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PAZAR~ ' 
K~üo~uJ 186] 

11 
TEMMUZ 
19 3 7 5 BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

80 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 
cilt (300) kuruştur. cUz 71,1:? kunıştur. 

• 

ö t Devlet Paktı o ~/'-~"~""""""~ 

Atatur le 
Sehinsah 

a e 1 ' i lsf anb I ltıııları 
ilk Topla.ntısını Tahr ~

~ lstanbul bir deniz şehridir. Her lstanbullu deniz.de yıkan
' mak hakkını haizdir. Sıcaklar başlayınca herkes denize ko

faT· Fakat yıkandığımız yerler temiz midir? Deniz hamam- ~ 

, , 
Arasın a 

• rasın Reisliğin d ~ 
' lanna güvenilebilir mi? Nerelerde yıkanılabilir ve deniz.de 

' yıkanma yerleri nasıl temizlenebilir? TAN iki haltaclanberi, 

' lstanbulun marul doktorlarından ikisinin refakatinde bir 
~ heyete, bütün sahilleri dolaşmak •uretile tetkikat yaptırmı,, 
' ve bütün bu sahillerin Fotoğraflarını aldırmıştır. Bugünden 

Telgrafl r ...____ _____ ' 
1 fransada; had se ' Muahededen Ayrıca 

Bir de Protokol 
İmza Edildi i

~ itibaren bu lotoğralları ve TAN muharririnin ele bu ıahille
rin if yüzünü anlatan röportajlannı neşre başlıyoruz. Bu neş

riyatın sonunda doktorlarımızın raporlarını neşredeceğiz. 

~"• •"' .I"'-

Ankara, 10 (A.A.) - Tali
randa Saadabat kasrında Tür· 
kiye, İran, Irak ve Afganistan 
arasında Şark paktının akti 
münaaebetile İran Şchinşahı 
Rıza Şah Pehlevi, Reisicümhu· 
rumuz Atatürke bir telgraf çe
kerek amimi tebriklerini bil
dirmişlerdir. Atatürk İran Şe
hinşahına ayni &amimiyet ve 
muhabbetle mukabele buyur· 
muşlardır. 

Taliran, 10 (A.A.) - Pars ajan11 bildiriyor: 
Saadabat sarayının bahçesinde paktın imzasından sonra, Iran 

Hariciye Nazırı B. Samyi 8.fağıdaki nutku söylemişir: 

~lb!I ır~~ümD~ır~ 
"- B. Bakanlar, aziz kollegler, 

aa 

~©~ eıtolf'i1o~! 

~ ... 
llluın ansada geçenki Başvekil M. 
teca~ gUnI_erde müfrit sağcıların 
kansı ~ ugranuş, fakat hadise 
Bıu z netıcelenmiştir. Bu resim, M. 
~un en Yeni resmidir. 

Şu dakikada hissettiğim sevinci tamamen ifa.de edebilecek ke
lime bulamıyonım. F evkalide ehemmiyeti haiz bir eser kurduk. 
Bunun temelleri önünüzde bulunan ve Saadabat paktı ismini ver- • 
mekliğime müsaadenizi rica edecek olduğum diplomatik vesika-! 
nın altına koyduğumuz imzalarla iki sene evvel Cenevre'de atıl- • 
mıttır. Dört memleket münasebatında hakim olan samimi ve 
candan anla,ma bağlarım bozulmaz bir surette temhir ettik. • • 
Dört dost millet tarafından takip 1 

edilen bu ülkünün tahakkukunun 1 H d • 
temsil etmekle bahtiyar bulunduğum ata y a 
memleketin merkezinde wku bulmuş 
olmasından dolayı bilhassa mesu· T • k 
dum. Bu hadiseden dolayı, 1ranm a zy 1 
komşusu olan 3 dost devletin, Tahra-

il 

• Bu iki telgraf aşağıdadır: 
J<liSeliln Kemnl Atntürk 

Türkiye Rei lcümhuru 

• Şark nnlnşmasmı tesbit ve tcbyin 
eden 4 dost memleket arasındn müna 

• kit Snadabat misakının imzası mü-
nascbctilc, siz Ekselnnsn, en hara-

11 retli tebriklerimizi bildirmekle bah
tiyarız. Bundan sonra çözülmez bir 
bağla birleşmiş olan memleketleri • 

• miz, bu hadise yolu ile, samimi ve 
verimli iş birliklerini sulhün hizmc-

• tine koyabileccklcrdir. Siz Ekselan· 
• sın saadeti ve Türk milletinin refahı 

hakkında en samimi temennilerinıizi 
'2 ifade için bu fırsattan istifade ediyo. 

ruz. 

Bir Haftalık 
Tarih na. delege heyetlerini göndermek sure D u r m ad 

1 tile Majeste Şah Pehlevinin arzusu-
, nu ta.tbika.n hUkfiınetim tarafından • '4.hnıet Emin YALMAN yapılan teşebbüse karşı ilk günler-e u haf tanın en müh o h A • denberi gösterdikleri hilsnü kabulü 

Adana, 10 (Tan muhabirinden) -
Suriye fevkalade komiserliğinin San- • 

l'ENİKAPI Kll'lSI - DU\ıann dibine ili kat ediniz. Bir lil.~nı· 
ağzı, eltrln ııisliklerinl denize döküyor ,.e orada iki IJcdbalıt yıh"n. 

lran Şehinşahı 
RIZA ŞAH PEHLEVi 

• • 
diaeai, Şark . ::uı a tcbarUz ettirmek istemiş olmaları i-

l' ahranda dört brd mı. ın tibarile bilhassa müftehirim. 
cn.~na. unza e ilnıı: !h!let na· Yapageldi~iz ve ehemmiyeti kim 
Turkıye, lran Irak aaıd~. senin özünden Jcncmıy.acAk olan hn 

tan; araJarınd' ve Afga.nıa. eserin burada methiyesini yapmak 
devam eden 1~ zaten Ç~beri ~nim ı.çin faydnsızdır. Bu, bundan 
bet b. . sak 1 .doatlugu, müa- böyle çözülmez bağlarla birleşmiş o
etti 1~ mı . teklınde tekenunw lan dört milletin yalnız batı Asyası 

Dörınıtlerdır. barışının muhafazası için değil, ay· 
b· rt devlet, tam emniyete d ni zamanda umumi barışın -..ikayesi 
ı.:1: i§bcraberliği kurınu§lıırcıır ayB~i için bir hizmetleridir. Bundan böyle 
uırJer· in h . ır • dört ] k ın ududunu mukaddes bil nıem e et milletler cemiyeti çer 
~ekler, biribirlerinin dalıill i§lerin~ çevesi dairesinde, diğer komşularile 
le~~ınıyacaklar, biribirlerinin rejiın. olan dostane mUnasebetlerinin mu-

teketı eybfnde kendi topraklarında ha. <Arkası on birincide) 
rakını er hazırlanmasına meydan bL 

lll}Or. 

cak delegesi Düryo ayrılışı arifesinde ' ~~--..---
son kozunu oynamıştır. Bu adam, tev ::.."s:bıııt" 

kifaneden tahliye edilen Türkler hak- g ..::.::::;;;;.;;~~~· 
kmda yeniden vkif E'~ ' • 

ve kard lerimlı tekrar tevkifhane- • 
ye gönderilmiştir. j 

Dliryö jandarmaları da köylere 
göndererek zorla tahsilat yapmala • • 
rım emretmiştir. Ayni zamanda ile
ri gelen Türkleri de çağırarak tür· • 
lü hakaretlerde bulunmuştur. 

Antakya Halk Partisi killtür se- ,~~~ 
ferbcrliği yap~tır. Köylüler ve şe- • ~ ......-, _ _,._ 
hirliler Türk harflerini ôgrenmek 
gayrctile çalı§ıyorlar. m 

Suriye - Fransa 

Iran Şahinşnhı Alfi llazreti hUmııyun 
Aziz biraderim Uıza Şnh Pehle' i, 

Talırnn 

Dört dost devl tl rim.izin S dda· 
lıl batta imza ettikleri sıuıdbah.ş Şark 

misalo mUnasebetile göndermek Hlt
funda bulunduğunuz tclgra.fnamei 

• bUmayunlarını memnuniyetle aldım. 

• 

memleketlerimizin sulh idealin -
• de, müşterek bir eseri olan 

bu misakın hepimiz için ve dünya sul 
bil için kudsi olmasını dilerim. Bun. 

lertııe Y•caklarclır. Hepsinin menfaat- ~ -
lettıe ~~ku .olan milletlerarası iş- ı r A N 
tarcın.. lribırlenne daima damşacak-

Ankara, 10 (Tan muhabirinden) - il 
Alakadar makamlara gelen haı.:ıer
lcre göre, Fransa ile Suriye hükflme· 

fil dan dolayı zati şehinşahilerini sami
mi tebrik ederken şahsi saadetiniz 
temennilerimi sunar ve bUyUk him
met ve irşat eseriniz olarak tarihte 
yeri beifi milletinizi yükseltmekte mu 
vaffnkıyctinizi candnn dilerim aziz • 
muhterem kardeşim Şehinşah Haz. 

YlNE l"ENJI{API - Bir analii.ğımdnn şu snhlle hUtün bir ııislik yı. 
ğıru akarken l>u gen~ ,·atnnda.5 yüzmekle .m~gul ! .. 

• retleri. 
Şark misakı ve Jlmerikan 

D Un doıtluğa ,. 
Ş kU gazetelerın oir stltununda 

ınaırun ark Paktmm esaslarına ait 
:A.tatu :t Vardı. Diğer bir sütunda da 
tasındr ile Amerika Cümhurreisi a 

a teati edil -
tolunuyordu. en mektuplar neş. 

Bu lllUh· 
lnerlkaın ım mektupların Türk - A. 
lnlnasnu münasebetleri bakımından 
deteğiz, ı:uarınki Yazımızda tahlile. 
ret eder gün Yalnız şu noktayı işa
Aıncri~ın ki Şark misakı ve Türk _ 
SClnlık n dostluğu; ayni yilksek in. 
dir. l'Uhuna hizmet eden Amiller. 

Amerika .. 

Beıç·k nrn araclıgı ıulh fartları 1 
n Başvekili B. Van Zeeland 

nıu kU • !'tıpa N ş ller içinde bocahyan Av. 
guver .u? genı!sindeın uçmuş bir sulh 
A cını sıf t. l . . . 
~nıerik a ıy e bır ıkı hafta evvel 
veı de aya gitti. Ve bir, iki gUn ev. 
dü. Londra yoluyle Brüksele dön-

Belçika Bno kil' . 
Cetırdiği ~ve ının Amcrikadan 
iniştir. :Fahaberler henüz neşredilme. 
lere gör kat e.tra.fa yayılan rivayeL 
eli elbirı~~~ıncnkn, Avrupa ile iktısa. 
Jlanın. ıgı Yapmak için evvela A vru. 
Buen ' Amerika memleketlerinin son 
ları ~-Ayres toplantısında yaptık
ın g ı, kendi arasında sulbü kur. 
~na lUzum gösteriyor. 

Yebı~ ~aklı bir iftiharla şunu söylL 
tas rız ki Avrupada Amerikan kı. 

1~ sulh ve istikrarını andıran 
~egane bir snha vardır. O da Balkan 

Bu gün 
16 saJ1la 
Bugün okuyucularımıza yeni 

tefrfkalo.r, röportajlar takdim e
dlyonu: 

ı - Şııh ı nıan... 1 

Arkadaı •ınız Ziya Sakirin en 
yeni \'e en heyecanlı ~erL Bu 
tefrikrunızı bugUn 18 Uncü :;ay. 
fada \'eriyoruz. 

• 2 - lstikıaı \'Dl r ... 
Kurtulu harbinde cepheden 

cepheye ko. nn bir vntnn !;Ocuğu 
size, o gUnlerfn harp heyecn.nla
rını okutmıya baı ladı. Onwıcu 
sayfamızı açınız. 

• S - Doğu illerJ. .• 
Muharrirlerimizden IAtif E. I 

rcnel Doğu illerlmlıJ tetkika ~ll\. 
tı ve blıe yuıılun bu yemyeşil 
köşesini tanıtan bir röportaj se
risini göndermlye b lndı. Bugün 
eldzincl snyfnnıızda. 

• 
4 - DP.niz m el i ... 
Yaz günlerinde \'e <leniz mev. 

slmlndeyiz. rnkat güzel lstan
huluu irin kıyılanndn yüzen ,.e 
yıkanan halk, ıılsllk içinde yüzü.. 
yor. Bunu da, bir röportaj serisi 
halinde tesblt ettik. ilk yazı se. 
kizlncl saylndn<lır. 

ti arasında, harici temsil hakkındn 
bir anlaşma başlangıcı olmuştur. 

Fransa, Surlyenin ilk defa olarak, 
Paris, Bertin, Londra, Roma, Nev
york, Kahire, Buenos Ayres ve Ri
yodöjaneyroda siyasi mümessillikler 
ihdas etmesine, diğer memleketlerde 
de Fransız sefaretleri ve konsolos
lukları tarafından temsil edilmesine 
esas itibarile muvafakat etmiştir. 

NAFIA VEKiLi 
DON ISVEÇE 

HAREKET ETTi 
Nafıa Vekili, Ali Çetinkaya, y~

da şirketler umum mildürU B. Emın. 
Devlet demiryolları cer dairesi reisi 
B. Sedat ve hususi kalem müdürU 

• 

B. Nejat ile birlikte diln akşamki e~s 
presle, lsveçe gitmek Uzere şehrimız- • 
den ayrıldı. 

B. Çetinknya istasyonda Cümhur 
riyaseti yaverlerinden B. Cevdet, ve
killer, saylavlar, lsvcç sefirinin zev
cesi, muhtelif konsoloslar tarafından 
uğurlandı. 

'egüsün Kızı 

Her eşe Dönüyor 
d~ Şark misaklarma saha. olan arazi 
ır. • l · ' • Londra, 10 (Radyo) - Necaşinin 

j. ", . 1 

K. ATATURK 
• • • 

Hariciye Vekilimiz 

Tahrandan Ayr 1 ı 
il Tahran, 10 (A.A.) - Türkiye Ha .. 

rfoiye Vekili Rüştü Aras ve maiyetJ 
1 bu sabah saat sekizde trenle Şahva.. 

• ra. hareket etmiş ve istasyonda Ha. 
riciye Nazın Samyi, Hariciye mü .. 

• dUrleri, frak, Afgan Hariciye Na.
zırlan. Türkiye BUyUk elçilik erkfı .. 
m ve diğer bir çok şahsiyetler tar~ 
fmdan uğurlanmıştır. 

• * • 
SAI\IATYEYE DOORU - Dir yanda line bir lfıı;':;rım ağzı ve 

tarafta da çöp yı&rınlan. .. İkisi n.rnsında da mikroba bulanan körpe 
l'll\Tulnr •• a 

KWIKAPIDA - Şu çocuklar, nhilin kirll, ÇÖJllü \'e pi tikli 
içinde, ıcnl<tnn bunnlmı \'Ücutlnnnı giıya erinlendlriyorlnr. 

e 
iki giln C\'\'el Tahranda dört dost 

de,·let ara mda., Harici~ 0 ''cl;iUerl 
marif etiylu lnızalanan Şark nıisakmm 
metnini, bugün onuncu ayfada 
olnral· \•eril oruz. 

ç r 
Pam k 

a Adana, 10 (A.A.) - Şehrimiz Ti· 
caret odası tahmin raporunu bugiın 
neşretti. Buna göre, bu yıl Çukur<>-

• vada 241870 hektar pamuk ckılmi • 

. Bu iki misak, nesillerce dün~- ./Nün 16 Sayfa kızı ne, Uç rns, Nezarya vapunle -
ztinde harbe en yakın görUnen a. • .. talyaya gitmektedirler. Orada bir ay 

ı~~~E~~~~~~~~~j kaldıktan sonra tekrar Habeşistana (Arkası on biri.ncid ı ,· .. 
' ~ .. '3 f döneceklerdir. 

uları tir. Bu Sahalardan 41734 ton } nl 
:?8665 balyc pamuk istih J ed ec '
gı tahmin edilmektedir. Bu n ıktarın 
75340 bnlyası Klcvland, mlıt b 
yerli tohumdur • 

Muharririmizin ilk röportajını bugün, sekizinci sayfamız
da resimlcrilc birlikte bulacaksınız. 

