga gittikçe büyü • 
müş, Saim bir aralık bıçağını çekerek 
kansının üstüne saldırmıştır. Bunun 
üzerine evin içinde bir kovalama baş. 
göstermiş, Nermin bıçağın korkusun
dan kaçarak nihayet bir pencere kö
şesine sığınmıştır. 

Fakat kadının, bıçaktan korkusu o 
kadar büyük olmuştur ki, zavallı far
kına varmadan sığındığı pencereye 
fazla abanmış ve cam kırılarak tepe 
üstü sokağa yuvarlanmıştır. 

Florya clün, öteki par.arlara nisbetle claha kalabalıktı. Trenler 
hep plaj heveslilerfoi Floryaya taşıdılar. Dün dıeniz ılıktı ve Flor
yaya gidenler akşam geç vakte kadar bol bol deniz ve plaj 
banyosu yaptılar. 

dıköy 

r afı T 
ediyeyeGe 
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• 
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Nerminin kafası kaldınm taşları- llükfunet tarafından muayyen tak~itlerle satın alman Kadıköy - Us. 
na ça"rparak parçalanmış ve kadınca- küdnr Su Şirketinin belecliye~·e devredileceği Nafıa Vekaleti tarafından 
ğız ölmüştür. Kocası Saim de yak:ı- resmi olarak belediyeye bildirilmiştir. Belediye lstanbul sulannı bir elden 
lanmış ve tahkikata başlanmıştır. idare etmek üzere bu şirketi de sular idaresine devredecektir. 

------------------------·---- Kadıköy ve havalisi suyu da Tak
,.'-'"'-""4" .,,.,...,,...,,. """" 111"' 1 ' 1 ".I' ...,.,,,/'~''1 'simdeki Sular İdaresinden idare edL 

' • • lecek, Kadıköyünde yalnız abonelerle 

Adana da o ıen 1erı·n olan muameleler .. ile işle.tmiy~ a~t hu-
ı j l ı ~ suslara bakmak uzere bır şefın ıdare • 

Y. •• J 42 • ç k ~ sinde pir kalem bulundurulacaktır. uzue Sl ocu ~ Sular idaresi, Kadıköy Şirketinin 
'A.clanacla çıkan "Türk Sözü relikimit "Şehrimizde ölüm~ kendisine verileceğini daha evvelden 

· b • b l kl b" &.. " • ' • ' anladıö-ı cihetle bu havalide yapacağı 
nıs ctı,, aş ı ı ır ,yazısında, Nısan ve Mayıs aylarına aıt . 1 · ~ b' h 1 N 

~ .. 1.. k l . . ' ış er ıçın ır program azır amış, a-
~ o um va .a.~~'"' .. '".~akamlarla verıyor: Nısancla 157, Mayısta' fıa Vekaletin'e göndermiştir. Bu prog. 
~ela 180 kışı olmuştur. ~ ram mucibince, ilk iş olar.ak Elmalı 
~ Nisanda ölenlerin 46 ırt bir ycışınu, 11 ı ı · of yuşıııa, .Hı "' "'".7 -··-_., ....... vl""- -~ ...... a.o.,... 
~5 - 14 yaşına kadar olan çocuklarclır. Mayısta ölen 180 kiş!ni11 de isale edilmesi için fenni tertibat 
' alınacaktır. Bu arada filitre ve pre. 

Prost arkeolojik mıntaka olarak ayrılan Sultan· 
ahmet - Ayasofya - Küçükayasofya - Akbı)ık 

- !shakpaşanın haiz olacağı hususiyetleri düşüne· 
a-ek, 1stanbuldaKi resmi dairelerin de Sultanahmette 
yeni yapılacak adliye sarayının yanında, Küçük-
-ı ayasofyaya doğru uzatılmasını ve 

1 bunların hepsinin yeniden inşa edil· 
mesini kararlaştırmıştır. Bu cihet 

f Prostun yanında çalışacak olan ihti· 
sas ve istişare komitelerince de ka· 
bul edilirse alakadar dafreler buna 

•göre hazırlık yapacaklardır. Bu tak· 
dirde Sarayburnu - AhırkapıdaU 

Sultanahmede kadar ağaç ve çiçek· 
likten bir geniş meydanlık bulunııcak 
ve bu meydanlığın bir tarafll}da mil· 
zeler, tam cephesinde sıra ile resmi 
daiieler bulunacaktır. 

Esasen defterdarlık için de yeni 
bir bina yapılması mecburiyeti hasıl 
olduğundan resmi dairelerin bir ara· 
da toplanması kolayla§acaktır. 
Diğer taraftan resmi dairelerden 

vilayet ve şubelerinin bir çatı ve be· 
lediye ve şubelerinin diğer bir çatı 

altında ve toplu bir halde yapılması 
ve adliye sarayile birlikte üç resıni 
sarnY, inşası muvafık görülmektedir• 

Bir avukat 
Filorl)ada 
Boğuldu 
Dört, beş gün evvel Küçükçekıneoe 

~.--._...__.,......: .. --...J- "••L~- -- "-·--...... ~ 
bir halde olan mayolu. erkek c~~ 

ııı ise, 51 i 1 yaşına, 32 si 1 - 4 yaşına, 13 Ü 5 • 14 yaşına haclar~ filitre havuzlan yapılacak, Elmalı su-· 
'olan çocuklardır. ~ · lannın da terkos kadar saf olması te. Denizden kuma 
~. Bu hesapça Nisanda ölenlerin yüzde 42 si, Mayıstaki/erin' min edilecektir. Bu cihet halledildik- ================ 
~ıs~ yüzde 53 ü çocuktur. Bir yaşında olan çocukların ölüm' ten s~nra da su tesisatı ıslah ve tak. Sokakta 

nin, genç avukatlanmızdan Halil~ .. 
rife ait olduğu anlaşılmıştır. Tahld· 

kata göre, Istanbul avukat1anndaD 
Halit Arif, geçen hafta Floryaya git
miş ve soyunarak denize girmiştir. 

nısbeti, yüzde 28 dir. ~ viye edilmiye başlanacaktır. Esaslı 
~ lııı. inşaat gelecek sene yapılacaktır. 

Fakat çok açılmış ve gözden kaybOl· 
muştu. Bunun üzerine kendisinin bir 

~ ..... l~l~~l~lll""'~~IV"~I"""'~~' 

- 1Uasac1a kaydından! 
- O masada olduğunu nereden 

anlarsın? 

- E\Tak defterinden. 
- Ya e\·rak defterine knydı düs 

rnemiı;se! 

- JJüşmemiş olmaz. 
- Nnsıl olmaz. Daha dün mü· 

meyyiz dört kağıt yakalamadı ını? 
- Sen ona bakma! 

- Neye bakmıyayım? 
- Biz dedelerimizden böyle gör_ 

dük. Allah rahmet etsin Hacı Jlü. 
sc~in Efendi Ju.·k senelik baş efen
di idi. J>erJienarlan C\Taka kaydet .. 
tlnnezdi. Çiinkii., 

- Sen hlllfı anlat! Ayol e\•rnka 
.kaydolmazsa murunele el\sik kalır. 

- Ne gibi? 
- Ne gibi mi? Hlr kere der.kenn-

nn numarası olmaz. Sonra da .. 
- en zaten lnrtn iyeclsin ! 
- J{ırta iyeci değilim! Ben mu· 

amele bilirim. Anlaclm mı? 
- Onun h:in yirmi b~ senedir, 

mukayyit lmlmıı; ın ! 
-Ya sen~ 

• - Yan ı enin yansı benim! 
- Sığamadın mı yerine be ada.ın ! 
- Be adam senin gibi olur. 

Tramvayda oturmasını öğren! 
- Sen öğren! 
- Ben öğrenmişim! Sen biraz za 

yıfla nn ela eJUleme oturacak yer 
knl a! 

- Rızkımı sen vermiyorsun ya! 
İster semiririm, ister znyıflanm ! 

- Öyle amma iki ki:;ıililt yere 
manda gibi yayılmasana ! 

- Aı!zını tonla!. IUnn<la senln 

Arabacılar 
Şikayet 

Ediyorlar 
Son günlerde bazı kamyoncular ve 

arabacılar, Beyoğlu ile Istanbul ara
sındaki münakale zorlug-undan dola
yı, belediyeye milracaat etmişlerdir. 
Yaz münnsebetile nakliyat artmıştır. 
Halbuki Unkapam köprüsünün ka~k
ması ve Haliç üzerinde, yalnız Gala
ta köprüsü vasıtasile nakliyat yapı
labilmesi, Haı>\öy ve Kasımpaşa gibi 
yerlerden Istanbul tarafına geçmeyi 
güçleştirmiştir. Çünku bu vaziyette 
kalan kamyoncu ve arabacılar büyük 
bir kavis çizerek Galata köprüsüne 
gelmekte ve bu yüzden çok vakit kay
betmektedirler. 

Belediye. Halicin muayyen iskele
leri arasında araba vapuru işletmek 
için tetkikat yaptırmışsa da, en iske 
le!erin. ne de Halicin araba vapuru
nun işlemesine müsait olmadığı gö
rülmüştür. 

Amerika Pamuğu 
Vaşington ziraat bürosu tarafın

dan neşrolunan rapora göre, Amerika 
Birleşik devletlerinde 1936 senesi pa
muk ekim sahası 30960 akrdır. Bu 
miktar tarladan alınan mahsul yekü
nu 12,399 milyon balya pamuktur. 

gibi olur. 
- Görenler Allah için söyle in! 

Hangimiz mandaya. benziyoruz .. 
- Duydunuz mu baylar! Bu a. 

dam bana mandn dedi. Da,·acı~'lm ! 
Biletçi - Hani ya Tak im! İne

cekler. Buraya kadar. Daha ileri 
gitmez. 

• Doğrusu anlıyamıyorum. Biz mil 
nakaşaya alı.c. değiliz diyorlar. Ya. 
şu saydığım sahnelere ne diye. 
lim? ! Daha ne istiyoruz bilmem Jd? 

Patates Ucuzladı 
Külliyetli miktarda gelmiyc başlı

yan Bursa ve Adapazarının taze pa
tatesleri çok ucuzlamıştır. Birinci 
boylar 4 _ 4,5, ikinci boylar 2 • 3 
kuruşa düşmüştilr. 

l lmt,hanlarda .. 

Türk şu 
imtihanı 
Başla ı 

1 

Istanbul Tilrkkuşunun uçuş imti
hanları, dün Ramide yapılmıştır. Im
tihanda Tayyare Cemiyeti erkiiru, 
Türkkuşu idare heyeti azasile mü
meyyiz olarak eski tayyarecilerimiz
den Bay Savıni bulunmuştur. 

Dünkli imtihanlara 16 talebe gir
miş ve hepsi de muvaffak olmuştur. 
Bugün 16 talebe daha imtihana gire
cektir. 

Yürüme 

Nizamı 
Seyrüsefer işlerinin ıslahı için ya

pılan tetkikler sona ermektedir. Bu 
hususta bir talimatname hazırlan
maktadır. Talimatname alakadar ma-

daha görülmemesi, genç avukatın bir 
kazaya kurban olduğunu meydana. 
çıkarmış, ancak uzun araştırmalare. 

rağmen ceset meydana. çıkanlaına· 

mı§tı. 

Bu kayıp, adliye ve baro mahafi· 

linde derin bir teessüre sebep olmuş
tur. Cenazesi evvelki gün saat ikide 

kaldırılarak EyUbe gömülmUştUr. :Me· 
kamhı.ı·ca da kabul edildikten sonra. rasimde merhumun arkadaşları ve 
halka on beş gün mühlet verilecek, meslektaşlar; hazır bulunmuşlardır. 

milteakıben talimatnamenin tatbikine 

geçilecektir. Talimatnamenin bitiril- Çay İstihlaki 
mesi için en ziyade güçlük çekilen 

nokta, halkın sokaklarda karşıdan Çok Arifi 
karşıya geçecekleri yerin işartelen-
mesi meselesi idi. Bu da halledilmek Haber alındığına göre, memleket!~ 
üzeredir. Tramvay geçen caddelerde mizde çay sarfiyatı son günlerde o& 
tramvay direklerinin yerden itibaren mıştır. Tüccarlar bunu karşılamak i• 

birer metrelik kısımlarının yeşilden çin Hint ve Seylan çaylarının takas 
gayri bir renge boyanması usulüntin suretile ithalini de artırmak mecbU· 

kabulü muhtemeldir. Yalnız bu işte riyetinde kalmışlardır. Çin ve cava 
bir tek mahzur, tramvay geçmiyen a. çayları piyasada pek azdır. Bilhass

3 

na caddelerin işaretlenme meselesi- Çinden pek az çay gelmesi, fiyatla· 
dir. O da bugünlerde halledilecektiı'. rın da 600 kuruşa kadar çıkmasını 

Yeni talimatname tatbik edi!dik- mucip olmuştur. Şimdilik gümrükler• 
ten sonra Galata köprüsünde de va. de bekliyen malla beraber Türkiye· 
purlara inilip çıkılma merdivt?nleri deki çay stokunun 200 kilo kadar ol· 
biribirlerinden ayrılacaktır. 1 duğu tahmin edilmektedir. 

......................................................... $ 

İ TAKViM ve HAVA ! 
ı .................................................... ....... 

Bugünkü Hava: AÇIK 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan 
alınan malumata göre bugün, yurdu
muzda gökyüzünün Trakya ve Şarki 
Anadol'll mıntakalan ve Karadeniz 
kıyılarında hava kısmen bulutlu, di
ğer mıntakalarda da açık geçmesi 

6 ncı ay Gün: 30 

Arabt 1356 

Hızır: 

Rumi 1353 

Uçuş tatbikat derslerini bu suretle 
muvaffakıyetle bitiren bu talebeler, 
A brövesi alacaklar, ve B ve C ~rö
velerinl almak üzere bu temmuzda 1-
nönU kamnma cidcceklerdir. 

rilzgann Şimal istikametinden ve 
orta kuvvette esmesi muhtemeldir. 

Dünkü Hava 
Dün barometre 762,9 milimetre i· 

iti . ~rcnklık en az 15 ve en fazla 26 

RebiUlihır: 12 Haziran: 8 
Güneş: 4,28 - Öğle 12,15 
İkindi: 16,16 - Akşam: 19,44 

Yatsı: 21,48 - İmsak: 2,07 

s";;tigrad7 buldu. RUzgarlar şinınl ·, 
tikametinden saniyede dört metrelı 
bir sUratle esti. 
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~-;~iAsiler Bilbaoya 
~ eır ~o· d·kı 

Rus tayyaresi 
9600 kilometrelik 
Yolun sonunda 

i Almeria ~ ır 1 en sonra 
~Bombardımam~ıı • ld d 1 

Hava 
Yolu 
Açıldı ~ını göreceğiz?~ erıye sa ır 1 

bört kere torpillendiği •öylenen 
Alman Leip:zig :zırhlısı 

.1----:;: :J'--

Bir köprü 
Daha kurduk 

Nafıa Vekilimiz Bu 

lngilterede Mülteciler Kampında 

Bulunan Çocuklar Bilbaonun Zaptım 

Duyunca Çıf gına Döndüler 
Londra, 20 (TAN) - Bilbaonun 1.aptı asilerin Sa· 

Jamanka umumi karargahmm resmi tebliğiyle de te· 
eyyüt etmektedir .Oğrenildiğine göre, Bilbao etrafın. 
da ~iddetli muka\·emet gösteren Bas milisleri, tiehrin 
a~lık, susuzluk ve 11'ıksızlıl< yüzünden tuhınamı -
yacabrım anlayınca Bilbao içinde fa1Ja mukavemet 
göstererek vatanlarının bo~uboşwıa t.nhrip edilmesine 
sebep olmak istememi~ ve ~ehri kolayca. nasyonalist,.. 
tere terketmi lerdir. 

Asiler, şehre girince, ilk işleri hapisanede bulunan 
binden fazla esiri derhal tahliye etmek olmuştur. 
Haber, Burgos'ta bir bayram havası yaratmıtşır. 

Şehirde sivil ve ruhani makamlar önünde büyük geçit 
resimleri yapılmış ve bunlara 50 binden fazla insan 
iştirak etmiştir, Salamankada da büyük tezahürat 

tayyaresi, 
Profesör Schmidt keşif 
heyetinin bulduğu ku· 

Ant 25 

tup yolundan ve yine 

ayhi heyetin yardımla-

rile kolayca uçtu. 
' Londra, 20 (TAN) - Kutup nok· 
tasında ~·erleşen ScJımidt lm;:.ü heye. 
tinin muntazaman vermekte olduğu 
meteorlojik rasat haberleri \'e Kutup 
havalisinde hava durumuna ait telsiz 
leri nihayet uzun zamandır bu hava
lide tecrübe uçuşları yapmakta olan 
So"·yet pilotlaruır gn:)Tet.e getirdi. yapılmıştır. 

General Franko, Miguel GanozaJ- --- 8 
Delrieg'i, asilerin kontrolü altında bu • Yugoslavya Krah 1 t 

9 Moslmvadan hareket eclen Ant 2:> tay 
Birkaç haftadır bir avuç in· - yaresi evvelki gün Kutup üzerinden 

san, bndiye kadar ancak iki ~ uçarak öbür ~-anm küreye indi n ge· 
üç ki~inin varnbildlğl kutup ~ ce yansı 64 üncü arz derecesi üzerin. 
noktasında yerleşmi~ ve ora. t den uçtu. Bugün alınan haberler ise, 
dan meteorlojik tetkikler ya. ~ tayyarenin henüz Kraliçe Charlotte 
parak yeni bir hava yolu kur· t arazisi üzerinde u!".'tuğunu, San Fran. 
muş bulunuyor. Bu resimde ~ si koya, takriben 1800 kilometrelik 
heyetin ba§kanr Profesör i bir mesafede bulunduğunu öf;rretmek-

lunan bütün Bask havalisine sivil va· 1 
u tayin etmiştir. Derslerinde Muvaffak 

Asiler Bilbaoda durmıyarak daha 
ilerilere doğru hareketlerine devam Of du 
etmişlerdir. Bask kuvvetleri Bilbao. 
nun Şimali Garbisinde Baracaldo, 
Zorroza ve Zababida civarındaki dağ. 
larda yeniden müdafaa tertibatı al
mışlar ve istihkamlar vücude getir
mişlerdir. 

HARP VAZİYETİ 
Hükumet membaları, Madrit cephe 

sinde vaziyetin kendi lehlerine inki. 
şaf etmekte olduğunu bildirmektedir. 

1 
ler. Carabachel cephesinde hlikfıme~ 
kıtaları ilfm idn t11r.su;smt merkezı 
-vazifesinı goren binaları tahrip etmış 
ve 400 kadar asi öldUrmliş ve yarala-

Beigrad, 20 (TAN) - Yugoslavya 
Kralı Sa Majeste İkinci Pi'erre'in ders 
senesinin sonu olmak dolayıs.ile sa
rayda merasim yapılmıştır. Kral, 
derslerinde çok muvaffak olmuş ve 
hocaları ve ailesi erkanı tarafından 
tebrik edilmiştir. 
dildiği zaman, ceplerinden çakılarını 
çekip hücum edecek kadar kızgınlık 
gösteriyorlardı. 

Asi hükCuneti, ecnebi matbuatında, 
ıı.<.11U-uı.. ı ı.... ... uc~ .. .ı..... ~mı. .... • 1-41,.,.. 

ve çocuk dolu bir geminin batırıldığı
na dair çıkan haberleri tekzip etmek
tedirler. Böyle bir gemi yakalanmış, 
fakat batırılmamış, sahile götürül
müştür. 

Schmitd'l ,.e kutupta uçan t.edir. Amerikada Oackland radyo is· 

~ ta.l. ·~.·.arelerden biriyle pilotunu tasyonunun verdiği haberlere göre 
bir Kanada membamm iddia ettiği goruyorsunuz .. 

' ::ı gibi tayyare Kraliçe Charlotte adasın 
~I I _,- I """"IVIT~, 
--------------- da yere inıntk mecburiyetinde kalma-

Bir Yugoslav Gazetesi: 

Avusturya Zorlu Bir 
Vaziyette, Diy~r 

mış \.'e ~·oluna devam etmi~Ur. 
Sabnlıle~in bu ada üzerinde u~an 

tayyare, öğleyin saat 12 rncldelerinde 
\'erdiği bir tel izde kar tipilerinin Ye 
frrtm nın gc~i tirilmiş olduğunu ,.e 
normal bir §ckilde San Fran iskoya 
doğru yola devam edilcliğini bildir· 
meh1:e idi. 

Yeni 

mışlardır. Ayrıca Madrit civarındaki 
asi mevzilerine de taarruz edilmiştir. 
Asi membalan, Madrit cephesindeki 
hükfımetçi taarruzunun reddedildiği
ni ve kendilerinin değil, Cümhuriyet. 
çilerin 400 den fazla zayiat verdiğini 

• • ve Cardoba cephesinde hüklımetçile. 
Eserı Bır Nutukla I rin bir taarru~unun püskürtüldüğünü 

c'enevredeki beynelmilel kızılhaç 
komitesi, Ispanyaya yardım edilmek 
üzere muhtelif memleketlerden mua
venet istemiştir. Belçika hükumeti, 
250 bin frank, Isviçre hükumeti 10 
bin frank vermiş ve Jtalyada her ay 
12 bin lsviçre frangı vermeyi taahhüt 
etmiştir. o • , 

Belgrat, 20 (Radyo) - Avusturya 
hakkında bir makale yazan Pravda 
gazetooi, bu mem1$etin Almanya ile 
ltalya arasında çok zorlu bir vaziyet
te kaldığını ve bunun küçük devletle
rin mevcudiyetlerini idame için dur
madan gayret sarfetmek mecburiye
tinde bulunduklarını bir kere daha 
isbat ettiğini söyliyerek Avusturya. 
nın Garp devletlerine dönmek istedi
ğini Başvekil Schuschnig'in dirayetli 
bir harici siyaset takip ederek, dahili 
işleri de yoluna koyduğunu, hatta, 
büyük devletlerin yardımına müraca
at etmeden Almanya ile birleşmek ve 
Habs~urglar gibi gliç meseleleri bile 
halle uğraştığını yazmaktadır. 

DIŞ 

KISA 
HABERLER 

iddia etmektedirler. 
Kutladı VaJansiyadan öğrenildiğine göre, 

Madritte hükumet aleyhine bir sui
kast teşkilatı meydana çıkarılmış birİzmit, 20 (TAN Muhabirinden Te.. 

lefonlaJ - 1zmit ve Bolu viliıyetlerini 
b~rine bağlıyan, Sakarya pehri il
lerindeki büyük Sakarya köprfü;ünlin 
açılış töreni bugün Nafıa Vekili B. A-

li Çetinkayanın huzuru ile parlak bir 
eekilde yapıldı. 

Kocaeli Valisi B. Hamit Oskay'm 
başkanlığındaki heyet sayın vekili 

".tifiyede karşıladı. B. Çctinkayn ile 
beraber siyasi müsteşar, idg,ri müste. 
ear, yol ve köprüler umum müdürü. 
Posta tclgraf umum müdürü, kalemi 
lllahsus müdürü, mütehassıs bulunu
~Orlardı. 

çok tevkifler yapılmıştır. 

ÇOCUJU..AR DELt GlBl 01,DULAR 
Southampton civarındaki bir kamp 

ta bulunan 500 Bilbaolu mülteci 
çocuk, orada Bilbaonun düştüğünü 
haber alır almaz kaçmışlardır. Bun
ların bir kısmı aranarak bulunmuşsa 
da 150 si hala ormanlarda saklan
maktadırlar. Vakayı gören birisi ço
cukların radyodan bu haberi alır al
maz adeta umumi bir deliliğe tutul
muş olduklarını söylemiştir. Zaten 
bu yavrucuklar, radyoda muntaza
man Ispanya haberlerini dinliyor ve 
çok hassas bulunuyorlardı. Kendile
rine faşizmden, Mussoliniden bahse· 

:IUATRUATIN FİKİRLERİ 
,. 

Berlin gazeteleri Leipzig kruvazö
rüne yapılan hücum hakkında §id
detli neşriyat yapmakta devam et
nıektedirler. Gazeteler lspanyol hü
kumetini "korsan,, tavsif etmekte, 
onlarla müzakereye tevessül edileıni. 
Yeceğini söylemektedir. Umumi fikir, 
bir cebir hareketine mütemayildir. 

Halbuki, Fransız gazetelerine göre, 
Alman hükumeti, 16 haziranda bir 
tebliğ neşrederek, Lcipzig kruvazörü
nün torpillenmemiş olduğunu resmen 
bildinniştir. Birdenbire kendi tebli
ğini tekzip etmesi, ancak siyasi bir 
blöf olarak tavsif edilebilecektir. 

Temsili T akıınlar Maçını 
Merkezi Avrupa Kazandı 

Amsferdam, 20 (A.A.) - Bugün 
merkezi ve garbi Avrupa temsili ta
kımları arasında bir maç yapılmıştır. 
Merıkezi Avrupa takımı, Italya, Avus
turya, Macaristan ve Çekoslovakya
mn garbi Avrupa takımı da Alman. 
ya, Holanda, Belçika ve Fransanm en 

P arlste duvarcılar \'e ya. 
ııı nmelcleri grev yaı,. 

ınıya karar ''ermişler ve bu
mı sergi sahasına teşmil et· 
mişlerdir. 

• 
F rnnsnda casuslukla it. 

ham edilen iki Rus, Pa 
riste mı.:hakeme edilmiş \'e 
beraet etmişlerdir. 

• 
S ovyet Rusya Maliye Ko-

miserli~i silahları ar· 
tırmak için hir istikraz hazır. 
lamalc vazifesini nlmıstır. 

iyi oyuncularından müteşekkildi. Maç 
merkezi Avrupa takımının 3-1 gali
biyetile neticelenmiştir. Bu takımda 
Yani Pida, Macar Saros, Lazar iyi 
oyunlar göstermişlerdir. Köprünün bulunduğu yerde on bin 

lerce halk toplanmıştı. Evvela köp
tülc.r umum~ müdürü Talip, bilahara 
ltocaeli valisi birer nutuk söyliyerek 
Cünıııuriyet hükumetinin yaptığı ~ü
~k eserleri minnet ve şükranla an
dılar. 

Bilbao da Sukut Edince •• 
l.iüteakibcn Nafıa Vekili B. Ali Çe

tinkaya alkışlar arasında kürsüye ge 
lerek Cümhuriyet hükumetinin şose 
\'e köprülere verdiği kıymetten bah 

8ederek 600 küsur senelik Osmanlı 
İınparatorluğu devrinde 60 köprü 
~pılmışken 13 senelik Cümhuriyet 
devrinde inşa ve ikmal edilen büyük 
köprfilerin sayısının 74 e vardığını 
bUna küçük köprülerin dahil olma
dığını tebarüz ettirdi. 
~utkunu, Atatürke ve İsmet İnö

:Une tazimlerle bitiren Sayın Vekil 
Urdeıeyi keserken: 
"- ReisicUmhur Atatürk, İsmet 1-

:ÖnU hükumeti namına açıyorum mü 
l~~ek olsun., demiş ve şiddetle alkış· 
4Cllllll.Iştır. Törenden sonra Adapaza
l'ında Çark suyu başında Sayın Vekil 
~refine 150 kişilik bir ziyafet veril
tkıiştir. Adapazarı tenezzüh seferleri· 
b.i de kontrol eden Bay Ali Çetinka
l'a Samsun mtihtelitine bağlanan hu
;;~i vagonla Ankara.ya dönmüşler· 

L ondrada çalı~an ademi miıcla· 
hale komitesinin, Almanya. 

ile İtalyaJa yeniden kavuşarak yı
kılmaktan kurtulduğu ve f spnııya
daki yabancı günüllüleri hu menılc. 
ketten çıkarmnnrn çaresini aramı· 
ya başlıya.cağı sırada, hpanyadnki 
yabancı gönüllüler, bir mühim ;:;e
hir daha dü ürdiiler. Bu şehir, 
Baskların canla ba~la müclafau et
tikleri Bilbao'dur. lUuhtclü kay· 
naklardan verilen malumata göre 
bu :;ehir, son giinlcrde iki şık karşı· 
sında kalmıştı. Birisi, teslim olmak, 
ikincisi sonuna kadar muka\·emet 
etmek. Faltat bu mukavemeti ya.. 
pabilmek için, şehre su, ışık ve gı· 

da gibi en esaslı ihtiyaçlan temin 
eden vasıtalan ve muvasalaları ko. 
nımak lazım geliyordu. Bunları ko· 
rumak mümkün olsayd'ı, Bilbaonun 
ikinci bir l\ladrit olmasına mii.ni 
kalmazdı. Çünkü şehrin her tarafın· 
da, ,.e her bucağında müdafaa t.er. 
tibatı almak, her tarafı mitralyöz
lerle tahkim ederek asileri yahut 

ı··············· ...... ····································ı 
$ YAZAN : ÖMER RIZA DOGRUL J 
!.. ......................................................... ! 

siyah oklardan miiteşelddl oldutııI Franko ile arkada:)lannın Cürnhtı-. 
söylenen yabancı müstevli kıtaları· riyet hükumetine karı;ı tefevvukla-
nı veya şimdiki isimlerile yabancı rınr temin \"e muvaffakıyetlerine 
gönüllüleri uzun bir zaman ilerle. yardım e<lecek bir hildise gibi gö· 
mek"ten alıkoymak mümkündü. Fa- rünmektedir. 
kat sehre su ,·c ışık veren tesisata· Fakat diğer taraftan, Rilbao hB.-
silerin eline dü~füğü gibi, şehrin de. dlsenin, yabancı gönüllüler, bilhas. 
niz muvasalası da tehlikeye uğradı- sa ltalyaya ait motörlü kıtalar ta-
ğı için müdafaa da kendili~inden rafından ba.,anlmı~ oldutııI da te· 
~ıkıl~ış ~luyor~u. Bun~ ne~ice:-;i min olunuyor, hatta İtalyan tutala-
olaraK asıler Rılbao l'ehrıne gınnı • rmm bu muvaffalayetle Guadelha· 
ye muvaffak olmuşlardır. 

B u hadiseyi takip edecek aske. 
ri faaliyet, İspanyanın bütün 

Şimalini Franko İspan)·asma ilhak 
i!:in ~nlışınış n bu işi başardıktan 
sonra l\ladrltteki ve Oenuptaki hü
kumet kuwetlerlle karşıla.~mıştır. 

Bu balamdnn Bilbaonun sukuta, 
Frankoyu kuvvetlendirecek \'e 

rada. uğradıktan rlcatin intikamını 
aldıklar da Uave ediliyor. 

Buna. bir de gerek Almanya, ge
rek İtalyada, Franko lehinde harp 
eden gönüllüleri !;'tkmek ve İspan
yolları bat-başa bırakmak için lıiiyük 

bir cereyanın ba ·tadığını katmak 
liizım geJlr. 

ltalynrun en saliihiyctll ı:azetele-

ri, bu cereyanın kl.ıvYetinden apa· 
~ık bahsetmekte olduklanna göre 
)'abancı gönüllüleri ~ekmek i~inin 

yakında fızarni rjdcliyetle öne sürü
leceğini söylemek, herhalde yanlı:; 

bir tahmin teşkil etmez. 
Bu tahmin Uıhaklnıli ederse ls· 

ımnya meselesinin halli yolunda en 
isabetli adım ablmı olur. 

!Fakat vnziyet olduğu gibi devam 
eder \'e yabancı gönüllüler, asiler 
hesabına harp eder, tuıtta muvaf
fak olurlarsa dahi İspanya mesele· 
si halleclllmez Çüııl{Ü harbin asiler 
lehine bitmesinden sonra, lspanyol
lann başba.53 kalmaları üzeri.ne, 
mücadele yenilenecek \'e iki taraf 
yine karşı kllJ1ir geçerek dövüşe· 

ceklerdir. Meselenin halli için ya
bancı gönüllüleri çekerek İspanya· 
nm mukadderatını tspanyollanı. bı
rakmak lazımclır. 

Vaziyetin bu yolda inkişaf edece· 
ğrni gösteren amiller şimdilik ümit 
w..rici ınnhiyetteclir. 
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Ağzında Kaç 

Dişin Yar? 
Bir tertip adamlar bilirim ki; lşl 

gücü öğrenmektir. Amma neyi? 
Kar.jısıDdakinln hususi i~lerini. 

Böylelerinin sinirlerimiz üzerine YBP
tığı namüsait tesiri en kuvvetli elek· 
trikli havalar yapamaz. 
Karşıswzda durup dururken sorar: 
- Kıravatı nereden aldınız! 
- Apirtipoftan. 

- Kaça!. 
- Hatırlamıyorum. 

-İpek mi! 
- Zannederim .• 
Biraz sükuttan sonra ko~tümü gös-

tererek: 
- Yeni nıi? 
- Hayır, iki senelik. 
- Kime yaptırdınız'? 

- Krtipios'a. 
-Kaça! 

- Hatırlamıyorum. 

Biraz sonra: 
- Tevelfüt kaç? 
-89. 
- Burada. mı doğdunuz! 

- Eveti 
- Peder Mülkiyeden mi idi! Aske. 

riyeden mi idi! 
- Mülkiyeden. 
Daha sonra: 
- Müteelılıil mi iniz! 

- ~·et! 

- Kaç seneden beri? 

-İki. 

- Nasıl evlilikten memnun musu.. 
nuz! 

- E\·et ... 
Eğer bıraksnnız bu adam: 
- Ağzınızda kaç dişiniz var? 
Diye sorabilecek kadar densizdir. 

Ben böylelerinden birinin ~-nptığı mti· 
nasebet izliği meydana vurmak için 
bu tarzdaki suallerinden birinin ar
dından hemen soranm: 

- Ayağınız kokar mı? 
Yahut: 
- Tabiatiniz nasıldır? 
- Yahut sarını aklı köft~ s~;·er 

misiniz? 
Bukadar aykın bir suali t<;itince 

yaptığının fnrıkma \'Urıp işi şaka~·a 
,·uranlar vardır. Lfıkin dnlanıayıJl trı 

ayağının kokusu lıakkm ıJa uzun uza
dı izahata giri5e11e ne ca11 dayanır ne 
canan. 

O zaman eline te bibi alıp "liilınv. 
le,, !;ekmeden başka çare yoldur. 

Bu sntnlan okuyunca benim için 
iginizdoo belki: 

- Bu herifte k;nıseyi bE'ğenmez! 
den;iniz. Hakkımda her türlii hliküm 
vermekte serbestsiniz. Değil mi ki 
amme telakki \'C li!ıtkidlne kendimizi 
arzettik. Lfıkin bir dost sözü dinler. 
eniz, sal;:ın siz höylf' miinasclıctsiz 
~eyler ::,ormayınız. 

8. FELEK 

Mali Salahiyet 
Kanunu Yine 
Meclise Döndü 
Paris, 20 (TAN) - Parlamento A 

yanın reddettiği mali salahiyetler ka
nunu layıhasmı yeniden müzakere et. 
mek üzere saat 22 de toplanmıştır. 
Meclisin kanunda tadilat yapmıyaca
ğı umulmakta \'e bir çok partiler gibi, 
radikal sosyalistlerin de evvelki ka
ı·arda ısrar edecekleri anlaşılmakta
dır. 

Paris gawteleri' Ayan Meclisinin 
reddettiği, mali salahiyetler meselesi
le etraflı bir şekilde meşgul olmak
tadır. Matin gazetesi, Mebusan Mec 
lisile Ayanın biribirine zıt kararlar 
vermesinden büyük bir güçlük çıktı
ğını ve anlaşmanın daha zorlaştığını 
yazmaktadır. Figaro ise, Blumun ik· 
tidar mevkiinden çekilmek için kur
nazca bir hareket ynptığını, kendisi
ni, kapitalizmin kurbanı gibi göste
rerek iktidar mevkiinin zorluklann
dan yakayı sıyıra~ğmı anlatıyor. Di
ğer sosyalist ve solcu gazeteler ise 
Ayanın, memleketin muayyen bir sı 
rufın mümessili olduğunu halbuki, 
halkın ekseriyetinin bu kabineyi ve 
bu kabineye salahiyet verilmesini 
istediğini yazmaktadırlar. 
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Florya 
Derken, 

Par al arz 
Fatma 
Aszrmzs 

' t 

mı 

Saf ası 
Para 

Çı 

~"""'""" .1 , .l'-1 .1 .,..., .1 '"""'" , #', .#-

~ Mahkemelerin ~ 
i Yaz Tatili i 
~ s· . T • • • d ' ~ ır ay sonra, yanı emmuzun yırmısın en I 

Meşhut Suçlar Müddeiumumiliği dün karı
şık bir iddianın tahkikine elkoydu. Polis, Müd
deiumumiliğe birisi kadın ve birisi erkek, iki 
suçlu ve 7 şahitle beraber bir torba da gümüş 
para getirmişti. Davacı hastane memurların 

~itibaren Eylii.lün beşine kadar mahkemelerin~ 
~yaz; tatili ba.şlıyacaktır. Müstacel ceza ve hu
~kuk işlerine bakacak olan nöbetçi mahkemele· 
~rin listesi henüz Adliye Vekaletinden gelme-, 
~miştir. Adliye tatili münasebet ile avukatlar da' 

~
tatil yapacaklardır. Bazı avukatlar toplu bir
halde Avrupaya ve Balkan memleketlerine~ 
gitmek için hazırlıklar yapmaktadırlar. 
,~.,..,,..~"-"'"' dan Mahmut şikayetini şöyle anlattı: 

- Bu, suçlu Fatma eski bir tanı-

dı..1{tır. Dün Galatada rastgeldim. Be- y 1 k • h d 
raber Beyoğluna çıktık. Bir muhal- etm·ıs ·, 1 +·ıyar Ka ın 
lebicide tatlı yedik. Sonra da istira- 1 
hat etmek üzore bizim eve uğradık. Ad 1 k 
Fatma odada oturuyordu. Ben misa- a m 1 Be a""" ya s o mu s 1 
fire hizmet etmek için arasıra dışa-

1 
• 

ya çıkıyordum. Akşam oldu. Fatma- Gür kaflı, palabıyıklı, yağız çehreli, kafası iri, görünüşü dipdiri 
yı teşyi ettim. Giderken de bugün otuz beflik bir adam ..• Adliye merdivenlerini söylene söylene çıkı
Floryaya gitmek üzere kendisinden 
randevü aldım. Sabahleyin kalktım. yor. Belli ki bir derdi, kendisini hiddetlendiren bir pürüz var. 
Fatma ile beraber oturduğumuz oda- Ve merdiven ayaklarım çıktıkça sesinin tonu yükseliyor, hiddeti 
daki kilitsiz sandığımdan Florya mas artıyor. 

rafı için para alacaktım. Sandığı a- ------------ -ı Göz ucu ile sözdüm ve yanına sokul 
çınca paranın yerinde yeller estiğini D u'. k k a" n dum. Meraklanmıştım. Derdini anla-
gördüm. Yalnız dört tane yirmi beş mak istiyordum: 
kuruşluk kalmıştı. Elli liram vardı, A - Selamünaleyküm, ile söze baş-
hepsi yeni çarhtan çıkmış gümUş li- ç m 1 ş 'a r !adım. 
ra, yarım lira da 25 irnruşluktu. Bu O, önce cevap vermek istemedi, 
paralan aşırmış • Ben bu sabah doğ- Bakırköyünde oturan arabacı Bed sonra: 
ru Fatmanın evine gittim, kapısını ros ile Beyoğlunda benzinci Ali hafta - Aleykümselam, diyerek merdi
çaldım. Güzellikle yalvardım ve: tatili olan pazar günü dükkanlarını venleri çıkmakta devam etti. Ben ilk 

- Bayan Fatma, dedim. Şeytana açmış olduklarından her ikisi de Sul suali yapıştırdım.: 
uymuşsunuz, bir şey yapmışsınız. tanahmet Sulh !kinci Ceza mahkeme - Hemşeririı .. cürmtimeşhut mah-
Belkl de şaka yaptınız. Lfıtfen param si tarafından beşer lira para cezası- kemesi ne tarafta acaba? 
dan size lazım olanını alınız, üst ta- na mahkum oldular. Hid:IP.tinin dereresini nı>c1.:til"Jl1P~ 
rafını bana iade ediniz. den cevap verdi: 

Fatma ciddi bir tavırla: - Paralar benim, diye feryadı - Ben de onu arıyorum ya! 
- Ben almadım. Ben hırsız deği

lim, dedi. Bu konuşma esnasında Fat 
manın odasına kadar girmiştim. Ben 
şöyle elimle yatağının bir ucunu kal
dırarak bakmak isterken birden~ire 
Fatma yastığını kaptı ve kucağına 
bastı. Aşırdığı paraların yastık için
de olduğunu anladım. Dikkat edince 
yastığın bir yaşının da sökük oldu
ğunu gördüm. Fatma ayağa kalkar
ken yastığın içindeki paralar yerle
re saçıldı. Bunlar benim paralanm
dı. Ben toplamıya başlarken Fatma, 
paralar benim, diyordu. Ve bir ara
lık avazı çıktığı kadar: 

-Yangın var! Diye bağırdı. BU
tün mahalle halkı, polis ve bekçi de 
toplandılar. Mal canın yongasıdır. 

Bay Müddeiumumi ben de: 

bastım. Böylece karakola geldik, pa- ve beraberce yürümiye başladık. O 
raları saydık, 35 lira 25 kuruş çıktı. samimi bir dert ortağı bulduğuna 
M.ütebakisini ya Fatma başka yerle- kanaat getirerek anlııtmıya başladı: 
re sakladı veyahut birisine verdi: _ Ciğerine pire düşsün mel'unun. 

Bundan sonra Müddeiumumi Fat- Anamdan emdiğimi burnumdan ge
mayı sorguya çekti. O, paraların ken tirdi. Bereket ki, şu mahkemeleri icat 
disine ait olduğunu iddia ediyordu. etmişler. Eğer insan davasını anlata
Polis evde paralan yakaladığı za - cak bir hakim bulmasa günde yirmi 
man Fatmaya miktarım sormuştur. beş kere katil olur. 
Fatma paranın miktarı hakkında hiç _Ne oldu ki? 
bir şey söylemediği için davacının 
şikayeti kuvvetlenmiştir. Boğuşma 
esnasında kadın Mahmudun kollarını 
ve yüzünü tırnakladığı gi!>i l.~ahmut 
ta Fatmanın kolunu jiletle kestiği id
dia ediliyordu. Suçlular para ile bcra 
ber nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi
ne verildPer. Mahkeme kararını bu
gün bildirecektir. 

Kafasını iki yana saııacıı, bir siga
ra yaktı ve devam etti: 

- Ne olac:ı k ki? Başım derde gir
di. Bir sevap işliyeyim dedik, başı
mıza bela satın aldık. Mahallede kart 
tavuk suratlı bir kan vardır. Yaşı 
yetmişi çoktan geçmiş. Yiyecek bir 
dilim ekmeği yoktu. Acıdım, şöyle, 

- Yoo .. Gelir gelmez buraya çıktım. =SiMDiLiK - Görüşseydin bunlara zahip o1mazdın. 
- Ne imiş ki? 
Hafız Hanımın tecahülü tam yerinde idi. Hacı 

meseleyi anlattı: 
- Madem ki, kız istemiyor. Olmayıversin. Be -

nim bir şey dediğim var mı? 

Hastaneye 
Esrar Sokmak 
isterken 

Ahmet isminde bir delikanlı dün 
Bakırköy hastanesinde bir akıl hasta
sını ziyarete gitmiştir. Ahmet, has
tanenin bahçesinde gezerken memur
lar vaziyetini şüpheli görmüşler ve 
üzerinde araştırma yapmışlardır. 

Ahmet, bir bohçaya sardığı macun 
halindeki afyon ve esrarı beline bağ
lamış ve macunu arka tarafına getir
miştir. Memurlar, derhal Ahmedi jan
darmaya teslim etmişlerdir. 

Ahmet, bu zehirli maddeleri has
tanede tanıdıklarına vereceğini itiraf 
etmiştir. Ahmet, dün cürmümeşhut 
müddeiumumiliğine getirildi. Müddei
umumilik iş, ihtisas mahkemesine ait 
olduğu için suçluyu tekrar jandar
maya vermiştir. Bugün ihtisas müd
deiurnurniliğine teslim edilecektir. ......... .._.. ........................ : 
ı .... ~~~~~~~~~~ .... i 

Konferans 
Eminönü Halkevinden: 21-6-937 

Pazartesi günü gecesi saat (21) de 
Evimizin Cağaloğlundaki merkez bi
nasında !bni Sinanın 900 üncü ölüm 
yılı mUnasebetile Dr. Saim Ahmet 
tarafından (İbni Sinanın hekimlikte 
yaptığı yenilikler) ve onu müteaki
ben İstanbul üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Profesörlerinden Hilmi Zi
ya Ülken tarafından (1bni Sinanın 
FeL-;efede yaptığı yenilikler) adlı bi-
rer konferans verilecektir. , 

Bu konferanslar bütün yurddaşlara 
açıktır. 

Askerlik işleri 
Orta Ehliyatnamelileri Davet 

Eminönü yabancı askerlik şubesi 
başkanlıE;'lndan: Kısa hizmetli ve or
ta ehliyetnameyi haiz taşra şubeleri
ne mensup EminönU, Fatih ve Eyüp 
kazaları mıntakalarında bulunan ya
bancılar 1 Temmuz 937 de yedek su
bay okuluna sevkedileceklerdir. Bu 
tarihe kadar ellerinde vesikalarile 
birlikte Sultanahmetteki Eminönü ya 
bancı askerlik şubesine müracaat et
ım:ıC'ıı mur urunur. 
'böyle yardım ederdim. Bir kulübesi 
vardı, geçen gece yıkılmış. Eve al
dıın, alt katta bir oda vardır. Oraya 
misafir ettim. 

Biz ona, gel şurada bann deme
mişik. Eve girer girmez bizim karıyı 
baştan çıkar! demişiz. Cadaloz, bi
zim bayanın alt çenesinden girip üst 
çenesinden çıkmış, evden kaçmasına 
sebep olmuş. Sonra da bana ağız do
lusu küfür savurdu. Ne namusum 
kaldı, ne haysiyetim. Mahalleliye ke· 
paze oldum.,, 
Adamcağızın ağzı açılmıştı bir ke

re daha söyliyecekti. Fakat mübaşi
rin dört elif miktarı bağıran sesi ü
zerine mahkemeye girdi. 

Ihtiyar suçlu kadın gelmemişti. 
Polis vasıtasile getirilmek Uzere mu
hakeme başka bir güne bırakıldı. 

Biga da 
Z~ngin Bir 

Talebe 

Biga (TAN) - Bignda zengin bir 
talebe sergisi açıldı. Ortaokul tale -
besinin 336 - 937 ders yılı içinde vü
cude getirdiği eserler, sergi halinde 
halka teşhir edilmiştir. Bunlann için 
de raşole işlerile süslenmiş yastıklı 
Çin iE;'llesi masa örtüleri, dolgu ve 
sarma kanşık sofra takımları, Antep 
işi çay takımlları, keten üzerine sap 
çekilerek iğne ile doldurulmuş filtre 
bohçalar, file ve kanat üzerine renk 
li yünden köşe yastıkları, elbiseler, 
olduğu gibi resim sergisinde de Şark 
köşesini dolduran leviıkens yataklar, 
arapsek tabak ve kutular, yağlı bo
ya türf.ü tablolar, yağlı boya plak iş
leri, karakalem resimler vardır. 

Resim sergisi kübik olarak mo -
dern bir tarzda süslenmiş, pencere 
ler kağıt perdelerle örtülmüş, bir 
loşluk vüeude getirilmiştir. Bir du -
var boyunca resimlerle "Ortaokul,, 
kelimesi yaztlmış, resimli palet biçi
minde bir masa üzerine konulmuş
tur. 

Henüz dört senelik bir irfan yur
du olan mektebin bu yıl hazırladığı 
sergi diğerlerine kat kat faL..1<tir. MU
zesindeki bütün hububat örnekleri, 
sanat makine ve aletleri görülmiye 
layık ~irer mesai eseridir. Ders ke
siminde umuma aı;tlan sergi beş gün 
devam etmiştir. $ehirli ve köylü ola
rak sergiyi 10,000 kişiden faz1a yurt
taş gezmiştir. 