... 
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fPAURDAN _ PAiAiA.l 
~~~· '-~~s 
;HARP Ot.:ACAK MI ? 

<YAZAN: BURHAN FELEK > 

H arp olacak mı? 
Harp olacak diyorlar. l§]erin 

fasıl gittiğini en iyi bilen gazeteler 
ıayda en az iki defa harp müjae
ısi ( ! ) veriyorlar. lnanalmı mı? 

En yakın misal olan BUyük Har
'bi alırsak bu sözlere pek fazla e
lııcmıniyet vermememiz icap eder. 
!Çünkü o harp hiç beklenmedik Z3ı
ımanda patlamıştı. 

Harp ge· çi çoğu fan il erce hoşa 
,gitmez bir şeydir. Insan harpte 
[POStunu bırakmasa bile işi gücü 
ltarümar olur, yakınlarını kaybe
\(ier. Hulisa perişan olur. Lakin 
:harp lafı etmekten f aydalananl.ır 
var. Borsada bir panik yüz !>in
lerce doiar VE'ya milyonlarca frank 
'Oyr:atabilir. Harp sanayii eshamı 
da biraz yükselmek lazım değil mi
dir? 

BUtUn bunlar, harp sözünün ba
zan iktısadi bir icap olduğımu 

gösterir. Lakin hakikaten harp o
lacak mı? Bunu kimse bilmez. A
ma herkes bir tahmin yürütebilir. 

Buglinlerin en had politika i§le-
ri şunlardır: 

lspanya meselesi. 
Akdeniz meselesi. 
Uzak Şark meselesi. 

I
• spanya meselesinden i!:>ir 

Avrupa harbi çıkacağını 

f ddia edenler varsa bire karşı beş
le aksine bahsedebiliriz. Çünkü 
'harp de tavla oyunu gibi karşılık
lı iki taraf arasında olur. 

Dıyelim ki Almanya ve Italya 
bizzat faşizm rejiminin, halkı mut
tasıl heyecanda tutmak ve milli 
iduygularını bilemek için dışarıda 
düşman arıyan hırsının önüne ka
tılarak harp istesin; lakin kime 
Jkarşı? 

Fransa kesesinin deliğini kapa
ımakla meşgulken hele birçok aa
lkerlik aleyhtan unsurlarhükfımet 
'üzerinde tesir yapmaktalar iken o, 
lbarbe girmez. Hem daha beynel
milel serginin bütün pavyonlan a
ıÇilmadı. O pavyonlar açılsın, büt
~ 20 milyar açığı da kapan
em da aonra ... 

I
• ngiltereye gelince; görünü

şe göre o da ispanyadaki 
madenlere karşı beslediği insani
tyetperverane hislerini izhardan 
'Ve Cebelüttarıktaki yalı arsasına 
teca vUz edilmemesi tasasmdan 
başka şimdilik bir endişe taşıma
.maktadır. Bunlan da Franko temin 
etti mi, üst tarafı için harbe gir
mek istiyeceğini tahmin etmek ln
gilizleri tanımamak olur. Kaldı ki 
henilz lngiliz silahlanması başlan
gıçtadır. Bir lngiliz takımı an
trenman yapmadan nasıl maç yap
mazsa, Ingilizler de silahlarını ta
mamlamadan muharebe etmezler. 

Bütün alametler, bu sıralarda In
.gilizlerin golf oyununu harbe ter
cih ettiklerini göstermektedir. Ak
deniz işi ise, ergeç İtalya ile oir 

Almanyadan Yeni 
Şilepler Ahyoruz 

Denizyolları müdürü Sadettin ve 
mühendis Ahmet Şevket dün Alman
~aya gitmişlerdir. Haber aldığımıza 
gore, B. Sadettin Almanya.da yeni şi
lepler satın almak için de temaslar 
yapacaktır. Bilindiği üzere bundan 
bir müddet evvel Başvekil İsmet 1-
nönUnUn işaretile Iktısat Veki.letl ih
raç mallanmızın harice nakli için ti· 
lepler almağı kararla.ştıımll}tı. Bu su 
retle ihraç mallarunız ecnebi kum
panyaların mütemadi güçlükleri ve 
tarife fazlalıklarmdan kurtanlmış 

olacaktır. Denizyollan müdUrU alına
cak şileplerin yeniden mi sipariı &

dilmesi ve yahut da kullanılmış ola-
rak mı satln alınması hakkında tet
kikler yapacaktır. Az kullanılmış şi
lepler bulunursa bunlar alınacaktır. 
Hükfımet bu iş için 15 milyon lira 
kadar tahsisat verecek ve bununla 
ondan fazla şilep alınacaktır. Şilep
ler alındıktan sonra ihraç mallanmı
zm harice naklinde kullanılacaklar-

çarpışmaya sebep olsa bile Ingil
terenin Almanlarla Ilalyanlann el ve 
dil birliği yaptıkları bu sırayı bu 
işi hal için muvafık bir zaman ola
rak telakki etmiyeceği de şüphe
sizdir. Hem bütün Rivyera plajla
rı lngilizlerle dolu iken Akdeniz 
yolundan endişe etmek reva mı
dır? 

Uzak Şark l.şi A vrupaya sira
yeti en az muhtemel bir ihtilaf sa
yılmalıdır. Avrupa Japonyanın ne 
dilini tanır, ne ırkının hususiyetle
rini. Sovyet Rusya ise sulhperver
liğinin en geniş telakkilerini bil
hassa o Uzak Şark hudutlarına ser
miştir. Kaldı ki bir vilayeti iki 
Avrupa memleketinden geniş o
lan o yangın yerlerinde herkese 
yetecek kadar yer vardır. 

S por ve tulumbacılık 
Mevsimin en hareketli maçını 

geçen hafta Kadıköyünde Fener 
stadında Güneş - Galatasaray 
klüpleri arasında seyrettik. Maç 
pek sulhperverane bir hava içinde 
cereyan etmedi. Lakin akisli bir 
maç olmak bahsinde emsalsiz ol
du. Oyuncular dövUştUler. Ceza 
kanunlan şiki.yet olmadıkça da
yak atmak ve dayak yemeyi kendi 
ahkamı arasına almadığına göre 
futbol maçında senede en az bir 
defa hudflsu bir itiyat halini alan 
ka vganm polisle halledileceğini 

beklememeli ve bu işi aleladeliğin 
üstüne çıkarmamalıyız. 

Ekseri Avrupa parlamentoların
da görülen bu çeşit okşamaların 
açık havaya intikali belki spora 
politika karışacağı endişesi doğu
rabilir. Fakat politikaya $por ka
rışsa ~ile spora politika karıştır
mak zeytinyağım. su katmaya ben
zer. Ne kadar ka.rışt:Il'S&nIZ biraz 
durulunca zeyinyağı üste çıkar. 
Bu son dayakta da bakalım zey
tinyağı rolünü kim alacak? 

D Unyada iki şey vardır ki ye
nildiği itiraf edilmez : Rüş

vet ve dayak. 
Halbuki spor sahumda kimse 

dayak attığını söylemez, fakat, 
dayak yediğini iddia eder. Eh, öy
le ise kim döver bunlan böyle?! 

Hikmet kaidesi mucibince; her 

hareket hararet tevlit eder. Mevsi
min yegane dayaklı maçı da bi
zim muharrirler üzerinde hararet
li tesirler yaptı. Daha dün bunlar-

dan birisi sporu himaye için feda e
dilen tulumbacılığm asalet ve neca
betinden bahsediyordu. Haklı söz. 
ÇünkU tulumbacılar ateş söndürür
lerdi, sporcular yangına körükle 
gidiyorlar. 

Y azıcılanmızm her dayakta 
sarfettikleri emek bektaşinin her 
bayram namaz kılması kadar meş
ldll'dur. Bu kadar mesaiyi görilp 
te sporun düzeleceğine inanma 
mak abes olur değil mi? ... 

Zehirli köfte 
Yemiş 

Şişlide oturan Mustafa, Şişane ka
rakolu karşısındaki köfteciden yedi
ği köftelerden zehirlenme alaimi gös 
termiş, Etf~ hastanesine kaldırıl-
mift!!. ___ .., ... 

Bir Çocuk ·, 

Taraçadan · Düıtü 
Topanede KUçUk Hendekte Arif 

P-.a apartmanında oturan Eminin 
9 yaşındaki çocuğu Saniha taraçada 
oynarken dUtmüş, yaralı ç~uk hu
taneye kaldınlmıştır. 

Dün Kırk iki Kiti 
Tramvaya Atladı 

Dün Eminönü mmtakasmda polis 
tarafından 42 kişi tramvaya atlarken 
yakalanmış, 29 kişi derhal para ce
zuı vermiş, 13 U hakkında zabıt ya-

T ürkkufUnun motörlü tayyare kampı Ankarada mera6imle açıldı 
ve faaliyete baflanılJı. "TAN,, ın Ankara foto muhabiri, Türk

ku,u gençlerini bu açılı, e•na.ında birarada gö•teriyor 

Tenzilat Etiketleri 
Otomobillere As~dı 

Fakat Şoförler: Yanımızda 
Muhasebeci mi Gezdireceğiz? 

Diyorlar 
Belediye seyrüsefer mUdürlUğü ye 

ni taksi ücretlerini halka bildirmek 
üzere bütün otomobillere dün saıbah
tan itibaren etiketler yapıştırınıya 

başlamıştır. Etiketler, otomobilin ön 
camına ve müşterilerin görebileceği 

yere konmaktadır. 

iki Görünüş! .. 

/(öprlinlin Kadıköy iıkele•ine 
"söp kutulan,, konuldu. Bütün 
söpler bu kutulara atıl•ın diye ..• 

Amerika Müsteşarı 
Memleketine Gitti 

istasyonda Kendisini Teşyi Eden Amerikalılar. 

Roosevelt'in Mektubunun Atatürke Hayranhğlll 

Samimi Bir lf ad esi Olduğunu Söylediler 
1921 aeneıindenberi aramızda bulunan ve Türk inkılabını i8' 

günlerindenberi büyük bir sevgi ile takip eden Amerika aef artb 
müatetarı B. Shaw dün aktamki Semplonla Amerikaya hareke' 
etmittir. 

Şehrimizdeki Amerikalılar ve B. Shaw'un diğer phai doıtlaıt 
bu münasebetle iataayona toplanmıtlar ve teşyide bulunmutlardıt
Istasyonda bulunan bir muharriri- r-::-

miz bu münasebetle Roosevelt'in mek 1 T fc 
tubu hakkında ne düşündüklerini A. l l O 
merikalılardan sormuş ve §U cevabı 

almıştır: D 
- Bu mektup, Türk inkılabı ve A- urgun 

tatürk hakkındaki hayranlığın en T ~ / 
samimi bir üadesidir. Roosevelt Tür. V azıyelle 
kiye hakkındaki filmi görünce böyle 
bir mektup yazmak içinden gelmiş ve Şehrimizde bulunmakta olan 
oturmuş, yazmıştır. bat Veki.leti teftiş heyeti reisi, 

- Bay Roosevelt'in bizi ziyaretine dolÜ ajansma şu beyanatta bul 
ihtimal verir misiniz? muştur: 

- Amerika Cümhurreisinin mem- "- latanbulda görülen tifo 
leket haricine çıkmaması eski bir an. larınm seyrine henüz kati ve m 
ane hükmündedir. Vilson ilk defa o- bir değişidik yoktur. Vakalar 
!arak bu ananeyi bozmuştur. Roose. yor ve fakat vaziyet tevakkuf h 
velt te Kanadaya ve Arjantine git. dedir ki, bu görünU, yakında bir 
miştir. lah hlml olacağını ümit ettirme 

Cümhurreisinin bir tatil geçirmek dir. Sıhhat Veklleti mesele ile 
üzere bu kadar uzun bir seyahate gi- yakm bir surette ali.kadar oılllll~""l• 
rişmesine pek te ihtimal verilemez. ve vaziyeti günü gününe takip 
F~kat Avrupa düzelir de umumi ölçü mektedir. Evvelce kararla.ştınlan 
de bir iktısadi işbirliğini konuşmak birlerin tatbikine vilayet ve beledi 
için Roosevelt Avrupaya gelirse Tür- ce ehemmiyetle devam olunuyor. 
kiyeye gelmiye ve Atatürkle şahsen ~~ -.ı tatbi~atı büyük bir i 
km-tuşmıya büyük bir kıymet verece-. ile ılerlemektedır. Her gün vasatı 
ğine şüphe edilemez. larak on bin ili. on beş bin kişi 

. . . . . lanmaktadır. Her halde turası 
Muha~ı:ımız, ayrıca, büyük ~ir hakkaktır ki, tifo hastalığı bu · 

heyecan ıçınde bulunan B. Shaw ıle kl' il eh' · · 'ddi bir t hl'k 

Bunlarda, büyük taksiler ücretle
rinde yüzde 22,5, küçük taksilerde 
yüzde 15 tenzilat yapıldığı yazılmak
ta ve müşterilerin saatin yazdığı pa
rayı buna göre hesaplamalan bildi
rilmektedir. Fakat diğer taraftan fO
förler tenzilata olduğu gibi bu usu
le de itiraz etmektedirler. Söyledik
lerine göre, saatin yazdığı bir parayı · 
hesaplamakta müşterilerle arala.nn
da ihtiliflar çıkacaktır. Çünkü küsu
rat üzerinde bazı müşteriler en kü
çük paralan ve santimleri bile ince
den inceye hesaplamaktadırlar. Bu 
takdirde bu yüzde on beşlerin veya 
22,5 larm keeilmeai Biralarmd& bir 

şe ı e ş ır ıçın cı e ı e 
, konuşmuştur. Amerikan diplomatı, maktan uzaktır. 

ömrünün on altı yılını geçirdiği güzel ---"----
' yurdumuzdan ayrılmasından müte. 

vemt teessürünü söylerken, hakiki Kartalda 

çok münakaşalar ve hesa..P ihtilM18,fI 
başgösterecektir. 

Bir şoför bu huausta diyor ki: 
"- Bizim içimizde hesabı kuvvet

li olmıyanlar da elbette vardır. Y aı
nımızda bu usulün tatbiki için bir de 
muhasebeci mi gezdireceğiz. Beledi
ye mademki ille tenzilat yapmak is
tiyor. Bunun için bir müddet dura
cak ve bu sırada taksi saatlerinde la
zımgelen değişiklikler yapılacaktı.,, 

Haber aldığımıza göre, Şoförler ce 
miyeti gerek tenzilattan vazgeçilme
si ve gerekse bu usul hakkında be
lediyeye müracaatta bulunacaktır. 

Hazinei 
Evraklarımızın 
Tasnifi meselesi 

Fakat bu kutuların yanıbaşında 
yerler çöplerle, kağıt parçalarile 
Joludur. Kabahat kimde? .. Biraz 

daha dikkatli olsak ... 

25 Temmuzda 
Modada Deniz 

Senlikleri Yapılacak 
25 temmuzda Moda koyunda bü

yük deniz şenlikleri yapılacaktır. lk
tısat Vekili Celil Bayann bizzat meş 
gul olduğu şenliklerin programı Mo

da deniz klübU tarafından hazırlan-
maktadır. Şenliklere bütün deniz te-

Kültür Bakanlığı Istanbuldaki tari
hi vesikaları tasnü ettirmek içni Ma
saristan Universitesi Doçentlerinden 
Bay Feketeyi mütehassıs olarak ceL 
betmişti. Bay Fekete hazinei evrak. 
larımızda tetkikat yapmış ve Bakan· 
lığa raporlanın vermişti. Bu rapor
lara göre, şimdiye kadar 17 şube ha
linde yapılan tasnif, gayrüenni görü. 
lUyor ve senelere göre tasnü, tavsiye 
ediyordu. Vekalet bu mülahaza.- şekkülleri ve spor klüpleri iştirak c-

bir keder ve heyecana kapılmıştır. 
- Vatanınızı ve sizleri çok, çok 

sevdim, demiştir. Bunun başka tUrlU 
olmasına da im.kin yoktur. CilnlriL 
ıçmtzde ıruıunuyoı dum. Büyük ~fi
nlzi nasıl feragatle takip ettiğinizi, o
nun yanılmaz, kati ve uzağı gören 
hükümlerine nasıl inandığınızı yakın 
dan bilirim. Işte neticesini görüyor
sunuz. Bu emsalsiz şef, bugün, şu gü
zel yurdu ve şu sağlam, genç milleti 
meydana getirdi. Bunu katiyetle an. 
lamak için, ancak burada yaşamış oL 
mak, görmüş olmak lazımdır. 

Muharririmiz, aynca, kendisine de 
B. Roosevelt'iın mektubu rrı.kkmda ne 
düşündüğünü sormuştur. Bunun ü
zerine B. Shaw demiştir ki: 

- Hakkiyle demokrat iki memle. 
ketin şefleri ancak böyle mektupla
şabilirlerdi. Amerika Cümhurreisi 
Türkıyenin filmini görünce bu mek. 
tubu yazmıştır. Buna şaşmamalı, za. 
ten eli kalem tutanların Türkiyeyi 
hakkıyla tanıdıktan sonra hemen 
Türkiye hakkında kitap yazmaları da 
bu baleti ruhiye altında olmuş pyler 
değil midir ? 

Liman Ücretlerini 

indirecek Komisyon 
Deniz Ticaret direktörü Müfit Nec 

det Deniz, dün lzmire gitmiştir. Mü
fit Necdet, İzmir limanının tahmil 
tahliye, nhtım ve hamal ücretlerini 
yeniden tesbit edecek komisyona iş
tirak edecektir. lktısat Vekaleti ta
rifeler müdürü Muhsin de Ankaradan 
tzrnire gidecektir. Komisyon çalışma 
!arını bir iki günde bitirecek ve !!!OD· 

ra İstanbul liman ücretlerini tesbit 

Bir köy yangını 
ıktı 

Dün Kartalın SOğanlık köyünde 
yangın çıktı. Kartal itfaiyesi ve 
dıköy itfaiyesinin müşteken 
malan sayesinde 4 ev yanmak, 
ev de tahrip edilmek suretile yan 
önüne geçildi. 
Yangın, Veli dayının oğlu M 

din ock bacasından sıçnyan kıvıl 
ıardan çıkmış ve Mehmedin evi, 
Mustafam, Celep Mehmedin evleri 
mamen y811D11ştır. Ki.milen ahşap 
lan köy evlerini kurtarmak için 
kaç yerinden tutuşan Ahmedin evi 
faiye tarafından tahrip edilerek 
gının önüne geçilmiştir. Jand 
yangıın etrafında tahkikata başl 
tır. 

Şirketi Hayriye B 
Lokanta Açtı 

Şirketi Hayriye, Sanyer isk 
yanında "Canlı Balık Lokantası" 

dıyla bir gazino açmıştır. Gazin 
evvelki akşam deniz mehafili ve 
ket erki.Dile matbuat mümessi 
şerefine bir akşam yemeği ver· 

tir. 

Kız Enstitüsünde' 

Sergi A~ıhyor 
Selçuk Kız Sanat Enstitüsü ta 

dan okul salonunda ya.nn bir, el 
ve kadın çamaşırları sergisi açıla 
tır. 

yı kabul etmiş ve Hazirandan itiba- decektir. Gündüz Moda koyunda yüz
ren de Istanbuldaki tasnifi bu tavsi- me, kayık, motör ve yelken yarış
yeye uydurmuştu. Yalnız tasnif he- lan yapılacak, bu yanşlar spor klüp
yeti ikiye bölünmüş bir kısmı Topka. leri ve deniz teşekkülleri arasında 
pı sarayında bulunan 30 bin evrakı, ayn ayrı olacaktır. Ayni gecede 
Feketenin raporuna göre hazırlamı. ayr ıayrı olacaktır. Ayni gece de 
ya başlamıştır. Bu usulün tarihçiler mirliyecek olan Denizyollarmın bir =========================~"": 

için buraya gelecektir. 

için çok zor olacağı anlaşılmış ve şim vapurunda balolar verilecektir. 

Doğru Değil 
diye kadar tasnü yapan heyet te bu- / 
na itiraz etmiştir. Bakanlığın bu iti
razlan tetkik etmekte olduğu öğre
nilmiştir. Bay Feketeniıı mukavelesi 
bittiği için kendisi memleketine dön. 

SUmer Bank Umum Müdürü Bay 
Nurullah Sumer'in Londra ve Ber
linde tetkik seyahatine çıkacağı hak
kında bir gazetede neşredilmiş olan 
haberin aslı yoktur. 

müştür. 

Yolcu Salonunun Oıtüne Bir 
Projektör Konacak 

Galatada yapılacak yolcu salonu- Ünyon Fransezde 
nun üstüne gümrük muhafaza t~ki-
18.tı için bir tarassut kulesi inşa edil- Ziyafet 
mesi kararlaşmıştır. Bu kuleden bü-
tün liman kontrol altında bulunduru- Fransızların milli bayramı münase 
lacaktır. Aynca buraya konacak kuv betile bu ayın 14 üncü günü gecesi, 
vetli ve büyük bir projektör ile ,ıe- Beyoğlunda Union Fran~aise'de bir ge . . . 

Bugünkü Hava: AÇIK 

1

-7 inci ay Gün: 31 Hızır: 
Arabi 1356 Rumi ı 

Cemaziyülevvel: 2 Haziran: 
Güneş: 4,37 - Öğle: 12, 
tkindi: 16,19 - Aişam: 19 
Yatsı: 21,42 - lmsi.k: 

Yurdumuzun cenubi Anadolu mm
takasile, Karadenizin şark kıyılann
da gökyüzünün bulutlu, diğer mmta 
kalarda ise tamamen açık geçfuesi 
muhtemeldir. Rüzgarlar, Eğe mınta 
kasında kısmen garpten, diğer yerler 
de şimalden, orta kuvvette esecekler ı--------·----
dir. - - derece, en fazla olarak ta 33 d 

ye kadar çıkmıştı. Hava akşaııı• 
Dünkü Ha va dar açık geçmiş, rüzgar şiınaU 

Yeşilköy rasat merkezine göre dün kiden, saatte 10 kilometre h 
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HARP VAZIYETI 

ldadrit cephelerinde. bılhassa Mad. 
tidın Garbında şiddetli muharebeler 

VUku bulmaktadır. Iki taraf ta muvaf 

~akıyet iddia ediyor. Fakat taarruz 
areketıennin hükümet tarafmdan 

~apıldığı ve netice hakkında birşey 
ılıtınıedıği anlaşılmıştır. 
liukü U m t Brunetta'nın Cenubunda 

d rlediğınt, Villa Prodillo mıntakasm 
-a diişınnnı muhasara etmctke oldu. 
&unu hildırıyor. 

Bilbaoaa t b'" . ... · a 11 vazıyet tecssUs et-
uıı Ur. '1'r 
\'e dU amvaylar otobllsler i§liyor 

kkanıar açılıyor. 
'.ESKi lSPANY A HARICIYE 

NAZIRI 
Londra 10 (AA . 1J . . ' · ) - Eskı ispanya 
arıcıye N 

dtad aznı Delvaya şimdi Lon. 
8 bulunmaktadır 

lsp · 
dıld ;.. anya bUyük elçiliğince tasrih e-

16•ne g b ın· ore, u ziyarette hiçbir res 
1 mnbiy t • k ı~ h~ ~o tur. Ve Delvaya JngL 

tti Ukfun ti hasından hiçbirile gö • 
ınıyecekt' ır. 

Litvinof 

Bir Nutuk Söyledi 
ldo kova 10 ( ciye • A.A.) - lsveç hari-

len n ıuı S:ındler'ın gerefine veri. 
tuk z Yafet snasında Litvinof bir nu-

"SSô~Jıy r k ezcümle remi§tir ki: 
Ulh i .. d l 

ler h r n muca e e eden kuvvet-
d P ıçin çalışan kuvvetler ka-

ğtJ~ı~ırnkar, iradeli ve mütU!hit de-
. r. Bunun için sulhun temel di

re ın· tc 1 k l eden Milletler Cemıyetl 
\te I{ llogg paktlarile mıntakavt mU-
ek b l rd ya ım, mU U!rck emniyet ve 
~Yl'i kabılı taksim sulh paktlannı 
kvıy etm k lazımdır. 
Sandı r son senelerdekı hüsranlara 

~ğm n ls\J ç' n Mıllctler Cemiyeti 
r v i ıçınd beynelmilel teşriki 

ınd i ıyasct c devam edeceğim bil 
ınnı tir. 

Blum'a 
Bir Hücum 

Bl
Paris, lO (A.A.) - Dlin saat 13 te 
um, otomobil d . bi h ın en ınerken meçhul 

. r §3. ıs Uzennd Y ın Larocque 
ıbar~ı bulunan bir knbrttta sanlı cam 
bir bılya atmı,ştır, Polıs tahkıkat yap 
maktadır. 

Bereket Yıb 
Bolu, 10 (AA ) B lu . lhn · · - o \<'mu -

katında hasat b 1 . 
la t dah r aş amıştır. Bu yıl \'1-
Y~ _ 1 ınde buğday ve arpa malı-

sulü yagmurların v kt' d -a ın e yagma -
sından berekctlıdir. İki gün evvel Gc. 
rede kazasına yal'.an . - ..... 81 . d' i . 6 ~agmur .zu .. 
sevın ırm ştir. 

Buhrana 
İ panya )iitUndf'n A\nıpaam 

g~lrdlği buhranlan bertaraf 
etmf'..k ümldi)1e fl\'\elkl gün topla
nan ademi müdahale he) eti umu. 
mly 1, mfu pet bir karar \'ermeden 
dağdmlf \'fl umumi ,.azı) ~u çıkmaz
dan çıkarmak i ini lnglltereye bı. 
rakını tır. Jnglltere hükumeti, aıa.. 

kadarlarla müzakere ~erek ) eni 
bir anlaşma zemlnl bulacak ,.e ge
lecek hafta toplanacak olan umumi 
heyete yeni bir kklif unacaktır. 

Bütün Umlt, lngUtettnin bir haf. 
ta~ mesaisinin neticesine 
bağlı bulunuyor. 

lnglltttenln kendisi bUhas..tJ& bir
kaç esas üzerinde \'W) etini ta\'Zlh 
etmiştir. Bir kere lnglltere, lspaa. 
Yada ~ gönüllülerin bu mem. 
leketten çdmıalan lium geldiğine 
kanidir, Çünkü, 1 pan) a dahili har
bine beynelmUel mahl) et \'eren , e 
harbi dahili bir harp olmaktan c•
kararak 1 PUi) a topraklannda do
vüştilen blr A nupa harbi J apaıılar 
bunlardır. Bunlann Jspan; adan !:•k_ 

··············ı 

Amelia 

Earhard 

Kay111 mı 

Oldu? 

Çin • Japon Muharebesi 
Duruyor 

ve Yaniden Başlıyor 
Bir Japon Siyastsi, Japonların Manevra 
Yapmakta Serbest Olduklarını Sö~ledi 
Londra, 1 O (TAN) - Dün Çin - Japon ukerleri mütareke hü-

kümleri mucibince ıeri çekilmiflerdir. Fakat Japonların tahliye 
olunan yerlerde yeniden sörülmeleri üzerine muharebe yeni
lenmittir. 

Zehirli gaz 

Kursu bitli 
EJaziz, 10 (Tan muhabirinden) -

Burada açılmış olan hava hücumla

rına ve zchirlı gnzlara karşı halkı 

irşat kıırsu bıtmiştir. Kursu mlitca
kip, General bütün öğretmenleri köy 

lere gitmiyc ve halkı U)andırmıya 

davet etmıştır. AtatUrk'un verdigi 
nur ile ve münevver halkın clbırlıği 
ederek ışıklandıracnğl, köylerde he
men faaliyete başlamak lUzumunu 
söylemıştir. 

Fransada Yine Grev 
Paris, 10 (A.A.) - Otel ve lokan· 

ta müstahdemleri grev ilin etmi~e 
karar vermişlerdir. 

Türk-Arap 
Dostluğu 

Japonyada 

Bir Tayyare Kazası 

Tokyo, 10 (A..A.) - Bir askeri tay 
yare yere dUşcrek parçalanmış ve 
içinde bulunan askeri tayyare mek-ı 
tehi direktörU general N:ıcasava ile 
bir pilot ağır surette yaralanmış

lardıt. 

Yeni ithalat Reiiminin 

Ne§ri 
Ankara, 10 (TAN) - 1ktısat ve

kilı Bay Celal Bayann pazartesi gü
nü şehrimize dönmesi muhtemeldir. 
lstanbulda esaslan yeniden gözden 
geçırılmiş olan yeni khallt rejiminin 
vekil. şehrimize geldikten sonra he
men neşredilcceği anlaşılmaktadır. 

Japonya. Mançukodan scvki
yat yapmıya başlamıştır. Japon. 
ya Hariciyesi namına soz soylc
miye salahiyettar bir zat, Japon. 
yanın istedıği yerde m n vra 
yapmıya salahiyettar oldugunu 
soylemı§tir. Son dövüşmeler es.. 
nasında Çınlıler 20, Japonlar 10 
maktul verrnı lerdır. 

KISA 
DIŞ HABERLER 

R u ) ada Milli Müdafaanın 
ku\'\'etJmdirllmesl l~ln 4 

mil) ar rublelik bir istikraz ~ıka
nlmı tır. 

• 
A llH'rikadakl ıcaklar lmdi. 

) e kadar ) Uz ld.,lnln olü
müne sebebi) et 'enni t lr. 

• 
P ar:lst.e, Fran a daimi milli 

müdafaa koml'>)Onu top. 
lanmrs, mühim kararlar ittihaz 
etml tir. 

• 
S O\') et Rus) anın ) eni Par-

limf'nto intihap kanunu 
bUyük: bir ekseri) etle kabul l'

dllmiştlr. 

karşı yeni çare aranacak 
ı..-..····················································ı 

i y AZAN : öMER RIZA ooc;RUL i 
: ........................................................ : 

malarl) le dahili harp hakiki mabl. General Frankoyu bu yolda )il. 
) etini aJu.ak \'e J paD) ollar iste- rilmi~ e sevkedecek amiller çoktur 
dikleri gibi mukadderatlannı tayin ''e mühimdir. Çünkü bugün ona )'ar-
edecekler. dım edftl yabancı gönWIWer yana 

Son günlerde en çok konw ulan ondan bu yardım mukablllnde ta.. 
\'e münakaşa edilen mesele bu ldL \izat lstlyeeeklenllr. Bu yabuıcı gö-
Arada General Fraılkonun da artık nülliilfo..rl tlmcllclea 1 panya hartclne 
) abanCI gönllllüleri memJeketlerfDe ~r'kannak ona pek yakında brpl&. 
gonde.rmek istedi~ söylenml • hat. pcağı ve içinden kolay kolay çaka. 
ti Frankonun gazetesi olan Dlaro mıyaeağı bir vul) etten kartanr. 
\r8800 bir bqın&kale yazarak gö- General F.rankonun 80D zaman. 
nUllWerin meınleketıer:lne clöamele- larda ehemmi) et verdiği bir nokta 
rl lehinde bulunmuş, daha IOD- muharip tanınmaktır. Demir ma-
ra Frankoaun lngUtere ile anlat- denlerile Dlf'.fhur, ve allkaclarlan 

mak lehinde okluğu Deri ıUrWmüş.. ~k, Bllbaonun zaptı onun muharip 
tü. olarak tuunnuya daha fazla mem. 

ml)et \ermesine saik olınu§tur. 

G 
f'neraJ Franko .~önllllWere 
karşı aldığı du vazl) ette sa

mimi ise bugUnkU rıkmazın ltindf'll 
çıkmak lmkinlan kolay kolay ba. 
lunacak demektir. 

I
• nglltere ise. Frankoyu muha.. 

rlp tanımak için yabancı «ö-
11Ulliilerln ispanyadan çıkma•an il.. 