Vezirköprülüler 

Doktor istiyorlar 
Vezirköprü, (TAN) - Kasabamız 

ve havalisinde sıhhat işleri itinaya 
muhtaç bir haldedir. Halk, Sıhhat 
vekaletinden bu ihtiyacın karşılan -
masınt istemektedir. Hele buradan 
Bafraya tayin edilen doktorun yeri
ne bll-•dr.ıu:ıınrn eönderilme_si ~heme
hal lazımdır. 

Köylerde frengi mücadelesine lü
zum vardır. Bu noktanın da gözö • 
nüne alınacağı ümit edilmektedir. 

YENi NEŞRJY AT 

ASKERİ VE MÜLKİ TEKAÜT 
KANUNU - Trakya umumi müfet
tişliği başmüşaviri Sabri Öney tara
fından toplanıp yazılan bu kıymetli 
eser çıkmıştır. Eser, 168 sayılı teka
üt kanunu ile ou icanunun 97 ye ka
dar gördüğü tadilleri, muhtelif mad
deleri hakkında meclisçe verilen ka
rarları, tefsirJeri, belediye ve hususi 
muhaşebe memurlarının, muallimle
rin tekaUtlükleri ve yaş tahdidi hak 
kındaki kanunları, divanı muhasebat 
ça verilip tasdik olunan kararlan. 
devlet şura.sının kararlarını, tekaüt 
ve yetim maaşlarının tahsisinin na-

. . ' 
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Oğle Neşriyatı . 
Saat 12,30 Plfii<la Türık musikiSI· 

llVId ;malqnw ÇO'~t ·sıpt:AUH oçıc;! 
neşriyatı. 14,00 Son. 
Akşam Neşriyat: 

Saat 16,00 İstanbul Üniversitesi 
Biyoloji Enstitüsüden naklen, büyU~ 
Türk alimi lbni Sinanm 5~· üncü yı. 
dönümü münasebetile yapılacak i~· 
tifal. 18.30 Plakla dans musikisı. 
19,30 Afril• av hatıraları: S. Selac· 
hattin Cihanoğlu tarafından. 20,0 
Rıfat ve arkadaşları tarafından Türök 
musikisi ve halk şarkıları. 20,30 · 
mer Rıza tarafından arapça söylev. 
20,45 Safiye ve arkadaşları tarafın· 
dan Türk musikisi ve halk şarkıları. 
(Saat ayan). 21,15 Orkestra. 22.1~ 
Ajans ve borsa haberleri ve ertesı 
günün programı. 22,30 Pliikla solo· 
!ar, opera ve operet parçaları. 23,0C' 
Son. 

Günün Program Ozü 
SENFONİK KONSERLER 

16,10 Roma kısa dalgası: Sen!o· 
nik konser. 22,55 Varşova: Mier· 
zejewski, Rossini, Debussy, Wag· 
ner, Sibelius. 
HAFİF KONSERLER • 

7,10 Berlin kısa dalgası: Plak 
7,30: Orkestra konseri 9,20 Paris 
kısa dalgası: Plak. 9,45 : Keza. 
10,30: Keza. 11,50 : Keza. 13,10 
Bükreş: Plak musikisi. 13 PariS 
kışa dalgası: Plak. 13,30: Keza 
14,15: Konser. 15 Paris kısa dalga· 
sı: Konser nakli. 15 Prag kısa dal· 
gası: Hafif musiki. 16,30 Paris kI· 
sa dalgası: Hafif musiki (şarialt) 
18,30 Roma kısa dalgası: Orkes~ 
tra. 19 Bülcreş: İngiliz musikiSl 
(Plaklar). 20,10 Bükreş: Eğlen· 
celi orkestra musikisi. 22 Kolonya. 
Büyük orkestra konseri. 22 Mil~
no, Napoli, Florans: Karışı~ musı· 
ki konseri. 23 Stokholm: Viya.na. 
musikisi programı (Şarkılı). 23,05 
Prag kısa dalgası: Hafif musiici. 

OPERALAR, OPERETLER 
18,30 Moskova: Opera nakli. 22 

Peşte: Opera orkestrası (Beetho
1
-

ven). 23,10 Milô.no, Florans· " 1 
marito scoolo., opereti. 

ODA MUSİKİSİ 
15,25 Prag kısa dalgası: Yaylı 

enstürmanlar kuarteti. 15,25 Prag 
kısa dalgası: Oda musikisi kuart~
ti. 21,15 Bükreş: Oda musikisi trı
yosu (Buiclier). 21,40 Prag losa. 
dalgası: Kuartet . 
RESİTALLER 

~fö q~~~'lW,>-..ım çlal ası~ 
gası: Piyano resitali. 15,~5 ~~§ 
ikısa dalgası· Org fantazılerı. 
Varşova: Ş~rkılı solist konseri- 2~ 
Varşova: Çift piyano, şarkı vesaı· 
re 21 05 Graz, Viyana: Şarkı, ke· 

• 1 $ w men, viyolensel. 22 Roma: ıı:: . 
ve enstrümantal solo. 22,05 Buk· 
reş: Nella Dimitriu tarafından şat 
kılar. 22.05 Prag kısa dalgası: Şa~ 
kılar. 22,45 Prag kısa dalgası. 
Org resitali. 23,10 Roma: Şarkı re 
si tali. 

DANS MUSlKlSl 
20,10: Brüno. Prag vesaire 

23,20: Viyana. 23,30: Kolonya. 
23,45 Romn. 24,05: Peşte. ~ 

zan dikkate alınması gerek hususla• 
n ve bu bapta Maliye Veka.letinC' 
yapılan talimatname ve tashihler 
ihtiva etmeıktedir. 

Bu itibarla da pek çok vatandaş 
ların işine yarayacak özlü bir kitaP 
trr. 

-- ==--
-teksiz kaldım. Tek bugünü görmek içindi. Eksike

tek, saçı uzun diye yaptıklarınızı bize de yaprnıya. 

kalkışmayınız. Beş parmak biribirine benzemez. Be· 
nim Yörük damarlarımı oynatmayın. 

- A Hafız, canım Hafız otur şöyle. Bunları ne· 
reden çıkardınız? Yeğeni ortaya süren var mı? Hiç 
öyle şey olur mu? Aradaki farkı görmiyor musunuz? 

Hafız Hanım artık ~ütün bu sözleri, tavırları ya
bancı görüyor, maskaralık olduğunu anlıyordu. 
Gittikçe sinirleri gerilmiye başladı: -No. 40-

- Fark elbette var. Bir defa yaşını başını almış 
bir adam. Sonra sekiz on yaşında evladı var. Karısı· 
nı boşadığı vakit kimseye danıştı mı? Dk kızı köy· 
lerde sürünüp yatır. Ilk kansının ne suçu vardı? Bu 
erkeklerin işine akıl sır ermiyor ki? 

- Oncelerl bunu böyle söylemiyordun. 
- Ne gibi söylUyordum? 
- Beşiktenberl adak11 oldukları halde kalktın bir 

.Hli.fız çıkardın, sana yakışır mı idi? 
İhtiyar kadının sesinde acı bir serziniş titriyor

du. Bir melcık kadar saf ve sakin Hafız Hanımın 

bir hali vardı, izzeti nefsine, gururuna, saffet ve 
samimiyetine karşı, biraz aykın gidildi mi asabına 
mukavemet edemezdi. 

O zaman hiçbir şeyden ve hiç kimseden çekin
miyen 'Jir tuğyan gibi önündekini ezer, eritirdi. "iacı 
bunu bildiği için, tuttuğu yolda durakladı. işin cid 
dileştiğini takdir etti. Yutkundu, tesbihlni salladı 

pencereden baktı, vereceği cevabı bulamıyordu. 

Bundan ve daha ziyade hemşiresinin gittikçe ken -
dini ~lli eden şiddetinden cesaret alan karısı söze 
karıştı: 

- Yarabbi aramıza nerden girdiler. Biz kendi 
kendimize yaşayıp giderken, karaçalı gibi... 

- Yoo.. Benim de akrabama karşı 18.f etme! 
Hacı 6arısına karşı, Hafız Hanıma yaptığı mua

meleyi yapmazdı. Kadıncağız. söylediğine söyliye
ceğine pişman oldu. Hemşiresi imdadına yetişti: 

- GörUyorum ki, bu işi karıştırmak için ne ka-
dar dolambaçlı yol varsa hepsine baş vuruyorsun 
Hacı! Kestirmeden konuşalım, bu hafta içinde 

nikah olacak mı olmıyacak mı? 
- Canım olsa ne var olmasa ne var? Ha.Irz işi 

kalmadı. Ne vakit olsa olur. 
- Madem ki, ne vakit olsa olur, bu hafta ol • 

sun .. 
- Acelesi ne? 
- Ne mi? Hacı! Beni dınlc sen bu işi Dünbeleğin 

oğluna aktarmak istiyorsun. 
- Anlıyamadım ! 
Hacı şaşalamıştı. Hiddet etmiş gıbı görünmek 

istedi. Sedirde iki di1Jnin üstüne oturdu, dik dik 
baldızının yüzüne bakmıya başladı. 

Hafız Hanım vaziyetini bozmıyarak ve gözleri -
ni, Hacının ateşli gözlerinden ayırmıyarak cevap 
verdi: 

- Anlıyamıyacak ne var? Biz eksik etek, an-
ladıktan sonra, sen kızın başını yakmak istiyor • 
sun. Akrabanmış, yeğeninmiş, ben orasını bilmem. 
Benim lfıfımm eğrisi büğrüsü yo-k Onun için sana 
açıkça söyliyeyim. Elin maskara kanburu için, 
sen kızı yakmak istersen, ben senin hatırın için oğ
lumu yakmam Hacı! Siz iRinizi, keyfinizi, dayılığı
nızı hökümatlarda yaparsınız. Emme benim evim-
den içeri yasak! 

- Zorbalık mı? 

Hacı yine şakaya vurmak istedi. Hafız Hanım aya 
ğa kalkmıştı: 

- Zorbalık asıl sizin yaptığınız. Sen memleketin 
eşrafı, ağası isen, iki yudumluk mansıp için, şunca
cık bilmem ne için gün gibi kızını pperişanlığa sok-

mazsm. Hem bu zamana kadar ortada hiç birşey 
yoktu, bunlar nereden çıktı? On altı on yedi sene
denberi nişanlı, adaklı idiler, iyi idi de, bir iki aydan 
oeri mi fena oldu? Erdenin nesi var? Malı mı yok? 
Gençliği mi yok? Bilginliği mi yok? lşi mi yok? .. 
Dünbeleğin nesi var? Mebusluk mu? Pekala. Gele
cek seçimde çıksın bakalım! Galiba benim kim oldu
ğumu unutuyorsun Hacı! Oğlumun cebinde altın 
parası, kolunda altın bileziği, alnında ay gibi arı, 
terbiyesi var. Söyle bana DUnbeleklerin nesi var? 

- Kızma canım. Az otur. 
- Kızmıyorum, haklısını soruyorum. Halka zul-

metmek, paşalara dayanıp faikr fukaranın değir
menlerine giden suya vanncıya kadar kesmek in
sanlık mı? Dün belek oğlu, sana bana dua etmeli, 
bugünkü haline sokan kim onu? A, Hacı Hacı, ay
lardan beri benim çektiğim, geceleri ağladığım ni-
ye. 

- Canım otur biraz. 
- Ne oturacağım? Ben işi kestırmeye geldim. 

Olacak mı olmıyacak mı? 
Hacı gene sustu ve bu sefer karısına baktı. Mınl

dandı: 

- Hep senden! 
Hafız Hanım, hemşiresinin omuzundan tutarak 

göğsüne doğru çekti: 
- Neden ondan olsun? Merhum sağ olsaydı böy

le mi yapacaktın? Ben o kadar sene k7.imsesiz, des-

Hafız Hanımın dizleri gevşemiş, sesine bir yor· 
gunluk gelmişti. Heyecanı gittikçe ağırlaşıyor, mor 
bir hale içine çekilmiş gözleri yaşarıyordu. Şiddeti
nin yavaş yavaş azaldığını gören Hacı, ihtiyar ka· 
dmın en zayıf zamanını kolluyordu. Karısı, ablası· 

nm bu müdafaasından pek müteessir olmuştu. Şim
di iki kadın sedirin kenarına ilişmişler, birinin başı 
diğerinin göğsü üzerinde derin derin ve hıçkıra hıç
kıra ağlıyorlardı. Bu defa Hacı ayağa kalktı, enfiye 
kutusunu, yazma mendili, tesbihini saltasmm cebi
ne 'yerleştirirken: 

- Pekala, dedi. Hepinizin hakkı var diyelim am· 
ma benim de bir babalık hakkım yok mu? Ne olur? 
Bana da birkaç gün mühlet veriniz. 

Hafız Hanım gözlerinden sicim gibi akan yaşları 
silerek: 

- Birkaç glin mühlet! dedi. Sonu ne olacak, bıl· 
miyorsun sanki. 

- Hiç birşey olmaz. 
- Birşey değil, ağızlara sakız olacağız. Dillerde 

destanlık olacağız. 

- Neden olsun? 
- Neden olacak? Sen yine bir kulp bulmaya kal-

kışacaksın. O herif, o zaman dak gelmiş olacak. Kim 
bilir ne çıkacak? Ya çocuk bir deliliğe cahilliğe kal· 
karsa.. (Arkası \'ar) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 
1 AN'ın hedefi: Haberde, fi
kirde, her şeyde temiz, dü
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

GONON MESELELERi 

Güzel Sanatları 
teşvik için 

Geçen martta, Ulus'a, modern türk 
tiyatrosu hakkı:ıdaki görüşlerini an. 
latnuş olan Prof. Kari Eyber, bizim 
bu işte en güç, fakat en doğru yolu 
seçnıış olduğumuzdan bahsederken 
Arjantlndc, yirmi beş senedenberi ya
bancı trupların getirUlerek seyredil. 
llıesiJe iktifa edilmi~ olduğu için ora
da bir tiyatro edebiyatının kurulma... 
lllrı> ve tiyatro sanatkiin yetişememiş 
olduğundan h:ıklı ~larak şikayet edi
l'ordu. 

Komedi, operet veya opera olsun, 
bir memlekette ti~~atronun yerle.56bil. 
inesi için, ilk önce, ona sanatkanm ye 
tişttrecek olan konservatuvann tesisi 
lazım geldiğine ve sonra, - profesö
liin de işaret ettiği gibi - gerek sa.. 
tıatkarı ve geuı.. temaşacısı bakımın
dan tiyatronun ilerlen'ıesi if;in, yaban
cı truplann ve yabancı sanatkarlann 
getirtilmesi cihetinin düşiiDülmesine 
bası] itiraz olunabilir? 

lUemlekctlmlzde tiyatro sanatını 
ayakta tutan ?stanbul Şehir tiyatro. 
&undan, halkevlerinin temsil şnbele. 
lerinden, tulUat kumpanyalarmdan 
Ve sinemalardan burada bahsede. 
cek değiliz; çünkli tiyatro ihtiyacını 
6iddetle hisseden Türkiye bu ihtiya. 
cın tatminini ciddi şekilde mümkün 
kılacak tek \"asıtayı kurr.m§ bulunu. 
)'or: tiyatro mektebimizden yetişe. 
cel( olan gen!;ler bizde tiyatro sana. 
bnın ilk pioniefori olarak omm geli
&lrninde Uzerlerine düşen vazifeyi ya. 
~!ardır. Bu, muhakkak ki uzun 
bit zaman meselesidir. },akat gaye ... ,...,.___ ·- -· ..,,_ ..,._ ~ .. ; ........ 
ttk doğru yol JCnrarla..5t;ıktan sonra 
tarrıam sabrımız yeneceı..-tir. 

Tiyatro meıktetnnd~ ~hşan genç • 
ltr için örnek olaca}( \'e yiiksek te
tnaşa zevkini tenmiye edecek r·~n 
3'abancı truplarm ve yabancı sanat. 
karıann memleketimize getirtilmesi 
bıeselesine gelince: im, şimdiye ka
dar bizde hakikaten bjr mesele idi. 
Zira, 239.) numaralı tkazanç vergisi 
kanunwıun tanzim edildiği yıllarda 
gözönünde tutul~ası zaruri göriil. 
hıüş \'C bugün artık zail olma~ bu
lunan bazı sebeılter clolayısile yaban
cı truplar ve sanatkariıinn verecek. 
leri temsillere mahsus biletlerin hedel 
!erinden damga resmi darülaceze 
hissesi gibi .. esimlu çıkanldıldan 
Sonra kalan paranın yüzde 50 si ka
~ç Yergisi olarak hameye ödenL 
)'ordu. 

Sanat kıymeti yüksek trupların 
değil, hatta tek başına gelecek ar
tistlerin istiyebileceklerl ücretleri 
karsdamağa bile imkan bırakmıyan 
bu Yergi nisbcti, Kamuta~,n kanun
da yaphb'l bir tudille, lıilet bedelinin 
tamamı üzerinden alınmak üzere 
)ilzde be e inclirllmiştir. 

Sanat lehincle devletçe yapılan bu 
\'ergi tenzilini, güzel sanatları teşvik 
ten bl ran hali kalmıyan lnönü hü. 
klı.metinin ba..,anlanndan biri olarak, 
derin bir men~nuniyetlc teliikki ettne. 
liyiz: iyi tiyatro, guzel ses, musiki 
lletlerinde üstad olanların konserleri 
l'ürkiyede daha ~ok rağbet görecek 
Ve karşıhb'1111D ödenmesi daha lrnlay. 
lıkla kabil olacakbr. 

Bol uda 

Sergi 
Bolu (TAN)- Ortaokulun ellinci yıl 

dönUmU münasebetile Haziranın ilk 
3 gijnUnde halka dn açık bulundurdu 
ğu İ§ sergisinde çocuk takımları, göm 
lekJer, pijamalar, çay takımları, tül 
işleri, yastıklar, roplar, yün işleri, 
entari, bluz ve eteklikler muvaffak 
birer eser olarak takdir kazanmıştır. 
l3unlar okulun genç kızlarımıza ver
diği ev kadınlığı terbiyesinin ve ince 
Zf'Vkin canlı birer örneğidir. Sergide 
850 parça eşya teşhir edilmiştir ki 
0 kulun kız talebe adedine göre ço
._,k basına ~es narca dilemektedir. 

o 
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! 1ürk Kültür Varlığı! 
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HAKiM 
IBNI SINA 

NASIL 
YETISTI? 

• Ik yazımda [ 1] büyük 
1 üstat lbni Sina'nın hal 

tercümesini; kendisi dikte et
tirdiği talebesinden Cüzcan'h 
Ebu Obeyd'den kısmen tercü
me etmİflİm. Kıf ti'nin Kitbi 
Ahbar - il - Olema Biahbar -
lI - Hükma' sın dan aldığım bu 
hal tercümesinde Ebu Obeyd 
devam ederek tıp alimlerinin 

!POLiTiKA 

Küçük Antant 

::~;;:::7=~;·,a·almıUy::o·y-u· K Fı· LEZOF 
tecrube kapılan 

şartlar altında ve kimler için yazıl
dığını izah etmiştir. 

!bni Sina ikinci defa Emir Şems 
üd-devle'nin kulunç hastalığını te
daviye çağınldığı zaman gündtizle
ri sarayda meşgul olduğu için ta
lebesine ancak geceleri ders vermi
ye imkan buluyordu. Yine Ebu U
beyd'in anlattığına göre talebesi 
her gece evinde toplanırlar, ders
lerini yaptıktan sonra da en iyi ses
li muganniler gelir, ve şarap masa
sı kurulurdu. Büyük filosof böyle
ce hem içer, hem de talebcsile has
bühal ederdi. 

Aylardanberi Küçük Antant dev. 
letleri ara mdaki tesanüt meselesi 
günün dedikodusunu te,7kil etmekte. 
dir. Bu dedikodu, Yugoslavyanın Bul
garistan ile bir itilaf imzalamasıyla 

başladı. İtalya - Yugosla\"ya anlaş. 
masile hız aldı. Bu itilafın imzasını ta 
kip eden Küçük Antant clevletıeri iç· 
timamda Fransa De üç küçük antant 
devleti arasmdaki tesanüdü tak"\iye 
etmek maksadım istihdaf eden "Çe
koslo\'ak projesi,, "Ulmındaki teklifin 
kabul edilmemesile dedikodu a·dı yii. 
rüdü. Hele arkasından Alman Dıfjba. 
kam Von Neurath, Belgrad'ı ziyaret 
ettikten sonra artık Küçük Antantm 
tarihe intikal .. ~i • &'f ni iddia edenler 
bile bulundu. Küçük A.ıtant de\'lctle· 
rinin tesanütsüzlüğü hakkındaki bu 
dedikodunun ba~lıca mesulü Fransız 
matbuatıdır. Fran4';a.lle Küçük An
tant arasındaki tesanüdü tah"\iye için 
Çekoslovakya terafmdan yaprla:ı tek. 
lifin kabul edilmemesi ,Fransada öyle 
derin bir hayal sulmtu uyandırmış 

\'e bu me\"Zu üzerinde öyle aykın neş. 
riyata çığır açmıştır ki Küçük Antan
tın istiklali hakkında bedbinliğe ka. 
pdanlar haklı görülebilir. Halbuki 
Küçük Antant de\'letleri arasmdaki 
tesanUt meselesi başka ,bu devletle. 
rin Fransa ile olan münasebetleri me. 
selesi ba.5kadır. Gerç: Küçük Antant 
kurulduğu gündenberi :Fransa ile be· 
raber yürümüşt'.ir. Fakat üç devlet 
Küçuk Anta.n~ ı:err;e,·esi içinde dalına 
keneli menfaatini koruyacak kombi
nezonlan yapmak fırsatını kaçırma. 

nu~trr. Nasıl ki }"'ransa da 1935 senesi 
lkincikii.nununda ltaıya ile mahut 
Laval - Musolini itilafını yaparken 
aym şekilde hareket etmiljti. 

mn kendiıine 
açıldığını, hekimliğin çok ko
lay bir meslek olduğunu anlat· 
tık tan sonra f ıkh meıelelerile 
uğrattığını naklediyor ve di
yor ki: 

Bundan sonra tam bir buçuk se
ne kendimi, okumaya ve tetkike ver 
dim. Mantık okudum, bütün felsefe 
eserlerini gözden geçirdim. Fakat 
bu müddet içinde tek bir gece bile 
uyumadım. Gündüzleri de başka bir 
.şeyle m ınıl olmsın•m :Qi...,.nk_man 
tık mes eleri toplar, bunların kı-
yas yollarile hüccetelerini, mukad
dime şartlarını tetkik eder ve neti
celerini bulurdum. Bir meseleyi çö
zerken başım sıkıya gelir, yahut 
bir kıyasın (haddi evsatını) bula
mazsam hemen camie koşar, Tan. 
rıdan müşkülümün hallini yalvarır 
dım. Geceleri de evime döner, çıra
ğımı önüme kor, okuyup yazmama 
devam ederdim. Uyku bastırmca 
yahut kendimde bir zaaf duyunca 
hemen bir kadeh şarap içmek su. 
retile tekrar çalışma zindeliğini bu
lurdum. Hafif bir içim geçse bile 
çözmiye uğraştığım mesele rüyama 
girerdi. Birçok müşkülleri rüyam
da hallettiğim olmuştur. işte böyle 
cc bir insanın gücü yetebileceği bir 
çalışma ile bütün ilimlerden kendi. 
me müstahkem bir siper kurdum. 