zerfDde ı ıv etmektedir. 

lnglltereoln önUmUzdt>ki brUnler-
de en bU)iik ehemmi) etle tt'tldk 
edeceği mesele Geıneral Franlrnnun 
gönUllUltr m 1 ine karşı haklı., 
vul) eti olacak \ e ) t..nl teklif bu 'a. 
zi)ete istinat edecektir. 

E\'Velkl gUnkU toplantıda bütün 
alikadar de,·letıer ademi müdaha
lenin de\-amma taraftar olduklan. 
nı öyledlkleri l<'ln gönUllUlerl 1 -
panyadan rıkamıak ~in \"Ukubula. 
cak utebbüsiln mühim bir itirazla 
kartıluınnyacağma muhakkak oa
zarl)1e bakılır. 

Bahmus ls.,.U) a sulannı kon. 
trol maeleslnde açılan gedlfln ko.. 
raya sln)·et ehnesl \e e\'\'eli Por
teklzln, 10nra Fransuun kara kon. 
trolilnU kaldırması, UratJI bir tes
Vlyeye varmanm ehemmi) etini bü _ 
büttin tebarüz ettlftDf'ktedlr. 

Tehllke)1 bertaraf etmek için ele 
~eçen fırsattan istifade edilirse ne 
ill. Yoksa tehllkt! <lenm edecek 
l'fl gtlnUn birinde tehlikenin idi fal)_ 
le karşılaşmayı beklemekten baska 
birşe) kalnuyacak. 

fi.EK 
lngil ereye Karpuz 
Fen:ı fikir dP·il. lngilte~~e kar

puz onderlle kmı ... Dundan bet iL 

ne kadar e\ el bir Fmnsa st)ah&. 

timde orn~ a gonderllmi ka\'Ulllana 
bir Jıikİı) ~ ini l zdığımı hatırlıyo. 
nım amma ı .. ın esn ı ne idi pek der
hatır cdemil oruın. 1 almz gazeteler
de Jngllt re) c karpuz gonderlleceği
ni oku) unca o mest>Je aklıma geldL 

Bidm nrkı Auupadan, Garbi Av. 
rupa~ a ~ eml gondcrmemlz bir ha) U 
mil küJ birse) dir. unkü blmn ye. 
mi lere bmzer mel alan büt"Un Ak. 
d niz kı) ıl:ın ) eti tirir. Dl) ecekıdnb 
ki: 

- Canım! Bizim lanisa ka\'UDD

nu neresi l etistirir? 
Doı:;rru laf nmma lanl ku"UnUDll 

mani cf or larda tanımazlar. Buna 
mukabil Knntalup denilen 'e ~uk
luğumuzda 1 tanbul sokaklannda iL 

h1.uı kokulu ) erli kın unlannın 1rL 
lerini ) erler. Hem i Hı garibi ordovr 
) ani iftarlık whi ) eme.kten e\'\el ) er. 
ler; kUh tuz, kfılı şeker ekerf'k. E bi
zim utan ~ nemlzde.n akan Maalma 
kın unlan bü~ 1 ) enir mi yaf ! 

Di) ce·ım u ki biz.im )tmlşlntll 
bususil eti rini \ di~"er ) emlşleN 
knrsı otan koku \ c tnt ü tünlllğilni 
ı mr ile tanıtmaclık~ oralara stittk· 
U ihracat ) npmanuz biraz mUşkW o. 
lur. 
~imdi gelelim lnı;iltere) e karpm 

C\ kine. 
nen l..ondrl(da her türhi )emiş gör. 

dum, karımz görmedim. Bt-Jld mev. 
im değildi de ondan. l..&kin 1ngllb

Jl'rln karpuz bilmedikleri, adtna ( u 
lnn unu) demelerin<1en betlldlr. 

ıcak memleketler için hararet 
onduren 'e iç çı ı bir hafif kokula 

olan karııuzun ka\'un, çilf'k, ka)--. 
eftali, ahududu gibi ) emişler kadar 

kokulu olmadığı me) dandadır. Daha
ı \'ar. B:ıradruı lngiltf'rt)e gidecek 
karım lar ek presle gonderjıettJl de. 
ğilcUr. ltnlya \C lspan)a maltanaa 
rekab t etm i i~ln ağır seyirli ve 
ucuz vn ıtalarla e\ kedilerektir. O 
zamnn en az on on iki gun yolda kL 

l:ıenktır. E~ r giden karpuzlar ham 
l ı ıal tule gN'ml~ ecek, olgunsa gev. 

, ip M ~aNk;JJ'. 
Karpuz bllmrm amma blrka(. defa 

AHUP 'a ka\ un e\'ldyah yapıldt klL 
Gnlilııı I~ i netler alınmadı. Ondan do
in) ı lınhra gelir 1\1: makbule geçe. 
rek ili) n ada tutulma mı e\ elden te. 
min etm den \ e ora<la bü) ük bir ye. 
mi \t' gula ticarethanesini bu işi pi. 
'a a' a llnm a ikna etme<lf'll karpa9 

gondermeclcn ~ lsr ot unıp afi) etle kee
d imiz )Cmek aldıma claha mWi)lm 
gelmektedir. 

B. FELEK. 

Erzurumda 
imar faaliyeti 
Erzurum. 10 (A.A.) - Bu yıl vi

l ) timı d ın t fn lı~ ti buyUk 
bır canlılıkla d vam tmekt dir. Bu 
nyın altı ında Ih a n hı) e merkezın
d bır hUkum t bın le modern bır 
nnhıye mlıduriı vınin temel atımı 

y pılmı tır. Yeni kurulan Başkale ka 
zası t ıl tı tnmnmlnnmı.ştır. Halk 

bu ' zı~ tten çok memnundur. Yeııl 
hUk\ımet kon • ının v kaymakam e
vının \C be sınıflı b r ilkokulun temel 

leri ntılmı tır. Bu t mel atma mera
sımınde umumı müfettiş Tahsin U· 

l korkomutaru korgen ral Muzaf 
f r Frgun ve v lımız hnzır bulunmut 
1 rdır. Cmumi mlıfetti imızl valimıa 
bu ) m ın t dolayıSJle hararetli 
nutukl r oylemı er ve çok alkışlan
mı l rdır. 

Maden Tetkik 

ve Arama 

Rusyaya 
Müdürü 

Gidiyor 
Ankara, 10 (TAN) - Maden T~ 

kik \C Arınna En titU U umum mil
durU Re if Osman Gencer letkiklel\o 
de b 1 ' u unrn k üzere Rusyaya gide • 
ceittır. B Y G ne rin ayın 15 inde 
hnmızden, 17 sinde de lstan buld&D 

harck t etm i knrarlaştınlmıştır. 

Onar Biçki Yurdunun SerfİIİ 
İzmit. (TAN) - Onar bıc~-«i yurdu. 

N caU Bey m ktebı salonlannda gU
z l hır rgı çmı tır. Yurda devam 
eden genç kızlanmızın eserleri pek 
b ğcnılmi r 
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LiliAN HARVEY ~ahkemelerd ·e 
f~--·---~~~~~ AMERIKADAN KAÇTI 

Kelle lbrahime 
işkence Yapanlar 
MahkUm Oldular· 

Bugünkü Program 
Oğle oesri)•atı: 

M 1 artık Amerikada İf bulamadığından değil, büsbütün batka ve 
emUf Gf I hus~~i bir sebepten Amerikayı terketmek zorunda kalmıştır. 

Saat 12,30 Plakla Türk muslkfsL 
12,50 Havadis, 13 Heyoğlu Halktd 
gösterit kolu tarnfmdan bir teı-' 
14 Son. Lilıan Harvey, Amerikaya gitme-

Af G S l n da den önce hemen bütün fimlerini, çok ,, 
sevilen bir erkek artistleWilli Fritsch 

Ankaradan gelen haberlere ~ ile çevirirdi. Uzun zaman dedikodu- I 

Akşam neşriyatı: 

Saat 16 Taksim stadından oak• 
len, ~lilli Küme futbol maçlannlll O 
nali. Fenerbah~e _ Güneş \'e Galr 
tasaray - Beşild:aş. 19,30 Koofr 
rans: Ordu saylavı Selim Sırn 111 
<'3l1 (Kuşların dostları ve düşnı.,. 
ları) 20 Müzeyyen ve arka<laşı.t' 
tarafından Türk musikisi ve ~ 

t''>kti~ar Asliye Ceza Mahkemesi diin, meşhur futbolcü Beykozlu Kelle 
lbrahimi tavana asmak suretile işkence edenler hakkındaki davayı neti<'e. 
lendlrdi. Bayan Kanita ile Cemil, Kürt Ali, llustafa, Enver, Hasan adlı 
aJtı suçlu üçer ay hapse mahkum oldular, fakat cezalan tecil ~ildi. 

~ 
lara sebep olan bu film arkadaşlığı- ! göre, adliye memurlarının terfi 
nrn hususi hayatta da mühim bir ro-edeeeklerini a)·ınnak üzere top.. 1 

...ı \il old ug~ u '".' P·a· rdı. , lanan tefrik komisyonu \·azife. ,. a., n 
-, Fakat Lilian, arkadaşmm çok se- ı 

sini bitirmiş ve terfie hak kaza. vilmesinden ve sayısız aşk mektup- r 
nan hakim ve rnüdıleiumumile- ~ lan almasından korkmuş, yıllarca bu ı 

Mahkemede iki tabanca ve bir ka
ma ile beraber birkaç deste değnek 
ve pencere demiri vardı. Hakim suç 
vasıtası olan bu aletlerin de müsade
resine kararverdi • 

rin listesini Vekalete vermistir. hayat arkadaşlığını resmil~tirmek-
t Terfi eden hakimlerin lir;tesl A- ~ ten çekinmişti. Nihayet, genç artist, şarkılan. 20,30 Omer füza tarafır 

dan Ara.(>!:a söylev. 20,45 lUuzaffft 
ve arkadaşları tarafından Türk .,.. 
slkls.i ve halk ş:ırlnları (Saat af" 
rı) 21,15 Orkestra, 22,15 Ajans -
borsa haberleri ve erte 1 güniin ~ 

~ ğustosta ne~redilecektir. ~ Amerikaya gidince, vefasız Willi de 
, uzun zamandır uzaktan tanıştığı bir 
;-. "' ""' " "-"' "'-'"- "- "-"',. - d ··zı h 1 v il 1 anso e a bap ıgı er etmiş, hatta 

Haklın kararında, hadiseyi ve iş
kence şeklini butün teferrüatile tah
lil ve teşrih efilyordu. İddiaya göre 
hadise şöyle olmuştu: 

Tam bir sene evvel bir gün Paşa
bahçe iskelesine çıkan Kelle lbrahi
min koluna Kanitanm oğlan kardeşi 
Enver giriyor ve evlerinde bir yemek 
ziyafetine davet ediyor. İbrahim ya
nında bir arkada.şile beraber Kanita
nm evine gidiyor. Bahçede kendisine 
ikram edilen kahveyi içtikten sonra 
evin içine çağırıhyor ve: 

B. lbrahim - Buyurun, yukarıda yemek yiye 
ceğiz, deniyor. İbrahim yukarıya çı

karken ani bir t ekme ve çelme ile ı-------------
merdivenden a~ağıya yuvarlanıy?r, Hüngür /ıüngÜr 
karşısında Kanıtayı buluyor. Kanıta . 
İbrahimin gölsüne tabancasını dayı- A '""/ · 
yor, Enver de tabancanın namlusunu g Q Y Q n 
kafasına çevirivor ve: 

-Eller yuk~rı! Emri veriliyor. Bu 1 Bir suçlu 
~ırada kürt Ali ile arkadaşları ka-
malarını sıyırarak tavana takılan i- Devlet Demiryolları, 9 uncu işlet
pin uçlarını tbrahimin kollarına geçi- me dairesine ait olan malzeme anha
riyorlar ve böyle kollarından tavana rmdan iki kalın demir çalmaktan suç 
asılan lbrahime evvelce hazırlanan lu Muzaffer, dün cürmü meşhut ha
yaş sopalarla ve demirlerle vurulmı- içimi Kamilin huzuruna çıkarıldı. 
ya başlanıyor.Oduıilar kırıldıkça bah Suçlu Muzaffer, iyice görmiyen kı
çeden yenileri kesiliyor ve İbrahim zar~şr, hastalı~lı gözle~inden müte-
bö l altı t ıl kaldıktan madıyen yaş dokerek aghyordu: 

Y ece saa as r son- - Ben yapmadım efendim .. Habe-
ra öldü zannile yere indiriliyor ken- rim yok! Bu demirleri de bir yerde 
dislne mezar aranması mevzuubahs görmemişim. 

tken ayılan İbrahim tekrar tavana a- - Sen. Görmemişsin amma, seni 
i\l'ryor ve böyle i:ıaat yirmiye kadar görenler olmuş! Vakıa dlıilenen şa
dövüldükten sonra sokağa bırakılı· 
yor. 

Bütün vücudü bere içinde kalan 
lbrahimi o vakit muayene eden dok
torlar: 

- Eğer başkası olsaydı, bu dayak 
tan ölürdü. tbrahimin sporculuğu 

hayatını kurtarmıştır, diyorlar. 
Hakim kararında suçluları 150 li

ra da tazminata mahkum ediyordu. 
Mahkeme salonu çok kalabalıktı. Bir 
çok sporcularla dolmuştu. 

Yaz Tatilinde 

.~üddeiumumilik yaz tatili yapa-

hıtler, Muzafferin bu iki parça demi. 
ri nnbardan çıkarırken, gördükleri
ni söylüyorlardı. 

Hakim, icabını düşünerek, suçlu 
Muzafferi bir ay beş gün hapis ceza 
sına çarptırdı. Ve kendisinin o kadar 
müddet, zabıta nezareti altında bu
lundurulmasına karar verd\. 

Muzaffer, bu karan di"lerken, ar 
tık ağlamayı bırakmış, dalgın dal
gın hakimin yüzüne bakıyordu. Kıy 
m.ef leri (20) lira olarak tespit edilen 
çalınmış demirler, maicbu~ mukabi
linde dokuzuncu işletm•J :ls.iresine tes 
lim edilmiştir. 

eak mahkemelerin listesini tasdik i- Liste yarın tasdikten gelecek ve ala
cni Adliye Vekaletine göndermişti. kadarlara tebliğ edilecektir. 
L±! 

- Orasına ka:nşmam Hacı Efendi! Senin paran 
çok, verebilirsin. 

- Elin adamı dediğin bizim mebusumuz. 
- Kasım Ağa! Senin bugün istihracın bana çat· 

makla açılmış. Mebusumuz, mebusumuz .. Pekala1 

anladık. Mebusumuz şimdiye kadar bize ne yaptı~ 
Memleket için ne işledi.? 

- Çook ... 
- Şu çook! diye sekiz elif boyunda uzatbğm işle· 

Beni Derhal 
Sehpaya 
Çekiniz! 

Polis dün, meşhut suçlar müddei
umumiliğine, İzzet oğlu Halil adlı ga
rip tavırlı bir suçlu verdi. Halil, müıi
deiumuminin ilk sualini şöyle karşı
lamıştı: 

"- Beni derhal Beyazıt meydanın
da sehpaya çekiniz. Ben onun için 
buraya geldim. Çünkü ben bedava 
sarhoş oluyorum. Bir bardak su içi
yorum. Bir tas çorba içiyorum. Bun
ların içinde esrar varmış gibi beni 
sersem ve sarhoş ediyorlar . ., 

İddiaya · göre, Halil •dün öğle üzeri 
Küçükpazarda Basanın dükkanından 
bir bıçak aşırmış ve bir helvacı dük
kanına dalarak ömründe hiç görme
diği ve tanımadığı Ahmet oğlu Hü
seyin adlı bir genci arkasından hır
sızlama bıçakla tehlikeli surette ya
ralamış ve kendisini yakalıyan polis
lere de bıçağını göstermiştir. 

Müddeiumumilik, tahkikat evra
kında bazı noksanlar gördüğU icin 
kağıtlarını polise iade etti. Halil bu
g\tn hakim huzuruna çıkarılacaktır. 

Suc;luyu Kaçırmış 
Küçükpt•xar karakoL.u.d~ı. ınul.-.~ıı

~sma ınenıur olduğu l:.m:tzlıkta11 su~ 

lu Alı o~l:..ı Mehmedin firarına mey· 
dan verd ğ:i iddiasile poı;s memt~r~ı 

~Iuhiddin aieShinde bir dava ııt;ılnırş 
ttr. Da \'aya, diln de ddrdl!ncii asliyı
ceza malı.Keme.sinde clt!vam olundu 
v~ nıüd:ie'umumiliğin rlosvayı td
kik etm1?ı:ıi için muhuen~eyi başka 
bir gi:ne l;ıı akıldı. 

HAPlSANELERDE 
Adliye Vekaleti Hapisaneler Mute

hassısı ve Hapisaneler Umum Miidür 
Muavini Bay Mutahhar 1stanbııla 

gelmiş ve hapisanede tetkiklerde bu
lunmuşt'llr. 

bu ahbaplık o derece şayanı dikkat 
bir hal almıştır ki, Lilian'm dostları, 
büttin süratlerile Amerikaya telgraf 
üstüne telgraf çekip, Willi'nin yavaş 
yavaş elden kaçacağını haber ver
mişlerdi. Ne çare!. Zavallı Lilia'nm 
kontratının bitmesine daha beş ay 
lazımdı. Kontratı bitmeden gelmesi 
ise, milyonlara mal olacaktı. 

Ve Lilian, ancak beş ay sonra gel
di. 

İstasyonda Willi, yabancı bir ka
dınla beraber onu karşıladı. Lilian, 
bu kadını tanıyordu. Bu Dinah 
Grace isminde glizelliğile meşhur bir 
dansözdü. 

Sevdiği erkeğin eldı>n gittiğini an
lamakta gedkmiyen Lilian, artık o
nu mümkiln mertebe az görerek, aş
kını tazelememek istedi. 

Onu t;-nıyanlar, bütün neşesini 

kaybettiğini. ı;öktüğünü sövli\vorlar. 
Yine film çeviriyor amma, Willi'den 

ayrı... 1 
Zaten Willi ile dansöz evleneli dört 

ay oldu. 

25 Gün Yatacak 
Geçen gün Yedikulede bir sövme 

1 
\"e döğüşme hadisesi olmuştu. Emi- ı 

ne adlı bir kadın başkasına ait ça
maşırları evvela ustura ile kesmiş, 
sonra da ateşe atarak yakmıştı. Do~ 
tu Hasan"tla Eminenin ocası Mt>hme 
dl yine bu yüzden biçakla yaralamış· 
tı. Sultanahmet sulh birinci ceza ha
kimi dün bu davayı . neticelendirdi. 
Hasanı 25 gün hapse mahkum etti. 

Sahte 

Mahkum 

Dişçi 

Oldu 
Sirkecide Demirkapıda oturan Fat 

ına Hidayet adlı bir kadının gizli diş
çilik yaptrğı iddia ediliyordu. Geçen 
gün de i.1<i müşterisine gizlice diş ta 
karken cürmümeşhut halinde yakd
lanmıştı. Sultanahmet sulh birinci ce 
za hakimi Reşit dün bu davayı bi
tirdi. Suçu sabit gördüğü için Bayan 
Fatma Hidayeti 15 gün hapis ceza
sına mahkum etti. 

. 1 

Lilüm H<UıJQ 

Paris Serg sine 
. ~ de vapurla Veuedik 

1 O EY 1U1 yolile gidecek grup 

Paris, Prag, Viyana 
Peşte, Bükreş, Venedik 

Şehırlerınde otel ve yemek 
(Bu grup 16 Eylulde Vışi'de ya
nılacak Doktorlar kongre.sine ye- ' 
tişebilcccktir). 

A c e 1 e 30 Temmu:zd .. u--..nitr 
d n 1 z yo ıle gı~eook grupta 

7 eoş Yer · aldı 
Paris, Londra, Berlin 
Venedik, Bükreş, Hamburg 

(Ayrıca bu grupta Şimal deni
~inde 30.000 tonluk bir transat
lantik içinde Plymouth'dan Ham· 
burga kadar 2 günlük bir gezin
ti vardır) . 

Adres: N A T T A Beyoğlu 

- Telefon: 44!:.ll4 ~~~~~, - - _____ .._._ 

KAYIP - Izmir Sanatler mekte. 
binden 1927 - 1928 senesinde almış 
olduğum şehadetnameyi zayi ettim. 
Yenisini alacağım.dan hükmü yok

tur. Turhal Şeker Fabrilmsında 
l!;letme Fen Memuru Lütfi Güngi>r 

1 
' 

ramı 22,80 Plikla sololar, opera._ 
operet parçaları. 23 Son. 

Günün Program Ozü 
7,10 Berlin kısa dalgası: Pliİt 

7,30: Konser. 9,20 Parıs kısa dal' 
gası: Plak. 9,45: Plak. 10,30 I{r 
za. 11,50: Keza. 13 Paris kısa dal' 
gası: Konser nakli. 13,10 Bükr~ 
plak musikisi, 14,15 Paris kısa ~ 
gas: Konser nakli. 15: Keza. Jill 
15,55 Bükreş: Romen musikifl' 
18, 18,30 Roma kısa dalgası: V 
rışık konser. 19.02 Bükreş, Orkel' 
tra. 20. 20,35 Bükreş: Koro. 2~ 
21,40- Roma: Karışık musiki. 21 .. 
Prag kısa dalgası: Askeri band0ı0 22, 22,10 Peşte: Orkestra. 22,ı 
Lemberg, Varşova: Şen prograJll-
22,25: Prag kısa dalgası: Halk kol!' 
seri. 22,55 Bükreş: Radyo or.J<~ 
trası (Operet musikisi, şar.KJ.111 

23 Varşova: Altşam konseri. 23_.~ 
Prag kısa dalgası. Hafif mus~ 

Ol'El:ALAR, oı•ERETLER 
15.30: Roma kısa dalgası: "lıY 

na gita a Roma" isimli radyo opl' 
reti. 22 Roma: Puccini'nin "'1Jt' 
non Lcscaut" operası. (Bu oper" 
yı Viyana ve Leipzig radyoları d> 
nakledeceklerdir). 

HESITALLER 
16. Peşte kısa dalgası: Şar)ft 

koro, keman musikısi. 19,10 Pet: 
te: Piyano resitali. 21 Varşovt" 
Plaklarla şarkılar. 22 Bükreş: ~ 
yano (Viyana musikisi). 22.vw 
Prag kısa dalgası: Mifli Çek pr-' 
ı .. ..._ ~ 

NOVOl Ni 
Serin ve güzel bahçesinde 

Her akşam meşhur 

BUuAPESTE B0LBOL0 
• 

ve sevimli tenor 

BAY YUNKA 
en güzel şarkılannı okuyorlat' 

Her öğleden 14,30 a kadar met' 
hur NOVOT'?l.'1 orkestrası en se9-
kin parçalar çalıyor. Tenzilatlı fi. 
yatlar Tabldot 4 tabak 75 kurı' 

Daire - Tepebaşı 

- Sen de artık donanma reisliğinden istifa edet' 
sin. 

- Niçin? 
- lş bu perseye geldikten sonra, ben senin veriO' 

de olsam bir dakika durmam. 
- Beni intihap eden etmiş. 

- Oyle amma, kırk lirasını da göz kırpmadan ~ 
dememiş. .» 

Uzun bir ağrz kavgasından sonra bu da Fctt 
rin bir tekini söyle, .şimdi elli lira vereyim. 

- Siz görmek istemezseniz o başka. 
-60- Efendinin teklifi Uzerine hallolundu. Yalnız istüa ~ 

selesi mevzuu bahsolmryacaktı. Bütün bu patırdıl 
arasında, asıl mlihim harp, Erdenlc eniştesi arasııı6' 
geçti. Hiç kimse bilmeden ve sezmeden, Erden erı1' 
tesine cepheden bir darbe indirmiş; Hacıyı serseınl' 
misti. 

- Görecek bir şey yok ki, Ben sana istersen ne fe-
nalıklar ettiğini bir bir sayayım. 

- Fenalıklar mı? 

- Neye taaccüple bakıyorsun? Davullu, koca köy, 
Çepiçören, Kızılca, daha sayayım mı? Bütün yarı 
~öylerinin bir yudum tarla suyunu değirmenlerine 
çeviren ben değilim. Köylünün yanan tarlalarındaki 
bir avuç buğdayı, ta incirli üstünden, değirmen çar
kı bozulmasın diye geçirten ben değilim. Memleketin 
evkafını allak bullak eden ben değilim. Açıktan açığa 
meşrutasını değiştirip medrese vakfiliğini üzerine 
çevirten ben değilim. Daha sayayım mı? 

- Peki! Oyle ise, neye bu komisyonda aza olma
yı kabul ettin? Madem ki.. 

- Lifı değiştirme. kaymakam bey git konuş de
di, ben de geldim, fikrimi söylUyorum. Hem bu ko
misyon gökten nas gibi inmemiş ya. Hiçbir resmiye
ti de yok. Madem ki, böyle, ben çıkar ı:i,derim .. 

- Otur canım! 
- Kızma yahu, hele bir otur. 
Fettah Efendi dinlemiyerek dışarı çıktı. Erdenle 

gözgöze geldiler. Erdenin çehresinde memnun ve par
lak bir tebessüm vardı. Fettah Efendinin arkasından 
kapıya gelen belediye reisi, Erdeni görünce: 

- Hah, dedi. Ben kolayını buldum. Hiç tatsızlığa 
meydan kalmadan hallettik gitti. / 

Fettah Efendi, belediye reisine baktı, reis: 

- lşte, Erden Efendi buraaa, evladımız yerinde, 
ıJabasının bize yadigarı. Hele bir onun da fikrini so
ralım. Bir dakika için olsun gel Fettah Efendi. 

Erdeni içeri aldılar. Kasım Ağa ne olacak diye 
bön bön bakıyordu. 

Hacı, sahte bir tebessümle Erdeni karşıladı. Reis: 
- Otur oğlum otur, Ş'U bizim davamızı hallet! 
Dedi. 
- Estağfurullah bir emriniz varsa buyurunuz: 
Reis, Erden işitmemiş zannile meseleyi anlattı. Ve: 
- Şüphesiz bizden beceriklisin, gel şu işi bir halle-

diver. 
Erden bir lahza dUşUndü. Elihi caketinin iç cebine 

soktu. Çıkardığı bir kirli kağıdı uzatarak: 
- Zannedersem dava bitti. 
Dedi. Uzattığı kağrt, ellilik bir banknottu. ıteıs 

sevindi: 

- Gördün mU babasının oğlunu! 
Diye haykırdı. Serçe parmağının ucuyla bamtelini 

karıştıran Hacının, rengi uçtu. 
K'asıın Ağa hayretle gözlerini açtı. Fettah Efendi 

manalı bir tebessümle: 
- Allah kabul eylesin. Binbir kazayı defeder! 
Diye alay etti. Kasım kızdı: 
- Biz sadaka istemiyoruz! 
Diyerek sedirde doğruldu. Erden kayıtsız ve mute

vazi: 
- Esta.2:furullah benden sadaka istiyen olmadı, 

memleketimin eşrafı bir meseleyi halledemediler. Int
fen bana sordular. Ben de fikrimi söyliyerek aradaki 
soğukluğu kaldırdım. 

Eniştesine baktı. Hacının bir şey söylemesi lfızım
geliyordu. Kekeler gibi: 

- Erdenin hakkı var, dedi. Bir yabancıdan değil 
ki. 

Fettah Efendi: 
- Hah, dedi. Işte bu hallolundu. Gelelim müdafa

aya, onu da Hacı Efendi üstüne alsın. Müdafaa şu
besinin reisi değil mi? 
Hacının hık mık edeceği zaman değildi. Hayhayı 

bastırdı. Geriye donanma kalıyordu. Belediye reisi, 
Kasım Ağaya döndU: 

- Ey bakalım, donanma reisi! Sen de bir şey 
söyle. 

- Bizim sandıkta otuz beş kırk lira kadar bir pa
ra var. Eksiğini aza arkadaşlardan tamamlamıya 

çalışırım. 

Fettah Efendi kızdı: 
-Yani fakir fıkaranın otuz beş kırK ıırasını seııe

mehilsselam vereceksin? 
Kasım cevap bulamadı. Zaten Fettah Efendi de 

meydan bırakmadan: 
- Hayır! Dedi. Biz buna razı değiliz. Biz de reisle 

bunu, ikimiz Uzerimize alıyoruz. Fakat bir şartla •• 
Hepsi Fettah Efendi ye baktılar: 
-??? 

Hacı bunun bir cömertlik, bir ulüvvücenap eseri tl 
madığına kanidi. Ve Erdenin de bunu niçin yaptığ!! 
pekilla biliyordu. Mağlubiyetin acısını duyunca, ııır 
bir ezginlik altında hırsından kıvranıyordu. ..t." 
Eğer mesele hususi ve mühim olmasaydı. top Eijı 

patlıyacaktı. Tesbihini şakırdatarak, cüppesinin Y 41' 
lerini çekip düzelterek ve dudaklarını ısırarak hid ~ 
tini teskine çalışırken, Erden hiçbir şey olmanılf 
hissetmemiş gibi izin alıp çıktı: 

Kızlar Harbi 
Bu Ustü kapalı harp ilanihaye böyle devam edert>'

di. Mesele müphem bir şekilde kasabanın ağzına) 
bir sakız olmak üzere idi. Dört grup hakkında 
dikodu vardı. Birincisi Dilmbelekznde ile ErdeJl 
ortalarında Hacı. !kincisi Erden, Güner ve anaıarı0 çüncüsü Emiş ile Erden. DördüncUsü Emiş ile 
ner .. Birincisi için erkekler pek merakta idi. J{U" si. 
le zaaf, ihtiyarlıkla gençlik bakalım ne yapaca.ld 
diyorlardı. 

!kincisi, ekseriyeti şu fikirde topluyordu: 
(Arkası ,ııır> 
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TAN 
Gündefik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
Ahmet Emin YALMAN 

T AN'ın hedefi: Haberde, fi· 
kirde, her şeyde temiz, dü· 
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıva calıamaktır. 

Amerika .• bu Yenidünya, iktısadi buhran yüzünden yepyeni bir alem ol

muştur. Amerika, için için bir ihtilale hazırlamr gibi görünen bir memle

ket olmuştur. Bu itibarla kuvvetli bir göz Amerikada ~ok mühim şeyler 

görür. Arkadaşımız Sabiha Zekeriyanın Nevyorktan yeni gönderdiği şu 

mektup, kuvvetli bir adesenin özlü mahsullerini taşıyor { x) 

[ GONON 

Elele ve 
Y AHUDI DUSMANLIGI 

Hep Beraber 
nu §ehlr hepimizin ~hrldlr. Onmı 

ltıukadderatı De hepimiz alikada
l'Jt ve alii.kadar olmıya mecburuz. 

KAVGASI 
Belediye reis veklll, balla ve mat

buatı elblrllğlle ve hep beraber ça.. 
bşnuya davet ediyor. Şehri temizle· 
inek istiyorum, diyor ve heplmlzl 

Amerika Sokaklarında 

Vıulfe başma ~ırıyor. Fasizme Karsı ' , 
Şehir pisse, bunda heplmizln ka

bahatı Vardır. 
Şehir çlrklnletlyorsa, bunda J>e. 

ledlye kadar §dılrllnbı de kusura 

Yunlruklar Sıkılıyor -
\'ardır. Yı 
Ş a,. an · """"'""'', """"'~ ehlr, ev gibidir. içinde otunn· """""~"' ~ k • 

lar hep beraber evi temiz · tutnuya ~ 
,.e onu gtizelleştlrmlye çabşmazlat'·... Sabiha Zekeriya ; 
sa, evin temiz ve güzel kalmasına "" 
lınkan yoktur • --, """'"1'~.A.1'-' ""'"""' "' "' 1 

"'"""" ~~ 
Şehri evimiz gibi benimsemeliyiz. nü göremediğim için konuş~.,11ı~ 

Sokağa atılan Nipten, etrafa yayı- Nevyorktan : p l kim olduğunu bilmiyorum. Cıgerı 
an pislikten, pencerelerden sokak· kopacakmış gibi bagınyor: 1 :11~ u n'ıon Square'da o on- • 

lara dökUien pis sulardan dolayı be- ya y ahudilerin~ . ya~~-
lediye kadar biz de mesulUz. Şehir lan mez&limi protesto ıçın nu· 
halkı belediye Ue elele vermedikçe mayif var. Gazeteler gü~~er-
r;ehrı kurtarmak mümkün değildir. denberi bu nümayitin tafaılatı· 

Onun için belediye reis veldlhıln bu d Ya 
daveti hem halkı, hem matbuatı mU- nı veriyorlar. Polonya a • 