M antığı, riyaziyeyi, tabii ilim
leri sağladım. Bundan son

ra ilahi ilimlere döndüm. Maba'd
et - Tabia Metafizik okudum. 
Fakat bunlara bir türlü aklım er
miyor ve yazanın maksadını bir tür 
lü anlıyamıyordum. Maba'd - et - ta
bia kitabını kırk defa okudum, hat
ta ezberime aldım. Fakat bir türlil 
aklım ermiyordu. Yeise düşmüş
tüm. Artık; bu öyle bir kitap ki 
imkanı yok anlaşılmaz diyordum. 
Bir ikindi vakti Verraklar (kitap
çılar) içindeydim. Bir dellal elinde
ki bir cildi satmak için bağırıyor
du. Ben bu ilimden bir fayda u
mulmıyacağına iman getirdiğim 
için bu kitabı almak istemedim. 
Dellal bana sokuldu: 

"- Bu kitabı al. 3 dirhem gibi 
az bir para ile vereceğim. Çünkü 
sahibinin çok ihtiyacı var, dedi. 
Aldım. Bir de baktım ki bu Fa

rabinin Mabad - et - tabia hakkm· 
da bir kitabı imiş. Hemen eve dön
düın, kitabı okudum. Bütün müş
küllerim halledildi. Çok sevindim 
ve fakirlere sadaka dağıttım. O sı· 
rada Nuh bin Mansur Buhara hü
klimdarı idi. Hastalanmış, bütiin 
doktorlar tedavisinde aciz göstcr
mi::ler. Benim tıp ile fazla meşgul 
olduğum , doktorlar arasında yayıl
mıştı. Hükümdara benim de çağr. 
nlmamı söylemişler. Çağırdılar. Te 
daviye i~rak ettim. Sonra sarayda 

(1) TAN 14 Haziran 1937 Pazar 
tesi 

HAYATiNi 
ANLATIYOR 
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iv a:zan: lhrahim Hakkı Konyalı~ ' ~~~~~~,~~~~ ..... ~ 

• bni Sina herşeyi tabii kuv-
1 vetlerle ölçen bir alimdi. Di

ni kayıtlar onu çolC ilgilendirmez
di. Esasen dini kisve ve serpuşu 
sevmez ve giymezdi. Yalnız Gür
ganc'da Emir Ali bin Memunun ya
nına gittiği zaman saraydaki diğer 
din fılimlerine benzemek mecburiye 
ti karşısında Fakih kisvesi ve Tay
lesanlı serpuş giymiştir. 

bana resmi bir iş verildi. Bir gün 
Sultanın kütüphanelerindeki tıbbi 
eserler hakkında tetkikat yapmak 
için müsaade istedim. Bana iz·n 
verdiler. Bu muazzam kütüphanede 
her ilme ait kitaplar ayrı ayrı san
dıklar içinde ve ayrı ayrı odalarda 
ıdi. En!<ı devirlere ait kitap fihrıst
leriı.i güzden geçirdim. Burada hiç 
bir kımscnin adını bile duymadığı 
birçok kıtaplar okudum, tetkik ~t
tim, eskı bilginlerin ilim seviyelen
ni öğrendim. Y14iım on sekize gelin 
ce bütün bu nazari ilimleri bırak. 
tım. ÇimkU bu devir ezbercilik ve 
toplayıCJlık devri idi. Bugün eski 
bilg~r.1 değişmemekle beraber, ame
liyatlı? pişmiş bir hale gelmiştir. 

C u sıralarda civarında Eb-ül-
1:' Hasen-il-Aruzi adlı bir adam 

vardı. Bana bütün ilimleri bir sıa
ya toplıyan bir kitap yazmamı tek
lif etti. Kendisi için (Elmecmu) u 
tasnif <..ttım. Bu kitapta riyaziye
den başka her ilim şubesine ver 
verdım. Bu sıralarda yaşım henüz 
yirnıi birdi. Yine tanıdıklarımdan 

asla•. barzemli olan fıkh ve tefsır 
ilımlcı mden çok iyi anlıyan Ebu 
Bekir Bt.>rki adlı bir zahit vat"dı Bu 
da beııı.len bazı kitapların şerhedil
Dll·sini ıı::tedi. Yirmi cilt kad:ır tu
tan El Hasılı vel - Mahsülü yaz
dım. Yine bu zat için Kitab - il -
birri vel • ism adlı bir ahlak kitabı 
tasnif ettim. Bu iki kitabın başka 
hiç bir kimsede yoktur. Bu kitap
ların varlığından ve hiçbir kimsenin 
madığı için de kimse istinsah et
memelidir. 
Sonra babam ö!dü, işler değişti. 

kUmdar Şemseddin 976 - 1012) gör
mek idi. Fakat Kabos o sıralarda 
ölmüştü. Ben de Dihistnn'a geçtim. 
Burada tedavisi zor bir hastalığa 
yakalandım. Cürcane döndüm. 

• bni Sinanın not ettiği hal- Filosof yirminci asrın hUr bir a-
l tercümesi burada bitiyor. damı gibi hcrşeyi serbest düşünür 

Kıftinin anlattığına göre, dahi fi- ve hadiselere hiç bir vakit din za-
losof bundan sonra Rey, Kazvin, viyesindcn bakmazdı .Tabiatin ka-
Hemedana ve daha birçok yerlere nunları değişmediği için onun eser-
gitmiş ve buralarda birçok Prens ıeri daima diri ve ayakta kalmış ve 
ve prenseslerle temaslar temin et- kalacaktır. Onu garp çok eskiden 
miştir. Büyük adamın bundan son- tanımış ve eserlerini Endülüs darül 
raki hali çok karışık ve hazan çok fünunları yoliyle kucaklamış, oku-
acı şartlar arasında geçmiş ve ni- muş ve istifade etmiştir. Şimdiye 
hayet hicretin 428 inci yılı Rama- kadar şark ve garpte, üstat ve e-
zanının birinci cumasında .Heme- serleri hakkında 70 kadar kitap ba-
danda ölmüştür. Şeyh - ürreis Ib- sdmıştır. İbni Sina şarabın iyilik-
ni Sina öldüğü zaman tam 58 ya- !erinden pervasızca bahsetmiş ve 
şmda idi.. Doğuş yılı 370 H ve 980 herkesi şa, ap içmeye teşvik etmiş-
M idi. Süleymaniye Esat Efendi tir. Bu münasebetle büyük bir ha-
kütüphanesinde 3668 numarada ka kikate daha temas edeceğim: Türk 
yıth Ebu Sinanın Kitb • Ul • hamr rasat alimleri eskidenbcri zelzele-
adlı kitabının dokuzuncu yaprağın- nin vukuunu çok evvelden tesbit e-
da büyük üstadın ölüm yılı Ebced derler ve tertibat alırlardı. 20 inci 
hesnbile H, K, T olarak gösterilmiş- asnn mütekamil ilmi bile henüz· 
tir ki bu da 428 H ve 1036 M yılına bunu bulamamıştır. İbni Sina Sü-
rastlar. :Thni Sina eserlerini dağ- leymaniye - Yenicami kütüphane-
dağah bir hayat içinde ve çok gay- sinde 1181 numarada kayıtlı (El -
ri müsait şartlar altında yazmış- Asar • U1 - ulviye) adlı risalesinde 
tır. Günde (50) kağıtlık müsvedde recfe ve zelzelelerin sebeplerine 
yaptığı da olurdu. Dahi Türk filo- tahsis ettiği kısım çok mühimdir. 
sofu tıp, riyaziye, fizik, kimya, je- Herşyi tabiat kantarma vuran dii-
oloji, astronominin muhtelif mese- hi tabip, yerin sallanmasını arzın 
leleri hakkında 150 den fazla ki- göbeğindelri sarı öküzün kıpırdan-
tap, risale yazmıştır. Kıfti bu ki- masında değil, tamamen tabii amil 
taplardan birçoklannın ne gibi lerde arıyor ve buluyordu. 

~~,~~~~~~1111~1~~~~~~~-.-.--~--,-

~ Aydın Mekteplerinde imtihan~ 
•• 

Küçük Antant üç başvekili Tuna ü. 
zerinde Klodo\'o'da bir i~ima yap
mışlardır. Önce Çekoslo\'ak Ba§vekill 
B. Hodza Bükreşe giderek Ro. 
manya Başvekili B. Tatarescu ile gö. 
rü~tü. Bundan sonra da iki Başvekil 
l'.ugoslavya Baş\'ekili ile görüşmek 
üzere Klodo\'oya. gltmlı;lerdir. 

Bu mülakat, aylardanberi devam 
eden dedikodulara bir ce\'ap teşkil 
etttğt gibi, Alman Dı bakanı Voa 
Neurath tarafından yapılan seyaha. 
tin uyandırdığı endi elerl de teskin 
edecektir. Klodovodan gelen telgraf· 
lar, il~ Baş\•ekD arasındaki mlllika-

·tm, her zaman!dnden ziyade samimi 
olduğunu bildirmektedir. Bu, Yugos. 
la\'ya ile Bulgaristan \'e Jtalya ara. 
sındaki itilfıf ın imzasından sonra ya· 
pdan ilk içtima değildir. 

Daha e\-velki bir içtimada Yugos
lav - Bulgar \'e Yugos!av - İtalya 
itilafları tetkik etlilmiş ve boolana 
Küçük Antantı zayıflatmak şöyle 
dursun, sağlamlaştırdığı tesbit edil. 
miştir. Çekoslo\'ak Baş\'ekili Bal 
Hodza da bu mesele üzerinde gazete. 
tere beyanatta bulunarak demiştir . . 
ki: 

"- Yugoslavya ile komşuları ara
sındaki münasebetlerin i~ileşmesi n 
ticesinde Küçük Uilif m dağıla 
iddia etmek ina.111lnuyacak bir safd 
runluktur.,, 

Bu, ~ok doğru sözdür. Ve Klodo 
içtima.ı da aynı hakikatin üadesidir. 

A. Ş. E. 

Bir İngiliz 
Prof esöru 
Mersinde 

Mersin (TAN) - Otuz sene e 
Adana, Tarsus ve civarında Hitit · 
paratorluğu ve coğrafi isimleri ·· 
rinde tetkikat yapan ve maruf S 
göy höyüğü hafriyatından çıkar 
Hitit asarına dair yazdığı eserler· 
Hititoloğ olarak şöhret kazanan 
verpol üniversitesi arkeoloji met 
profesörü Jon Garstong Me · 
garbında Bahçe mahallesinde Me 
ırmağı kenarında pek eski tarihi 
mcfJ görülen Soğuksu höyüğün 
yeni bir hafriyat yapmıya karar v 
miştir • 

. Hafriyata dokuz kişilik bir he 
le devam edecek ve üç Türk taıl 
besini de stajyer olarak yanında b 
luııduracaktır. 

Önümüzdeki teşrini evvelden i 
baren başlıyacak olan hafriyat 
ri için şimdiden höyük cfva 

.müftünün evini dört sene mUd 
kiralamıştır. 

verim elde edilmiştir. 

Buharadan (Gürganç) a göçmek 
zarureti hasıl oldu. Burada bu gibi 
ilimleri çok seven E!>ülhasan Senli 
vezir bulunuyordu. Beni Ali bin 
Memuna takdim etti ve tanıttı. Ben 
bu sırada çene altından geçme Tay
lesanlı serpuş giyen bir fakih kıya
fetinde idim. Burada bana yaşıya
bileceği mikdar bir maaş tahsis e
dildi. Sonra Fesaya, oradan Baver
de, buradan da Tos, Sakkan, Se
menkan ve buradan Horasan hu
dudunun başında bulunan Cacerme 
göçmek ırıecburiyetinde kaldım. L 
Daha sonra da Cürcana geçtim. 1 
Maksadım ve hedefim (Kabos) u 
(Ziyar o.ıfollarmdan dördüncü bil-

Aydın (TAN) - Sanat mektebin-,bitmi§tir. Bu yıl Aydın mekteplerin
de ve orta mektepte sözlü imtihanlar de geçen senelerdekinden yüksek 

Yukarıdaki resimde 9 Eylfıl il 
kul son smıf talebelerini hocalan 
birarada görüyoruz. 
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Futbol • Atletizm- • Bisiklet • Tenis 

MiLLi MACT A GALATASARAY GALiP 

Gençlerbirligi Dün Y apllan 
Galatasaray Maçından 2 • O 

MaglUp Vaziyette Çıktı 
C umartesi günü ilk maçını 

Güneşe karşı oynıyan Genç
lerbirliği dün Galataaaraya 2 - O 
yenildi. Dünkü maçta bereket ver
ain, san kırmızı muhacimlere me
auliyet düşecek, dedikodu yapılabi
lecek tehlikeli dakikalar olmadı. Ta
kmım müdafaası gol yemediği gibi, 
karii taraf ta atacak vaziyetlerde 
oymyamadı. Dün iki kırk bet daki
ka seyrettiğimiz futbolUn cazip ta.
nflan pek azdı. Bazı Galatasaray 
taraftarları, genç yıldızlarını met
hederek şimarttığımwian babsedi
JOrlar. Görünen göz kılavuz ister 
mi? Sanki biz yazmasak binlerce 
'8eyirci anlamıyorlar mı? Onun i
cbı glzlemiye lüzum görmeden ya
acağmı: 

Dünkü oyunun fasılalı inceliğini 
,.pan, galip takımın uıekanizma
aım işleten ve asri futbolU neka
w iyi kavradığını anlatan, san 
bmızı takımın ruhunu ve aklını 

'-kil eden, galibiyeti doğı1İdan 
ya kazanan bir tek oyuncu 

. O da, herkesin takdirle, hay
e seyrettiği, ~imdi. 

Rakip tarafın mukabil oyunCWN 
~ kendisinden, takımı namma Ha

kadar iş beklenen, aol iç Ni
' dün sakattı. Topalhyacak ka
zedelenmiş olduğundan Genç

birliğinin hücumlarına yarama
lfin bu tarafma da Galatasa-

y müdafaası ştlknıy~emelidir. 
Hakeme gelince, bitaraflığmdan 

e edilemlyecek tekilde idare 
Fakat, nizamnamenin eeza kı
armı teli.kki tarzında her za-
ayni hUktımlerle hareket etıni

Meaell Gençlerbirliği aley
verdiği penaltıyı gftya mucip 
hareketin ve vaziyetin ayni, 

devrede Galataearay kalesi 
nde ve birer saniye fasıla ile i

kere olduğu halde, nedense on
ya görmedi yahut penaltılık 

feY olmadığına hükmeyledi. 
hvullerde de böyle idi. Bazan 

verdiği hareketin aynine ve 
ziyadesine ses çıkarmıyordu. 

talail&tı 

S aat Uç buçukta takımıar ısu 
kadrolarla sahaya çıktılar: 

tasaray: Avni- Llitfi, Rept

(Yazan; Eşref Şefik) 
tar Ankara yan muavinlbnı ek
seriya aşıyordu. Fakat müdafiler 
stikflııetlerini bozmadıklanndan teh. 
likeler büyümeden müdafaa ede
biliyorlardı. 

Ankara mqıkülde 
•Ik devrenin yirmi dakikası 
1 Galatuaraybların tazyiki 

ile geçti. Bu esnada Ankara mü
dafileri toplan iade etmek için e
pey mUşkülit çekiyorlardı. H~r 
vurdukları topu rüzgir çıktığı ye
re kadar çeviriyordu. Maamafıh 
Galatasaraym tazyiki müessir bir 
ağır basma şekline dökülemiyor
du. Yirmi dakika sonra Ankaralı· 
lann !asılalı hücumları başgöster
di. Ankaralılar, riizgi.ra karşı bu
lunduklan halde, yanlış bir sistem· 
il' uzun oynamıya çalıttılar. Bu yüz 
den toplar yerlerini bulamıyarak 
Galatasaray muavinlerinin ayakla· 
nna düşüyor, yahut inkişaf etmek 
üzere olan hücumlan insaytlar ko
laylıkla bozuyorlardı. Gençlerbir
liğinin kusurlarından ikincisi de, 
aahanm ortalannda toplara fevk&· 
IAde atılgan oynadıklan h&lde kale 
ağzına geldi ~ıeri vakit rakip mü
dafaayı tamamen aerbest bırakacak 
şekilde topu hiç takip etmemele
riydi. 

Oyun, yirmi dakikadan sonra on 
dakika kadar mütevazin bir hal al
dı. Galatasaray kombinezonların

dan çıkan toplarla icabına göre 
yeniden tanzim edip, takımı lehine 
çeviren Haşimin ustaca açışları bil
hassa bu sıralarda pek göze çarp
mıya başlamıştı. Kalesi mkıttığı 
vakitler topu çıkarıp oyunu bir
denbire açarak mUdafilerini ra
hatlatması seyirciler tarafmdan 
fevkallde takdir olunuyordu. 

Galata.araym illı golü ...., 

Dk devre, Galatasaraym sıfıra 

karşı bir golü ile nihayetlendi. 

ikinci devre 

R üzgi.n arkaıarma aıaraK nıç 

olmazsa beraberliği temin 
gayretiyle başlıyan Gençlerbirliği 
011 dakiJ... 1r-..da• 0-Jsa+•••-•• ı...:ı .. 
sini sıkıştırdı. Dk devrede gözüken 
topu kale yakınlarında yakından 
takip etmemek hatalariyle ıüt çe
kecek vaziyetleri elde edemediler. 
Bu ara Niyaziye ve sağiçe kaleye 
çekmek fırsatları düştü fakat ge
ciktiler. 

Galatasaraym tukıştığı dakilara 
nihayet verdiren oyuncu yine Ha. 
§im oldu. Aldığı topları solaçık 
mevkünde sürerek, içe geçmiş olan 
BWentle yer değiştirerek oyunu ra. 
kip lll8If sahaya aktardı. 

(Arkul 10 uncuda) 

Dünkü 
1enis 
Maçları 

Taksimdeki Dağcılık klUbUnde baş 

lıyan tenis turnuvaama dUn de de
vam edildi. DUııkU karfılaşmalarm 
en dikkate f&YBD olanı, Amerikalı 

Frankla Suadm maçı idi. 

Amerikalı hakiki bir Avrupalı o
yuncu stili ile gözU pek o)qlyan '!>lı 
tarzla oynadı. Ve neticede Suadı; 
(6-0) (6-0) (4-6) (6.0) mağlftp et
ti. Suat dUn tam oyununu oymya. 
mamakla bereber usta Amerikalı kar 
şısmda bir set kurtararak mücadele 
kabiliyetini göstermit oldu. 

İkinci ehemmiyetli karşılaşmayı, 

Matmazel Grodeaki ile Bayan Levi 
yaptılar. Çetin ve gUzel bir oyıundaa 
sonra Matmazel Grodeski (7-5) 
(6-2) kazandı. 

Üçüncü ehenÜniyetli karşılaşma 
çiftler arasında yapıldı. Frank • Ka
rak&f çifti Baldini - Jafe çiftini yen
diler. 

MILLl KUME PUYAN 

• Bisiklet 
Yarısını 

1 

lstanbul 
Kazandı 

Bisiklet federasyonu taratmcld 
bisiklet sporunda en ileride buluııalL 

• dört..bü.vüit hir itMuımda terli"' e"'-'" ıe!I--mıyuıc~ ~uwtm--ıRF'-wsr --~ 
köy • Btiyükdere a.raam& yapıldJ. 

61 kilometre Uzerinde yapılan '8 
koşuya Ankara, lstanbul, Kocaeli ,,. 
Buna bisikletçileri dörder kifllik bi
rer takımla iştirak ettiler. 

Organizatörleri takdire hak kazaJl 
dıracak derecede mükemmeliyette P 
çen müsabakalar büyük bir heyecan
la takip edildL 

Neticede 1 saat 51 dakika ile iz. 

• ___., mit Akyeşil klübUnden Orhan birin• 
ci, İstanbuldan Muhsin ikinci, lstan• ı,te .. DiinkU maçta Galatasaraym ıollerlndea biri.. 

TUPUD (Mltblden, hızlı balı kaleye doğra.. 

Dünkü maçta penaltıdan: Golf .. 

CETVELi Tenis Dünya 

buldan Turkum UçüncU, Ankaradall 
Yakup dördUncil, Ankaradan lsmail 
beşinci oldular. Koşu takım itibarile 
yapıldığı için İstanbul takımı 14 pu
vanla birinci, Ankara 15 puvanla l• 
kinci, Kocaeli on dokuz puvanla il• 
çUncü, Bursa 36 puvanla dördUnc'1 
oldular. 

Kaydetmeden geçemiyeceğimiz bir 
noktayı şurada izah etmeyi faydall 
bulduk. Birinciliği kazanan Orhanla 
Ankara takımındaki kotucular ,anJ
manlı bisikletlerle kotu yaptıkların· 
dan diğer mUsabıklara bu yllzdeD 
a~antajları vardı. 

Cevat Kuia 
Londrada 
Bırincı O. du 

' Beynelmilel müsabakalara yeni 
iştirak etmiye başlıyan süvarileri· 
ıniz, her girdikleri yarışta bariz bil' 
teki.mUI göstererek kısa bir zaman• 
da çok büyük istikballer vadediyor· 

tardı. 
Bu tahminlerde yanılmınadığı bir 

kere daha isbat edilmiş oluyor. 
Londrada sekiz milletin iştirakil• 
tertip edilen beynelmilel mUsaba
kalarda süvari yüzbaşımız Cevat 
Kula, parkuru hatasız yapmış ve 
birinciliği almıştır. • 

vi, Hüseyin, Ekrem - Necdet, 
eyman, Eşfak, Haşim, Bülent. 

Gençlerbirliği: Rahim - Halit, 

S ol iç oluğundan gelen bir pas
la Ankara kalesi önünü sa

ran Galatuaraym dört muhacimi 
kısa bir iki pu yaptılar. Kalaba
lıktan hemen myrılıp arkadaşlan
nm hizasından biraz geriye kaçıp 

demarke kalan Hatim, kapar kap
maz yerden çekti. Ankara kaleclei 

atlamıya vakit bulamadan gol ol

du. 

rakımlar .Mao Galip Berabere Mağlflp Attığı Yediği Puvar Şampiyonası Ayni puvanlan alan bir ecnebi 
zabiti de birinci ili.n edilmiştir. Ce
vat Kulanın ustalığı ve biniciliği, 
aeyirci balkın takdirini celbetmit 
ve zabitlmiz sürekli bir surette al
kışlanmıştır. 

- Kadri, Hasan, K89fi•
' Sala.haddin, Rasim, Niyazi, 

fWllilSall·· 
Hakem Izmirli Bay Muıtafanm 

- ·>?!Zlinde Gençlerbirliği çok kuv
i esen rüzgar altında bqladı. 
tasaray rüzginn topa verdili 

akıllıca istifade ederek uzun 
la açıklarile oynamıya bq)a-

Cenahlardan açılan bu hllcum-

Bu golden sonra Ankaralı1ar ima 
paalarla rUzglrın tesirini yenmiye 
çalıprak birkaç dUzgllıı akın yap
tılar. Fakat Niyazinin aakat olu-
111 aayı çıkarma imklnlarmı hayli 
azaltıyordu. Bu akınlarda Ankara 
uğ açıpım güzel myrılışlarmı 

zevkle takip ettik. 

Galatuaray 
Fener 

Betiktat 
Gençler birliği 
Doğana pot 
GUnet 
Ankaragtlctl 
Uçok 

11 7 3 
11 7 2 
11 5 4 
13 5 2 
14 4 2 
11 5 2 
13 • 2 
14 2 3 

Gol 
1 34 
2 28 
2 20 
6 25 
8 28 
4 30 
7 26 
9 26 

Gol 
20 
14 
14 
24 
48 
22 
34 
41 

28 
27 
25 
25 
24 
23 
23 
21 

Londra, 20 - Vimbledon'da ya
rın başlıyacak olan gayri resmi 
dünya teniı şampiyonasının kayıt 
müddeti bitmiıtir. Bugüne kadar, 
kadmlardu tekler lçin 86, erkek
lerden tekler için llŞ kişi müraca
at" etıniştlr. Bu yıl geçen yıla na
zaran gerek kadmlardan gerekse 
erkeklerden onar kişi noksandır. 