lehassls etmiş, hem de onlara \ıızlfe- hudi bir kasapla bir polis ara· 
lerinı hatırlatmıştır. sında çıkan kavgada, polisin 

• ölümü birçok kanlı hadiselere 

yeni Bir Ekonom·ık aebep olmuf. Adi bir mahke· 
me vakaaı olan bu hadisenin 

Konferansa Doğru 
Bundan Uç ay evvel lnglliz ve Fran. 

sız hlik&metıerl, Belçika Başvekili 
Van Zeeland'ı beynelmUel bir ekono
ınlk konferans akdi lmkAnJannı tet. "c l ;c; 
~ ~t1.==:Du. hv.....t ....... 1.U•"• 
betleri ıan-=::-dakl lktlaadl mllnMe-
t etınesını llzerine alacak 
ı. 

Van Zeeland il~ aydanberl bütün 
Anupa rlcallle görtl§ttı. Hattl '1mal 
ınemleketıerl müınessruerlle de tema
sa geldi, A vnıpanın görUşünU aldık
tan onra ~imali Amerika CUmhu.rre
isi ile de göriişmek üzere Amerlkaya 
gitti. Şimdi tekrar Avrupaya ve mem. 
leketlne dönmüş bulunuyor. Bu temaa 
\'e istişareleri \'e böyle bir konferane 
8 kdinl icap ettiren sebepler şunlar· 
dır: 

yüzlerce Y ahudinin ölümüne 

sebebiyet vermesi, bütün dün· 
ya Y ahudilerile beraber Ame
rikan Yahudilerini de sinir· 

lendirdi. 

...... Umll,yjısi. Yahudi Halk ~ 
I~ mitesi tertip ediyor. Ayni 

gilnde, ayni saatte umum Yahudi 
mektep talebeleri de Madison Squ
are'da toplanıp, Broadway'ı yürü
yerek geçecek, Union Square'daki 
nümayişçilerle birleşecekler. Ha· 
tipler, kürk işçileri, beynelm~lel 
Unyon reisi Ben Gold, Opinıon 
mecmuasmın başmuharriri James 
Waterman, Komünist partisi teşkL 
latçısı D. Amtcr. 

P olonyada pogromlar tekrar 
faaliyete geçtiler. Polonya

nın en büyük .şehirlerinden biri o
lan B r e a s t • S i t o w s k, fa
şistlerin, zalimlerin, Yahudi evle
rini, dükkanlarını yağma ettikleri 
bir harp meydnnma döndü. Faşizm 
memleketlerinde, antiseminizm 
alabildiğine yürüyor. Faşizm, iktı· 
sndi iflasını, aç köy!Unün, halkın 
gözünden saklamak için, mesuli. 
yeti Yahudilerin sırtına yüklüyor. 
Polonyada 300 000 Y:ıhudi var. 
Bunların 270 000 i pis mnhalleler· 
de, harap evlerde, karanlık izbe
lerde, Uç aile bir odada olmak ş~r
tile yaşıyorlar ... Sefaletin, açhgm 

kol"U!tilc hllşbap \UM.'P1i,ıardir. 
Polonya açsa, Yahudiler de bera: 
ber açtır. Hilklımet bunun iktısadi 
mesuliyetini Yahudilere yükle· 
mekle. cahil kafaları aldntabilir. 

Hükumet pogromlarln beraber. 
dir. 300 000 Yahudinin Polonyada 
tufeyli olduğunu söyliyerck hal~ı 
0 tahrik ediyor, bütün antisemı· 

nik teşkilata. matbuata o yardım 
ediyor. Üniversitelerdeki faşist ta· 
lebey1 kendi arkadaslarmn hücu· 
ma teşv'ık ediyor. Düşmanlarına 
knrşı kendini müdafaa eden ma
sum Yahudileri, hapse Ukıyorlar. 
Mütecaviıler, katiller. kollarını sal 
lıyarak gc7.'yorlar. Bütün bunlar, 

~ 

Ameı ika ıo' ''ttrıntlı:ı böyle ... ;·mayiş sahneleıine 
ıık sık tesadüf edilir 

anUseminik, faşist teşkilatların 

hükümet tnı fmdan organize edil
diğine delildir. 

P olonyada Yahudilere yapı

lnn mezalim bütün dünya
nın vicdanını muztnrip etmelidir. 
Bilhassa Yahudiler buna lakayt 
kalmamalıdırlar. Bunu bıitUn dün
ya Yahudileri protesto etmelidir
ler. Bu protesto, sadece nümayiş
lenfon teşldlfıtlnrm knrnrlannd'lll 
ibaret kalmamalıdır. Antisemi. 

nizm ve faşizme karşı mütemadi 
ve muttarit bir cereyan açmalıyız. 

Biz yarım mil)on Amerika Ya
hudileri, Amerika hUkiımetinden 
gördUğlimüı hürriyet ve müsava
tın bütün diınya Yahudilerine teş· 
mil edilmesini istiyoruz. Bunun re
nlize edilmesi için Roosevelt'e mü-
racaat ediyor, ve müdahalesini d~
liyoruz. Biz, yarım milyon Amerı
ka Yahudiı:.i, Amcrikadn Yahudile
re karşı gösterilen miisnmahndn:ı 
dolayı "Faşist Amer'Jrnlılar mU~
tesna" bütiin Amerikalılara, bü
tün dünyada Yahudilere müsavi 

hak veren hükumetlere, Sovyet 
Rusyaya, tngiltereye, Türkiyeye 
teşekkür ediyoruz. 

Ayni zamanda hürriyet ve de
mokrasiyi seven Amerikan efkarı 
umumiyesinın bu facialara karşı 
sesini yUkseltmesini istiyoruz. Po
lonyndaki son hadisede 30 Yahudi 
ölmüş 430 Yahudi yaralanmıştır. 
Polonya sokaklarında akan masum 
Yahudi kanının durdurulması için 
bUtUıı insanlığın harekete gelmesi 
IAzımdır." 

Hatiplerin biri susup biri başlı· 
yor... Biz kızgın gilneşin altında, 

cehennemde şeytanın elindeki :ı· 
levli topuza sürünmüş gibi yanıp 
kavruluyoruz ... İkinci hatibi dinle
meye tahammUlilm yoı!<. Neredey
se, Polonya sokaklarında faşistle
rin kamçısiyle yere devrilen Yahu
diler gibi, Union Square'ın ortası
na yJkılacağım. Halkın arasından 
gltçlükle kendime yol açıyorum. 
Uzaktan önlerinde bir muzika, el· 
!erinde bayraklar, Yahudi talebe
leri geliyorlar. Sağda yol yok ... 
Solda yol yok ... Talebenin geçme-

el Avrupa hata muztariptir. Avrupa 
e\·letıeri silah yanşı, bütçeyi harap 

~diyor. Bütün de\ letler büt~e ~ğı 
~e karşılaşıyorlar. lllçblrl mütevazin 
lr bU~e yapamıy01', 
Sonra milletler aras1nd&kl n,tısadi 

ınünasebetler de ga)TI tabii. Clearing, 
~~tinjentemant kayıtlan, döviz 

UŞküıfttı, ve saire gibi tahdidat lkti· 
~adi münasebetleri güçleştiriyor. MU· 
etler arasında bir iktisadi muvazene 
~esls etmek mümkün olmuyor. Bu da 

•1r~-0k de\'letlerl iktisaden mi1skW va
tıl·ete dü~ürU,·or \'e dUn'llnm iktisadi 

Union Square alabildiğine geniş 
b~~ meydan. Meydanın ortasında 
dort tarafınaan merdivenlerle çı
kılan, etrafı parmaklıklı t>ir mey
~an daha .. George wasbington·un 
uç metre yUlcseklikte bir uıesnct 
üzerinde ath heykeli var. 

Saat. dört buçuk .. Halk akın a· 
km geliyor. Güneşin altında cayır 
cayır yanıyoruz. Bir ağacın altın· 
da bir rahleye oturdum. lşinden 
~?rgu~ .argın çıkıp gelenler, g~
güsle.rı.nı açmışlar, kıllı göğüslerı· 
ne sıcım sicim akan terleri sili· 
yorlar. 

G··ııerl 1 işenler 

buh ~ " 
rauını uzatıyor. 

0 
Aınerlka da raliat ve mesut değlJ. 

rnrada. da on milyon ı,siz var. Hükii
b et hUttkı bu 1 izleri baknuya mec
rn ur. Ba ,.UZden bütçesinde günde 6 
I' ıllon lll'alık bir açık var. Oümhur. 
ı:'aJsi bu •!;ığı kapatmıya çalışıyor fa
t t 0 uğraştıkça açık büyüyor. Bir 
d:rarıao da dahilde smıf kavgası gün. 

11 gUne keskin bir hal alıyor. 
Pa, işte bu sebeplerle silahlanan A "l'U· 
nı işsiz merlka ile blrJeşerek lklsl
l 11 ortwn bir hal çaresi aramak Uıtl 
acını du) uyorlar. Avrupa sDlhlan

:aktan ,.az geçerek parumı daha 
Yade imar islerine sarfedecek. hu

dutlar arasındaki kayıt1nn kaldırarak 
ticari münasebetlere mkişnf serbesti
sı 'erecek. işte huırlanan ekonomik 
konferansta halle:!llmesl IAzmıgelen 
hlrseleler bunlardır. 

Fakat lngiltere, zahlrde bc;yıe bir 
konfaran!'lft taraftar görünmekle be. 
l'aber, hakikatte yan çiziyor. Çünkü 
o domlnyonlarlle lktlsadi ve ticari mü 
hasebatmı o şekilde tanzim etmlstlr 
ki. dl"t>r mfllt"tlerln muhtaç o!dukİan 
iktisadi serbestllğe onun ihtiyacı yok. 
tur. 

811 ~heple bu konferansm toplan
ması lhtlmall de pek azdır. 

O emir parm.,,1d klı meydanm 
ötesinden şarkı sesleri du· 

yutuyor. Heı kes birer birer o ta
rafa koşuyor.. Nümayiş orada ... 
K•z~ın güneşin altmda yana. yana 
Yahudi kızlarının ibranice şarkı.. 
larını dinliyoruz. Sokağın ortasına 
uzun çubuklara takılmış levha
lan Breast - Sitowsk, faşis -
alıp sıraya geçiyor. Bunları mu· 
kaddes bir bayrak gibi b~lannm 
üzerinde taşıyorlar. Levhalara ba· 
kıyorum "Polonya Yahudilerine 
müsavi hak isteriz." "Polonya mu· 
hacirlerine yardım isteriz." "Po· 
lonvadeki meznlimin durdurulma-

sını isteriz.,, "Kahrolsun pogrom. 
lar • Yahudi dUşmanları" "Yahudi 
çocuklarına yardım ediniz". 
Meydanın etrafında genç, kadın. 

erkek ellerindeki kumbaraları uza· 
tıyorlar: İspanyaya yardım ... Gön
lUnUzden ne koparsa veriniz. Eller 
kumbaralara uzanıyor ... Mektep ta 
lebeleri eller1ndcki mccmualan, ki
tapları satıyorlar ... Hep İspanya
ya, Polonyadaki Yahudi mezalimi· 
ne ait mecmualar, broşürler ... 
Meydanın ortasında kapalı iki 

ntomnbil ... Her otomobilin Uzerin
de ikişer oparlör var. Hatip oto
mobilin içinden konuşuyor. Yüzü-

iş midir! 

Geçen sene karar verlJmlştl: Ok 
mektepler tatil günlerinde de açık 

bulundunılaca.k ve ~cuklar sokak· 

larda oynamaktan menedUecekti. 
Mektcplf'.r gerçi açık, fakat ~

cuklar da hı&la sokaklarda yuvar
larup duruyorlar. 

• 
ihtikar: Var mı, yok mu! Bu bil

meceyi halletmek o kadar güç ol
masa gettktlr. 

Jlesabıru ya:-ahm: Bir kDo fasuJ. 
ye ıo kuruş, pathr.anm en bahayl 
ğltl S kuruş, pirincin kllosu SO ku. 
ruş. Fakat Beyoğlunda veya sayfi
ye yerlerinde yanhlllhkla bir lokan
taya girmeye görtinUz. Bir plrzo. 
la l!;in 85, bir tabak zeytinyağlı 
fasul) e için 20, bir tab:ı.k pilav için 
l 5 kuru \ereceksiniz. Bir de kom. 
po tu ki buna da 15 kuruş, yeldin 
yuvarlak hesap 100 kuruş. Ve emi
niz ki, karnınız da 1) lce doymam~ 
tır. 

Şimdi karanmzı nrtnlz. lbtlkir 
,·ar mı, yok mu! 

• 
Ortalık yamp tutuşuyor. Buram 

buram terliyoruz. Fakat tasa çek· 
meyiz. ÇUnkU ala plii.jlanmız var. 
Trene veya vapura atladıjumJ gt. 
bl soluğu plijda abra, dejO mlf 

Alırız amma, aonunda da bava 
ahnz. Sel>f!bl basit: MeHli Baye
zltte oturuyorınuım. Tramvayla sır. 
kecl bet kurut, Slrkecld• l'lorya
ya gidip gelme 34 kunJt, pllJ PL 
ruı elll kuru.,. Eh blraz da bir teY· 
Jer yiyeceksiniz. Ona da eW diye
lim. Ve diller mütderrlk muraf
l&n da hesaba katarsak yeldHı 
yuvarlak hesap iki Ura tutar. Fa
kat daha bltmedL Yanınızda ço. 
lok çocuğuna var. Uç kiti gittiği
nize göre, bir pllj banyosu size va
sati sekiz liraya mal olacaktır. 

O halde gllle gWe eğleıılnlz. 

5 

r""""~~ Okuyucu 
.... ~ektubu 

Son günlerde gazeteJerbnlda çöp ,. 
temlıJlk l§lerlnden bahsetmeli, O.. 
man Beyde Hacı Mansur 90kağmda 
oturan blzleri de biraz ümide diqtir
dü. Bizim temizlik itibarUe vuiyed
mfz hakikaten dUşünUimiye değer. 

Sokağln bir kısmına her sabah çıip
_çü uğrar; bize amud olan IOoP da 
her glin çöp kamyonu gelir; fakat 
bizim kısnumıza • yani sokağın cuter 
yansma - ~öpçünün uğrama11 tl.lmo 
men gayri muntazamdır. Buall bet 
alb gün geçer, şansmuz müaalt gJUl
ği \'akit iki günde bir gelir; fakat .,... 
nu katiyetle söylemek kabU değlldlr. 
Bu halin neticesi olarak sokaim &e
mizllğine riayet eden evler 9Öplerbal 
günlerce e\ lerlnde saklar ve o tul. 
füne katlanmak mecburiyetinde kabr 
lar. Dün blzlm başımıza bir bal~ 
dl. Alman et, bir hAta netJcell kok
muş ve yenmez bir halde. t..'iD 1'l lef 
kokusu; çö~ü bugün yok, belki.,.. 
nn gelir. işin yoksa bekle ve tal .... 
mül et. 

J.;~akat işin asıl fecll: Sokaim ~ 
llğine riayet.kir olmayan buılan ~ 
lerlnl doğnıca karf•mıw.dald bir....., 
ya döküyorlar. BUl'UI gayri,..... lılr 
çöp lstas)Onu halini alıyor. llıh ..... 
nin kedisi, köpeği, tavuğu, boroaa .. 
tada. Bu çöp istasyonu bekçi lmlöbe
slnin tam yan1nda, ne bekçi aldmJOf 
ne Belediye. Tuhafı, tesad&lfeD ma
halleye uğrıyaıı çö~ü de orunu te
mizlemeyi hiç hatırına gettrm1yor. 
Yazın bu sıcak gUa.ltrlDde ol"MI 

bir sinek mahferl, taaffün meGN&. 
Bu şerait dahUindekl bıfzuaıbbayı els 
düşününüz ve Jıastahklann oı1aP 
çıkmasına da biç hayret etnetylall. 
Sokaklarda tüldirmek blle cesayı mll 
telzemdir. Belediye bir memur ll0111P 
ta sokağı çöp istasyonu ballne geti-
renleri cezalandıramu mı f 

Lfltfen nazan dikkati celbetmeaM 
rica eyler \'e şlmwden ~ 
sunarım. 

(imza malıfur.dar) 

-
si için yolu açan polisin &rkaam• 
takılıp, neresi olduğunu bilmecllo 
ğim bir sokağa çıkar çıkmaz, aolu
ğu bir eczanede alıyor, bir limonaıe 
ta içiyorum. (Şunu da kaydedeyim 
ki burada eczanelerde dondurma. 
limonata, tuhafıye eşyası, yemek. 
herşey bulunur), 

L imonatayı içip serinledik· 
ten sonra, bütün dünyada 

mühim bir mesele halini alan anti 
seminizm hakkında karilerime biı 
az malflmat verebilirim. 

Yahudi dilşmanlrğı ilkönce Cu
lık Rusyasında batlamıştır. Bir za,. 
manlar Rusya Yahudi düşmanlığı· 
nm klbik memleketi telakki edilir
di. BugUn hür Sovyet milleUerlnin 
bir federasyonu olan Sovyet Ru• 
ya milli tasnifleri, dilşmanlıklan 

kaldırmıştır. Şimdi pogromlarm 
klasik memleketi Nazi Almanya ol 
muştur. 

Çarlık Rusyasmda iktısadi buh· 
ranler başgösterdlği zaman Yahu
di düşmanlığı artar, refah zamanla. 
rında sükun bulurdu. ~imdi ayni 
hldise Almanya ve diğer memle
ketlerde cereyan ediyor. Almanya,. 
da mUthiş iktısadl bir buhTaa var. 
Çiftçjler, işçiler, münevverler aç. 
tırlar. Almanya silahlandıkça halk 
fakirleşiyor. Bu ~rait altında, va
itlerini tutmıyan faşizm hUkCUnetl 
bir ırk nazariyesi ortaya atarak. 
Yahudilerin ellerindeki malları mtl• 
sadere ediyor, memleketten kovu
yor, bUtUn teşkilatlar kuvvetli bir 
anti seminizm propagandası yapto' 
yorlar. Almanyada olduğu gibi. a.. 
tısaden buhranda olan bütün mem
leketlerde Yahudi dütmanlığı ytl• 
rtimektedir. Şimdiye kadar Yahu
dilere kar,ı sakit kalan İtalya daı
hi, Habeşistan ve İspanya bar4ıl 
neticesinde buhranı artınca, anU 
seminizm cereyanına bqvurdu. 

F &flzm irtica.m en koyul8. 
anti eeıninlzm bu lıtlca ,. 

latibdadm bayrağıdır. Nerede fa
,tzm varaa, anti aeminlzm var, ne
rede antt seminlzm hareketleri kU9 
vetleniyoraa, fa,lzm pUyor cle
mektir. BUtUn dUnyadald antl ... 
mlnist tqldlltlan nazl Alm&PJa 
tutuyor, bunlara para vertyon bl
yUk propaganda tefkilltlan net
rettikleri bro,Urlerle balkın kal .. 
amı Yahudiler aleyhine mehlrliyol'" 
lar. 

Amerikada fapm ve antl eeml
(Arkuı 8 ıneıda) 
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( SPOR ) 
~-_ ___._, 

Fenerbahçeliler 1 Kim Yenecek ? 1 

Milli Küme 
$an1piyo~u Oluyor· 

Milli küme maçları bugün Taksim ata'dında yapılacak iki kartı
)qma ile nihayetlenmit olacaktır. Bu kartıl&flllalardan biri Ga.. 

lataıaray - Betiktaf, diğeri F enerbahçe - Günef arasında olacak
tır. Bu iki maçtan asıl mühimi, milli küme J&mpiyonluğunu tama

mile sigortalamıt görünen Fenerlilerle Güneşlilerin oynıyacaklan 
oyundur. 

Aylardanberi Fenerbahçenin şam J 
piyonluğunu sabırsızlıkla beklemek· ~....,.""'-,,.,~....,,"'""''- t 
te olan Fener taraftarları, bugün sa- 1 -
n lacivertlilerin Milli Küme şampi- A L L Q 1 -
yonu v!.ziyetini elde etmiş olarak - • t 
dost bir klüp olan Güneşin karşısın- -
da çıkaracakları oyunu zevkle seyre- ~ A L L o 1 ~ 
deceklerdir. ~ • -

Fenerin Milli Küme şampiyonluğu ~ ~ 

Gal~tasarayın l~şikt~şlı mağGlup et- i M·ıll"ı Takım Kampı ~
mesı ve sarı acıverth erin üneşe 

mağlüp olmalarile, yani iki ihtimalin 
bırden tahakkuku ile biraz tehlike- Açdıyor 
ye düşebilir. Fakat Güneş oyuncula- - ~ 
nndan ekserisinin sakatlığı, birinci ~ 1 \'e 2 A~tos tarihlerinde ' 
ihtimal tahakkuk ettiği takdirde da- - Belgratta Yugoslavya Milli Ta.. ~ 
hi, ikincisinin tahakkukuna pek im- ~ kırm ile yapacağımız iki temasa 1 
kan veremiyecektir. - hazırlanmak maksadlle 15 Tem. ~ 

Bu sebeplerdendir ki, Fenerbahçe- - muz Perşembe günU Modada 
nin şampiyonluğunu şimdiden kutlu- ~ Futbol Federasyonu tarafından 
laya bilir.iz: Bravo Fenerlilere! ~ blr ~'?P ~urulacaktır. Bu ka'?p -

llk Mılh l{üme şampiyonluğunu ~ ta, millı kurne maçtan dolayısile ~ 
tarih!eri?~ geçirdikle~inden dolayı 1 ~ y?r~u? bulunan fut~lcular kısa ~ 
kendılerını candan tebnk ederiz. - hır ıstıralıat devresmden sonra ~ 

~ antrenmanlarına ba..5hyacakJar. I 

D 
- dır. Kampa 20 futbolcu alınacak , 

an /{ol of - ve oyuncular lstanbul, Ankara 
- ve lzmirden davet edilecektir. 

Has m 
1 
n z , izin temin edildiği takdirde ız_ 

- mirden 3, Ankaradan 3 ve lstan. 

Y d • - buldan 14 kişi kampa girecekler. eneme l ' dir. Seyahate 29 Temmuzda çı. 
Sofya, ıo (TAN) _ Geçen akşam ~ kılacaktır. 

Pariste Pale de Sport'da yapılan son ~ Kamp l~leriyle bizzat Futhol ' 
:Amerikan gi.ireşlerinde Bulgar peh- ~ Federasyonu Başkanı Bay Se. ~ 
lıvanı Dan Kolof, güreştiği Fransız - dat Rıza me,gul olacaktır. I 
,ampiyonu Anri Deglan'a karşı galip - ::ı 
gelememişti. Bu, Dan Kolof'un bu se 
ne ikinci muvaffakryetsizliğidir. 

Kastamonuda 
Sporcular 
Çalışıyor 

Kastamonu, (TAN) - Vilayeti
mizde yeni kurulan spor mıntakası
nın başında bulunan vali Bay Avni 
Doğanın semereli çalışması az z.aman 
da vilayetimizin her tarafında klüp
ler açılmasına amil olmuştur. 

Spor kurumuna girmiş olan beş 

,,...,. , , ,...,,....,...,,, ,,,....,,, ,,,....,,,...., 

Güneş Tenis 

Turnuvası Finali 
Güneş klübü tarafından tertip edi

len tenis turnuvası bugünkü karşı
laşmalarla nihayete erecektir. 

Bugünkü programı yazıyoruz; 
Saat 9 da tek erkek Güneş kupası, 

10 da kadın - erkek Güneş kupası, 
10,45 te çift erkek Güneş i<upası, 

14,30 da tek erkek Callenc kupası, 

16 da tek kadın Güneş kupası, 17 de 
çüt erkek Callenc kupası. 

Barutgücü Bugün Vefa ile 

Karşıla,ıyor 

'Amerikalı: Donald BuJge 

Alman: V on Gram 

Daviskuvası 
Maçları 
Devam ediyor 
Bu seneki dünya tenis birinciliğini 

tayin edecek olan Da.vis kupası mag
larının şimdiye kadar seçilmişler a· 
rasındaki müsabat<a.larına ba§lan
mak Uzcrcdir. 

İngilteredc yapılacak bu maçl~ra 
girmek üzere Amerikalıların gönder
dikleri tenisçilerin hepsi gençtir. Ge
çen sene İngiliz Perry henilz profcs· 
yonelliğe geçmemişti. İngilizler o bü
yük şampiyonları snycsinde Davi::ı 
kupasmı lngiltere namına kazanabil
mişlerdi. Bu sene vaziyet öyle değil
dir. Jngilizler profesyonele geçen 
Perry ayarında bir amatör şampiyo
mı çıkaramadıklarından bu sefer za
yıftırlar. 

Davis kupasının Amerikalılar ta-
rafından ka?.anılmasına mani olabi
lecek gibi görünen A \'rupahla r ara
sında Almanların meşhur Von Gram 
m'ı hatırlamak irap eder. Alman te
nisçisi fevkalade hesaplı vuruşlnrile 
ı;ıöhret kaznnmıı, bir oyuncudur. A
merikalıların bu sene gönderdikleri 

klüpten başka federe harici olarak 4 Pek yeni bir teşekkül olmakla be
khip daha vardır. Mıntakamızda bil- raber az zamanda büyük faaliyetıni 
hassa güreşe verilen ehemmiyet faz- gördüğümiiz Barutgiicü, bugün ken-
1 d dl. sahasında Vefa İdmanyurdu B. ve tenis takımının hep gcnçleı den mü-
a ır. Futbol ve atletizmde hummalı 

bir faaliyet göze çarpmaktadır. Bu A. takımlarile karşılaşacaktır. teşcl<kil olduğunu görenler kupanın 
ay içinde futbol temasları yapmak Ayni zamanda Barutgücü bisiklet- bu sene de Avrupalılar arasında ka· 
üzere Ankaradan bir takım getirtile- çilerinin gelecek haftaya Büyükçek- lacağını tahmin ediyorlardı. 
cektir. G'üres takımı Samsun ve Kay- me<:eye kadar uzanacak bir yürüyü- Halbuki dünya birincilikleri müsa· 
seri gürcşçilerile karşılaşacaktır. şe hazırlandıklarını haber aldık. bakalarından evvel lngiltercde yapı-

Yent yapılan intihabatta ve ajan- lan Wimbledon maçlarına yakında 
lı.klara seçilenler şunlardır; Top Kupası Maçları çarpışacak olan tenisçiler girmişler 
Mıntaka başkanı vali Avni Doğan, Tehir Edildi ve ayarlarını göstermişlerdir. 

asbaşkan İnhisarlar müdürü Hadi, Gayri federe klüpler arasında Ka- O müsabakalarda hayretle göriil-
güreş ajanı muharrir arkadaşımız A- ragümrük sahasında tertip edilen mlişti.ir ki, Amerikalıların daha yir
gah Çetin, futbol ajanı yüzbaşı Ir- Top kupası lig maçlarının bugün ya- mi iki yaşlarında olan genç şampiyo
fan, atletizm ajanı İbrahim, tenis ve ptlacak maçları, görülen lüzum üze- nu Donald Budge. Almanların tcc
voleybol ajanı muallim Necmi, bisik· rine 18, 7, 937 pazar gününe tehir rübeli ve meşhur şampiyonunu mağ
let ajanı müddeiumumi muavini Ha- edilmiştir. Maçlara iştirak eden klüp- lfıp etmiştir. Bu suretle ilk tahmin
san, atıcılık muallim Hüsnü. !er murahhaslarının salı akşamı me~- lerde aldanıldığı ve Amerikalıların 

Resim Kastamonu atletlerini bir mua idarehanesine gelmeleri rica e- zannolunduğu gibi mağlup olması 
çalışma esnasında mmtaka başkanile ı diliyor. - kolay bir takımla gelmedikleri mey-
birlikte göstermektedir. · _ dana çıkmıştır. 

Amerikalının, Alman şampiyonu-

Katamonu __ atletlf!'i •evgİli V~lilerinin etralınJa 

nu (6--3), (6-4), (6-2) mağllıp 

ettiğine bakılırsa, dünya birincilikle
rinde Davis kupasını Avrupalıların 

ellerinden koparacak iktidarda bu
lunduğu anlaşılmış olur. 
Bakalım bu sene genç Amerikalı

ya dayanabilecek A vrupalt çıkacak 

mı? Yoksa senelerdenberi Avrupa 
milletleri arasında dolaşan kupa A
merikaya mı geçecek? 

Sofyada Milli Bir Maç 

Yapıhyor 
Sof ya, 10 (TAN) - Yugoslav ve 

Bulgar milli futbol takımları ayın l2 
sinde (yarın) burada karşılaşıyorlar. 

1 H -ı 

Vakit öğleye yaklaşıyordu. 1-
ri yarı, dazlak kafalı, pat

lak gözlü olan emlak sahibi Vol
direv, mendilile alnını silerek tapu 
dairesine büzülerek girdi. Salonda 
mütemadiyen kalemler cızırdıyor-
du.. · 

Elinde çay tepsisile içeri giren 
odacıya yaklaştı: 

- Sicile bakacaktım bir iş için .. 
Hangi masada acaba? 
Odacı elile pencerenin kenarın

daki bir masayı göstererek: 
- Buradan soracaksınız, dedi. 

Şu pencerenin yanındaki zattan .. 
Odacının gösterdiği masanın 

başında, üstü başı muntazam, u
zunca burunlu genç bir adam o
turmuş, ve burnu önündeki kağıda 
sarkacakmış gibi, bir şeyler yazı
yordu. 

Bir sinek. sağ burun deliğine 
konmuş ve ara sıra bu yerini de
ğiştirerek üst dudağında geziniyor 
du. Memurun çok meşgul olduğu 

bu halinden anlaşılıyordu. 
Voldirev çekinerek sokuldu: 
- lşim hakkında izahat alabile

cek miyim ? Karar iki Marttaydı. 
Bir kopyesini.. .. 

Memur onu görmemiş gibi kale
mini hokkaya batırdı; ve yazmıya 
başladı. Fakat kalem işlemediği i
çin uC'U elile temizledi ve tekrar 
yazmıya koyuldu. Sinek şimdi ku
lağının üstüne konmuştu .. 

Voldircv bir dakika sessiz dur
du. Sonra hafif bir sesle yine sor
du: 

- Malumat edinebilecek miyim \ 
acaba?. 

M emur hHlil onun orad:ı olup 
olmadığının farkına varma

mış gibi, karşıki masada oturan 
bir arkadaşına seslendi; 

- İvan. şu tüccar Jalikov'a bir 
daha söyle, merkeze gitsin ve ka
ğıtları komisere mühürlettirsin .. 

Voldirev yine mırıldandı:, 
- Prenses Gugulin 'le veresele

rine dair olan şu mesele için gel
dim. Bu iş malum .. Benimle bir 
dak~a meşgul olmanızı rica ede
rim .. 

Memur oralı olmadı. Dudağının 
üstiine konmuş olan sineği yakalı
yarak ezdi ve yere fırlattı. 

Emlak sahibi bu sefer kuvvetli
ce öksürdü ve kocaman, kareli 
mendiline tükürdü. Fakat onun 
yaptığı bu gürültü de işe yarama
dı. Memur hala onun varlığından 
bihaberdi. 

Aradan iki dakika daha geçti 
Voldirev, cebinden bir ruble çıka
rıp memurun önündeki dosyanın 

içine koydu. Memur alnını karış
tırarak dosyayı çekti. 

- Bir küçücük izahat.. Miras
çıların kimlerden ibaret bulundu
ğunu öğrenmek istiyordum.. Sizi 
bir dakika rahatsız edeceğim. 

Fakat memur pek dalgın bir hal 
de yerinden kalktı ve dıvardaki ay 
naya bakarak tekrar oturdu. 

- Bir dakikadan fazla sizi ra
hatsız etmiyecı>ğime emin olabilir
siniz .. Bir küçük izahat.. 

Memur on~ dinlemiyordu Ye
niden bır şeyler yazmıya 

başlamıştı. 

Voldirev ümitsiz ümitsiz göz
lerini kırpıştırarak bütün memur
lara baktı ve içini çekerek mırıl
dandı: 

- "Hepsi de yazıyorlar .. Boyu
na yazıyorlar .. Ne haltetmeli. Şey
tan alsın hepsini!,, 

Ve çaresiz, uzun burunlu memu
run masasından uzaklaşmayı mü
nasip buldu. 

Odacı onu görünce yaklaştı ve 
yavaş bir sesle sordu: 

- Ne oldu? İstediğiniz izahatı 
alabildiniz mi? 

- Nerde? .. Sordum cevap ver-
medi. . 

- Ona üç ruble vermeliydiniz. 
- Bir tane verdim .. 
- Olmaz, üç daha venn. 
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Voldirev tekrar masaya döndü. 
Açık dosyanın içine üç ruble yer
leştirdi. 

Memur, üç rubleye yan gözle 
bakarak dosyayı çekti ve paraları 
cebine attı. Sonra, emlak sahibi
ni yeni görüyormUŞ gibi gözlerini 
ona çevirli; burnu parladı, kızardı; 
ve gülümsemiye çalışarak: 

- Buyurun, bir emriniz mi var? 
- Şu mesele hakkında görüşe-

cektim .. Ben Voldirev'im ... 
- Müşerref oldum .. Prenses Gu 

gulin meselesi için değil mi? Ba
şüstüne .. Asıl hangi noktalan öğ
renmek istiyorsunuz? 

Voldirev anlattı. 
Memur bir dosya çıkarıp bir şey 

ler mırıldandr. Sonra emlak sahi
bine bir sürü izahat vermiye baş
ladı. 

Yahudi Düşman
lığı Kavgası 

(Başı 5 incide) 

nizme taraftar yalnız Liberty 
League(Roosevelt hükumetine mec
listeki muhalif parti) bir de Siyah
Lejyon dedikleri teşkilatlar var. 
Büyük milyonerler bunlara tahsi
sat veriyorlar. Amerikada bir fa
şist ordusu meydana getirmeye 
çalışıyorlar. Hatta bunlar geçen
lerde Roosevelt'e karşı bir suikast 
bile hazırlamışlardı.• 

Amerikada birçok Üniversiteler, 
profesörler, ekseriyetle gençlik, 
anti - faşist teşkilatlar, C. t. O. 
unionları, Komünist Partisi, de
mokratlar, Yahudilerin anti semi
nizme karşı açtıkları mücadelede 
Yahudilerle beraberdirler. 

F aşizm ve anti seminizm ikiz 
kardeştirler. Dünyanın her 

tarafında hürriyet ve demokrasiyi 
sevenler, bu hürriyeti ve demok
rasiyi boğmak için teşkilatlanan
lara karşı birleşiyorlar. Bu sebep
le Amerikada Yahudiler kendileri
ne çok büyük, kuvvetli, yardımcı
lar bulmuşlardır. Son dört sene 
içinde Almanyadaki Yahudilerin 
çektikleri azaplar, son sekiz sene
de Polonyadaki facialar, Yahudi-
leri de şuurlu bir şekilde, Faşizm 
aleyhtarı teşkilatlarla, birleşmeye 

sevketmiştir. Şimdiye kadar Yahu
diler, Yahudi düşmanlığının, kıs
kançlıktan doğduğunu zannederler
di. Şimdi bugün Çarlık Rusya
smdan başhyarak bütün dünycıya 

iktısaden hakim rolü oynamak, is
tismar etmek istiyen bazı sınıfla
rın ve grupların zamanına göre 
kullandıkları bir silah olduğunu 
nnlıyorlar. Bu sebepledir ki şimdi
ye kadar kendi kabuklan içine gi
ren Yahudilerin, beynelmilel fa
şizme karşı açılan mücadelede. yer 
aldıklarını, hatta ön saflara girdik
lerini görüyoruz. 

Amerikadaki Yahudiler, Union 
Square'da, Amerikanın muhtelif 
şehirlerinde yapılan içtimalar, Ya
hudilerin beynelmilel teşkilatlara 
büyük yığınlar halinde girmeleri 
!>unun en büyük delilidir. 

( 0 ) Bu mektubun ilk kısmı Cuma 
nüshasında çıkmıştı. 

H ülasa Voldirev'in işini 
lahzede bitiriverdi. 

Emlak sahibi, işini bitirmiş me 
nun bir halde ayağa kalkınca me
mur da yerinden doğruldu ve ona 
kapıya kadar refakat eyledi. 

Sonra önünde tatlı ve nazik te
bessümlerle eğildi. 

Voldirev bu iltifattan büyük bir 
haz duyarak tekrar cebinden bir 
ruble çıkarıp memura uzattı .• 

Bu son hareket, memurun bir 
defa daha, fakat bu sefer daha bil· 
yük bir nezaket ve letafetle emlak 
sahibinin önlinde eğilmesine sebeP, 
oldu. 

Voldirev sokağa çıkınca rahat 
bir nefes aldı ve kendi kendine: 

- Ne adamlar, bunlar! .. diyere~ 
kocaman, kareli mendilile alnIDJ 
sildi .. 

Bu adamı canından 

bezdiren §ey: 

GRiPiN 
i tecrübe edinciye 
kadar çekmeğe mah 
kum olduğu ağrı ve 

sızılardır 

GRIPIN 
En ş·ddetli baş ve 
diş ağrllarını keser• 

GRiPIN 
Romatizma, sinir, adale. bel ağrıtst" 

na karşı bilhassa müessirdir· 

GRIPIN 
Kırıklığı. nezleyi, soğukalgmlıkta.rı" 
dan mütevellid bütün ağrı, sızı °" 

sancılan geçirir. 

=================~ 
Zührevi ve cilt hastalıkları .. 

or. Hayri Ome 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacaftl1 

karşısında No. 133 Telefon :435s-' 
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D eğerli mebus ve eski gaze
teci Osman zade Hamdiyi, 

"Çiftehavuzlar" daki köşkUnde, 
ziyarete gidiyorum. Saate baktım. 
Henüz erken .. 

n Mebuı Osman:uıClc k~ 
künün bahçeıindeki 
fİfeklcr arasında 

Mahlieıne us yada 
BÜTÜN HAKiMLERi 

- Bay Osman zade Hamdi, her 
halde gUn uykusuna yatmıştır! 
Çok bekliyeceğim.. diye düşünti
yordum. Fakat, biraz sonra, sevim
li mebusumuzu, sırtmda pijaması, 
elinde bahçe makası ile çiçekler a
rasında dolaşır görünce, şaşırdım. 

HALK KENDiSi 
"iNTiHAP EDİYOR 

M offiova mahkemeleri reisi 
Smimov Yoldaş, bizi Mos

kova adliye binasında iyi döşen -
nıiş, sakin ve sessiz odasında ka
bul etti. Kendisi orta boylu, çok 
t.eki bakışlı bir adam. Öyle bir 
gözleri var ki, yüzUnüze baktığı 
f.&.nıan kalbinizden geçenleri an
hyacak zannediyorsunuz. 
. Herhalde onun karşısına kalbin
de bir gizlisi olarak çıkmak insa
na çok fena bir his verecek. 

. SEYAHAT , 
NOTLAR! : 12 l 
y~zan : _Suctt ~ 
~·t~ . .J 

Ziyaretimizin sebebini evvelden 
biliyordu. Çünkü randevümüz var 

dı. Arkadaşım kendisine rusça o- -ir=Fİ1;-~:!f'~Y5 
larak suallerimi söyledi. O da Rus· ı: 
ça olarak eevaplanru verdi. Bana 
tnUlakatı tercüme eden her za
tnanki gibi sevimli mihmandarım 
oldu. 

- Sovyetlerde mahkemeler na
sıl kurulur? Hakimler tayin mi e
dilirler, yoksa halk tarafından mı 
intihap edilirler? 

- Bizim kanunu esasimize gö
re, hakimleri halk intihap eder. 
Her Uç senede bir yeni intihabat 
yapılır. Bu Uç sene içinde hUkO.
met halkın ona verdiği hakimlik 
•tf •'fn• ~ıQ """' 

nı l7. tı~P.T' hsılk ondan 
rnd' e~nun olmnzsa yine ancak ken

ısı onu · · d . ışın en çıkarabilir. Bi-
zım esas nıahkememiz halk mah
•{.emesidir. Halk, yalnız hakimle
rı d - ·ı . egı , azalan da intihap eder. 
Moskova şehrinin 175 halk haki
tni, Yani jilrisl vardır. Bunların 
her biri en aşağı senede iki mah
keınede vnzif e alırlar 

1936 senesinde bu yardımcı Aza 
ların yani jUrilçrin % 78 i Stalia
no'Vist işçilerdendi. 

-.... İçlerinde nckadar kadın var? 

- <c 48 kadın aza vardır. 
- Sovyet mahkemesinin, diğer 

rneınıeketlerdeki mahkemelerden 
<arkı nedir? 

- Size bunları şöyle sayayım: 
1 - Bizim prensibimiz bir cü

rUm ve cinayet olduğu zaman bu-
nun intikamını almak değildir. Biz 
kabahatliyi yeniden hayata getir

Jnek onu terbiye etmek isteriz. Bu 
şekilde çalışarak yeniden terbiye 
huSUsunda çok iyi neticeler elde 
ettik. Şimdiye kadar mahkum et-

tiğim mukabil ihtiliilcilerl ve ka
t'll 1 eri kendi metodlarımızla terbi-
~·e ettik. Ve onlardan cemiyete 
f aydaıı insanlar elde ettik. 

E n bUyük misal Ramzindlr. 
k O bir vatan haini idi. Fa-

at Çok istidatlı adamlardandı. 0-
:nu Ve onun gibi çok bUyUk mUhen 
disler; şimaldcki kanalda çalıştır
dık. Ve b.z onların Uzerinde çalış
tık, Şimai, tamamile değiştiler, 
Çok terakki ettiler. Memleket için 
1Yi şeyler keşfediyorlar. lyi çalışı
Yorlar. 

Baltık ve beyaz deniz kanalında 
Çalışan mahkumları iki buçuk se
ne bu işte çalıştılar. Ondan sonra 
kendilerine büyük mükflf atlarla 
Lenin nişanı verildi. Ve tekrar ha
yata döndüler. 

2 - Bizim mahkememiz bir sı
nıf mahkemesidir Evet, bizim 
mahkememiz de bir sınıf mahke
m idir .. Bunu inkar etmiyoruz. 
ÇUnkU bir ecnebinin psikolojisini 
bılfriz. O hiçbir zaman bunun ak
ainj cahııJ .tmez. Çünkü sınıf ol
..._ bf 

· Moıkovadan bir köşe 

meye ihtiyaç yoktur. Bizim mahke 
memizde bir sınıf mahkemesidir. 
Fakat, sosyalist bir mahkemedir. 
Burada hükümler sosyalist noktai 
nazarile verilir ve işte onun için 
diğer memleketlerdeki mahkeme -
lerden farklıdır. Mahkemeye çağı
rılan her mUcrimfn istediği avuka· 
tı tutmıya hakkı vardır. 

- Memleketinizde el'an para 
mevcut olduğuna ve rejiminizde de 
sosyalist bir rejim bulunduğuna 
göre herkesin kazancı bir olmama
lıdır. AvukaUann da tabii Ucretsiz 
çalışmadıklarını tahmin ediyorum. 
O halde sosyalist bir memlekette 
herkesin işine göre kazandı~ na
zarı itibare alınınca herkesin is
tediği avukatı da tutmasına im· 
kan var mıdır? Yüksek avukatla· 
rın ücreti çok yüksek olmıyacak 
mıdır? 

- Hayır, avukatın Ucrcti mUt
tehimin aylığına uygundur. Mesel! 
müttchimin kazancı bin ruble ise 
bunun ancak yüzUnü yani onda bi
rini avukata verir. Kazancı yüzse 
on, rnüttehlmin avukat t'lltmıya 
iktidarı yoksa sendikası, yahut mes 
leki birliği avukat parası verir. 

- Eskisine nisbeten şimdi cü
rUmler artmakta mi, yoksa eksil
mekte midir? 

- 1923 senesinden bugüne ka
dar tutulan istatistiklere göre 
cürümler, % 65 eksilmiştir. Biz 
daima Sovyet birliğinin yirmi ya
şında olduğunu söyleriz. Bu bir ha 
tadır. Vakıa yirmi senedir ihtilô.li 
yaptık ve rejimimizi kurduk am
ma .. Hayatımızın ilk devreleri ya
ni ilk on sene dahili harplerle geç
ti. On senedir normal bir hayat ya 
şıyoruz. Eğer bize daha on beş se
ne rahat yaşamak imkanını verir-
lerse, harpsiz, gUrUltUsUz, patır-

Y oldaş Smirnovı sustu. Göz
leri bir an bir noktaya dal

dı. Sonra gayet manalı bir yüz ifa
desile: 

- O zaman gelip te bizim mah
kemelerimizi görsünler, dedi. 

- Burada en çok işlenilen suç 
nedir? 

- Sarhoşluk kavgalan, hrrsızhk 
çok eksildi. Cinayet te azdır. He
le para çalmak için cinayet he
men, hemen hiç yok gibidir. Cina
yetin sebepleri ekseriya kıskanç

lık oluyor. 
- Hukuk mahkemelerini işgal 

eden davalar nedir? 

Hakiki bir bahçe meraklısı ile 
karşılaşmakta olduğuma, bu de
kordan daha mükemmel şahit ara
llU" mıydı? 

_ Rahatsız etmiş olmıyayım.. • 
diye kendimi tanıttım. Osman za
de Hamdi, derin bir tevazu içinde 
elimi sıkarai<: 

_Allah, sizden razı olsun, dedi, • 
sizi görmesem dinlenmek aklıma 
gelmiyecekti ! İşe öyle dalmışım ki .. 

Osman Zadenin 
daki sefarethane 
bahçesinden bir 
avuç toprak alıp 
tahlil edilmek ü-
zere Londraya 

- Karı koca davaları görülü
yor. Napolyon koduna göre, bir 
koca karısını dövebilirdi. Şimdi 
Sovyetlerdc kndın şikayet ederse 
değil döven, karısına fazla haka
ret eden bir erkek bile gayetle ağır 
surette cezalandırılıyor. · 

Bin bir çiçek
ten örUlmUş muh 
teşem bir bukete 
benziyen bahçe
sinde, bana gbl
geli bir köşe gös
tererek ilave et
ti; 

- Şuraya otu
rabiliriz.. Oooh ! 
adeta yorulmu
şum .. 

Çiçek cennetindes;a~~~ 
vap gelir; ı 

S onra yine o k~nuna gör~, 
bir kadın gayrımeşru bır 

çocuk doğurursa bu çocuğun ba
basından çocuğu için hiçbir hak is
tiyemezdi. Halbuki şimdi bizde bir 
erkek bir kadınla tanışıp ondan bir 
çocuğu olursa sonuna kadar san
ki meşru evladı imiş gibi bu çocu 
ğa bakmıya mecburdur. Bunu yap 
rnazsa suçlu telakki edilir. 

Geniş koltuk
Inra gömUlerek, 

Neler Gördüm?. f~~2 
mişslniz. Bunu yanlışlıkla bir bina. 
anka.zmdan alı:nJ§ olmayasınız? •. ,, 

_ Sizde çocuk mahkemeleri 
var mıdır? 

- Hayır bizde çocuk ma.lIBe
meleri yoktur... Fakat, çocukları 
terbiye edici enstitüsyonlarımız 
vıırdrr. MUbcr.E-ndi ~kl rı . 
doğrudan dotnJya hastaneye yol-
larız. _ 

_ Hırsızlık eden bir çocuga ne 
yaparlar? 

_ Hırsızlık eden bir çocuk bu-
lunursa, Uzcrinde nafiz olmıyan a
na ve baba mahkemeye getirile· 
rek mesul tutulur. Onlar, eğer ço
cuğun terbiyesine lazımgelcn e· 
hemmiyeti vermiyorlarsa çocuk e
beveyninden alınır, tecrUbeli pe
dagoklar tarafından idare edilen 
terbiye evlerine verilir. Fakat, 
çocuğun ne polisle, ne de mahkc· 
me ile münasebeti olur. 

_ Bir çocuk benim çantamı 
çalsa ben polise şikayet etsem, 0 

çocuğa ne yaparlar? . 
- Polis tı.ıtamaz. Çocuk şubesı 

vardır. 
Bu polis şubesi çocukla meş· 

gul olur. O şubedeki memurlar dıı 
pedagoklardır. il< 

Mühim işleri arasında naz . 
mahkeme reisini. daha çok yormak 
istemedim. TeşekkUr ederek yanın· 
dan ayrıldım. 

kahvelerimizi içiyoruz. Osman za
de Hamdide iyi yetişmiş çocuğuy
le, haklı olarak iftihar eden bir ba 
ba hali var. 

Fakat, gösterişi sevmediği için, 
onu nasıl yetiştirdiğini uzun uza
dıya anlatmak istemiyor. 

_ Bahçe merakı sizde nasıl baş 

ladı ? 
Bu sualirrti cevapsız bırakmasın 

dan korimyorum. Fakat, Osman 
zade, tevazuu sevdiği kadar misa
firi de seviyor. Bu temmuz sıca
;ğmda, kendisini görmeğe gelen bir 
ga:ı:eteciyi, eski m slcktnşlık gay
retile boş çevirmek istemiyor: 

- Bende bu merak, babadan, 
hattA dededen kalmadır, diye sö
ze başlıyor. Fakat, bahçeçiliği ba
na asıl öğreten, Ankara oldu. An
kara, beni bahçe yetiştirmek için 
Adeta ccbretti. Bu iradeyi, Ankara 
stepinin sert ve haşin mukaveme
tinden aldım. Toprak mukavemet 
ettikçe, benim ısrarım arttı. Mut
laka birşeylcr yapmak, azmi ile ça 
hştım. 

E vimin kilçUk bahçesınde, ilk 
tecrübelere başlamıştım. 

Mal6m ya, insanlar, her yeniliğe 
karşı hnsıın kesilirler, yerliler a
rasında, işten anlar görünenler;. 

- Nafile uğraşma .. Burada bır
şey olmaz! dediler. Kenlilerine sor 
dum: 

- TecrUbe ettiniz de mi olmadı? 
- Hayır! dediler, tecrübe et -

medik. 
- TecrUbe etmediğiniz şey hak

kında nasıl hUkUm vercbiliyorsu-

,..... 1, ,,,,ı 

1 ,~ ,_13_''(;;,T,ı Dij:;J~,,J 
""""' ı JloJandada }i'renç i minde yet-

Jngllterede Scnnon adında b r mişlik bir ihtiyar, hayatım il n 
nt \'ardır. Halis kan lngiliz ya~ öğrenmiye nıkfetmi ' bilhn a 
ntr. Yn t otuzu a kın olan bu m~- \"ah i kabilelerin lisruılıınnı öğren-
tekait nt, Jmznndrğı yan tn . mu· m·ı . ""'amam 182 dil blll'-·or \'e ko-

. d. , l<ndar ,.•ırınl· .1 , " 
kfıfat olnrnk şım ·~ e " 
den fazla ni an \"e madalye nlınıs-
tır. • • • 

Kudüste bir Yahudi, l5lemlş ol• 
·r . . tter ,·üzilnden 

duğu muhtclı <'..IDtıl c • 
sinıdiye kndıır ekiz kere idnma 
:. hk~m olnıu fııknt her defasın mn ·u • ". 
da da muhtelif ,·csilelerle ol~m ce-

ff d'lmi tir Şimdi muebbet 
zası n c ı .. · 
haı>istir. • • • 

Am rlknnm N eo London şehri~ 
ele .Jull ndmda on ekiz yaşında b 

kız durup dururken kör ol-
genç D ktor-

i l ı ,,.özU de akmıştır. 0 
muş, "' ıı: 
lnr ebebini bir türlü nnlıyama.m :1· 

lnr • • • • 
Cenubi Amcrlknda. on bes soo~

denbcri tetkilmt yapan bir Ingllız 
1 ... nnt i'ıllmi, imdiye kadar meç 
13l"~· k fet hul olan 20 ~ n baymıı et ,. 

nu~myormu . 

* • • 
Bir ipe kaç tUrlü dilğilm atılır? 

Meraklı bir Jngiliz balıkçı ı, tamam 
eh: en b türlü dilğUm bilmekte

dir. Bunlann elliden fazlasını ken
di i icat etml tir. 

• • 
Bir lii-an ız h:ıymnat üliml i

nekler U t;ı.inde t tklkat yapmı , gn 
rlp bir netice elde etmi tir. Sinek
lerin hl~birl, blrlbirine b nzemez. 
Hepsinin az veya !)Ok farkl rı ,·ar
dır 

• • • 
lngllterede et yemiyenler cemlyf'tl 

gibi bir dn t>kmek yemlyenler ce
miyeti kurulmuştur.Cemiyetin şim
dilik nltmı kadnr azası \'ardır. 0-
liinclye Jmdar ekmek yememiye ka 
rnr \·ermi terdir • 

B. Hamdi 

nuz? 
Sustuuır. Belki biraz da haklan 

vardı. 1hmal edilmiş toprağın vazi
yetine göre hüküm veriyorlardı. 

Bilmiyorlardı ki, azim ve irade ö
n ilnde herşey eğilir. Hele, karar 
verenden korkmalıdır, derler. Uzat
mıyalım, aradan seneler geçti. O kü 
çük bahçemde, herşeyi yetiştir
dim. Bugün, Ankarayı, lstanbul
dan daha zengin bir ağaç ve bahçe 
kültürUne sahip bir şehir olarak 
tasvir edebilirim. 

B u kalkınmanın başında da 
yine AtatUrkU gordük. An

karadaki Orman Çiftliği, onun bin 
bir muci1.1."'lerinden bir tanesidir. 

Yapılamaz, b~anlamnz sanılan 
nice işler gibi kupkuru bir tabiat 
ortasında, bu yemyeşil köşeyı ya
ratmak ta, ancak onun elinden ge
lebilirdi. Aziz Başvekillmizin, Çan
kayadaki köşkünün bahçesi de bü
yük bir zevkin mahsulüdür. 

Hasılı, Ankarada yaratılan çiçek 
ve ağaç zevki, büyük şeflerimizin 
ölmez eserleri arasında, milletin 
hiifızasınn nakşolunmuştur. Bugün 
Orman çiftliği denilen sahada gü
neş; girecek yer bulamıyor. 

On, on iki sene evvel, burası bir 
yağız topraktı. Bugiln Anknrnnın 
~ansı, Orman Çiftliğine koşuyor 
ve haftanın bUtUn yorgunluklarını 
orada dinlendiriyor. 

Size, Ankara toprağı için, 
Londra sefirimiz Fethi Okyardan 
dinlediğim bir hikfı.yeyj anlatayım; 
lngilterenin Ankara sefiri Sir 
Persi Lorcn'in refikası, Çankaya-

A ncak, şunu da unutmamalı 
ki, A vrupanm birçok şe

hirlerinde toprak, Ankarnnmld ka .. 
dar sert ve hrujindir. 1nsn.nlnr, ~ 
haşin toprağı, yumuşatmasını bil· 
mişlerdir. 

Mesela, Berlin toprağının '.Anka .. 
ra toprağından hiç farkı yoktur. 
öyle iken, Berlin, bugUn dünyanın 
«ı olgun nebatat bahçelerine ma-o 
lik şehirler arasındadır. 

lstanbulu da bir Kalifornlya 
sanmıynlnn. Burada her ekilen şey 
biter, demek hutlılı bir yola sap
mak olur. lstnnbul toprağı da tam 
manasile kudretli, bakir bir top
rak değildir. Onu da ıslah etmek 
üı.zımgelir. · 

- Bahçenizde neler yetiştirdiği .. 
nizi sorabilir miyim? 

O smn.n zade Hamdi, belli be-
lirsiz içini çekti: 

- En mühim noktaya temas 
ettiniz. Bir kere şunu biliniz ki, 
bizim bahçelere, bahçe denmez. Ye 
şillik denir. Memleketimizde, öte
denberi, çiçek ve ağaç cins itibari
le ~ok mahduttur. Vnktile Lale ü
zerinde biraz hareket yapılmış, fa 
kat elde edilen lalelerin cinsi yine 
sekizi, onu geçememiştir. Çoğumu 
zun bildiğimiz çiçek nevileri, gUl. 
yasemin, lale, sünbill, menekşe ve 
karanfil hududundan ileri geçmez. 
Bununla beraber, son zamanlarda, 
çiçek zevkini tatan kimseler, Av
rupadan getirttikleri yeni cins a .. 
ğaç ve çiçeklerle bahçelerini süs
lemeye başladılar. 

Ben, çeşit yetiştirmekte, belki 
biraz ileri gitmişimdir. Fakat, ha
lfı yetiştirdiğim bahçelere, bahçe 
adını vermekte tereddi.it ederim. 

O sman zadeye tekrar sordum: 
- En sevdiğiniz çiçek?. 

- Hani, şu dikenli çiçekler var-
dır: Topuna birden Kaktüs der
ler .. Ben işte bu kaktüslerin mef
tunuyum. 

Kaktüs mahlUkunun doğurduğu 
çiçekler, dilnyaıun en emsalsiz çi· 
çekleridir. Mesela, şu küçük saksı
daki dikenli çiçekleri, pazara çı
karsanız, kimse on pnra vermez. 
Fakat, ben, varımı yoğumu, feda 
ederek, onları getirtir, karşıma di
zerim. 

Londraya yaptığım son seyaha
timde, (Gard.en) i gezdim. Yer 
yil~Uniln bu en bUyUk nebatat bah· 
çesindeki kaktüs kollek iyonlnrını 
gördükten sonra; kendi kaktUB 
irnlleksiyonumu ikmal etmek, be
nim haddim olmadığını anladım. 
DUşUnUn ki, Hamburgdıı. bir 

l{aktUs cemiyeti var. Ben, g l' n 
sene bu cemiyete mUracnat ederek, 
bir kaktUs kolleksiyonu istemiş
tim. Cemiyet reisi, kaktusler ü e
rinde tetkikat yapmak içm Ven • 
zUellA.ya gitmi~! O gelmedi·~ : 
arzumu yerine getiremiyecekl~~mı 
bildirdiler.(Liitfen ayfayı !:e' ırırıh: 
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en~~ • '::erg:~:n:e yapıian gece ,eoİİl<f Prlfl 
1 kUIJ n•!:'\n bu hava fişeklrrf 

t ~ nı ıcntıar arasındadır. Bunu yapan bir Fransız klnılagerl 300,000 
1'a.ıık ikramiye almı~tır. 

Avrupa.da ,,.A b el • • dası tıkt ~m er mo asınuan sonra, ışte şu gvrc~~n-::z H:'.:•er:t:> mo. 
bu t~kerı1' genç kızlar ve kad.Rllar arasında çok rağbet bulan ve yay:ıla.n 
tik tek ek m dası, lhtlmaJ olimpiyatlara bile sirayet cdeooln,. Buna ıas. 

c.rleklı oaten de dJyeblllrlz. 

S~vyet Kutup be. 
yeti ilim iiJeminde 
bu yılın en mühim 
rekonmu kırdı. 
Tayyareyi arzm en 
sof,'llk iklimine gö. 
türmek, fennin ee. 
vaz verdiği en yük
sek m11\'affakıyet. 
tir. Şu ü~ resimde 
Şmlt heyetinin 
men uplarını tay • 
yarclcrlyle birlikte 
görüyorsunuz. 

Sovyet Rusynnm mesba.r tay. 
yarceilerlnden l\lolokof, geçenkl 
Kutup seyahatine i tirnk etmiş 
\'e büyUk lılr mu\ affakıyet ka.. 
zannıı~tır. \Jazıp Dil' oaım avı 

.ı.utba knnntla ,.~ 

nın So\•yet tay,. 

recisi 11c.5e it-inde.. 

Afrlkanın en \.1'h~I \'e iptidai kabilelerimlen ~:lhnı 
kabilesi, Avrupa ve Amerikanın medeniyet alanına 
yeni bir moda sunmak üzeredir. Bu kabile haJla, bay. 
ram günlerinde ''harp dansı,, adı verllen 90k cazip bir 
dan oynuyorlar. Resimde gördüğünüz bu iki erkek 
har.n dansına. lın:m'Jannıaktıu1ır. 

Amerika garabetlerinden en yamanını §U reslm size öğret kt dl 
nd Örd .. •·· ·· k zı A • me e r. Bu. r n g ugunuz genç ı ar menkanm eo m bur dan kızl d 
• d ı·d· k --• ,._ s an ır. Hep.. sı e e\' ı ır ve o\;Ulan uu tamamen dan çıclır Bunl"· g .. · - et.en gun hep be. 

rnber Parls Sergisine gelmi ler, fakat kocalarını Amerlkad b 
lıırdır. a ırakmış-
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İSTİKLAL SAVAŞINDAN SAYFALAR 

Cephe ve Arkadaş 
K ulelide Beşiri herkes severdi. 

Beşir, bir karavana baklayı 
bir oturuşta yemek, bir güğüm su
yu bir nefeste içmek, Boğazı yü
zerek geçmekle meşhurdu. 

Çok temizdi. Saftı. Şişman, esmer, 
çehresi hafifçe uzundu. Kapaklan 
§işik gözlerinde samimiyetin bUtUn 
ifadeleri dile gelirdi. Beşirin en bil. 
yük meraklarından bir tanesi deniz. 
di. Bugün Vaniköyü ile Çengelköy 
arasında ''Beşir Hamamı,, namiyle 
maruf olan yeri o bulmuş ve bu is°7 
mi kendisi takmıştı. Hergün bir 
fok balığı gibi yüzer, mektebe dö. 
ner dönmez ya güreşir yahut fut. 
bol oynardı. 

Pehlivan Tayyarın .şu haniya ilk 
olimpiyatta güreşte dünya üçüncü. 
sü olan zabit Tayyar vardı ya işte 
onun. sınıfındandı. Tayyarla saat
lerce güreşirdi. Tayyar Efendi Der. 
saadet, Enver Efendi Çengelköy 
(Tayyareci Enver). Seyit Efendi 
:Asitane (Şehit), Nuri Efendi Der. 
saadet (şehit), Beşir Efendi Edime 

(şehit) ve bUtUn •-----------------__; 
; sınıf bir spor 

Yazan: humınası içinde 
~ birbirlerile kay • 
nasmışlardı. '--------.;:==------------
Esmerliğinden kinaye olarak 

.. Arap Nuri,, denilen Nuri Dersaa. 
det, bütün sınıfın antrenörü idi. Çok 
iyi bir atletti. Bugün eşi az bulu. 
nur bir futbol üstadıydı. Kurduğu ' - Vazfe mi aldı, bir yere mi 
atletizm şebekesi saat gibi işlerdi. gitti? .. 
Ona Nuri Bey derlerdi, Arap Nuri - Hayır! 
derlerdi, Nuri Ağabey derlerdi, fa· - Deli olacağım, ne oldu peki'! .• 
kat o bütün bu hitaplara aldırıo et. - Geriye dönmedi! .. 
mez, takımını çalıştırırdı. - Geriye dönmediiili! ... 

333 senesinde §im.diki Fener ırta. 
dında yapılan atletizm müsabaka· 
lannda, onun yetiştirdiği Kuleli ta. 
kımı 130 küsur puvanla Beşiktaş 

Jimnastik Klübünü birinci çıkart. 
mıştı. 

Büyük harp senelerini mektepte 
geçiren bu delikanlılar, mütareke
nin gönüllere kurum gibi dolan iL 
tıraplarına dayanamadılar, Anado. 
luya kaçtılar. Ankaradaki Cebeci
de, Abidin Paşa köşkünde, bir ta
limgilı açıldı. Ankaraya tepeden 
bakan bu mütevazi yuvada, uçmak 
için kanad bekliyen kartal yavrulan 
gibi yemlendiler. GUnUn birinde 
yuvalarından uçarak cepheye gitti 
ler .. Her birisi bir tarafa düşmüş· 
tü. Yalnız Arap Nuri ile Beşir ay
ni alayda bulunuyorlardı. 

-! ... 
Beşir, "Geriye dönmedi!,. sözU

nU tekrar ederken bir Panter deh
geti almıştı. Felaket onu buruştu
ramadı. Dağ gibi omuzlan kabar
mış, ufak gözleri irileşmişti. Du
daklan titriyordu. Birdenbire dU3 
man tarafına döndü. Bütün arka
daflannı heyecana düşüren bir 
teale: 

- Ben onu bulurum! dedi ve 
yUrümiye başladı. 

Yolunu kestiler: 
- Gitme! dediler. 