Erkeklerin arumda Gottfried 

Von Cramm ile Donald Budge'niD 
kadınların arasında Helene Jacobe 
ile Hilde. Sperling'in 6uhnmıuı bO
yUk bir ihtimal dahilindedir. 
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MALTA 
Dünyaliın en 
Kalabalık 

Kös esidir 
' ~ omalılann meşhur hatibi Çiçeron, Mal:a için: 

l"'t "Bal ve gül memleketidir orasr!11 dermış. Mal
tızlara sorarsanız: "Bizim adamız Akdenizin bir çL 
Çeğidir.11 derler. Halbuki adanın bir kıyısından öbür 
kıyısına kadar dolaştım, öyle büyük bir çiçek bahçe
sine benzetilebilecek bir yerini göremedim. Bilakis 
bu ada ilk bakışta insana yalnız taştan ibaret gibi 
geliyor. Her taraf taş ... Yollar ufuklara kadar be~
beyaz uzanıyor, iki tarafımızda moloz taşlarının us 
tUste yığılıvermesile meydana getirilmiş duvar~a~ t~r 
la ve arsalan küçük parçalara bölüyor. GörUnur 
de koru, orman gibi şeyler yok .... Arasıra, girip çık
tığımız köyler düz damlı, kireç sıvalı ve sıcak 
tnemleketlerde olduğu gibi sokak taraflar;nda 
kapıdan başka açıklıkları !>lmıyan taş yıgın. -
lan halinde .. Bazı evlerin yarı açık kapılarından bır
kaç ağaç seÇer gibi oluyoruz. lşte o kadar ... Köylerde 
Çarşaflarına sımsıkı sarılı, çıplak ayaklı fakir kadı~
lar duvar kenarlarına sokularak otomobile yol ven. 
yo;lar. Tek tük bir meyhane veya bir berber dük~a
nı farkediyoruz. fakat çarşı pazar gibi şeyler goze 
çarpmıyor. Yalnız elimdeki rehberin dediğine bakı. 
1ırsa adanın toprağı çok kuvvetli imiş, senede birkaç 
tnahsul alınırmış. Böyle olmakla be 
:taber ada o kadar kalabalık ki 250 
bini geçen nüfusunu besliyebilmek 
için hariçten boyuna erzak getirt
lnek icap ediyor ... Nitekim şu sıra
"'' "Capo Far.o" da Rornanyadan 
WKJ.euıği hubuoa buraya bo§alt
lnakla meşgu#lür... Tasavvur edi
niz bir kere, Maltarun nüfus kesa
feti bir kilometre mürabbaında 7901 
buluyor. Şu halde bu küçücük ada
Yı dünyanın en kalabalık köşeleri 
arasında saymak doğru olacak de
tnektir. 

•• yi amma bu taş toprak ara-
sında, günün bu sıoağın'1a 

böyle otomobile binerek nereye gi
diyorsunuz diye sorarsınız, çok hak 
h, çok yerinde bir sorgu, fakat 
Maıtaya ayak atıp ta dünyada bir 
eşi bulunmadığından bahsedilen 
harabelerini ziyaret etmemek te 
olmazdı. Bunun için vapura döndük 
ten sonra ancak akşam üstü altı
dan sonra yola çıkabileceğimizi öğ 
:tenince bu fırsatı kaçırmak isteme 
dik. Hakikaten Malta küçük bira
da amma tarihi eser ve abideleri iti 
barile pek zengin. İşte biz bunların 
birkaçını olsun görelim diye bu taş 
diyarım boylamış bulunuyoruz. On 
<:e Valettaya pek uzak olmıyan Ka 
sal Paula isminde bir kasabadaki 
llyPogeupı dedikleri y~raltı mabe
dini gezdik. Burasını 1902 de bul
nıuşlar, içerisini elektrikle aydın -
latmışlar. Yarımşar şilin duhuliye 

Vererek şişman bir bekçinin peşisı 
ı-a dar bir kapıdan içeriye bir mah 
zene girdik. Nemli merdivenlerden 
dokuz on metre kadar aşağıya in
dik. lçiçe oyuklar, dar dehlizlerden 
sonra birden biraz genişliyor. Bek 
Çinin anlattığına göre alimler bu 
tnahzenlerin Milattan en az 4,000 se 
ne evvel açılmış olduğunu tahmin 
ediyorlarmış. Çok garip bir şekil
de kıvrılan, biribirinin içine giren 
bu hücreler tabiatın oyduğu mağa-
l"alar değildir. Bunları hep insan
lar sağlam kireçli kayalar içinde 
OYznuşlar, hem de nasıl· yalnız taş

lardan yapılmış wetler kullana
rak ..• 

B u mahzenler temizlenlrk~n 
• hep taş Aletler ele geçmış, 

tunçtan veya başka madenden ya
I>ılmış hiç bir bakiye bulunmamış, 
böylece burasının cilalıtaş devri in
l!aniannın elinden çıktığına şüphe 
kalmamış. Maltarun o zamanki sa
kinleri burasını bir mabet olarak 
lı:uııanırlar, ilahlarına yaptıkları 
lorgulann cevabını burada bekler-

!ermiş. Bu içiçe daireler ve deh
lizler, tıpkı bir deniz hayvanının 
helezoni kavkaası içinde sesin bü
yümesi gibi bir tesir yapıyor ... En 
derindeki hücrede saklanan kahi
nin hafif bir sesle söylediği sözler 
duvarlardan aksede ede büyük ma
ğaranrn ağzına müthiş bir nida ha
linde vanrmış, dışarıda biriken 
halk ta bu sözleri kayıptan gelen 
bir emri ilahi sanırmış. Hypoge. 
um'da gördüklerimiz eserlerin taş
tan başka aletleri olmıyan ilk in. 
sanın elinden çıkmış olmasma şaş
mamak mümkün değil. Çünkü dik
kat edilince bu eserlerin o kadar 
ba.sit bir iş olmadığını farkediyo
ruı. Hatlardaki §U tenasüp ne iyi 
bir buluş ... Kapıların zeminde da
ha geniş yapılarak yukarıya doğru 
cıaraltılmalarındaki şu hafif inhi· 
na, yükselmiş bir ı.evke işaret de
ğil mi? Insan bu eserleri gördük· 
ten sonra meşhur Ingiliz edibi 
Chesterton'un: "Tarihin sabahı bi
le bize çok medenileşmiş bir insan· 
lık gösteriyor." sözlerini pek haklı 
buluyor. 

H ypogeum'dan çıktıktan son
ra adanın cenup sahiline ya 

kın bir sırt üzerindeki Hagiar Kim 
harabelerine gittik. Maltız dilinin 
bu Hagiar Kim'i arapçanın Hacer 
Kaim'i olmalıdır. Yine ilk insanlar· 
dan kalma başka bir mabet, yalnız 
yeraltında değil, büyük taşları dol
ma ve menhirler gibi yığmışlar, 

böylece ayin yerleri, hücreler mey
dana getirmişler. Burası için Mi
lattan evvel 3,000 sene evveline ait 
tir diyorlar. Malta müzesinde gör
düğümüz taştan oyulmuş çok şi§· 
man kadın heykelleri hep burada 
bulunmuş. Anlaşılan o zamanın in· 
sanlan şişmanlara taparlarmış, 

bulunan putların yedisi de şişman
dır ve ekserisi kadın heykelidir. 
Dönüşte adanın eski payitahtı o

lan Citta Vecciya':1an geçtik. Mal· 
talılar buraya Medine diyorlar, çok 
eski bir şehir, Miladın 58 inci se
nesinde Havarilerden Sen Pol'ün 
gemisi Malta kıyılarında kazaya 
uğramış. Canını kurtarabilen Sen 
Pol, bu şehre sığınmış. Maltalılar 
o zaman hıristiyan olmuşlar. Bu
rada ilk hıristiyanlarm gizlenerek 
ibadet ettikleri bir yeraltı mezarlı· 

ğı var. Burasını da gezdik. Elimiz
de mumlar bekçinin arkasından yer 
altına daldık. Bu öteki gibi değil, 
çok korkunç ... Bu dehlizlerin iGine 
bir insan zor sığabiliyor, arasıra 

iki büklüm olmadan ileriyemiyoruz. 
Bekçi mumun titrek ışığını yan ta
raftaki deliklere doğru uzatarak: 
"Burada yatarlardı, şurada çocuk
larını uyuturlardı, §U köşede ek
meklerini pişirirler, şuraya ölUleri
ni gömerlerdi..." diye anlatırken 

biz hakikaten mezara girmiş gibi 
ürperiyoruz. 

C itta Vecciadan çıktıktan son 
ra şoför solumuzda kalan 

bir kasabanın kilisesini göstererek: 
"Dünyanın en büyük kubbesi işte 

budur ... " dedi. En büyüğü değil am
ma en büyüklerinden biridir deme-

li idi. Çünkü bu Musta kilisesinin 
kubbesi dünyada üçüncü"olarak ge 

lir. Kesirleri bırakarak söyliyelim, 
başta 43 metre kutur ile Romanın 
Pantheon'u, sonra 41 metre ile yi
ne romanın Sen Piycri, ondan sonra 
işte bu Musta kilisesinin kubbesi 35 
metre ile üçüncü olarak sıralanır. 
Bizim Ayasofyanm kubbesi ise 
Londranın Sen Polilnden sonra sa
yılmak üz.ere, 31 metre kutur ile 
beşinci sırayı alır. 

ı- lstanbul Planı 
Temmuzdan Bir 

Baıhyarak Süratle 

Hazırlanacak 
Istanbulun istikbaldeki imar tar

zının tesbitine müteallik planı hak
kındaki tetkikler ve hazırlıklar biti
rilmiştir. Mütehassıs Prost, bir tem
muzdan itibaren plan çalışmalarına 

başhyacaktır. Bu çalışmalarda ken
disine, belediyem!z tarafından tayin 
edilecek ihtisas ve istişare komisyon
ları adlı, iki komisyon yardım ede
cektir. Komisyonlarda doktor, mu
harrir, tüccar, ziraatçi vesaire gibi 
muhtelif meslekten zevat bulunacak 
ve bunlar vali ve belediye reisi Mu
hittin Ustündağ tarafından tayin e
dilecektir. Komisyonlara, ayrıca muh 
telif vekaletlerden milmessiller işti
rak edecek, planın yapılışında, men
eup olduklan vekaletlerin fikirlerini 
evvelden söyliyeceklcr ve böylece 
sonradan yapılacak bir itirazın önil 
alınmış olacak, plan çabucak ve tam 
bir şekilde hazırlanacaktır. 

a 

IK{ o 
Son Günlerin Eserleri 

~~Nelerdir?~~-'-""~ 
"TAN,, bugünden itibaren bir "Kitaplar,, aütunu açıyor. Bu kı1ımda memlekette ~ 

ne,riyat hayatı, tetkik, tahlil ve tenkit edilecektir. Bütün neıriyata temas edile- t 
cek, kitapların ve eserlerin nevilerine göre, ilmi, edebi ve yazılı, kıymetleri arQftr ı 
rılacak, telif ve tercüme eserlerden bahseclilecektir. 

• • • Bu vazifeyi üzerine alan "Dil, Tarih ve Coğrafya,, F akülteai doçentlerinden Dr. t 
Tahsin Banguoğlu bugün ilk yazısına bQflarken eliyor ki: ~ 

Bu sütunlarda kitap tenkitleri yapmıya başlarken müsbet konu,mak kararile ~ 
hareket ediyorum. En kötü münekkit bile, müabet konuşma sahcuıncla kaldıkça 
bazı kıymetleri tebarüz et tirebilir ve bazı sakatlık-

lara iıaret edebilir. T enki eli çığırından çıkaran ter-
biyuizliktir.F akat münek kit ekıeriyetle kendi ter-
biyesizliğinden değil, ter biyuizliklere mukavemet 
edemediği için çığırından çıkar. Çıkmamıya çalı1a· 