~~~~ 
~~ 

Hatıl yalvardılar: 

- Sen deli misin Beşir, dediler, 
tek ba.şına bu karanlıkta Nuriyi 
nasıl bulursun? Dur, sabah olsun 
belki bir yerden çıkar! 

~: ,_~ B efir, arkadaşını iyi tanıyan 
A ) \~""-. bir insan gururlle: 
-,. - • - r - Ölmeseydi gelirdi Nuri! de-

l A kşam yemeklerini birlikte di .. Belki de ölüm derecesinde ağır 
yiyor, sabah muharebeleri- yaralıdır. Ben bulurum onu. 

'111 birlikte yapıyor, gece baskınla- Herkesi büyük bir hayret içinde 
rmı bir elden idare ediyorlardı. Bi· bırakarak bir kasatura kaptı, düş. 
ribirlerinden ayrılmıyorlardı. Sa-
karya muharebelerinde 

0

bu iki ar
kadaş canlarını dişlerine takmıg, 

kükremiş bir aslan olmuşlardı. 
Bir giln ağır bir düşman taarruzu 

başladı.Türk alayı, ejderler gibi, p.h 
lanarak dövüştü. Akşamm alaca ka. 
ranlığına kadar süren çetin bir gırt. 
)aklaşmadan sonra cephede yeniden 
sessizlik başladı. Siperler bizde kal. 
mış, düşman beş altı yüz metre ka
dar geriye çekilerek yerleşmişti. 
Beşir, muharebenin kulaklan sağır 
eden çatırdılan arasında Nuri Bey. 
le meşgul olamamıştı. GUrültüler ke. 
silince aklına geldi. Nuri Beyi ara. 
mıya başladı. Karanlık fazlalaştığı 
için etraf mı iyice göremiyordu. Si· 
perlerin hemen arkasındaki yamaçta 
oturan arkadaşlarının yanına kottu. 
Gözlerile onu aradı. Bulamadı, Ur. 
perdi. Yüreğini yakan endişe büyü. 
dU: 

- Nuriiii ! diye seslendi ..... -s es yok. Aricadaflan bafla· 
rını yere eğdiler. Befir bü

tün take:tini toplıyarak eokuldu. 
Birisine: 
- Nuri nerede? diye sordu. 
- ?! 
- Nerede Nıurl yahu! .. Muha· 

rebeden sonra onu görmedim! 
- Biz de görmedik. 

Çocuğun -
Kaburgasını Kırdı 

Eminönilnden geçmekte olan 2348 
numaralı şoför Mehmedin idaresin
deki otomobil Artinin 5 yaşındaki ço 
cuğu Agoba çarpmış. çocuğun kabur
ga kemikleri kırılmıştır. Yaralı ço

cuk, hastaneye kaldırılmış, şoför de 
yakalanmıştır. 

Vagon Demirlerini 

Sökerken Yakalandı 
Sirkecide Devlet demiryollan do· 

kuzuncu i•letme gan önünde duran 
posta katarına ait demirleri sabıkalı
lardan kör Muzaffer tornavida ile 
söküp kaçarken cUrmU meşhut ha
linde istasyon polisi tarafından ya
kalanmıştır. 

Otobüs' 
Çocuğa Çarptı 

Yenimahalle ile Taksim arasında 
işliyen 305 numaralı şoför Necmet
tinin idaresindeki otobüs, lstinye köp 
rli8Unden geçerken Kabataş lisesi ta
lebesinden Samiye çarpmış, yaralı ço 
cuk Etfal hastanesine kaldırılmış, o
tomobil şoförü yakalanmıştır . 

· man cephesine doğru koştu. Karan 
lık onu çabuk örtmü§tÜ. 

Sabah oldu. Güneş doğdu. Öğlen 
yaklaştı. Şafaktan başlıyan mu
harebeler bizim lehimize inklşaf 
ediyor, düşman adım adım gerili
yordu. Bu gerileyiş bir an içinde 
firara döndU. DUgman kaçmış, bir 
giln evvel elinde tuttuğu siperleri 
olduğu gibi bırakarak çekilmiş 
gitmişti. Muharebenin dumanları 
sıyrıldıktan, çatırtılan dindikten 
sonra cepheyi gezenler dondtaldı
lar. Ve çok geniş bir çukurun için 
de bütün insanlığı heyecan k8.8ır· 
gasile sarsabilecek bir manzara 
gördüler: 

N uri, karnından aldığı derin 
ve kanlı bir yara ile sırtUs· 

tU, boylu boyunca uzanmış ... Sağda 
solda beş altı tane dUşmal} nefe. 
ri... Kasatura ile paramparça 
edilerek devrilmişler. Beşir beş 

altı düşmanı yere sererek onun 
intikamını aldıktan sonra, yediği 

kurşun ve kMatura yaralarına 

rağmen. sUrüne sürüne Nurinin ya
nma gitmiş, kanlı başını Nurinin 
göğsüne koyarak bu mukaddes ar. 

kadaş bağrında müebbeden uyu
muş! ... 

Hayat onlan nasıl biribirinden 
ayırama.dıysa, ölüm de küçWmüştU 
onlann yanında!.. 

!kisini koyun koyuna gömdWer? 

(Beşlrle Nurlnln resimleri ar· 
kadaşlannda vana, bize gönder. 
dikleri takdirde gazet.emlze tük· 
raola koyanz. - TAN.) 

Zonguldak Hava 

Kurumunun Gezisi 
2 Haziran tarihli sayımızda Zon· 

guldak muhabirimizin yazısına göre, 
Zonguldak hava kurumunun Ereğli 
gezisine Millet vapurunun kiralandı
ğını yazmıştık. 

Bu vapurun Barzilly ve Benjamin 
kumpanyası tarafından her zıı.man 
olduğu gibi, bir yardım olarak kurum 
için tutulduğu bildirilmektedir. 

· Dünkü Vapur 
Tenezzühü 

Şirketi Hayriye dün bir vapur te
nezzühü tertip etmiştir. Bu işe tah· 
sis edilen 71 numaralı vapur, öğle· 
den sonra Köprüden hareket etti. 
Tenezzüh fevkalade bir rağbetle kar· 
gılanmıştı. 400 den fazla halk gUver· 
te ve kamaralarda neşe ile dolaşıyor· 
du. Vapurda hoparlör tertibatı alın
mıştı. Bu suretle yolcular alaturka 
ve alafranga en güzel parçalan din
liyorlardı. Ayrıca güzide sanatkar· 
lardan mürekkep oir saz heyeti de 
alkışlar arasında, en seçilmiş parça
ları terennüm ediyordu. 