cağız. 
~~~"" 

"ihtiyar 

Dost .. 
Yazan: Halit Ziya Uşak· 
lıgil CümhuriYet Matbaa· 
sı İstanbul 19 3 7 

H alit Ziya uzun senelerden. 
beri vakit vakit yazdığı ma 

kalelerden bazılarını kitap halinde 
neşrediyor. Değerli muharririn ga
zete kolleksiyonlannda kalmış olan 
bu yazılarının toplanması klitüpha 
nemjz için bir kazançtır. Bu vesile 
ile de birçoğunu göremediğimiz bu 
makalelerde onun vakur ve itina!ı 
üslfibiyle tekrar başbaşa kalmak 
fırsatını buluyoruz. 

Bu makaleler bir "ihtiyar dost" 
la mülakatlar §eklinde yazılmıştır. 
Muharririn küçlik muicaddemesin
de söylediği gibi bunlar "makale 
şeklinde hikaye veya hikaye şek
linde makaleler" dir. Kitabın so
nundaki bibliyografi listesinde 
"fantaisie humoristique tarzında 
ve gilnün vakalarından mülhem hi
kayeler" diye tavsif olunuyorlar. 
Hakikatte bu yazılar muharririn 
zaman zaman muhitten ve siyasi, 
içtimai hadiselerden aldığı intiba
lar üzerine yaptığı mülahazalardan 
ibarettir. 

Ihtiyar dost, küçük bir sayfiye 
köyüne çekilmiş, kitapları ve çiçek 
lerile meşgul hakim vedurbin bir 
adamdır, geçen devrin ileri fikirli, 
geniş bilgili, kibar fakat pasif ve 
münzevi nadir tiplerinden biri. Mu
harrir ne zaman muhitin ümit kın
cı nadanlığını, memleketin ve dev
letin yeis verici inhilalini gösteren 
hadiseler önünde kalsa hemen bu 
biricik dostunu ziyarete gider. Bu, 
ona hadiseyi geniş bir felsefi gö
rüşle teşrih eder, işi, çarelere de
ğilse bile pasif, fakat nikbin noktai 
nazarlara bağlar. Bu, muharriri te
selli eder ve avutur. 

Ihtiyar dost, Halit Ziyanın kenCii 
ihtiyarlığıdır. Yeşil köyde çiçekleri, 
torunları ve kitapları arasında ya
~11yan mütefekkir, zarif, çelebi ve 
nüktedan ihtiyarı hiç yadırgamıyo 

ruz. Şahsiyeti, fikri faaliyeti en 
ağır bir tazyik altında cereyan et
meğe çalıştığı bir devirde teşekkül 
etmiş olan muharrir içtimai hızını 
inkişaf ettirememiştir. Gerçi hika
yelerinde umumiyetle göze çarpan 
içtimai pasifliğin başka sebepleri 
de vardır. Tab'an mücadeleci olını
yan ve mizaç itibarile titiz ve çok 
temiz olan Halit Ziya muhitinin 
levsini üzerine sıçratmaktan fevka
lade içtinap etmiştir. Sonra onun 
sanat telakkisi, sanati bir mücade
le vasıtası olarak kullanmak değil, 
belki sanat eserini insanları güzele, 

iyiye ve doğruya götürecek hayır. 
kar bir ruh gıdası olarak vermek 
istikametindedir. 

• htiyar dost Halit Ziyanın 

1 "llemleket meseleleri hak
kında ki fil~rlerine ve içtimai mey
line nisbeten en açık üade verdiği 
bir eseridir. Muharrir Meşrutiye
tin verdiği nisbi fikir serbestisin
den istifade ederek bu manzara 
karşısında duyduğu acıları ifade. 
ya başlıyor. Gençlikte nadanlığı, 
riya ve haset, memleketin iktısa.di 
yıkılışı, siyasi boğuşmalar ve saire 
ve nihayet umumi harbin açlığı ve 
sefaleti ona mevzu teşkil ediyor. 1n 
kılaptan sonra da vakit vakit ka
dın, terbiye ve musiki gibi bahisler 
üzerinde duruyor. Yazılarında dai
ma ileri fikirleri temsil eden Halit 
Ziya sistemli bir mütefekkir değil
dir. Içtimai mülahaza.lan tesbitler, 
telehhüfler ve temennilerden ibaret 
kalıyor. Ancak bu makaleler mu
harririn memleket ve kültür mese
lelerine karşı ne kadar samimi ve 
hisli bir alaka beslediğini ve mua
sırı olan bazı hodbin endividüalist
lerdcn ne kadar başka bir adam ol
duğunu gösteriyor. 

•ı htiyar dosttaki ~IUp konuş· 
ma mevzuuna gore yer yer 

büyük farklar göstermektedir. Dai. 
ma metin, daima itinalıdır. Fakat 
hafif bir fantezi üslflbuna Halit 
Ziya hiç bir zaman bürünememiş. 
tir. Yirmi seneden fazla bir zama
na serpilen bu makalelerde muhar
rirdeki tedrici lisan tekamülünü de 
en bariz bir şekilde görüyoruz. An
cak materyel değiştirmek onun üs
lubunun ağırlığını ve yüklülüğünü 
giderememiştir. Nisbi fark tUrkçe
de daha az kelime bulabilmesinden 
ileri geliyor. 

lhtiyar dostla daima elemli ba
hisler üzerine konuşmuş olan mu
harrir Cümhuriyetin onuncu yıldö
nümü ve 1935 Çocuk haftası için 
yazdığı son yazılarında, bütün öm
rü memleketinin felaketlerini gör
mekle geçmiş bir ihtiyarın yeni açı
lan ümit dolu bir devirde şen, canlı 
ve hür torunlarını seyretmekle 
duyduğu saadeti ifade ediyor. O bu 
saadeti kendi yaşındaki insanların 
hepsinden daha samimi ve derin o
larak yaşıyor ve şüphesiz bu saade
te en çok layık olanlardan biridir. 

Yürekler 

Acısı 

Yazan : Necdet Rüştü 
1i l k ü Basımevi İstan
bul 1937 

Y illardanberi mizan gazeteıe
rine bol bol manzum hikaye 

ler yetiştiren Necdet Rüştü bun. 
lardan "Yurttan Hikayeler'' diye 
ayırdığı bir kısmını da yukarıdaki 
isim afünda toplamıştır. Bu kitap
ta Anadoludan alınmış veya Ana-

doluya adapte edilmiş birçok küçük 
hikayeler vardır. Necdet Rüştü 

modern bir destancıdır. Veluttur, 
tahkiyesi oldukça iyidir. Bizde bu 
neviden yazı yazanların da en se. 
batlısı ve en sevilmişi olmuştur. 
Şiirleri bizi bir folklör hadisesi ola
rak üzerinde durmaya mecbur edi
yor. Fakat kitabının sayfalarım çe
virirken gönül istiyor ki bu istidat 
iyi bir destancı için 18.zrmgelen da
ha birçok vasıflarla mücehhez ol
sun. Bu yazılar kısmen sawuktur
lar. Halk destanlarında gördüğü

müz mühmel ifadeler gayesiz ya
pılmamış veya gayeye uydurulmuş 
şeylerdir. Hikayeye §iir ve ahenk 
unsuru ilave ederler. Necdet RüştU
nün yazılarında bunlar hakiki sa. 
katlıklardır. Destancımızın daha 
kültürlü ve daha şair olması belki 
arzuda kalacak birşeydir. Fakat da 
ha itinalı yazsa, yazdıklanm tek
rar okusa ve şairliğinin yetişmedi
ği yerlerde bundan vazgeçse i:faha 
çok muvaffak olacaktır. 

Şehir hayatından aldığı mevzu
larla daha düzgün fanteziler yazan 
Necdet Rüştü memleket ve köyden 
aldığı mevzular için halk destanı
nın zengin unsurlarından hakkiyle 
!istifade edemiyor. Hikayelerinde A 
nadolunun trajedik romantizmi 
vardır. Mevzuları, tipleri, yaşayıı 
ve duyuş tarzını yakalayışlan mü
kemmeldir. Yer yer güzel tasvirler 
yapıyor. Fakat bu hikayeler daha 
ziyade halktan alınmış bir ahenk 
ve eda ile, bol halk tabirleri ve mo
tiflerile ne kadar daha güzel olur
du diye düşünüyoruz. 

Necdet Rüştüyü yan münevver· 
ler ve çocuklarımız okuyor. Köylü 
de okuyabilir. Halk için yapılması 
düşünülen neşriyatta ondan istifa
de edilmelidir. Bu işte halka daha 
yakın yazıcıların fikir ve veçhe ve
rilmiş eserleri yüksek sanat yazı. 
cılarmm ısmarlama ve zoraki b~ 
kitaplarından çok daha fazla mu· 
vaffak olacaktır. 

Tercüme 

Eserler 

S on seneler zarfında büyük 
kültür dillerinden türkçe. 

ye çevrilen kitapların sayısı müte
madiyen artmaktadır. Her hafta 
yeniden birkaç büyük eserin türk· 
çesini kitapçı camekanlarında göre 
rek seviniyoruz. Bu kitaplar terctl
me edilip basılabiliyorlar. Ucuzdur
lar ve satılıyor, okunuyorlar. 

Yeni neslin daha az kitap okudu. 
ğu doğrudur. Bunun sebepleri muh 
telif. Fakat yeni okuyucu nesil 
geniş bir nesildir. Sulh ve nisbt re. 
fah neticesinde tahsil misli görW
memiş bir derecede genişlemiş \19 

inkılap ilk .ınahsulUnü vermigtlr. 
Kütilphanemizin zenginleşmesi için.: 
devletçe yap:lan fedakarlıklann ya, 
nıbaşmda okuyucunun rağbeti d 
mühim bir rol oynamaya ba§l~ 

(Arkası 10 uncuda) 
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Antalya Portakalcılığı İnkişafta Aydından lspartaya 

ZEYTiNLiKLER 
iSLETiLECEK 

DE 

Bunun için 
Çalışmalara .. 
Başlandı 

- Antalya, (TAN) - İki sene evvel açılmış o

lan Tarihiye istasyonunun portakal ve müma

sili mahsullerin yetişmesinde büyük faydaları 

görülmüttür. Ayni şekilde çalışma devam etti

ği takdirde, her sene milyonlara \'aran porta

kal ihracatının milyarlara çıkacağına şüphe 
yoktur. 

Aydın, (TAN lUuhabirinden) -
Hava Kurumu, Afyon - Isparta -
Ebrrldirde bir seyahat tertip etmiştir. 
DönUşte Dinara da uğramlncnktır. Se 
ynhat llaziranm 25 inde yapılacak
tır. 

Hava Kurumu, yeni binasına ta§ID· 
mış ve ~lışmıya baı>lanuştır. 

Portakal, hububat, pirinç ve pamuğa ila· ===========-==== 
veten turfandacılık ta Antalyaya gelir temin Adapazarında 
etmektedir. Şimdi burada salatalıkların 7 - 8' 

tanesi beş kuruşa, domatesin kilosu yedi bu- yeni mezarlık 
çuk kuruta satılmaktadır ki pahalıdır. Bunun 
sebebi, o mahsullerimizin ihraç edilmesi ve Adapazarı (TAN) - Belediye, ce-

J 'Antalyadan bir görünüş batka yerlerde rağbet görmesidir. naze nakli için bir araba almıştır. Ha 
ziran başından itibaren yeni mezar-

~ Biga da ,,,, ,,,, ,,,, ~ , ~ 

~ Odun Yasağı ; 

~ Biga, (TAN) - Burada ' 
~ Haziranın birinden itibaren ~ 
" odun yasağı başladı. Bunu ~ 
~ haber alan köylüler derhal ~ 
t odunun yükünü on bq ku· ~ 
t rustan otuza çıkatdılar ve ~ 
; ya~ağın arifesinde odunla-
~ rını yüksek liyatla •att~- ~ 
~ lar. Şimdi artlk fehre blr ' 
~ çırpı bile odun gelmiyor. ~ 
~ Halkın yüzde yetmişi odun- ~ 
- suz kalmıştır. . ~ 
, Ağaç kesmek yasak edıl· ' 
; diği için piyasada kereste 
~ de yoktur. Araba yapanlarla ; 
~ marangozlar şimdilik stok -
~ malzemelerini kullanıyor- ~ 
t lar. Lakin birkaç halta son- ~ 

~ ra onlar da faaliyetlerine ni- -
r hayet vermek mecburiyetin· -
~ de kalacaklardır. Fırıncılar- ~ 
~ dan ela stok odunu olanlar -

~ azdı~ -

~ ...., """"""'""""'~ '-"'""'1" ~ 

Köprülü Mehmet Paşa-

nın Konağı Harap 
Vezirköprü (TAN) Köprülü Meh

met Paşanın tarihi konağı bakımsız 
lık yüzünden harap olmaktadır. Bu 
kıymetli eserin kurtarılması lazım -
dır. 

Mimar Ali Saim Ulgenin raporu 
rıazan itibara alınarak bu konak mü 
ze yapılırsa isabetli bir karar veril-

lran Trans·t Yolur!da 

Otobüsler·n işletme 

Töreni Y apddı 
Trabzon, 19 (TAN) - İran tran· 

Bit yolunda işliyecek devlet kamyon 
otobüslerinin işletme töreni bugün ya 
pılmıştır. Tören çok parlak olmuş ve 
yüksek tarihi ehemmiyetini ve kıy. 

metini gösteren nutuklar P.öylenmiş
tir. Merasimden sonra, otobüs ve kam 
yonetler yola çıkmışlardır. 

Umumi Müfettiş Tahsin Uzer, mü· 
fettişlik bürosu erkanı, bu otobüsler. 
le Erzuruma müteveccihen hareket 
etmişlerdir. 

Zonguldakta 
Güzel bir 

, Zeytincilik ihya edilecek lık açılmış, başka yerlere ölti gömül
Halk, asri usullerle ziraatte bulun. mesi yasak edilmitir. Burada birinci 

mıya pek isteklidir ve bu hususta ve ikinci sınıf Ucretli yerler ayrıl· 
ziraat dairesinden teşvik görmekte· mıştır. 

dir. Bilhassa Çubukboğazı yolu il- Birinci sınıf aile mezarlığı 50, ikin 
· zerindeki zeytinliklerin işletilmesine ci sınıf 30;birinci sınıf şahsi mezarlığı 

ve muhtelif yerlerde zeytinlikler ye. 10, ikincisi 5 liradır. Mezarlıkta üc-

B h tiştirilmesine çalışılmaktadır. Esa • retsiz yerler daha çoktur. Para ve. 
Q çe sen, Antalya ve havalisinin çok eski renler yerlerini tahtı tasarruflarına 

Zonguldak, (TAN) - Halkın tatil zamanlarda zeytin ve zeytinyağlarile almI§ olmaktadırlar. ücretsiz yerler 
zamanlarını geçireceği ve ailelerile şöhret kazandığı anlaşılmaktadır. deki kemikleri, belediye dilediği za
beraber oturabileceği bir bahçe ve Antalyanın şimalişarkisinde ve bir bu 
gazino bulunmadığını gözönünde tu_ çuk saat uzağındaki Mortina hara ,_ 
tan valimiz, hükumet konağı yanın- beleri arasında bulunan harap zeytin 
da.ki iki binayı belediyeye istimlak yağı imalathaneleri ve Yunanca zey
ettirmiş, yıkılan bu binaların yerine tin kelimesini taşıyan kitabe, bu eski 
deniz kenarında, Zonguldağın en gü- şöhretin maddi delilleridir. Bu iti • 
zel yerinde geniş bir bahçe vücude barla Antalyanm bol ve iyi zeytin 
getirilmiştir. Yine ayni yerde bir yetiştiren bir memleket olması pcka
çocuk bahçesi ve tenis kortu da. ya- la mümkündür. 
pılmasma karar verilmiştir. 8 k t' l"kler ·•ar · k a ımsız zey ın ı .., Yenı bahçede her a şanı, pazar 
günleri de öğleden sonra Halkevi ban
dosu çalmaktadır. 

Halk, bir bahçe kazandığından do
layı memnundur. 

Bir Genç, Tren 
Altında Pt:rçalandı 

Balıkesir, (TAN) - Buradan Kil· 
tahyaya giden tren, Pirebeyler istas
yonundan biraz Herdeki köprü üze -
rinde uyumakta olan 17 yaşlarında 
Halil adında bir genci parçalamıştır. 
Balıkesirde Kanlı Bir Hadise 
Balıkesir, (TAN) - Osman lokan

tasında garson lsmail oğlu Abdullah, 
Inönü mahallesinde Ayşenin evi
ne girmiştir. Gece yarısı kadının ba -
ğırması üzerine bekçi Osman yetiş -
miş ve kaçan Abdullahı tabanca ile 
ağır surette yaralamıştır, 

Şimdi birçok köylerde bakılmıyan 
zeytinlikler vardır. Köylü bunların 
mahsulünü daha yeşil iken toplayıp 
ucuzca sc.tmaktadır. Mevcut zeytin 
ağaçlan aşılandığı ve yeni fidanlar 
yetiştirildiği takdirde Antalyarun 
zeytincilikten de yüz binlerce lira ka 
zanacağı muhakkaktır. Bunun için 
vilayet maıkammın ve ziraat daire
sinin bu yolda giriştiği teşebbüsleri 
takdir etmemek kabil değildir. 

Adapazarında Çöp 
işi Hallediliyor 

Adapazarı (TAN) - Belediye, çöp 
meselesi hakkında şu kararı vermiş 
tir: 

Şehir civarındaki belediye arsa ve 
meydanlarındaki çukurlar çöple dol
durulacak ve Uzerlerl toprakla örtü
lecektir. 

Odun Kaçırır~ıen 
Emet, (TAN) - Ilçemize bağlı Kil 

reci köyünden Ahmet odun satmıya 
gelirken yolda llçebay Osman Dalay 
tarafından yakalanıp cürmümeşhut 
mahkemesine verilmiştir 

Muhakeme neticesinde Ahmedin o
dun kestiği tarlasının keşfine ve bey
girinin satılıp bedelinin muvakkaten 
Ziraat Bankası Emet şubesine yatı
rılmasına karar verilmiştir. 

Balıkesirde Yeni Posta Binası 
Balıkesir, (TAN) - Şehrimiz pos

ta idaresi için yapılacak yeni bina -
nın hazırlıkları ve istimlak işi bitmiş 
tir. Yakında inşaata başlanacaktır. -

Zilede Takdirname 

Alan Muallimler 
Zile (TAN)-Tokat küitür direktö

rü ilçemiz okullarım teftiş etmiş, il. 
çe kültür işyarı Necati Gögsel ile 
lstiklal okulu öğretmenlerinden Na 

1 
hide Gürses ve 1gdir nahiyesi başöğ
retmeni :Mustafa Demir Talanı gös
terdikleri muvaff akıyetten dolayı bi
rer takdirname ile taltif eylemiştir. 
man başka yere kaldırabilecektir. 

lzmir Kız Enstitüsünde 

1 Sergisi Milast Zehirli Gaz Kursları 
İzmir (Tan) - Cümhuriyet kız 

enstitüsiinde yıllık sergi açılmıştır. 
Halkın çok rağbet ettiği bu sergi bir 
hafta açık kalacaktır. Sergide tale -
benin enstitüye girdiği seneden me -
zun oluncıyn kadar vücuda getirdiği 
eserler güzel bir şekilde teşhir olun 
maktadır. 

AkyGr Köyü 
Muhtarını 
Dövdüler 

Balıkesir (TAN) - Çağış nahiye
sine bağlı Akyar köyü muhtarı Mu
rat oğlu Isa, tarlasından evine gi
derken dört kişi tarafından yolu ke
silmiş, tabanca ve çifte ile tehdit e· 
dilerek dövülmüştür . 

.Mütecavizlerden Rıza oğlu Ali ve 
Süleyman oğlu Feyzullah yakalan -
mıştır. Ibrahim oğlu Ali, 'Mustafa oğ
lu Ilyas aranılmaktadır. 

Milô.s (TAN) - Halkevinde açılan zehirli gazlerden korunma kursu 
çok rağbet görmüştür. Yukardaki resim, bu kursa devam edenlerden 
bir gurubu göstermektedir. 
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Hayatta Muvaffak 
Olmak ister misiniz? 

Gcuson isminde bir müellif hayatta muvaffakı
yetin bütün anahtarlarını aşağıdaki kitaplarda ver
miştir: 

• Müşküllerle 
Mücadele 

r-. Dr. Gauon diyor ki: 
~SON Bu eser dinamitle doldurul

~ muttur. Bunun gayesi, bir 
çok it sahipledini mahveden 
atalet ve korkaklığı .berhava 
etmektir. Bu kitap cesaret • 
lerini kaybetmek üzere olan
lara kurtulut yol ve vasıla • 
larını gösterir. Bu kitap 

mü,külleri yenmek isti.fen 
herkes için yazılmıttır. Bu kitap bot sözler, "evet 
efendim, hakkınız var,, "başüstüneler,, kitabı değil
dir. Ben bir nazariyeler kitabı değil, umumi çareler 
kitabı yazdım. Fiyatı 75 Kurut. . " 

Kendini 
Tanır mısın ? 

Dünyada en mühim şey in
sanm kendi nrlığıdır. Bü • 
tün öteki feyler teferrüat • 
tan ibarettir. Kendinizi la • 
nımak iıtiyor musunuz? 
Kendi kabiliyetinizi, kendi 
varlığınızı, kendi hususiyet
lerinizi tanımanın ve bun • 
ları iyi yolda kullanmanın 
sırrını öğrenmek istiyorsanız 

bu kitabı okuyunuz. Fi. 75 Kr. • 
Talih Sensin 

"'-Talihini tiafJCa yerlerae 
• 

~ ma. Talih bizzat seıin. Elv• 

rir ki bunu bilesin ve bun -

dan istifade edesin. Talihini 

batka yerlerde anyanlar, ha

fifler, zavallılar ve mağlup

lardır. Bu kitap size talihi

nizi öğretecektir. Fi 75 Kr. 

• 
Yeni Müşteri 

Bulmak San'alı 
Dr. Gauon diyor ki: 
''Tetkikatım neticesinde 
gördüğüm hakikat tudur ki, 

her tacir bu kitapta göster • 
diğim usulleri tatbik etmek 
suretile bir iki sene gibi kısa 
bir zaman içinde mütterile • 
rin adedini bir miıli arttı • 
rabilir. Müfteri arayıp bul-

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

Fiyatı 50 kuru§ .. 

• ideal Büro 
Bu kitap bürolarının it çı· 

karma kudretini artırmak 

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

karılabileceğini gösterir. F e
na ve yanlıt büro usulleri 
yüzünden geri kalan, hatta 
zarar eden veya batan müeı
sese!er aayılamıyacak ka· 

dar çoktur. Bu kitap, bu gibileri kurtarmak için ya

zılmıttır. Fiyatı 50 Kuruf. • Doktor Gasıon'un bu ıaylada gördüğünüz eıerlm-
ni idarehanemizden alabilir1iniz. lstanbulcla bulun
miyanlar, bedellerini poıta pulu olarak idarehane• 

miz.e gönderebilirler. 

-
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1 E K O N o M 1 1 
No. 82 Yazan: Ziya Şakir 

Halife Mansur 
Çıldıracak Hale 

Sevinçten 
Gelmişti 

Buğday Fiyatlarında 
Ucuzluk DeVam Ediyor · 

Ekmeğin de 
Ucuzlaması 

Yirmi Para !zeytin Yağı 
Muhtemel Ticaretimiz 

Haıife Mansur; Eba Müslim ta
l'afından sureti mahsusada ~ir a
danı gönderildiğini haber alır al -
ınaz, son derece sevinmişti Bu bü
Ytik fırsatı kaçırmamak için; bü
tün zeka ve dirayetini ıkullanmıya 
karar vermişti . 

Her şeyden evvel; maiyetinde 
bulunan saray erkanını, Ebu lsha
kı istikbale yollamr~tı. Eba Müsli
ınin sadık kumandanı, hükümdar 
lara layık merasim ve teşrifat ile 
karşılanmışb. 

Halife Mansur; saray dahilinde 
de parlak birtakım merasinı ic
l'aaını emretmiş; Ebu 1shakı, san
ki kendisi ile müsavi bir hüküm -
darın büyük bir elçisi J?ibi huzu
runa ka:bul eylemişti. 

E bu İshak, hediyeleri ve Ebii. 
Müslimin mektubunu tak-

4tinı ettiği zaman; halife Mansu+ 
llOn derecede memnuniyet eserleri 
röstermiş.. hediyelerin, bir hafta 
lntiddetle halka teşhir edilmesini 
emretmişti. 
Müdaı>in sarayı, artık meseıTet

ler içinde idi. Halife, E!m İshakın 
terefine büyük ziyafetler ver
ınekte; her gün· ve her gece sa
rayında birtaikım eglcnceler tertip 
ettirmekte .. ve bütün bunlar, çok 
laf ve çok samimi bir hava içinde 
cereyan etmekte idi. 

Bir gece eğlencesinde, fevkala
de neşeli görünen halife; yanıba
'1n~a otura:n Ebu lshakm kulağı
na eğilerek: 

- Görüyor musunuz. Bütün 
bunlar, Eba Müslime olan sevgi -
lllizin derecesini gösterm~tedir. 
l:ter tenezzül edip bizzat kendisi 
4'elıniş olsay~ı, o zaman kimbilir 
Jneserretimizi nasıl izhar edecek -
tik. 
Demişti. 
Ebu İshak; bu sözleri tam bır 

fırsat telakki etmişti: 
- Estağfuru1lah .. Ya, Emiriül

ınUminin ... Tenezzül, ne demek? .. 
O kim oluyor ki, sizin huzurunuz
la müşerref olmayı bir tenezzül ad
detsin... Ona, bugünkü şeref ve 
Payeyi kazandıran, sizin büyük ve 
•ehit biraderiniz, !mam !!>rahim
dir. Eğer bu zatın emir ve iradesi 
olmasaydı; Eba Müslim, değil E
ınevi saltanntını devirmek; hatta 
Emevi askerine parmnğını bile değ 
d.iremezdi. Daha hiila o köhne ka
Ytşçının dükkanında oturup. Eme
Vi askerlerinin beygirlerine gem 
d.iiterdi... Onun bugünkü mevkii ve 
ıururu, ancak sizin iltifatınızla 

kaimdir. Hele kendisine şöylece bir 
)'Üz çevirin .. görürsünüz ki.. .. 

H alife Mansur; sert bir ~l -~
şaretile, Ebu lshakın sozu

ııü kesmişti. Derhal kaşlarını ça
larak: 

- KB.fi ... Eğer bir tek söz daha 
aöylerseniz, şimdi burada kafanızı 
kestirir, Eba Müslime gönderi -
riın .... Ben hayatta ilken, (Ali Resu 
lUn vezir ve serdarı) na lakırdı 
aöyletmem. Çok teessüf ederim ki; 
~ Müslim sizin gibi iki yüzlü in
&anlar arasında bulunuyor. 

Demişti... Fakat bu sözleri ; o ka 
dar ciddi, o kadar samimi bir te
essürle söylemişti ki; Ebu İshak 
kendini zaptedemiyerek hatif enin 
ellerine sarılmış; 

- Ya, EmirUlmüminin .. ou söy
cliğiniz sözler hakikat mı? .. 

Demişti. 
Halife Ma:nsur, hiç tereddüt et

lneden: 
- Bunların tamamile hakikat 

Olduğunu size anlatmak için, şim
di kafanızı kestireyim mi? .. 

Diye cevap vermişij. 
O zaman Ebu İshak, büyük bir 

l&Vinç ile ellerini semaya kaldıra-
1'8.k: 

- Ylrab! .. Hakikati, benim gi
bi aciz bir kulun vasıtasile izhar 
ettiğin için sana nasıl şükrede

)Ün .... EmirUlmUminin ile onun sa 
«ık kumandanı arasına giren fesat 
tdara linet olsun. 

Oednrten sonra; bUyUk bir saf
lıkla aradaki dedikodulardan bah-

setmiş .. bunlara nihayet verilmesi 
için, ne mümkünse yapılmasını ri
ca eylemişti. 

Halife Mansur, sevincinden çıl
dıracak hale gelmişti. 

- Eb& Müslim gibi, hayatımı 
ve saltanatımı kendisine borçlu ol
duğum bir adamla aramıza soğuk
luk koyan müfsitleri, Allah kah -
retsin. Yarın görüşelim. Bu haina
ne fcnalık'lann önüne geçecek ted 
birlere girişelim. 

Diye cevap vermişti. 

Ertesi gün, halife Mansur ile 
Ebu İshak arasında uzun 

bir müzakere cereyan etmişti. 

Mansur, hakikaten mahirane söz
ler söylemiş; Ebu İshak gi=>i zeki 
ve muhakemeleri kuvvetli bir ada
mın biltUn kanaatlerini kendi lehi
ne evirmişf. 

Ve .. bu müzakere hitam bulup 
ta Ebu lshak kendisine tahsis edi
len daireye çeidlirken; son hükmü
nü vermiş: 

- Yazık.. Eba Müslimin kalbi
ne, lüzumsuz yere bu kadar şüp
he vermişler ... Eba Müslim, derhal 
fikrini değiştirmeli. Gelip. halife -
nin elini öpmeli. Bütün müfsitlerin 
de yüzüne tükürmeli. 

Demişti. 

Git! .. Fakc,.t, derhal onıın 
kalaaını kes ... 

Ebu 1shakı Müdayin kasabasın
da, Halifeye mahsus saray

da bir ay kadar misafir kaldıktan 
sonra, artık avdet için Mansurdan 
izin istemişti. 

Halife Mansur; Ebu lshakı, fev
kalade merasimle üç konak mesafe
ye kadar teşyi ettirmişti. Ve ayrı
lırken de: 

- Eba Müslim'e söyle ... Onu, o 
kadar özledim ki; eğer haiz oldu
ğum hilafet sıfatı olmasa, ben o
nun ayağına gideceğim. Yüzyüze 
konuşarak aradaki fena zan ve zi
haplan tamamiyle izale edeceğim. 

Demişti. 
Ebu Ishak; kalbinde, Halife a

leyhinde en küçük bir şüphe kalma 
dan, Rey şehrine avdet etmişti. E
ba Müslim, kendisini orada bekle
mekte idi. 

Ebu Jshak doğruca Eba MüsJi_ 
min nezdine giderek, bir ay zarfın
da Halifeden gördüklerini ve işittik 
lcrini, en ehemmiyetsiz şeylere va
rıncaya kadar nakletmi~; ve sonra 
da: 

- Ben.. Emirülmüminin sana 
karşı buguz adavet beslediğine dair 
en küçük birşey hissetmedim. Bila
kis; sana karşı, derin bir minnet 
ve emniyet beslediğine kanaat ge
tirdim ... Bana kalırsa, artık dedi
kodulara ehemmiyet vermemeli ... 
Hatta, arada müfsitlik ve münafık. 
lık edenlere, derhal hadlerini bil
dirmeli. 

Demişti. (1) 
Ebu lshakın bu sözleri, Eba Müs 

l.imin üzerinde, çok iyi bir tesir hu
sule getirmişti. Artık; halife Man-

( 1) Baz ıeski Arap tarihleri; Ha 
life Mansunın, birçok ihsanlar \'e 
vaitlerle Ebu lshakı kendine cel 
bettiğinl ve bu vasrtta Ue Eb& Müs 
ilmi iğfal eylediğini iddia ederler. 

Buğday fiyatları gün geçtikçe ucuzlamakta devam ediyor. Pi
yasaya hergün fazla mal gelmesi ve ihracatın azalması, fiyatların 
önümüzdeki haf ta içinde daha yirmi para kadar düteceğini gös
termektedir. Bir haf tadan beri batlı yan tenezzül, ekmek fiyatları
nın da ucuzlamuım icap ettirecek bit vaziyet husule getirmittir. 
Narh komisyonu da fiyat düş

künlüğü üzerinde tetkikata başlamış 
ve ay başına doğru ekmeklerin yirmi 
para kadar ucuzlatılması ihtimali art
mıştır. 

Evvelki gün şehrimize piyasa
da satılmak üzere yirmi yedi va
gon buğday, üç vagon çavdar ile 
iki vagon arpa gelmiştir. Aynca 

Meyvelerin 
fstahı iç n 
Tedbirıer 

Ziraat Bankası namına da dokuz va- Memleketimizin kalite ve cins iti

Türk zeytinyağlarının iyiliği, ban. 
lann dış memleketlerde konserve sa
nayiinde kullanılmasına yardım et
mektedir. Az asitli ve cüzi istearinli 
yağlarımıza hariçten çok talip çık
maktadır. Geçen seneki mahsulün az
lığı yağın pahalılaşmasına sebep ol
muştur. Bu sene mahsul iyi çıkarsa 
Isveç konserve sanayii için memle
ketimizden fazla miktarda zeytinyağ 
istenilecektir. Isveç için yağlarm 2 
yüz kiloluk demir bidon veya fıçı, ya
hut 500 kiloluk varillerle gönderil. 
mesi ve yağın 1,5 tan fazla asitli ol
maması şarttır. 

surdan, kendisine hiç bir fenalık 
gelmiyeı ~gın 

. gon buğday getirilmiştir. Haydarpa- bariyle ikinci derecede sayılan mey
şa silolarında depo edilen bu mallar valarının ıslahı için Ziraat Vekaleti 
stok olarak muhafaza edilmekte- bazı yeni tedbirler almıya ~aşlamış-

Patateslerin 
Standardı 

- Şu halde .. Bizim, kendisini zi
yaret ederek eıım oµınemı.z 11.:c.1.ı.ı t:L. 

ti. 
Demişti. 

Fakat, Eba Müslime en samimi 
sadakat ve muhabbette nıw 

but olan, Saray Nazırı (Berk) ile 
hususi katibi (Malik bin Haşim) 
onun bu fikrine itiraz etmişler; 

- Az zamanda, bu kadar tecrü
be gördük. Insanların gösterişlerine 
aldanmak caiz değildir. Bahusus 
senin gibi büyük mevki sahibi olan 
!ar, babasına bile kolay kolay iti
mat etmemelidir. Hele biraz daha 
sabret. 
Demişlerdi. 

Eba Müslim bu sözlere hak ver
mekle beraber fikrinde ısrar et -
mişti. Hatta; 

- Daha fazla ihtiyat gösterirsek 
korkaklığımıza hamlolunur. Herşe
yi mukadderata bırakmak, en doğ_ 
ru harekettir. 

(Arkası \'ar) 

dir. Evvelki gün yumuşak ve sert tır. Muhtelif mıntakalarm yaş ve ku 

1 
1 k ·hr t Ticaret odasının evvelce verdigwi buğdayların alıcısı pek azdı. Fiyatlar ru m.ey.va ar.mı .ıslah etme '. ı aca a 

1 ı 1 k f d nl k'- karar üzerine patateslerin standardi-da evvelki güne nisbetle 2 _ 3 para e verış ı nevı en artırma , ı a ı nı.r 
ksandı y 

1 
mısır çavda . meyva istasyonları tesis etmek üzere ze edilmesi temmuz ayından itibaren 

no · anız ' . . r aynı ziraat bütçesine 630 bln lira tahsisat başlayacaktır. Evvelce de yazdığnnız 
fiyatları muhafaza etmıştır. Arpalar vazolunmuştur. Bu para ile meyvala- gibi, ilk mahsul turfanda olduğundan 
da dahi 1 - 2 para kadar oynaklık rmuz için hertürlü teknik işler yapı_ ve kawbuklan tamamile n_ıantarlaş
olmuştur .Piyasanın durgunluğu ve ıacaktır. Mcyvacıhğmuzm inkişafı ma.dı~~an bunla~ 75 k~lol~k ~.u
gitgide gevşekleşmesi daha ziyade halinde yaş meyvalarımız ihracat v~l.~ ıçın~e .nakledıl~elcnne .ımk~." 
çavdarlı mallar üzerinde tesirini gös maddelerimiz arasında ehemmiyetli gorulememıştir. Tazelık hasebile bu· 
termektedir. bir yer tutacaktır. Bilhassa Almanya, yük -~balajları~. ~~t~t~~eri bozabi-

Hayvan Borsasında 

Kuzu Satışı 

Evvelki gün hayvan borsasında 

fazla miktarda kuzu satılmıştır. 

Kuzuların çoğu Anadolu malıdır. 

Satılan miktar. 4067 baştır. Bu 
miktar .82112 kilo tartmıştır. Va
sati olarak kilosu 21,81 kuruş

tur. Aynca kilosu 20,77 kuruştan 

21449 kiloluk 474 baş beyaz kara
man, 19,91 kuruşta:n 27567 kilo da 
652 baş kızıl karaman ve 6208 kilo 
230 baş dağlıç ile 8 keçi, 68 öküz, 6 
inek, 14 dana, 7 manda satılmıştır. 

Lehistan, Çekoslovakya, Macaristan lecegı de odaca ?~şu~ulmuş ve bu sa. 
memleketimiz için daimi alıcı vaziye- heple standard ışı yıne odanın kara. 
tinde bulunmaktadırlar. Bu ehemmi- rile geçiktirilmiştir. Yoksa bir refi. 
yetli işi bugüne kadar rakipsiz olarak kimizin yazdığı gibi bu iş (vakti iha 
Bulgaristan başarmaktadır. Bulgar- ra) bırakılmış değildir. 
lar büyük elma bahçeleri tesisi için 
çalışıyorlar. Büyük harpten evvel ipek Endüstrimiz 
Bulgarlar Türkiyeden taze sebze it- Dünya suni ipek sanayii gittikçe 
hal ederlerdi. Halbuki son on sene inkişaf ebnektedir. En fazla suni i· 
içinde Balkanlarda en kuvvetli sebze pek yapan memleketler Japonya, A
ihracatçısı mevkiini kazanmıştır. 1- merik3, lngiltere, Almanya, ltalya
talya, Macaristan, Çekoslovakya ve dır. 1936 senesinde en fazla istihsal 
kısmen Almanya Bulgar sebze ve yapan 285 milyon libre olarak Japon· 
meyvalannın mUşterisidirler. Çekos- .yadır. Bu miktarın 33 milyonu ihraQ 
lovakya Kanada gibi uzak yerlerden edilmiştir. 
bile elma ithal etmektedir. 

Yumurta 
Odun 

AmbalCiiında 

Talaşı 

Yerli Mallar Sergisi 
için Hazırllk 

Galatasarayda temmuzun yirmi 
yedisinde açılacak olan yerli mallar 
se~isinin on iki ağustosa kadar açıJC 
bulundurulması kararlaştırılmıştır. 

Barometre Gibi Hastallklar 

Ihracat için samanlı ambalajla sev
kedilen yumurtaların saman amba -
lajı içinde fazla sıcak havaya marıız 
kaldıkları anlaşılmıştır. Bu ambalaj
ların yerine odun talaşı kullanılması 
Ticaret odasından yumurta ihraç e · 
den mıntakalara tavsiye edilmiştir. 

Serginin tevziat planı hazırlanınıı 
olduğundan iştirak edeceklere, yerle
ri bugünlerde gösterilecektir. Sergi
ye iştirak edenlerden arzu edenler 
paviyonlarını lzmir fuarına naklede
bileceklerdir. 

lfava<laki değişiklikleri önceden 
hissetmek ya51yan cisimlerin hep -
si için tabii bir hassa olsa gerek • 
tir. Nebatlarda bu hassarun me\'
cut olduğu, 1'imdiki halde, muhte
meldir . .Fakat, tabii halde ya~ıyan 
hayvanların, lıa,•adaki ~artların de 
ğişeceklerini hayli zaman önce -
den hissettikleri epeyce anlaşılmış
tır. G~en sene tsveçJi bir alim At
las denizinin içindeki balıkların 
ı;arktan garlıa hicret etmelerine ha 
karak, geçen kış mevsiminin o de
nizin şa:rkmdald memleketlerde 
~iddetli olacağını daha önceden ha 
her vemıişti ... 

Hayvaıılar tabii halden çıkan -
lı1) ta insanların arasında yaşamı 
~·a alıı,tırıl<lıkça, ~oğu bu has
sayı kaybederler. Çünkü tabiatin 
onlara vercliğ! ve havanın değişme 
Jerini önc~den haber veren hassa, 
hayvanm gıdasını ve havaya kar 
şı mukavemetini hazırlaması için 
dir. lnsanlann arasında ya~ıyan 
hayvan böyle şe~·ler i~Jn tasa ~ıek
mediği için o türlü hassaya ihti -
yacı yoktur ... 

İnsanlar lla medeni oldukça - ga 
liba, bazı antropoloji alimlerinin 
dedikleri gibi, "ehli,. hayvan ol -
duklanndan _ havanın değişmeleri
ni ancak icat ettikleri barometre 
gibi aletlerden anlarlar, yahut tel 
graflardan ha.her alırlar. Aletler 
de pek az önce haber verirler, tel 
graflar ise çok defa hiç gelmezler. 

Medeni insanlar da buhınmıyan 
bu hassanın medeniyetten en·elld 
ecdadımızda bulunup bulunmadı -
ğım pek iyi bilemiyoruz. Ancak 
bazı hastalıklar \'ardır ki. bunlar-

dan birine tutulan insanlar da ha 
\'adaki değişmeleri önceden, hem 
de hava aletlerinden daha önce, 
hissederler. 

Acaba hastalık insanı "ehli,, hal 
den ~ıkarıyor da medeniyetsiz ha 
le mi götürüyor? Bunu söylemek 
hiç te doğru olamaz. 

Çünkü o de~rişmeleri herkesten 
önce hisseden sinirlUer, beşeriyetin 
"tuzu, biberi,. , medeniyetin de 
heryerde rehberi sayılırlar. Ha
\.'anm değişmelerini önceden)ıisset.. 
tikleri gibi, insanların da terakki 
etmesini. medeniyette ilerlemesini 
temin eden onlardır. 

Romatizmalıların da havanın de 
ğişece~ini barometrelerden önce ha

ber verdiklerini bilirsiniz. Kendi ız 
tıraplarile uğraşan o zavallılara da 
elbette medeniyetsiz denilemez ... 
Sonra ha\'aJUn değişmesinden daha 
birkaç gün önce ciğerlerinden kan 
çıkaran ,·eremliler de medeni in -
sa.nlardır .. Bacaklara musalh~t olan 
\'e Kra.mp denilen şiddetli ağrı ile 

burkulma da havanm değişeceğini 
birkaç gün önceden haber verirler. 

Bir de damar hastahkları ha
vanın değişeceğini önceden haber 
verirler. Zaten bu meseleyle ·neş -
gul olan alimlerin fikirlerine göre 
bu hassa. asıl damarla.rııruzda bu
lunur. Havadaki, elektrik cereyanı 
damarlanınıza girer, kanımız üzerL 
ne tesir eder de, vücudümüz bu su 
retle değl§omelerl önceden hisseder. 

Bu nazariyeyi, ~imdilik, kabul et 
meseniz bile, tanıdığınız sinirliler 
ve romatlmıablar ha\'anm değişe -
ceğini sl.7.e önceden haber verir -

le.ne onlara inaama\'ISIDIZ. 

Fuar Komiseri 
ızmir, (TAN) - 937 İzmir Enı..t!r

nasyonal Fuarı Komiserliğine lktısat 
Vekaletince, vekalet mürakıplarmdan 
Bay Suat Şakir tayin edilmiştir. 

Bu vazife birkaç senedenberi İzmir 
Ticaret Odası Umumi Katibi Mehmet 
Ali tarafından yapılıyordu. Vekaletin 
bu yeni kararı burada memnuniyetle 
karşılanmı.:ıtır. 

Ödünç Para 
Verenler 

Odünç para veren müesseselerin he 
sap bilançolarını Ticaret odasına gös 
termeğc mecbur oldukları cihetle mü 
esscseler kanunun bu icap1anna uya 
rak dünden itibaren hesaplarını Tica
ret Odasına getirmeğe başlamışlar -
dır. 

Çiçek Soğanları 
Ana.dolunun muhtelif mmtakalarm_ 

dan ve ezcümle Konya, Balıkesir, İz
mir, }{ütahya mmtakalarmdan top. 
lanmakta olan muhtelif çiçek sovan
lanndan bin beş yüz kilo Felemenge 
ihraç edilmiştir. Felemenkte cinsleri 
ıslah edilen bu sovanlar arasında 

Türk lale ve sünbülleri de bulunmak
tadır. 

Pul, Para ve 
Fotoğraf Sergisi 

Nevyorktan Ticaret odamıza gelen 
bir mektupta, bu sene Eyliılde açıla
cak ve 1940 senesi sonuna kadar de
vam edecek olan pul, sikke ve fotof 
raf sergisine, iştirak cbnemiz teklif 
~dilmiştir. 

Boynuz ve Kuru 
Üzüm istiyorlar 

Bazı Alman ithalat firmaları mem 
leketimizden boynuz, kuru üzüm (tip 
12), defne yaprağı, fındık, her nevi 
kuru üzüm, incir, ipek, iplik satın al
mak için müracaat ebnişlerdir. Bun
dan başka bazı Alman ihracat firma
ları da Türkiye ile her nevi malrlne. 
spor levazımı, emaye levhalar ve sa
ire üzerinde iş yapmak için vekil a
radıklarını bildirmişlerdir. 
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Son Yangınla lstanbulda Bir Harabe Daha Doğdu 

T A N ================================================= 21 - 6 - 937 

( Sporda na Mbaat) 

Gençlerbirliği 

Galatasaray 
(Başı 6 ncıda) 

Penaltı 

Y irminci dakika.da, Haşim iç
te oynadığı bir sırada soldan 

derinlemesine akan Galatasaraylı

ları durdurmak üzere atılan Anka. 
ra muavinine doğru bir §Üt çekildi. 
Top Kadrinin karnına doğru çarp. 
tı. Bunda Kadrinin katiyyen kasdi 
yoktu. Böyle olduğu halde hakem 
penaltı vermeyi münasip gördü. 

Çektiler, ikinci golü kaydettiler. 
Beklemedikleri bir zamanda ve 

ummadıkları bir vaziyette penaltı 
cezasına çarpılan Ankaragüçlülerin 
o dakikadan sonra gayretleri de 
çarpıldı. Beraberlik ümidinin dahi 
çok uzakta olduğu kanaati çocuk· 
ları hayli şaşu1.mıştı. 

a 

D«Oli LAIWIL LA~ 
Son gün erin eser

leri ne erdir? 
(Başı 7 ncide) 

tır. Dokuz sene zarfında Latin 
harflerile basılan tercümeler kemi
yet ve keyfiyetçe ondan evvelki 
doksan senelik tercüme külliyatı
na yaklaşmaktadır. 

Muhtelif Avrupa dillerinden çev
rilen edebi eserler bu neşriyatın en 
büyUk kısmını teşkil ediyor. Fran
sız edebiyatı mahsulleri hala ekse
riyeti teşkil etmekle beraber İngi
liz, İtalyan ve bilhassa Rus edebiya 

nakaşa devam etmekte bulunmuş-
tur. Doktor Vedat bu yanlışlar 

gösteriyor. Ancak kendisi de doğ
ru, fakat güzel olmıyan tercümeler 
yapıyor. Nasuhi Baydarın hataları 
dikkatsizlik eseri gibi görünmekte
dir. So ntercilmesi hakkında şu da-

kikada tahkikine imkan bula-
madıi;ımız bu ciheti bir tarafa bı· 
rakıp şurada tesbit edelim ki mü
tercim bu işle uğraşanların pekço
ğundan daha iyi türkçe yazıyor. Za 
ten bir roman için küçük tercüme 
hataları bir ilmi eserde olduğu ka
dar mühim olmazdı. 

ı-BAŞMAKALEDEN MABAT 

"" Dün ıabah itlaiye yangın yerinde son kıvılcımları ıön dürmiye uğraşıyordu 

Maamafih birkaç hücum yaptı. 
lar. Üç tane korner de kazandılar. 
Oyunun nihayetıenmesine on beş 
dakika kala Gençlcrbirliğinin sıkı 

bir hücumu daha açıldı. Ortadan ka. 
le ağzına i{adar dayanan bu hücum 
.,esnasında çekilen ilk şilt, gayrikas· 

tındann tercümelerin de çoğalması 

memnuniyet verici bir şeydir. Bu 
sonuncuların çoğu fransızca üze
rinden dilimize geçiyorlar. Edebi e
serlerin tercümesinde bu cihet ha
tırı sayılır bir mahzur olmakla be
raber bu yoldan itina ile yapılmış 
çevirmelerden daha çok zaman is
tifade etmeğe mecburuz. 

Dünya 
Sesimizi 
Duymalı 

• 

BEŞIKT AŞ YANGINININ ACIKLI BitANÇOSU: eli oln.rak Galatasaray oyuncusunwı 
koluna dokundu. Hakem düdük çal. 
madığından oyuna devam edildi. Bir 
saniye sonra bir şilt daha çektiler. 
O da yandan ele çarptı. Hakem öy
le vaziyetlerde kast olmayınca pe
naltı verilmiyeceğini farketmişti. 
Amma, ayni şekilde Gençlerbirliği 
aleyhine penaltı vermiş bulunuyor. 
du. 

Zengin ve ihtiyar e·r dın 
, 

ile 32 E 
Geç haber verildi 

ltf aiqe gelince 
Su bulamadı 
Evvelki gece Be9iktaşta, koca bir mahalleyi 

yahyan yangın, bize, eaki Hocapa9a, Cibali, 
Fatih ve buna benzer diğer büyük alev facia
larını korku ile hatırlattı. Ve maalesef bu aon 
faciayı dün ilk defa olarak dünkü "TAN,,da 
okudunuz. 

Otuz iki evin yanmaaile, bir kadıncağızın 
alevler arasında kül olmaaile neticelenen aon 
facia hakkında "TAN,, muharriri mahallinde 
tahkikat yaptı. Şimdi sözü muharririmize 
verıyoruz: 

Evvelki gece saat ikiyi 49 dakika geçe Beşiktaşta 

1 
""-

Hakemin o dakikada doğru düşU. 
nü§Uniin gadrine uğnyan Gençler-

~ birliği oyuncuları maçın sonuna ka. 
dar başka mUhim bir fırsat elde e. 
demeden çalıştılar. Hakem son dü
dilğünü çaldığı vakat Galatasaray. 
lılar 2 - O galip vaziyette idiler. 

BEŞiKTAŞ 
Dün Beşiktaş A, B ve genç ta

kımları Beykoza giderek Beykoz 
takımları ile oynamışlardır. Ne
ticede 2 - 3 Beykoz galip gel
miş, B takımları 2 • 2 ye ve 
genç takımlar da 1-1 bera;bere kal-

mıalardır. 

Dünkü Atletizm 
Istanbul Atletizm Ajanlığı tara

fından tertip edilen seri müsaba
kalardan ikincisi dün Taksim sta
dında milli küme maçından evve. 
saat 14 te yapıl1.. •. 

Pistin çok bozuk olması yüzün
den alınan derecelerde bir fevkala
delik olmamakla beraber neticeyi 

, yazıyoruz: 

ıoo Metre: 
I Hal\ık (G.S.) 11.1,5 
II Kaum (G.S.) 

Uzuncaovada Türkali mahallesinde bir yangın facı
ası olmuş ve alevin amansız dili, Asmalıkahve so
kağındaki bütUn evleri yalayıp yutmuştur. Bilançosu 
bir ölüm, 3 yaralanma, 32 evin yanması 150 ailenin 
açıkta kalınası ve on binlerce liralık eşyanın yan
masile kapa.nan bu facianın genişlemesinde, yangı
nın ancak dört ev yandıktan sonra itfaiyeye haber 
verilmesi ve o semt evlerinin tamamen tahtadan ya
pılmış olması gibi mühim sebepler amil olmuştur. 

Kadıncağız enkaz arasından kırık b& 400 metre: 
I Galip (G.S.) 54.3,5 

Sabah saat yediye kadar devam e
den yangın Uzuncaova mahallesinde
ki 14 numaralı tahta evden çıkmıştır. 
Kapıcı Mehmetle hissedarlarının sa
hip bulunduklan bu evin alt katında 
hamal Ahmet, orta katında inhis:ır 

memurlarından Hüseyin, Ust katın
da da Seniha isminde bir kadın otur
maktadır. Polisin ve müddeiumumili
ğin yaptığı tahkikata göre, yangın 
evin orta katında tahta bölmeye bı
rakılan ve u~erinde yemek tenceresi 
bulunan mangaldan saçılan kıvılcım
dan çtkmıştır. Bu evin ve içerdeki ki
racıların eşyasının sigortalı olınadı-

ğı da anlaşılmıelır. 

Tabanca ıealeri 
Mahalle bekçisi yangını ancak iki 

ev yandıktan sonra görmüş ve bun
dan sonra tabancasını atmak suretile 
halkı uyandırmış ve söndürmiye da
vet ettikten sonra karakola koşarak 
itfaiyeye haber vermiştir. Halbuki 
Beyazıt yangın kulesi yangını daha 
evvel görUp Beyoğlu itfaiyesini ha
ber1ar etmiştir. Söylendiğine göre, 
itfaiye grupu hadise mahalline biraz 
geç varmıştır. 

Su yok 
Bundan ayrı olarak itfaiye ilk 

hamlede terkos borularında kafi mik
tarda su bulamadığı gibi, yolların dar 
ve yoku5 olması yüzünden de arazöz
! r yangın yerine kadar soku,ama
mr !ardır. Bunun üzerine grup bir 
t ra'tan l~tnnbul itfaiyesinden var 
dım istemekle beraber bir taraftan 
;a denize ka?ar hortum uza~ak. su
Tetile su temın etmek mecbunyetinde 
kalmıştır. Esasen itfaiye yetiştiği za
nıan dört ev tamamen yanmış ve it
tlsalindeki ahşap evler de tutuşmıya 
kşlamıştı. 

leğen kurtarabilmi,ti 
26 numaralı evınde oturan 80 yaşın
da Naiş isminde bir kadının ortada 
olmadığını polise ve müddeiumumiye 

ll Salih (l.S.) llk gören 
Facianın genişlemesinde susuzluk 

kadar yangının geç haber verilmiş 
olması da müessir olmuştur. Yangını 
ilk defa, ayni mahallede ve yanan c
vın civarında oturan Ilyas görmiiş
tür. liyas diyor ki: 

- Geceleyin odanın içini fazla w 
c:oşkun bir ışıkla dolmuş gördi.irn. 
RUya görüyorum sandım. Kafamı 

pencereden çrkardığım zaman karşı
mızdaki iki evin çayır çayır yandığım 
gördüm. Sokaklarda kimse yoktu Be
nim feryadım üzerine bekçi yetişti. 

itfaiye de dört ev yandıktan sonra 
geldi. Itfaiye bütün kuvvetini ve tes
kilatını yangın yerinde teksif etmiı-ı 
olmasına rağmen suyun azlığı, ve ev
lerin çıra gibi tutuşmıya müstait ol
ması yüzünden facianın önüne geçe
memiştir. 

haber verıniştir. 
Nai§, malül bir kadındır ve muhi

tinde zengince tanınmıştır. Kadınca
ğız, uyandığı zaman evin tutuştuğunu 
görmüş ve sakladığı yerden parasını 
çıkarmıya çalışırken de etekleri tu
tuşmuş ve c~yır cayır yanmıştır. 

800 metre: 
I Cevdet (l.S.} 2.7.4,5 
11 Hakkı (F.B.} 
1500 metre: 
I Artin (B.S.) 4.23,2,5 
II Vitnli (G.S.) 
YUksek atlama: Galatasaraydan 

Polatla, Fenerbahçeden Necdet 1,82 
ile birinci oldular. 

Kömür gibi a· T k 
Zavallı kadının yandığı evvelce ır an Fabrikası 

Edilecek tahmin edilememiş ve bir tanıdığı ta
rafından kurtarılarak misafir edildi Tesns 
ği sanılmıştı. Polis kadıncağızı arat- Haber aldığımıza göre, Milli Mü
mış ve bulamayınca da dün sabah e- dafaa Vekilimiz General Kazım Ozal
vinin ankazı nraştınlmış ve zavallı pın tebşir ettiği yeni milli müdafaa 
ihtiyarın bir kömür kütüğü halinde tesisatımız bu yakınlarda inşaya va
cesedi çıkarılmıştır. Nniş'in elleri, zedLecektir. Memlclretimizde tank i
kol'arı ve ayakları kül olmuş, yalnız malatı için, hazırlıklar ikmal edilmek 
ciğerleri ve barsaklan kebap halindt! üzeredir. Bu iş için. kurulacak fab
kalmıştır. Polis, müddeiumumiliğe> 1 rikalara tahsisat ayrılmıştır. Ayrıca 

Uç yaralı müracaat ederek ceset hakkındıı. ya- son sistem ccpane imalatı için de mil-
Söndürme devam ederken Istanbul 50 o pılacal.t .mu~.m:.leyi s.ormu.ş ve müddei l li. Mü~af~a :mrine 2,1 ' 00 lira tah-

itfaiye grubu amirlerinden 251 numa