Tenezzühe iştirak edenler şirketin 
bu t~ebbüsünden çok memnun kal
mışlardır. 

~~~·~~"-/'-~-~-~-~~.,..,,..,,~~~~~~~-------·--·_.,·-

~~ W iL~~ 

• 
SANAT ANLAYŞI 
Karı koca, konsere gitmışıerdi. 
Artist kadın, bağırdı, çağırdı şar· 

kılarım söyledi. Sonra perde kapan· 
dı. 

Fakat kadın avuçlarını patlatacak
mışca.sma alkışlıyordu. Kocası hay
ret içinde sordu: 

- Ne o? Neden alkışlıyorsun. Böy 
le be-r!:>at bir şarkıcıyı koca tiyatroda 
senden başka alkışlıyan var mı? .. 

Kadın: 
- Orası umurumda mı? dedi. Ro

bu hoşuma ,:itti de bir daha görmek 
istedim. 

• 
:A. D 
Meyhanede tanışmış, zengin bir 

sofra başında ahbaplığı ilerletmişler
di. 

Vakit gecikip de kapının önüne ~ 
turtuldukları zaman biribirlerinden 
ayrılmak lüzumunu hissettiler. 

Birisi sallanarak uzaklaşırken, ö
tekinin omuzuna vurdu: 

- Eğer, dedi. Adımı öğrenmek is
tersen hiç merak etme.. Telefon ki
tabına bak içi.ıde yazar. 

• 
ZEVKtSELnı 

Samiye, yeni eYlenmişti. Arkndaş
larile dertleşirken: 

- Kocam benim her şeyimi be
ğeniyor, dedi. Ellerimi, dişlerimi, 

rengımi, sesimi.. Herşeyimi beğeni
yor. 

- Peki, sen onun nesini beğeni
yorsun? 

- Zevkiselimini... 

• 
KIYMETLt · ... 'AŞ 

Genç kız '!lir kuyumcuya girerek 
çantasını açtı; içinden bir broş çı
kardı: 

- Bakınız. dedi. Ben bu broşun 
taşı hakikidir, diyorum, nişanlım da 
zümrüttür diyor. Hangimiz haklıyız? 

Kuyumcu, bir an §aşkın alnını ka
şıdı, sonra: 

- Vallahi, dedi. ikinize de hak 
veremiyeceğim. Kuyumculukta buna 
cam derler. 

Garip nıal: 
- Ben •İzi yarın kaçta kurta

rabilirim?! .. 

TERLEME 
- Efendim, Allaha şükür kazan

cım yerinde. Ba§kalan terliyor, ben 
parayı cebime atıyorum. Daha ne is
terim?. 

- Sıkıl be birader. Bir de utanma-
dan itiraf ediyorsun. 

- Neye sıkılacakmıgım? Hamam· 
cılığm utanacak tarafı var mı? 

GARiP ŞEY 
Genç memur patronunun 

girerek, bir selim çaktı: 
- Efendim, büyük annem b 

landı. Bugün öğleden sonra bit 
zuniyel ... 

Patron, 18.fını kesti: 
- Garip gey. Ne zaman bir fU 

maçı olsa, bilyUk anneniz has 
yor. 

Genç memur atıldı: 
- Evet, bunu ben de pek 

buluyorum. Hatta, acaba yalanc 
mı yapıyor diye içime 
giriyor. 

• 
ÇiKOLATA 
Tren bir istasyonda durduğu 

kit, seyyahlardan biri pencereden 
ıını çıkararak, istasyonda gezen 
yumurcağa seslendi: 
.- KUçUk.. küçük. Al şu 

beşliği, git büfeden bana da, k 
ne de on iki buçukluk birer çik 
al. 

Çocuk, çil yirmibeşliği 
gözden kayboldu. 

Yolcu bir dakika bekledi. iki d 
ka bekledi ... dakikalar Uçll buldu. 

Fakat ne gelen vardı, ne giden. 
Niha.yet tren tekerlekleri üze 

gıcırdıyarak yola koyulurken, ç 
koşa kop vagonun yanma geldi. 
elindeki çikolatadan bir parça 
ken: 

- Al on iki buçuğunu, dedi. 
de yalnız bir çikolata varmı3. 

• 
YAN SOKAK 

Caddenin birinde büyük bir 
balık toplanmıştı. ihtiyar ~ir h 
ne merak etti. Bıçkınlardan b' 
sordu: 

- Ne var evl~dıın, ne olmuş? 
Külhani: 
- Hiç, haminne, dedi. Otom 

birisi yan sokağa sapmak is,+ .. ., ... ,,. 
-Ey sonra ... 
- Hlittnıkt -... ca_..dd"'ede..... yan·~..;...;;ııııoaıı• 

yokmuş. 

• 
KISKANMA HAKKI. 
- Güzel daktllonu.z ortada ~ 

mtiyor artık! 
- Evet! Kanınla öpUşUyo 

Bizi ~ördü ve gitti. Hila o gidif, 
- ?! 

- .... • 
SiGORTA. 
- Mutlaka öleCf'fim doktor• 
- Neden? 
- Ben ağ kaldıkça bozul 

jma dair sigortalı ola.n dol~ 

lemlm kmldı. 

• NEDEN ÇALIŞMIYORMUŞ. 
- Neden çalışmadığımı so 

9UD ! Sebep fU: 
İki arkada.şım vardı. Birisi 

, gündüzlü durmadan çalışırdı. 
senede milyoner oldu: Öteki d 
te.pıbellik eder, boş oturur. _ft..,ı» .... 

çekerdi. 
- Gördün mil ya? 
- Dur! Acele etme, hiklyenJıl 

nunu dinle. Çalışkan arkadaşııll 
çen sene f artı mesa.iden vefat 
Bir senedir tembel arkada,ıın 
dul kalan zengin kadınla evleDdJ; 

-?! 

• -
MÜRE'M'İP HATASI ,, 
"50,000 yaşında 28 çocuğu 1'1 

geliri olan dul bayan evlenme• 
yor.,, 

• 
HESAP! 
- Sen param nasıl idare 

sun Alla.A 8.fkma? 
- Çok basit, yüzde 30 unu" 

rası, yüzde 30 unu elbise paraJSı 
de kırkmı mutfak masrafı, 
sini eğlence masrafı olarak b 
rum. 

- lyi amma bu yüzde 120 
- Evet maalesef öyle oluyot 
tŞlN KOLAYI 
- Otel kirası ne kadar? 
- Bet Ura! 
- Kahvaltı? 
-lki lira! 
- Garaj parası? 
- Ona para almayız bayııo. 

Müfteri- Balıklar taze mi bari?.. l 
'- - Öyle ise ben otomobilde 

·~ nm, benim kahvaltımı oraya 
11lnlz. Balıkçı - Elbette taze. Henüz bir ha/talık! .• 
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Dört Devlet 
Paktı Konseyi 

(Başı 1 incide) 
hafazasına kıskanç bir surette ihti
mam etmekle beraber kendilerini a
lakadar eden bütün ~halarda faal 
ve sıkı bir teşriki mesaide buluna -
caklardll'. Bu teşriki mesainin, bu 
memleketleri biribirine bağlıyan bağ 
:a.rın en sa~imi, en candan ve en 
~matlı baglar olmak itibarile daha 

Ziyade verimli olacağına eminim. 
<1 Aziz k.oll~lerim, başarılan eserden 
olayı sızlen tebril< ederken !ranm 

t~~s edegeldiğimiz doğu m~zume
~nın i)i bir surette işlemesi için va

olacak hizmetinden dolayı ne ıia-
~~: Çok memnun olduğunu söylemek 
16Ime müsaadenizi rica ederim. 

Radehlerimizi, en samimi arzula
~dan birini yerine getirdiğimiz dev 
et reisierimizin büyUklUg-üne tesis 
etu·· · · • bu gımız antantın sağlamlığına ve 

1 rada temsil etmekle b~htiyar bu
funduğumuz dört kardeş milletin re
t'.1111na benimle beraber kaldırmanızı 
ıca ederim.,, 

'l''" ~· ARASIN SÖZLERİ 
n: Urkıye Hariciye vekili doktor 
rı~ştU Aras, mesut bir surette başa
ın tırak dört dost memleket arasında 
la evcut dostluk ve teşriki mesai bağ-
tmı kuvvetlendiren ve dünya ba-

lrışııu tarsin eden teşebbüsten dolayı 
tan h'"k· u umetine gerek kendi ve ge-

rek Af . 
d gnnıstan ve lra ~< kollegleri a-
ma teşekkür etmiştir. 
B .~LK KONSEY . 

.unu muteakıp Şehinşahın şeı'<!fı
ne ıçil . 

mış ve dört nazır saraya gi-
rerek en e l . h . . itib ~ s t:ı arıc.ıye nazrrı olması 

ariJe doktor Tevfik Rüştü Ara-
~n Başkanlığında dört devlet antan
dının konseyi halinde toplanmışlar -
ır. 

n·· PROTOKOL 
_. 

1
°rt nazır şu protokolü imza et -

... ış erdir: 
··s 

ı aadabat paktını imza etmış o-an d.. d · 
t ort evletın hariciye nazırları 8 
{mmuz l937 de toplanarak aşağıda-

ı .. ~nrarı vermişlerdir: 
m·· aktı imza etmiş olan devletlerin 
d uşterek menfaatlerini altı.kadar e-

en meseleler hakkında örü mek 
ve harcı{Ctl . . g ş 
dile d ... t dcnnı telif etme.\ maksa-

, or evlet ha · · d u } 1 ncıye nazırların-
ı re t cep b"r kon v k"l ed" 

c:-c k ve bu k • ş ı ı-
def a Cenevr donacy 8 nede en az bir 

e eve vahut k 
rafından ta . . • onsey ta-
de topı..... Yikn edilecek diğer bir yer

..... aca tır 

:Konsey ba k · w 
tan 1 ş anlıgı sıra ile Afgnnis 

, rak İran Tü" k" . nazırı ' ve r ıye harıciye 
M ahn tarafından ifa edilecektir. 

a.a aza Talı Yında . randa Saadabat fiara 
le ne/ın:a edilmiş olan paktın akdi
Şehin ıc~ enen mU1.akereler Majeste 
büsu ~a Pehlevi hükumetinin teşeb
seYi: ~ Yapılmış olduğundan, kon
harici ilk sene için başkanlığı lran 
dılec~e. nazın tarafından deruhte e-

tir. 
}{eza d 

bir 8 k evre başkanının nezdinde 
sek e reterlik ihdas edilecek ve bu 
dı brekterlik, başkan tarafından ken-

a anı • seçil ıgınm memurları arasından 
erek b" seYin d". ır genel sel{reter ile kon-

dilecek ı~er azası tarafından tayin e
lacakt uç sekreterden müteşekkil o-

ır. 

,.,, lınza: Araa Naciyu'"Uısil, Sanıyı· 
"'aiz,,. ' 

y !KARAR SURETİ 
sonr~k~daki protokolün imzasından 
'Vazifes· ·. Snmyi konsey ba§kanlığı 
ne le eı.nı .. deruhte ederek kollegleri
ki k kkur ve kabul edilen aşağıda-

.. ~rar suretini teklif etmiştir: 
·ı. ~tan hariciye nazın Ekselans B. 
~'l • .ı!..na 
thnd Yetullnh Samyi'nin başkanlı-
~'1: a toplanan Doğu Antantı konse-

l . 
işgal - . Iialen Türkiye tarafından 
kıyed edi~mekte ve eylul ayında Tür
Cetni ~n. •nhilal edecek olan Milletler 
:naınz:Yetı ~onseyi azalığına lranın 
liğin et. gösterilmesine ve bu namzet 
lık ~Udafa ... sına ve Iranın da aza
alfa:Uddetinin sonunda bu nzalığın 
ınes· i ~ırasile antant azalarına geç
na sın bütün tedbirlerin alınması-

• 

A; - Iranın namzetliği ile birlikte, 
k" rupa ve Asya memleketi olan Tür
i 'Ye!11n faydalı faaliyetine devamına 
:kan bah olmak üzere, Milletler Ce-
. •Yeti konseyinde kendisine yarı da
ıını .azalık temini için, tekrar seçil
~esıni teklife ve bu teklifin müda-
aasına, 

1 3 - Devre başkanından, Millet. 
er Ce · t" p . m1ye ı ktı çerçevesi ve ruhu 
daır · esınde yapılmış olan bu paktın 
1._mz.asından Cemiyet genel sekreterli
~ının haber<lar edilmesini rica etme
ge, 

4 - Keza k nseY. ba.§kanmdan, 

TAN 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Bir Haftalı 
Tarih · 

'(Başı 1 incide)' 
lan, sulhün öz yurdu haline koymuş. 

Tahranda imza Edilen 
Saadabat Paktının 

Metnini Neşrediyoruz 
tur. 

Bağdad, 10 (A.A.) - Dün lran, Irak, Afganistan Hariciye Na-

G "nlik gevşiyor zrrlarile Türkiye Hariciye Vekili arasında imza edilen Dörtler 
ergı · k "T h 'd ·· k 1 · · w • • af • spanyol işleri yüzünden A vru. mısa ına a ran a muza ere erın cereyan ettıgı saraya ız e-

l pada başgösteren gerginlik ten"Saadabat Palu,, ismi vetrilecektir. 
b" h ft evvel çok hfıd bir şekilde M h d . M t "\ ------------ı: a a .• d de bir çıkar yol Ua e enın e n1 dildiğine veya edilmek üzere oldu -
idı. Bu hafta ıçın e • ğuna kani olduğu takdirde, meseleyi 
bulunmuş değildir. Fakat buna rag. Tahran, 10 <.A.A )- Türkiy;. Iran, derhal Milletler cemiyeti konseyine 
men ortalık çok yumuşamıştır. I~ak ve Af?anıstan .. arasmda ımz~ ~- arzedecektir. Bu hüküm, mezkur yük 

lngı.ltere ve Fransanın Ispanyada. dılen ademı tecavuz muahedesının k k"d" b hald ı·· 1 ·· . . . _ se a ı ın u e uzum u gorece-
ki statüko ve Akdenızdekı menfaati~ metnı aşagıdadır: ği tedbirleri ittihaz etmesi hakkına 
. h kkında kullandıkları sert ve kati . kti 

rı a . M k dd" zarar vermıyece r. lisan, vaziyetin inkişafına çok yar. u a ıme: 

dırn etmiştir. Majeste Iran Şehinşahı, Majeste Madde: 6 

Ortada derhal pazarlık zeminleri Afganistan Kralı, Majeste Irak Kralı Yüksek akitlerden biri, diğer bir 
açılmıştır. Almanya ve ltnly~; Fran- ve Türkiye Cümhur başkanı: ellerin- salis devlete taarruz ederse, yüksek 
sız hududundaki kontrol ba~. kal~ak de olan bütün vasıtalarla aralarında- akitlerden diğer biri, bu muahedeyi, 
Uzere, denizlerden ve Porte ~z hu u- ki dostluk ve iyi anlaşma münasebet. müteamz devlete karşı, ihbar vıuku
dundan her türlü kontrol~enn k;.lk- Jerinin muhafazasına hadim olmak una lüzum kalmaksızın fesih edebi
masmı, iki tarafın dn mu asım .ıye arzusiyle, Yakın Doğuda barışı ve em leccktir. 

tanınmasını ve milletlerarası bıta- niyeti ve bu suretle de umumi ban§ı 
· h k t d"l Madde : 1 raflık kaidelerine gbre are e e 1 

• Milletler Cemiyeti paktı çerçevesi da· -----
mesini istemişlerdir. . . iresinde mütcmrrı\m zımanlarla temin Yüksek akitlerden her biri, kendi 

Fransızlar buna karşı açık bır lı- maksadiyle hareket ederek 27 Ağus. hudutları içinde, yüksek akitlerden 
sanla anlatmışlardır ki kontdrol mD~:e- tos 1928 tarihinde Pariste imza edil- diğer birinin müesses.' müessesatını 
les"nde ya hep, ya hiç var ır. . ıger miş olan harpten vazgeçme muahede- devirmeyi veyahut bu diğer devle
taraflardan kontrol kalkarsa Pırcne si mucibince ve kaffesi gerek bu pakt tin topraklannda tam ve emniyete 
hududundan da elbette kalkacaktır... ıa ve gerek Milletler Cemiyeti paktiy zarar vermeyi istihdaf eden silahlı 

Uzlaşma zeminleri ıe hemahenk olarak kendilerinin vazı çetelerin, birlik veya teşekküllUlerin 
• ki tarafı muhasım tanı?1ak ülimza bulundukları diğer muahede - kurulma.sına mani olmayı tanhhlit e
l şeklinde bir uzlaşma, !ngı.~tc- \er mucibince mevcut vecibelerini ta- der. 

re ve Fransada ilk defa olarnk mum· mamiyle müdrik olarak. bu muaheM. 

k.. dd d"l gwe !>aşlanmışt1r, fakat yi imzaya karar vermişler ve bu mak· un a e. ı me . .. üll""l ._ 
ispanyadan bUtün ecnebı g?n .~ erı satla da: Majeste Şehinşah, Iran Ha-
nin çekilmesi, ispanya işlnın gunler- riciye .ı. 'azın Ekselans Bay Samyi, 
ce milletlerarası bir tehlike membaı Majeste Afganistan Kralı, Afgan Ha
halinden kurtanlması ve ipti~aıa:ı riciye Nazırı M. Faiz Mohammet Ha.. 
olduğu gibi tamamile dahi~i bır do- nı, Majeste Irak Kralı, Irak Hariciye 
vüşme vaziyetine dönülmesı şart ko- Nazın Ekselfı.ns Doktor Naci el'asili 
şulmuştur. ve Türkiye Cümhur Başkanı da Tür-

ltalyada şöyle bir fikir ortay~.at~l- kiye Hariciye Vekili Ekselans Doktor 
mıştır: "Gönüllüler bizim degıldır, Tevfik Rüştü Arası tayin etmişlerdir. 
Franco'nun idaresi altmdndır. Fran- Madde : 1 
co isterse bunları memleketlerine -----:-:-

Yüksek iıkid taraflar, biribirlerinin 

gö~~=~:j·~r da lisanlarını çok yumu- dahili işlerine her türlü müdahaleden 
şatmışlardır. lspanyada bolşevikliği mutlak surette istinkaf siyaseti ta
ezmekten başka hiçbir gayeleri ol- kip etmeyi taahhüt ederler. 
madığmı, ispanyadaki aliı.kalarının Madde: 2 

Madde: 8 

27 Ağustos 1928 tarihli harpten 
vazgeçme hakkındaki umumi muahe 
de mucibince, aralarında, mahiyet 
ve menşei ne olursa olsun, zuhur e
debilecek bütün ihtilafların bal ve 
tesviyesinin hiçbir zaman muslihane 
vasıtalardan başka vasıtalarla temi
nine çalışılmaması lüzumunu esasen 
teslim etmiş olan yUksek akitler, bu 
hükmü teyit ederler ve bu hususta 
yüksek akitler arasında tesis edilmiş 
veya edilebilecek usullere başvura

caklarını bildirirler. 

Madde: 9 

Bu muahedenin hiçbir maddesi, 
yüksek akitlerin herbiri tarafından, 
Milletler cemiyeti paktı mucibince de 

ı İ . . . : l r a .. •· -

Nasır ayatlara ~ö~en bir ~ıvılcıın~ır ! 
Aman Allahım 

ölüyorum! 

-

Bayanın hakkı var: rtasır taham· 

mülü güç bir ıstırab membaıdır. 

Fakat fen ona da Cjare bulmuştur. 

Der 
1 

sır nacı 
Kısa zamanda nn ın düsürcrcl• sizi rahata erişti

rir. Kullnmlması kola) dır, netice~i çnbuk lırsı. 

nız. Na ırlnn ~ıcal• uda yumu_şntmız. \ 'e "I>er. 

min., den süriinUz. Bir zamnu onrn na ınn ken. 

lllliğinden diUüğünü 
görlirsUnUz. 

Markasına 

dikkat ediniz. 

MAÇ 'da ' 

KUCUK Cif TU PARKI 
MUHTEŞEM SAZ HEYET1LE AÇILDI. 

Rakı ve emsali diljer bahçelerden çok ucuzdur. 

DUBLE BİRA Y 1 R M 1 KURUŞTUR. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Bir çiftine Yirmi altı kuruş kıymet biçilen vasıflarına ve örneğino 
uygun 112516 çift iplik çorap 27-7-937 Salı günü saat onda kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Bunn ait şartname 146 kuruş karşılığında Komisyondan alınabilir. 
3 - Eksiltmesiı\e girmek istiyenlerin 2194 lira 6 kuruşluk teminat mek .. 

tubu veya sandık makbuzu ve şartnamede yazılı vesikalı teklif mektubu. 
nun en geç belli gün saat Dokuza kadar Komisyona vermiş olmaları. daha ziyade ıta1yaya yardım şeklin- Yüksek akı.·ct taraflar, müşterek hu 

de bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. dutlarm tecavüzdo."l masuniyetine rL 
Londradn toplnnnn kıınşmamazlık ayet ctmcyı taahhüt ederler. 

komitesi müsbet bir neticeye varma-
ruhte edilmi olan vecibelere hiçbir ~~~i;:~~~~~~~~;;:~::::;;:~;::;;:;::::;;::::;:;;:;;;;;;:~~~~ suretle zarar verecek şeldlde tefsir rr 

"196 " "4032,, 

mıştır. Fakat ipi de koparmamıştır. Madde: 3 
Felemengin teklifi üzerine Ingiltere- Yüksek aki.dler, müşterek menfaat
nin bir haftaya kadar bir proje ha· !erini alakadar eden beynelmilel ma • 
zırlaması ve bu projenin gelecek top- hiyette her türlü ihtilaflarda biribir
lantıda görüşülmesi kabul edilmiş- leriyle istişarede bulunmak hususun. 
tir. da mutabıktırlar. 

Franco ve lngiltere 

O•• yle görülüyor ki uzlaşma esa
sı. gönüllülerin çekilmesi me

selesi etrafında aranacak, bir taviz 
olarak Franco'nun muhasım diye ta
nınmamna doğru gidilecektir. 

Ortaya çok dikkate değer öir ha
ber çıkmıştır ki o da Franco'nun ln
giliz siyasetine uymağa meyil göster
meğe başlamasıdır. Bunun ilk alfıme
ti. Burgos'ta Çıkan bir İspanyol ga
zetesinin ecnebi gönülllilerm memle
ketlerine iadesi lUzumuna dair bir 
yazı yazmasıdır. Dığer bir alii.met de 
Bilbao civarında lngilizlerm imtiya
zı altında bulunan demir madenlerin
de çalışan lngilizlerin iş başına dön
mesine müsaade edilmesidir. 

Hiç şüphe yok ki Franco'nun ida
resi altındaki Ispanyol askeri, ecnebi 
gönüllülerle zaten iyi anlaşamıyor. 
Sonrn Franco şu hakikati görmeğe 
başlamıştır: Bugtine kadar kendisine 
gösterilen yardım, ağır ve bedeli mut
laka istenecek neviden bir yardım
dır. Bundan başka yarın muvaffak 
olup ispanyanın, iktısadi hayatını 

yeniden kurmak liı.zım gelince Berlin 
ve Romadan medet umamaz. Çünkü 
paraca bunların kendileri himmete 
muhtaçtır. 

Dönüp dolaşıp Londra piyasasına 
başvuracaktır. Bunun için de bugün
den lngiltere ile uzlaşmak ve bir çı
kar yol aramak en kestirme yoldur. 

Ufukta beliren bu yeni cereyan
lardan sulh lehine güzel sürprizler 
doğabilir. Herhalde şimdiden şunu 
söylemek mtimkUndUr ki gerginlik 
geçmiş ,harp tehlikesi bu defa da or
tadan silinmiştir. 

Ahmet Emin YALMAN 

~ktın imzası mUnasebetile, komşu 
devletlere paktı imza etmiş olan dev 
1etlerin, gerek münferiden ve gerek 
müştereken, mes'ut bir surette mev
cut olan karşılıklı dostluk münase
betlerinin idame ve ifası hakkındaki 
samimi arzulannın bildirilmesini ri
ca etmeğe karar vermiştir. lınza: 
Snmyi, Faiz, Aras, Naciyülasil.,, 

Madde: 4 
Yüksek akidlerden her biri, diğeri 

muvacehesinde, hiç bir halde, gerek 
münferiden, gerek bir veya birden 
fazla diğer devletle birlikte, diğer a· 
kidlerden birine karşı hiçbir taarruz 
hareketinde bulunmamayı taahhüt e. 

de~ . 
Aşağıdaki haller, taarruz hareketi 

olarak addedilir: 
1 - Harp ilanı, 
2 - Harp ilan edilmeksizin ?ahi 

olsa, bir devletin sillihlı kuvvetl~n. ~ 
rafından diğer bir devlet arazısının 

işgali, . a 
3 _ Bir devletin kara, denız v~~ 

hava kuvvetleri tarafından, harp ılan 
d·- bir devedilmeksizin dahi olsa. ıger 

!etin arazisine, gemil?rine. veya tay-
yarelerine taarruz edılmesı, -

4 - Müteamza doğrudan do~ya 
veya bilavasıta yardım veya muza-

heret. u· 
w d k" haller taarruz Jıareke Aşagı a ı 

olarak sayılmaz: 
'l""dafaai ncfs hakkının kul-1 - l\ u . d"l 

lanılma.sı, yani yukarda tarıf e ı en 
taarruz hareketine mukavemet. 

2 - Milletler cemiyeti paktının 16 

dd . mucibince vuku bula -
ıncı mu esı 

cak hareket. . 
3 - Milletler cemiyeti konseyı ta-

f ndnn ittihaz edilen bir karar .mu: 
ra ı t1 cmıyetı 
cibince ve yahut Mille er c . . . 

k 15 inci maddesinin tatbıkı ı-
pa tının :ı • h 
cabından olarak yapılacak bır ıı:e: 
ket. Ancak 15 inci maddenin tatbı~ı 
icabından olarak yapılacak hareketın 
taarruzu ilk olarak yapmış olan dev
lete karşı olması meşruttur: . . 

4 - Yüksek akitlerden ~ırının ~7 
Ağustos 1928 de Pariste ımza edıl
miş olan harpten vazgeçme .~uahe
desine muhalif olarak, teca':1z veya 
istilasına ve yahut harbe mUracaatı
na hedef olan devlete yardım hare-

keti. 

Madde: 5 
Yüksek akitlerden biri bu muahe

denin dördüncü maddesinin i j fıl e-

edilemez. 
Madde: 10 

Franızca dört nüsha olarak yazıl. 

mış ve birer nüshası a'kid devletler. 
den her biri tarafından alınmış olan 
bu muahede beş sene için akdedilmiş
tir. Bu mUddet bitince, yüksek iı.kid. 
Jerden biri tarafından altı ay evvel 
bir ihbarname ile feshi tebliğ edilme
miş olduğu takdirde, muahede beş se. 
nelik yeni bir devre için daha niza.mı 
dairesinde yenilenmiş addedilecektir. 
Akidlerdcn biri tarafından feshi tak. 
dirinde, muahede, muahedeyi fcshet
memiş olan devletler arasında mer'i 
olmakta devam eder. 