ralı Mehmedin hortumun fazla taz
yikli suyundan gözU, 225 numaralı 

Hamdi de çöken bir binadan sıcraynn 
taşla eli ve yangını seyretmiye gelen 
Ihlamurun Bakkal sokağında 1 sayılı 
evde oturan Tayfurun da sıçrayan 

bir cam parçasile eli yaralanmıştır. 

Yaralılar hastaneye kaldırılmışlardır. 
UçiinUn de sıhhatleri i idir. 

Kadın yok 
Polis ve itfaiye bir taraftan yan~ı

nı söndünniye çalışırken bir taraf
tan da yangın sahaSJna giren evlerin 
eşyasını boşaltıyordu. Bu sırada nö
betçi müddeiumumisi Ahmet Remzi 
de hadise yerine gelmiş ve tahkikata 
el koymuştur. Yangının en şiddetli 

zamanında feryatlar göklere çıkar
ken birisi, Asma sokakta İslamın 

umumılık gomulmesıne izın vermi§tir. sıs edılmıştır. 

Kızılay yardımda 

Bir gazete, o semtin bekçisi ve dev
riye polisi hakkında takibat yapıla
cağını yazdı. Emniyet nöbetçi müdU
rU bu haberin doğru olmadığını ve 
tahkikat evrakının henüz gelmediği. 
ni söylemiştir. Açıkta kalan aileler 
Kızılayın yardımile yerleştirilmişler

dir. Muhtaç olanlara dün yemek te 
verilmiştir. Yangının dikkatsizlik yU. 
ziinden çıktığı anlaşrldığı için o evde 
oturanlar nezaret altına alınmı~lar

dır. Müddeiumumi muavini Ahmet 
Remzi tahkikata devam etmektedir. 

Feci liste 

nin 12, Mahmudun 14, Hanifenin 
16, Makbulenin 18, Kerimenin 20, A. 
rifin 22, Neşetin 24. İslamın 26 (bu 
evde Naiş kadının cesedi bulunmuş
tur), Kadrinin 28, Zekiyenin 30, yüz 
başı Saliıhattinin 32, kaptan Şevkinin 
34, Fevzinin 36, Mustafanın 38, Os. 
manın 40, Alinin 1, Ali ve yumurtacı 
Musanın 3, Senihanın 5, Halil, Emine 
ve varislerinin 7, Osmanın 9 numaralı 
evlerile Çeşme sokağında Hasanm 2, 
Ahmet ve damadının 4, Fevzinin 6, 
kömürcü Nurinin 8, Osmanm 10, U. 
zuncaova caddesinde kapıcı Mehmet 
ve vereselerinin 14, lffetin 16, Fev-

Yanan evlerin listesi şudur: zinin 20 numaralı evleri tamamen Ne 
Beşiktaş Türkali mahallesinde As. dimin 3 ve 11 numaralı iki evi de kıs

malı sokakta Seyit Ömerln 1, Emine men yanmıştır. 

(Başı 7 incide) 

Y apılan tercümeler muvaffa
kıyet derecclerl itibarile çok 

muhteliftir. lyileri, iyiceleri ve kö
tüleri vardır. Fakat istisnasız hep
si hiç yoktan iyidirler. Edebi yazı
ların ve bilhassa şaheserlerin ter
cümesinde mütercimin her iki dile 
tam vukufu birinci şarttır. Fakat 
yegane şart değildir. Onun kendi 
diline mevzuu baha eserin tarz ve 
üslübunda milkemmelen tasarruf 
etmesi 18.ııımdır. Çünkü edebi eseri 
kendine maledecek, müellifin ver
diği sanat unsurlarını muhafaza et 
mekle l>eraber onu kendi sanatka
rane muhayyilesinde eriterek yeni 
bir dil kalıbına dökecektir. Şahe

serler bu mütercimi bazan uzun 
mliddet, bazan asırlarca bulamaz
lar. Buna rağmen her dile, her şe
kilde tercüme edilirler. Ve birçok 
defa tercüme edilirler, ta kendi 
mütercimlerini buluncaya kadar. 
Ondan sonra o dile mal olurlar. 
Büyük edebi eserler muhtelif dil
lere on. on beş yirmi defa çevril

t 

1 
bilirdi. Bunu yapmadı. Bilakis iki 
senedenberi başlıyan ıslahat ve teda
vi hareketine tam bir azimle devam 

m~lerdlr. 

Biz bugün için dilimize geçmemiş 
bUyük ve mühim garp eserlerinin 
en :kötU tercümelerinden de müs
tağni olamayız. 

Netoçka 

Nezvanova 

Dostoievski, çeviren Mus 
tafa Nihat ( fransızca

dan). Remzi Kitabevi !s· 
tanbul 1937 

M ustafa Nihat Dostoievski'
nin genişçe bir tercünıei 

hali ve eserlerinin bir listesile bir
likte bu eserin tUr~:çeye tercUmesi
ni bize veriyor. 1 ~etoçka Nezvano
va büyük romancının gençlik eser
lerindendir. Az muvaffak olmuş
tur. Yalnız mütercimin kaydettiği 
gibi içindeki artist tipi çok dikkate 
değer. 

Mustafa Nihadın bu tercümesi 
bir müdctet evvel Gorkiden tercUme 
ettiği ''Stepte'' olduğu gibi olduk
ça muvaffnkıyetsizdir. Çok kıymet 
li eserler vermiş olan Mustafa Ni
hat, biraz muakknt olmakla bera
ber haddi zatında iyi yazar. Fakat 
tarihçinin ve filoloğun çalışma tar 
zı dolayısile içine düştüğü bir titiz
liği vardır ki bu, tercümelerinde de 
yazının zararına olarak hüküm sü
rer. Her kelimeye hakkını vermek. 
hiçbir teferruatı ihmal etmemek, 
hiçbir şekil ve ifade tarzını değiş
tirmemc k gibi. Bu titizlik tercüme 
de şivesiz1ildcr, yersiz tervic:ler, a-

etti. Gerilik ve şaka vet namına hükfl 
met otoritesine karşı durmağa cUret 
edenlere karşı da dünyada eşi görül
memiş bir insanlıkla davrandı. 

B uralarda bir . imh~ hnr~~e~ 
yapmak işten bıle degıldı. 

Hükfunet, medeniliğin gerilikle çar
pışmasında kar§ılaştığı fertlere bir 
düşman göziyle bakmadı. Zavallı bir 
hasta göziyle baktı. Mümkün olduğu 
kadar az kan dökecek surette hare
ket etti. Türk askerinin ve jandarma
sının hayatını da son hadde kadar ko 
rudu. Tabiatin en çetin tabii kalele
rinden biri, araziyi iyice bilen silah
lı derebeylerinin elinden alınırken, as 
keri kuvvetlerdeki şehitlerin beş, on 
.ldsi icind lm{!.SJ, Jımketlerin e 
kadar esaslı ve insanca bir p anla 111· 
kişaf ettiğine en açık bir delildir. 

Sonra ortada Kürtlük meselesin
den eser yoktur. Dersimin bazı kısını· 
lan derebeylik menfaatlerinin tazyi· 
kıyle son bir, iki nesil içinde kısmen 
kürtçe öğrenmiştir. Fakat esas bakı
mından burası öz Türk bir sahadır. 
Memlekette geriliğin son "ltica yeri· 
ne karşı olan büytik ve cüretli sav· 
lelin dünyanın her tarafına olduğıı 
gibi aksettirilmesinde büyük menfa.. 
atlerimiz vardır. Hükumet, böyle bir 
zamanda mutlaka hariç için resmi bir 
tebliğ neşrederek meselenin hakika· 
tini bildirmeliydi. Ajansımız işin taf· 
silfı.tıru her tarafn duyurmalı idi. 
Memlekette bulunan ecnebi ajans ve 
gazete mümessillerine en salahiyet • 
tarlarımız etraflı izahat vermeli ve 
harice ancak hakikatin saf havası ak 
settirilmeli idi. 

Böyle. olacak yerde çirkin şekil· 
de bir efsanenin dünyaya ya.

yıldığını duyuyoruz. Bunun büyUlt 
bir lktısadi kalkınma halinde bulu· 
nan, bugün için de, yarın için de bil· 
tün dünyanın tam emniyetine sahip 
olmakta mefaati bulunan bir memle
kete elbette zararı vardır. 

Sebep arayınca neler göreceğiz: 
Anadolu Ajansının harice telgraf v~ 
recek tahsisatı az ... 

Ecnebi muhabirleri Istanbulda ... 

ğır ve müselsel rabıtalar meydana 
getirmekle de kalmıyarak türkçe-

Bunlar dünyanın her yerinde olduğtı 
gibi bir ecnebi muhabirleri cemiyeti 
sıfatile karşımızda bulunmuyor. Is • 
tunbulda kcndilerile teması idame i· 
çin t{l.ın vasıta ve imkanlara malik 
bir mümessillik yoktur. 

Sonra mühim hadiselerde sesimizi 
saati santJne harice duyurmak ihti
yacı, her nedense esaslı bir iş diye 
zihniyetimiz içinde yer almamıştır· 
Kimse bunu üstUne almıyor ve iş e
dinmiyor. 

nin "Concordance destemps" fiil za 
manlarının mutabakati kaidelerini 
ihlale kadar varıyor. 

S&ğıntı 

Gabriel D'annunzio. Çevi
ren Nasuhi Baydar ( fran
sızçadan) . Remzi Kita
bevi, İstanbul 1937 

Dannun zionun bu güzel roma-
r.ı müellif hakkında kısa bir 

mukaddime ile birlikte takdim edil 
mektedir. Bu tercümede üslup iyi
dir ... MUtercimin (L'homme, cei
inconnu) isimli eserin tercilmesinde 
yaptığı hatalar ortaya çıkarılmış 

ve bu hadise dolayısile çıkan mü-

B iz öyle temenni ediyoruz ki 
Hatay tecrübesinden sonra 

tekerriu eden bu DE'rsim meselesi, 
bu neviden son fena tecrübemiz ol· 
sun. Umumi hayatımızda noksanlığı 
sabit olan te§kilfttımızı o şekilde kU· 
ralım ki memleketimizde iyilik yo· 
lunda bile bile atılan şuurlu bir adıI111• 
harici alem. birden bire kopmuş bir: 
isyan şeklinde görmesin, mahiyetı 
derebeylik olan mevzii bir vazivete 
Kürtliik diye b"r mana vermesin. 

Ahmet Emin YALMAN 



21-6-937 ======================TAN 

lstanbul Haricı Askerı 
Kıtaatl llAnları • .................. 

Müstahkem mevki kıtaatı ihtiya· 
cı için kapalı zarf ile 37 4 70 kilo sa-

l 
de yağı satın alınacaktır. Sade yağın 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ı beher kilosu oo kurUetan 33723 lira 
biçilmiştir. ihalesi 30 Haziran 1937 

SA TIN ALMA KOMIS YONU ILANLARI Çarşamba günü saat 16 da Çanakka· 

~---••••••••••••••••••-ı-.":::i le Müstahkem Mevki Satınalma Ko-
750 Ton adi kok kömürü 
Tahmin edilen bedeli (18000) liraolan yukarda miktan yazılı adi kok 

könıUril Askeri Fabrikalar Umum müdürlUğU satınalma komisyonunca 1 
tenınıuz 1937 çarşamba günü saat 15te kapalı zarf!~ ihale edilecektir. 
eartname parasız olarak komisyon dan verilir. Taliplerin muvakkat te
lllinat olan (1350) lirayı havi teklifmektuplannı mezkur günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve ken dilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkiir gün ve saatte komisyona müracaat
ları. (3381) 

•• • 
200 Ton saf kurşun 

Tahmin edilen bedeli (60000) lira olan yukarda miktan yazılı saf kur
IUn Askeri fabrikalar umum müdür lUğU satmalma komisyonunca 9 tem
muz 1937 cuma günU saat U5 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna • 
nıe (3) lira mukabilinde komisyon dan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan ( 4250) lirayı havi teklif mektuplarını 
nıeztar günde saat 14 de kadar komisyona. verm~leri ve kendilerinin de 
2490 l&yılı kanunun 2 ve 3. madde lerindekı vesaıkle mezkill' gUn ve sa
atte komisyona müracaatları. (3380) 

Deılel 0.lryollırı n lhnaılır1 ltlıhnt U. ldırnl lliılın 

misyonunda yapılacaktır. Isteklil.?r 
ihaleden bir saat evvel teminat akçe
leri olan 2529 lirayı ve ihale kanunu
nun 2, 3 maddelerindeki vesalkiyle 
bir saat evvel Komisyona mUracaat 
etıneleri. (16) (3322) 

• • 1 

Hepsine tahmin edilen fiatı 15137 
lira olan değişik cins ve numarada 
5,303,646 tane mıh kapalı zarfla alı.. 
nacaktır. Şartnamesini parasız almak 
ve örneklerini görmek istiyenlerin 
hergUn öğleden sonra komisyona gel
meleri ilk teminat mikdan 1135 lira 
28 kuruştur. ihalesi 10/8/937 salı gü

nü saat 15 tedir. Münakasaya gire

ceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı vesaikleıi 

ile teminatları ide birlikte teklif mek
tuplannı ihale saatinden en az bir 
saat evvel Ankarada M. M. V. Satın-

Muhammen bedeli (600.000) lira olan Sıvas atelyesi kuvvei muharrike alma komisyonuna vermeleri. 

HAY/IE1Tilt 
~IZllJ 

11 

"'e sofaj tesisatı 19..8-1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü _(
47

) (3S2S) 

"- Ankarada idare binumda atm alınacaktır. ~-.,_.._::;;.:::.,_::::;~.:.;.:_-------------------------·--------:...sı.1~e girmek istiyCnlerin (27750) liralık muvakkat teminat ile kanunun = 

tayın ettiği veşikalan, resmt gazetenin 7-~1936 gün ve 3297 No. lı nüsha- Ankara Vilayetinden . 
t-ııda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklifle-
lini ay~ gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lizmıdır. 1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere 400 adet sap arabası kapalı 
Şartnameler (3000) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl- zarf usuliyle satın alınacaktır. 

lllaktadır. (3409) 2 - Arabalann muhammen bedeli 29600 Uradlr. 

SATıLıK VAPUR. 
3 - ihale 28 Haziran 937 pazartesi gUnU saat 15,30 da vilayet daimi en 

cUmeni tarafından yapılacaktır. 
4 - Şartnameleri Ankara, Istanbul, Eskifehir, Bursa, Adapazarı ve 1-

beniz Yolları işletmesi MüdürHi§ünden: negöl Ziraat Müdür ve meınurluklymda görillebilir. 
5 - Eksiltmeye iştirak için taliplerin % 7 ,5 tutan olan Banka nıektu"Ju 

Sakarya vapuru bulunduğu yerde ve hali hazıriyle pazarlıkla aatılacak- veya hususi muhasebe veznesine yatınlan makbuz ile birlikte ilin edilen 
tır. Pazarlık 25 haziran cuma günü saat on beşte idareınizl leyazmı fef- saatte mUracaatlarL (3393) (1551) 
liğinde yapılacaktır. Istiyenler şeraiti öğrenmek üzere her gUn ve pazar. 
hğa iştirak için yüzde on nisbetindeki teminatlarile mukarrer olan gün ve -----------

Umum laatte Levazım uefliğimize müracaat etmel!dirler. l3516) Tapu Kadastro 

EN SON 

--TECRÜBE 
EDERSEN İl, 

• 
DAiMA 

KULLANA• 
~ CAKSINIZ f 

Müdür:üğünden : 
Fen memuru olmak isteyen Lise 

mezunlarına 
Ankarada bulunan tapu ve kadastro mektebine tedrie mt1ddeti bil"' sene 

olmak üzere bir fUbe illve edilerek 1 T. Evvelde tedrisata bqlanılacaktır. 
Bu şubeye lise mezunlarından JTe lisenin onuncu Sllllfmdan tasdikname 

ahnıt bulunanlardan müsabaka ile tal~ almacaktır. 
Mtlaabaka "heeap. cebir, hendese ve müsellesat,, dan yapılacaktır. 
Mektebe kabul edileceklere tahsil müddeti içinde zaruri masraflan için 

ayda 2:5 lira verilecektir. 
Mezun olacaklar ilk önce kadastro fen memuru m'll&vinlHderinde ma • 

a.şla latihdam olunacaklardır. 
Talip olanlar: 
l - Nüfus ciU.d&DI 
2 - Belediyece musaddak Slhhat raponı. 
3 - Polisçe musaddak hüsnühal mazbataaL 
4 - Mezun olduğu lisenin phadetnamesi veya onuncu sınıftan çıktı

ğına dair tasdikname. 
5 - 4 X 6 eb'admda Uç kıt'a fotoğraf iliştirilerek bir istida ile 15 

Temmuz tarihine kadar mektep mUdürltığUne müracpt etmelidir. 
(1552) (3391) 

,. FLORYADA: SOLARYUM L::;.T=.ı 9' 
Açılmıttır. Otel her tUrlU konforu haizdir. Yemekle beraber 1 
2,50, 3, 3,50 ve 4 liradır. Fazla kalacaklara tenzillt yapılır. -

Killtür Bakanlığından : 
1 - Orta okullarda tUrkçe, tarih • Coğrafya, riyaziye, tabliye, Franlll 

ca, Almanca ve Ingilizce öğretmeni olmak isteyenler için bu yıl emav ,.. 
pılacaktır. 

2 - Smavlar 1 EylUl Çarpmb& gUnU lataııbul Univendteslnde baflJJ&-
caktır. . 

3 - Sınava girmek isteyenlerin: 
A) - Türk olmalan, 
B) - 20 den 8.f&ğı ve 415 den yukan yafta olmamalan, 
C) - Hüsnühal erbabından olduklan, cbıayet ve cünha nevinden mail 

Jdllniyetlerl olmadığı baklanda mahalll vlllyet veya kaza idare heye 
den bir mazbata ibraz etmeleri (Halen memur ve öğretmen olanlar bu • 
yıttan mUstesııa. olup mensup olduldan daire lmirinbı yereceği 
kltlclir. 

D) - Her türlU hutahktan ve atretmenllk etmlye mani vtıcut &n1..., 
rmdawı salim olduklarmı iabat eder tudikH hekim raporu ibraz etmeleri. 

E) En az lise ve "' 5, 6 llDlth ötretmen okulu mezunu veya bıunlıll'll 
muadlll tahsil görmtlf olmalvı, 

Ofretmen okullarmdan mezun oJanlarm en u iki ders senesi M-ı-et::ıMll 
Uk etmif bulunmalan gerektir. 

' - Gerek sözlü ve gerek yuıh 1111av 10rulan Uıilveralte ve 
öğretmen okulu talebesinin tlkip ettiği ders müfredatından seçilece 
Bundan baflla sınava gireceklere pedagojik sorular da sorulacaktır. 

5 - Namzetler smavda kazandıkları takdirde 1702 numarah kan 
ı. inci maddeabıde göeterilen dereceler d•bilinde herhangi bir orta 
men okulu Yar öğretmenlfğiııe atanacaklardır. 

6 - Yukandak.1 şartları haiz oJan namzetler bir lstlda ile Bakanlığa 
racaat edeceklerdir. Bu istldaya fU veaikalar bağlanacaktır. 

A) - NUfua tezkerealnin uı1 veya tudikıt ıureti, 
B) - Tahsil derecelerine aid plıadetname veya veaikalannm ud ve 

hut suretleri, 
C - HUsnilhal mazbatan, • 
0) - Mahaut kUltUr idaresinden ntlmuneeiııe tevfikan tudikU 

raporu, 
E) - Mahalli KWtUr idaresinden tasdikli ve Fotelraflı flı. 
F) - Altı adet 4X6,5 büyUkltlğünde kartonsuz fotoğrafları, 
Bu vesikaların en son 1/8/1937 tarihine kadar Bakanlığa gönde 

olması lazımdır. Bu arilıten sonra Bakanlıfa gelmif olan veya e 
mUsbitesi noksan gönderilmiş bulunan iatldalar bakkmda muamele 
pılmıyacaktır. (1455) (3191) 

lstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığından: 
·----------------------~ Iatanbul Untverslteaince Yabancı Dil bilgi. terini kuvvetlendirmek 1 •-- ._ ~ ---•-- Ummn Müdürlug·· .. ünden f yenlere mahsus iki buçıuk aylık dil turaları tertip edflmittlr. Kural 
• lllDJllll"llU" • Almanca, Fransızca, IncWsee. Ruaea, TUrkoe ve Italyanca dilleri gös 

1 - Çamaıtı tuzJasmda Karadeniz sahillerine tatmacak "16000", Akde
niz sahillerine "14000,. ton ki cem'an "30000,. ton tuzun nakliyesi pazar
lıkla eksiltmeye konulnu11tur. 
il - Pazarlık, 22-Vl·937 tarihine rutlıyan salı gUnil 11&&t 11 de Kaba

taıta Levazım ve Mübayaat ıubesindeld Alım komisyonunda yapılacaktır. 
fil - Şartnameler parulZ olarak her gün SÖZÜ geçen §Ubeden alınabilir. 
iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gUn ve 1aatte % 7 ,5 güven

me naralarilP. birlikte adı VP.Mn Komlavona PP.lme~ri tlln ohınnr 13.1\1~\ 

rilecekttr. 
Dersler Zeynep hanım konaimda Edebiyat ve Fen FakUlteleri denll.Qıll 

lerinde Puarteei, Pe~be ve Cumarteel gtınlerl yapılacak ve 17-6-1 
Peı"fembe günü bqlıyarak Ağuatoınm nihayetine kadar ıtlrecektlr. 
dil haftada 6 saat okutulacaktır. FranlUC&, Almanca ve lzıılliacede 
yanlara mahaua kuralardan başka llerlemifler için kurlar da vardır. 
tlrlk etmek lateyenlerin 1'-6--1937 - 21-6-1937 Pazarteal gününe 
her gün aaat 10-12 arumda 7.eynep hanım konağmda ya~cı diller 
tphf lrRIPminA mliN.l'.a.atlAft.. (a4.'V5l 
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~RA: - Vt:hbi Koç Ticaret Evi. 
ADANA - Ş. Rma lfçeıı, Yeni lıfaİua 
BURSA - !ılehmet BUmıen 
BUIŞEBIR - Buan Alanya 

:.. 

-

JZMIR 
KAYSERI 
KONYA 
ANTEP 

ildin gıdası bu undu 
,ey~ elld de btlytlk teklm'11 devrem geçirir. Her genç kız ve 

kendisine maham parlak bir devri vardır. Bu samanlarda cild p.. 
parlak çok dtbglln cazip bir bal alır. Cilde btltttn bu gUzelllti veren 

ikinci tablbamda bulunan böceyrelerin bUnyeden aldıktan gıda 

aıtlmkflndtlr. BOnye bU gıdayı amanla veremez olur. Cildde bUl'Ufui· 
• lekeler '18 bQll& mtımuu ansalar g6rWtlr. Clld bfttün gtır.elliğinl 

r. Gaip olan kuvveti iade etmek ancak btlnyenbı böceyrelere ver

pla De mtlmkllDd11r. 

- Artur Vetter 
- Jamall ve otuDan Cmgdlı. 
- A. lılücib Dölen 
- Naci Ye Ahmed Daf kardefler. 

KANZUK 
Saç Boyaları 
JUVANTiN 

...... ft..,... ..... Od ... 

..... Tw ",..,melde bt'IJ 
,. _.,...,tül ..... ftl9 .... 

amm'f 1edne ldald -o bo,........ 

• 

SAGLIK•SDCUKLUK·EKOHDMİ 
• 

DEnElTIR 

MERSiN - Jorj Satel 
SAMSUN - C. CeW Ozlil, S. Kemal Sezen. 

BANDIRMA - Ahmet ve Bahaeddin Bereket 
defler. 

TRABZON - Dedeollu Sami, B1ml ve ~ ZONGULDAK - lamet Ağartan, Ahmed Ytıklel. 
DIYARBEKlR - CeW Ayyıldız nah kardefler. 

iŞTE BiR GÜL 

iŞTE BiR GELiNCiK 

iŞTE BiR LALE 

RIEVUK .. "'" ıateytnl•· 
Cl"8. model ve fiyat huaueuncla Cllier l'llkMk 

marka .. tı.,.. mukaye•• ecllnla. 
Kuııanan1arc1an ltlr fikir eelınınıa. . -

ı. itte· o vakit nıoın herk•ln 

REVUE 
Umumi Depoeu: latanbul, llah09 Kapa, T .. Han 22 Tetetbft: 21..., 

BAŞKURT 
cı;,,taı Ka,ık ve Sıcakları 

A.vrapuDI m JUkaek marblı ÇA.fAL KAşt" 
ve BIÇAKIARINDAN farlmm ve batt.& oaı.ra 
falltlr, A.lpekadan. yapdan. BAŞKURT ......... 
en ytlk8ek sofnan 8tla verecek kadar' arif 98 
mD•ıtJıdır· KARARMAz. BOZULllA.Z, EGIL
MEZ, ımm·MAZ, pARJ.AIDJGI bybe&ı-
mes. Yeril Emek. yerU eermaye ve yerll lılcl • Be. 
llkfatta hkele yanmdMI fabrllradadır ..,_. 
en -- ÇilA.L KAŞIK ve BJÇAJQ.Aal 

Y.&PWYOB. 
Ballranlarda c1ül ,.. ...,.. 

Jl'abrlblllD& Bltt8n mekteplkl pap ......... 
ldbt ,..,....., davet edlforas. 

BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKUR~ 
Bu adi amıtma)'lllllS phUcl lll8l'bda ~ Dl* ve bıçak verlrlel'l9 

nıddedbds n lirula B A. Ş • V B T llamal&tmı U'aJllllL 

_v, ..... kabiliyetli eller bunun ela çareetnt bulmqlardır. Yanm yağb Ha 
pce kremi, yapa Basan kar kremi, cildin ihtiyacı olan bu gıdanın 

llUDllDl ve öztlntl ihtiva eder. 

INOILIZ KANZUK 1X1MNE81 
BEYOGLU - l8TAJIBtJL 

Ba ıealderl ...- VENns ruJa 
temin eder. Yeni icat ve 4-rl
laui fonnttHl VENlJS RUILARJ 
MrllmlUe eulp ve ook aablttlr. 
fllbld VENOS RU.JLABI dudak. 
lan Jalaau ve yaydmu. Kalla-

~========~ ......... hayrete dütUrtir. Bayan gece yatarken yanm yalb Huan gece kremlnJ ve gtlndtız- ~ ----------
Nm Huan kar kremini, ytızlerine btıytlk bir itina Ue drerM cil • • OOnyada birincWtl kıunan ı 
cbellfğinl kazamrlar. Burufllk l&r, lekeler tamamne zail olur, bu ı 

ler arbk her Bayaıım tabli bir ihtiyac1 ballne glrmlftlr. Cl1dln gllzel· • • e 
ba krem.erle temacı eder.~ eeu olan ııckeyreıt.r bu mmıer 

"'lktedir. Cıldlni&l bu kıemltardc.ıı rn11hrum etme;, .uız ı::&ytu "8yanlar. 

lstanbut liman Re si i ndenı 
US numaralı limanlar lwıUDUDUD muaddel yedinci mlddeai mucibince 

limanında deaiz altmda bu1unai çapa; iiDclr, VelalM gibi •Jtll 
selimetiae enp1 tetkll eden gemi ~ çrbnllaalr veya 1m11a 

1Ul'8tile temt.ıeumeet mukarrer oldlipndan ll&blp1erlahı iJln ta1'l 
itibaren (15) gtlD arfmda bu eaaıanm '1kannk 8sere derhal,.. 

llimJize mUJ'acaatla eeyalarm mahiyet w miktarlarile mn...-ı MkJnn. eaatlendlr. 
matümatı tahriren bildirmeleri ve ~tarihi ıma ilMaHn cıo, Her yerde arayınız 

leinde ite mUbqeret 8)'1emeleri, akSi takdbde 68 pom ,w.tnd 11114-
albdntln tatbik oıunıcatı ilAıı olunur· <3'81> ..... lll-1*baai---••"•kllliııieiıiiıaılııİlll-• 

" ............... .................. 
...... lldlr. tem.. ,..,.., ........ ., ... 

-··· v ..... ............ Umd1r. A,,... ._ alı-91 u• ... ,.... ~ ........... . 
....... ..w.r .............. ZeWrla 

........ P.dk ......... r. 
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