Bu muahede yüksek akidlerden her 
biri tarafından kendi kanunlarına gö. 
re tasdik edilecek ve genel sekreter 
vasıtaslle Milletler Cemiyetinde tescil 
edilecektir. Genel sekreterden munhe 
de hakkında cemiyetin diğer azasına 
da malumat verilmesi rica edilecektir. 

Siıdabat Sarayında 8 Temmuz 937 
tarihinde yapılmıştır. 

Çocuklarımız 
Nerelerde 
Yıkanıyor, 
Y.. .. 1 ? uzuyor ar ... 

(Başı 8 incide) 
denizin de murdar olabileceği ka. 
bul edilmiştir. Bu böyle olduğu hal. 
de halkımızın çoğu pek ince eleyip 
sık do«umuyor. Helo fakir ta.baka.. 
yı t~kil eden insanlar, denizde, 
hangi deniz olursa <Jlsun, bedava 
yıkanmak imkanını bulunca, soyu. 
nup giriyor. Düşlinen yok ki, Ha. 
liç. ve hattfı yalnız Haliç değil, A. 
hırkapıdan başhyarak Yedikuleye 
kadar bUtün Marmara sahilleri, la. 
ğım sularmm parça parça alttığı 
yerlerdir. 

H ele mezbahanın yanından itL 
baren Galata tarafındaki su 

ve Yağ iskelesine kadar bütün de
niz, suları, Jağım suyu ile mutlak 
surette bulaşıktır. 
Kasımpaşa deresiyle Dolapdere. 

den süzülerek gelen bu pis sular, 

TesisatMü kasası 

ERGANi BAKIRI 
T. A. Şirketi den : 

l - Şirketimiz tarafından Ergani Mndeninde kurulacak olan kuvvet 
santralı ve sair elektrik tesisatı münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işlere ait fenni ve idari şartname Şirketimizin Ankarada U. 
lus meydanında Ifoç Hanındaki Merkezi İdaresinden makbuz muka
bilinde alınabilir. 

3 - Mezklir şartname şimdiye kadar bu gibi işleri yaptığı Şirketi. 
mizce malum olan veya bu türlü tesisatı muvaffakıyetle yaptığını is. 
pat edon Firmalara verilecektir. 

4 - Münakasaya girmek istiyenlerin, istenen tesisata müteallik tek. 
lifnamelerini şartnamede yazılı müddetler zarfmda Şirketimize gön
dermiş bulunmaları meşruttur. 

5 - Şirketimiz, tekliflerin tetkikinden sonra, siparişi istediği fir
maya vermekte muhtar olacaktır. 

1: ... -.-. ........... mn!'.imim;m ............. .. 

Diş Macunlarının incisi 

KOHi OR 
Diş Mac n dur 

Bunu bir kere kullananlar artık ayrılamazlar. 
Kullanmamış olanlar bir denesinler. 

_._ _ _.. tzmir satış şubesi: Bay Ahmet Buldan loğlu ~----

doğruca Halice dökülüyorlar. İşçL 
lcr ve fakir halk çocukları, bu su. 
larda bnnyo yapmakla, türlü has. 
talık mikroplarırun seyyar yuvala.. 
rı oluyorlar. 

Hastalıklı kimselerin, mikropla. 
rmı taşıyan çamaşırlar da, bu su. 
larda yıkanıyor. Eski paça~Talann 
yüzdükleri yerde kendilerini bcklL 
yen akıbetten habersiz, yuwn yav. 
rucuklar var. Bu yavrucuklar, tifo 
müuobunun deni?. suyunda, iki ay 
kadar yaşadığım düşünecek çağda 
değillerse, onlara bunu anlatmak, 
ve açrkta denize girmeyi ya.sak et. 
mek, lazımdır. Yedikuleden, Ahır. 
kapıya kadar sahil mıntnkasında 

da, denize girenler çoktur. Topha._ 
ne ile Sahpaznn ve Fındıklı sahil. 

Ölüm 

STA VROS VELEÇO 

Vefat etmiş olduğundan cena2!C 
merasimi 11 temmuz 1937 12 30 da 
Beyoğlundaki Panayia kilisesi~de ic
ra olunacağı teessür ve ilan olunur. 

leıi de, temiz değildir. Halkımızın 
sağlık işleriyle çok yakından meş. 
gul olan; alakalı makamların, bu 

saydığımız mmtakalnrda, denize 
girmeyi derhal yasak edeceğine 
şüphe etmiyoruz. 

• • 



Ankarayı 
dolaşmağa 
hazırlanınız 

Yeni 
Ankarayı 

Hepim!z 

Tan:mıya 

Çahşahm 

TAN, SİZE' 
ANKARAYI 
TANITIYOR 
A nkarayı biliyor musu

nuz? Hayır mı? Öyle 
İle yeni Türkiyeyi bilmiyorsu
nuz, demektir. Ankara ya ıel
mek Ankarayı bilmek mi de
mektir? Hayır; Ankaranın ao- · 
kakları ve binaları hüknmet 
merkezinin dıtıdır. Bir de bu
nun içi vardır ki asıl Ankara 
itte budur. 
Kamutayı gezdiniz mi? Kanun 

projelerinin nıı,sıl hazırlandığını, 
Millet Meclisinden nasıl geçtiğini 
bıliyor musunuz? Şehrinizin ve 
hattA oturduğunuz mahallenin ba
ymdırlık pliuılarının, Ankaranm 
fU kö.ıJesine sığınmJıŞ binada, şu göz 
lüklü mühendis tarafından aylarca 
llilren bir çalışmadan sonra hazır
landığını öğrendiniz mi ? Hıfzıssıh
ha Enstitüsündeki şu genç dokto
run Adananın falan köyünde veya 
lzmitin etrafı bataklık olan falan 
bucağındaki isimsiz vatan<ia.fı ö
lümden kurtaracak olan kinin veya 
aeromu nasıl feragatle hazırladığı-

..m tetkik ettiniz mi? :Ve nihayet 
bir cümle ile şu koca Ankararun 
Cümh urreisinin odasından, Başba
kanın masasından tutunuz da, Türk 
.koylüıriine ideal tohum hazırlıyan 
Ankaranm bir butağındaki ıslah 
istasyonunda deneme tarlasını e
ten köylliye kadar bütün Ankara
nın, bu Jloskoca devlet fakültesi
nin, 740 bin kilometre murabbalık 
bu muazzam ülke için kurulduğu
nu, onun için çalıştığını biliyor mı. 
•unuz? 

Ç oğumuzun filmlerde gördü
ğümüz ve ileri tekniği an

latmak için yapılmış bir elektrik 
tablosu variiır: Bir fiş bu tablonun 
tlzerinde hareket eder ve bu hare
ketler koca bir fabrikayı idare e
der. Bu fabrikayı bir memleket ve 
bu tabloyu bir şehir olarak tasav
vur ediniz: İşte Türkiye bu fabri
ka, tablo da Ankaradır. TAN'ın ye-

. tefebbüsü, Türk matbuat haya
tının en verimli, en yerinde ve en 
lüzumlu bir hareketidir. Gazete
miz, Türk milletinin kalbi olan An
karayı, biltün hususiyetleri ve iç 
llemile Türk milletine tanıtacak
tır. 

B ir Mehmet vatandaş tipi e
le alacağız: Mehmet va

tandaş, Türkiye nüfusunun yüzde 
lleksenini teşkil tden köylü ve kü
çük çU:tçinin mümessilidir. Kurtu
luş savaşında yiğitçe harbetmiş, 
yaralanmıştır. Zaferden sonra kö
yüne dönmüş, çiftine sarılmıştır. 
Pulluğun faydasını, makineli zira
atin verimini anlamıştır. Ekono
mik kalkınmayı adım adım takip 
eder. Uğuruna kanını döktüğü in
kılabın Türk köyüne bir an evvel 
gırmesi için sabırsızlanır. Sözünü 
aakmmadan söyler. Tabiatle cenk
leşe cenkleşe ve hayatın bin bir 
mihiıetini gördüğü için pek nikbin 
değildir: Hadiseleri, hep tahakkuk 
ettikten sonra hakikat olarak ka
bul eder. 

İfte biz Ankarayı; bu Mehmet 
n.tandaşla beraber dolaşacağız. 

Mehmet vatandaş kelimenin tam 
mlnasile realisttir. Bu itibarla ,,_ 
nun benimsiyeceği Ankara hafü 
ve hattA biraz, bedbin bir görüşle 
Allbn olacaktır. Mehmet vatan
dat Çankayayı gezecek, Başvekll
le konuşacak, vekillerden memle-

Atatürk he:vlıeli 

Çubuk barajı 

Sıhhat Erutitüıü 

ketin dertleri Uzerlnde mUli.katlar 
yapacak, Kamutaya gireceR, encü-

menlerde bulunacak, müzakereleri ta. 
kip edecek, veklletlerde memurlarla 
düşüp kalkacak, Temyiz mahkemesL 
ne, Devlet Şflrasına, dairelere banka 
lara girip çıkacak, bir lf sahibi 11-

fatiyle işlerini takip edecek, Anka.-
ranm otellerinde kalacak, kahve
lerinde oturacak, mahallelerini ge
zecektir. Mehmet vatandaf, mesut 
ve ileri Türkiye için Ankaranın · 
hazırladığı program ve pllnlarm 
tatbikmı görm.Ut bir vatandaş m
f atiyle allkaWarla bunların mUna
kaşalannı yapacaktır. Yeni TUrki
yenin maddi ve mlnevi bUttln in· 
9aat, yaratma kudretlerinin top
landığı :8aşfehri, sis de Mehmet 

ANKARA. IST ANBULA 
DAHA AZ H-ASRETTE 

Çünkü bir 
Denizi, adası ve 
Plajı var • 

•
1 

ki türlü Ankara vardır: Kıt Ankaruı, Yaz Ankaralı. 
Denizden bin küsur metre irtifada olan Orta Anadolu 

yayliaının en yüksek bir kötesine kurulan Cümhuriyetin 
baffehri , tabiatle mücadeleden zevk aldığını göatermek ister 
ıibi, insan babının huzur ve istirahat istediği dondurucu kıt 
ıünlerinde ayakta ve hareket halindedir. 

Ankara, isi bir tabiate rağmen kurulm~ bir şehirdir. Profesör Yan
seni nasıl hatırlamıyalım ?. Büyük şehirci, yeni Ankaranın plinım ha
zırladığı zaman, sarı topraktan yeşil yurt yaratmak davasında olan Cüm-
hUriyet enerjisinin şahidi olmuş bir llim sıfatile 3u ın söylemişti: Yeni AnluıraJan manmralar: Kızılay Kurumunun 
"- Yeni Ankara, genç Türkiye çocuklarının kutuplarda olduğu kadar Umumi Merkez bincuı 

bir çöld~ .de modem şehirler ~urabi- yorlar. Ankara artık "Yeşil An- ı-
leceklerını anlatan kıymetli bır eser kara" dır. Siz, yeni Ankarada şe- JA 
olacaktır. Çünkü .Allkaranm iklimi, bir büyüklüğüne göre ağaç sayısı- n karada 
bazan bir çöl, bazan bir kutup hususi- nın lstanbuldan hiç te aşağı kalmı- Otobüs 
yeti göseriyor. Bu topraklar üzerinde yacağını biliyor musunuz? Ankara 
Garpli bir şehir, başıboş ve seri.zad nın tek başına Orman çiftliğinde on 
bir tabiatin insan hükmüne ve §erefli milyona yakın ağaç vardır. lşte t>ü 
bir millet enerjiaine baş eğdiğinin yük ağaç ve lstanbulun sık sık a
canlı bir vesikadır" cısını çektiği buz buhranının hiç te 

A nkarada dört yerine, iki mev- olmamasına rağmen Ankarada yaz, 
sim vardır: Birinciteşrinden bambaşka bir alemdir. 

hazirana kadar olan bir mevsim, Ha- Sokaklarda yürüyenler azalmış, 
zirandan Eylül sonuna kadar olan kahveler çoğalmıştır. Her köşe ba 
ikinci mevaim.. Birinci mevaim Anka- fllldan keser, ~kiç, deatere ~ale
ranm ayakta ve hareket halinde oldu- ri-gelit. En çok görünen kum taşr
ğu mevsimdir: Atatürk Ankaradadır. yan arabalar, tuğla, çimento, as
Kamutay açıktır. Vekaletlerde, resmi falt taşıyan kamyonlardır. Şehir o 
dairelerde, bankalarda baş döndürücü tobüsleri, daha çok Keçiören, Et-
bir faaliyet vardır. lik, Çankaya, Çiftlik, Mamak, Ba-

Ankaranın asfalt sokaklarından raj gibi çok ağaç, serin hava, bol 
ortaçağ hatıtalannı saklıyan kale, suyu olan semtlere doğru yol alır-
ardma kadar koca şehir, bir arı ko- lar ... 
vanmı andınr. Asıl Ankara işte bu Yalnız biz Ankaralılar, bu sem:. 
Teşrinle - Haziran arası olan An- tstanbulu daha az arayacağız: Se-

1 karadır. nelerce yeşillik hasreti çeken An-
lkinci Ankara Haziran - Teşrin karalılar, daha geçen yıla kadar 

arası olan Ankaradır: Ankara, ku- bol suyun hasretini çekiyorlardı. 
rucusu ve yapıcısı olan Büyük A- Çabuk barajı bize iki nimet kazan-
tasmda Uç ay için ayn düşmüştür. dırdı: 
Bütün Türkiye ölçüsünde mukad- Evvela: Temiz, sıhhi bir içecek 
des olan Atatürkün; hasreti en su, sonra: Deniz seviyesinden 1040 
çok Ankarada duyulur. Kamutay metre yükseklikte bir deniz.. Öyle 
kapanmıştır. Kamutay, Ankaranın bir deniz ki, onu yerin altından ka-
bir parçasıdır: Haftanın Uç günü, çan suyu yakalayıp oyduğu kaya-
dinleyici salonlannı dolduran bin· lann ortasında hapsedereık, deniz 
ler, milli hakimiyetin, millet vekil· hasreti çeken bir şehre tabiatin 
!erinin sözlerinde ve şuurlarında kıskandığını, cömertçe vermesini 
nasıl tezahür ettiğini zevkle seyre bilen bir rejim yaratmıştır. Etra-
derler. Yazın, o da yoktur. Mebus fına dikilen elli bin ağaçtan bugün 
lar seçim dairelerine gitmişlerdir. en aşağı yirmi binden fazlasının 
Kamutayın büyilk kapısında sıra· yeşerdiği Çubuk Barajı bir iç deniz 
lanan vekil otomobillerini artık gö dir. İçinde sandalı, ortasında ada-
remezsiniz. sı, kenannda plajı vardır. 

Yaz Ankarasınm sokaklan 
büsbütün başkadır. V&kıa 

artık, mesela on sene evvelkine 
göre gölgeye hasret pek o kadar 
çok değildir. Akasyalar; Ankara
nm yeşilliğinin temel direği olan 
vefakar akasyalar, yaz güneşinin 
yakıcı sıcaklığı ile mücadele halin 
ded:r. Ve sayısı o kadar çoğalmış
tır ki, bilhassa parklarda sıcağa 
karşı mevzii bir zafer bile elde edi-

vatandaş ile beraber dolaşacak, 1 
gezecek, öğreneceksiniz. O kadar 
ki, gUniln birinde devlet merkezini 
ziyaret ettiğiniz zaman binaları, 
sokakları ve hatti insanları tanı
yacakamız. 

A nkarayı yakından bilmek, in 
kıli.ba daha yaklaşmak de

mektir. Ankara, bir şehrin yerden 
fıtkınr gibi nasıl kurulduğu; san 
ve çorak topraktan yeşil yurdun 
nasıl yaratıldığının hikayesidir. An
karayı, Mehmet vatandaştan dinleme 
niz ve onunla beraber gezmeniz, si-
ze Başşehri, birçok Ankaralıların 
bile bilmediği ve görmediği taraf
larile ve bütün orijinalltesl ile an
latmış olacaktır. 

Bu sene lstanbulun daha az has 
retini çekeceğiz: Bol ağacımız ve 
bol suyumuz var. Bizim de bir şe
yimiz var ki, Ankara gibi yüksek 
Anad'llu platformunun üzerinde 
kurulu olan şehirlerimiz müstes
na, ne lstanbulda, ne de diğer yer
ler de vardır: Serin yaz geceleri .. 
Gündüz, bazan kırka yaklaşan bir 
glineşin yerde bıraktığı sıcaklığı 

gece silip götüren serin bir rüzgar, 
ancak, sahil şehirlere göre bir dağ 
başı irtifaı sayılan bin küsur met
re üzerinde kurulmuş yayla şehir
lerine his olan bir nimettir. 

B aşşehir yazlarmm orijinal, 
tipik hususiyetleri vardır. 

Bu koca yaylada yeni zamanlar 
şehirleri kurmaya uğJ'8.48.11 rejim 
yakında birçok Anadolu şehirleri
ni Ankaraya benzetecektir. Onun 
için Ankara, biltUn Türkiye demek 
tir. Ve Ankarayı öğrenmek, kurul
makta olan yirminci asır TUrkiye
sini öğrenmek olacaktır. 

Ankaranm üç uzun tatil ve yaz 
ayım nasıl geçirdiğini dinlemek, 
Ankarayı bilmiyenler 

0

için, bu uzun 
yaz günlerini zevkle geçirmeyi öğ
retecek kadar .nlzel ve ienR'lnc!lr. 

De retleri 
Ucuzlamalıdır! 
ANKARA MU ABJBlMIZDEN: 

A nkaranın uf ak, tefek birçok dertleri var ki, hepsi bir aret 
ya toplandığı zaman epeyce bir yekUn tutuyor. Her Arr 

karalının en büyük derdi olan ev buhranından bahsedecek deli
liz. E-v meselesi; Ankaralıların mütterek bir derd"dir ki; A~ 
karanın büyük tehir olması bu müzminletmit yaranın tedavisi!• 
bathyacak ... Çünkü, Türkiyede bir memur, kazancının asgari 
yüzde kırkını ancak Ankarada ev kirası olarak verir. 

Anlıaranın umumi görünÜfÜ 

B iz bu sefer; ufak bir him
metle düzelecek bir dertten 

otobüs derdinden bahsedeceğiz. 

Ankara Beledyiesi; kaptı kaçtı a
dı verilen kamyonetlerin yerine 
Sovyet Rusyadan güzel, muntazam 
otobUsler getirttiği zaman, Anka
ralılar çok sevinmişti. Çünkü bili
yorduk ki, şehir nakliyatı beledi
yenin eline geçtiği zaman bir kir 
mevzuu degil, bir halk hizmetidir 
ve iyi bir idare, ekonomiye riayet 
sayesinde, şehir arası nakliyatın a
damakıllı ucuzlayacağını tahmin 
etmiştik. Bugün şehirle Yenişehir 
arası, nihayet 6 kilometredir. Ve 
6.kilometrelik yer için Ankaralı 10 
kuruş ödemektedir. Bu, çoktur. 

A yda 60 - 70 lira alan yüzler
ce ve hatti binlerce memur; 

Yenişehirde ev tutmak kendisi i
çin imkinıız olduğundan - çünkU 
Yenişehirde iki odalı bir ev kırk 

liradır - bilmecburiye şehirde bir 
kulübecikte oturmaktadır. Ve her 

gün gidıp gelme 20 kuruş ödemel 
mecburiyetinde olan az kazançll 
memur, haklı olarak bu yüksek & 
yattan şikayetçidir. 

Ankara Belediyesinin, diğer br 
tediyelere örnek olacak birçok tW' 
rafları vardır. Gönül; bilhassa otr 
büs gibi halkın hayatında yer ~ 
mış mevzular üzerinde de bu ötw 
nek olma vasfını görmek istiyot• 
Altmış lira maaşı olan bir memılf 
veya o mikdar kazançlı olup bet' 
gün Y enişehire gidip gelmek me0"'.1 
buriyetinde olan bir vatandaş iç 
ayda 6 lira, maaşının onda biri 
Bu paranın çokluğu, hele niha 
6 kilometrelik bir yol üzerinde, """ 
nırız ki hiç münakaşa kabul etm 
lstanbul tramvaylarında bile bu 
zunlukta bir yol üç kuruş on 
radır. 

Otobüs servislerinin intiza 
geijnce, bu bahis üzerinde söyl 
cek pek çok şeyler vardır. Geç 
lerde sözüne inanılır tanınmış 
zat, hipodromdan şehre gelmek 
çin tam yirmi dakika otobüs be 
lediğini söyledi. 

B elediyelerin muvaffak ol 
sı için ilk şartlardan 

halkın günlük hayatında yer al 
mevzularda umumi memn 
yet ve hoşnutsuzluktur. Bu ara 
taşıma, nakliyat işlerimizin b 
menfaatine olarak ve kelim 
tam mlnasile belediyeleştirilm 
artık sanırız ki bir zaruret olm 
tur. Ucuz Türkiye bUtün bu 
birlerden sonra doğacaktır. 

TAN'da Ankara sayfalanna 
larken, Ankaralıların bu mnıl 
arzulftl üzerinde durmayı bir 
bildik. Ankaranm genç ve de 
Vali ve Belediye Reisi Bay Tail 
ğanm otobüs Ucretlerini ucu 
ma kararma. ilk pl!nda kaz 
mesela 80 liradan aşağı olan 
murlar için yüzde elli tenıi1 
karneler tatbik ederek başlatn 
istemek, Ankaralılar adma be 
de haklı bir talep olsa geree:tlt 
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OC A T 
c LK A 
Şah lsmail nasıl doğdu? 

T ebriz şehl'.i, büyük bir saa-
det havası içinde çalkanı

Yordu. Her tarafta davullar, zurna· !:: çalparalar çalınıyor, her taraf
li şen meserret avazeleri yükse-

YOrdu ... 

fı Daha erkenden §ehrin her tara
na tellfillar dağılmış: 
- Sultam Alempenahrn d .. v .. •• 

başı ugunu 
rı ıyor. Cambazları, hokkabazla-
ın' :teşbazları, perendebazları gör
ın:u.. ~ultanı Alişanm mebzul ni
Yenl ennden istifade etmek isti-

er, buyursun l)• • 
1 ıye, bağırmışlardı. 

lialk· ak h . cin ' ın alınde, şehrin harf-
- e taşmıya başlamıştı. Bliylik 
··•eYdan b" 
tı. ' ır mahşer halini almış-

Bu b .. ilk 
~Üzl uy meydanın etrafına 
ka ~~e çadırlar kurulmuştu. Hal 
ıında sus olan bu çadırların orta
llzrm ' ~engaronk kumaşlar üzerine 
lunu a ışlenmiş büyük bir otağ bu-

Yor.. Bu otağın etraf d d saray erk· ın a a, . . 

Yazan: Ziya 

B • 

1 

JAN 

Şakir 

1 
• 

ıs 

-:---' ~E _K_O_N_O_M_ i 1 
~~"'"'~' 

~ Günün i -dayın Kalitesi 
~ Piyaıaıı ~ i -er enelerden 
: 50 t tanelik limon sandığı 11 • ~ • 

~ 11,5 liraya fırlamıştır. ~ ok D h ı • 
~ . Urfa sadeya: birinci 94, ikin. ~ a a y 1 
~ cı 90 kuru n satılmı tır. ~ Dün şehrimize on dokuz vagon buğday, bir vagon çavdar ve bir 
~ , •. t 1• • k~ ~ v.agon yulaf gelmiştir. Gelen malların hepsi ıatılmıthr. •Bua" day 
~ eJe a ının ilosu 53 _ 51 ku- '- f l d h ı 
~ ruştı-r. "' ıy~t arın a içbir değifiklik olmamıthr. Hububat fiyatları da 

~ 1440 tanelik biiyük ~·umart:ıla- ' aynı kalmıştır. Dün gelen malların ek~eriai Konya ve havaliıinin 
~ rm sandığı 17-17,50 liraya yük- 1 buğdaylarıdır. Bu cins mallarda en az 7 • 8 çavdar bulunmaktadır. 
~ selmi~tir. ~ Bu sene Eskişehir, Urfa, Adana ı-
~ • ~ mıntakalarmda ve Konyanın bazı yer 1 ru·. R 
~ UJııf'turucu mnddcler inlıisnn ; !erinde buğday geçen seneye nazaran 1 K 
1 dışında afyon fiyatlarında biraz kali~e iti~nrile daha iyi ise de mik- BORCU 
' ~iişiil.•liil~ olmuştur. ·~~e mallar ~ tar ıtibarılc daha azdır. Bu senenin 
, -30 k b 11 - ,,. mahsulü hakkında yapılan muhtelif 
!'.: <> 'e n n m:ı ur 23.> kurustur. ~ 
' • , tahminlere bakılarak vasati bir he-
I Tiftik fi~·ntlnrı hn hafta ele- ~ sap tesbit etmek lazım gelirse, bu se
l tiı:;mektedir. Os?fnlI 130, nna mal ~ neki mahsul geçen seneden 5-6 yüz 
"JJG ç ıı· 15~ ' bin ton fazla görünmektedir. Mahsu-,. • cnge. 1 • a, deri 11 O, kaba ı:: 
" 9> 5 110 ı ' lün Uç milyon tonu bulncalh tahmin ,. :... , sarı mru~tur. ı::. o· 

' edilmekle beraber cu miktarın iki ve 
' C> ı:: ~ hatta 2,5 milyonu memleketin beslen 
~ Neb:ıti yağlardan: A." "içe~.· ~ . 

·' ,. E-• mesıne knrşıl!ık farzedilmelidir. Mü-
~ 44,~ ha§hnş 80,5, (lamuk .vng~ t b k' ·ı ., e a ı mı ctar ihracat için kalmış bu-
l 43, .. 0, sn.sam yağ 42, plsm·ş be- ~ lunacaktır. 
f zir ~·nğ 37 kuru~ üzerinden atıı. ' 
: nuşhr. ~ 

"'" ..... '" '"-'~ ,, . 
enzzn 

Sanayiciler Komisyonu 
Toplanıyor 

Dün borsada 16,05 lira üzerinden 
açılan Türk borcu 16,15 liraya kadar 
muamele görmüştür. Paristen telgraf 
gelmemi§tir. Iki gün içinde borsam1»
da 2 bin kadar Türk borcu tahvili sa,.. 

tılnuştır. Diğer milli tahvillerin fiyat 
lan üzerinde hiçbir deği§iklik olma
mıştır. 

Sergi için 
Yeni Hazırlıklar 

11ayeb 
1 
anına mahsus çadırlar ve 

(Ak~ ar görün~yordu. 
tetıi S ?Unlu) htikUnıetinin kud-

Erclebil şehrinden Uzun Hasana bir melltup gelmışti Ve m U Q m e' e Hukumetimızle benzın şirketleri a-
• • .ısında yapuan anlaşmanın tatbikat 

Dokuzuncu yerli mallar sergisi içhı 
hazırlıklar devam etmektedir. İstan· 
bul vilayeti mıntakasmdnki bütün 
müesseselerln mamulat ve masnua· 
tını teşhir için hususI yerler aynb:nlf 
tır. Festival programının içine, bu 
cazip eğlence serisinin bir geceslni 
de sergiye tahsis edilmesi için t~eb
btislere girişilmiştir. Sergide Lfına 
park eğlenceleri yapılacak, sinema 
gösterilecek ve muhtelif piyesler oy· 
natılacaktır. Lfuıapark eğlenceleri i· 
çin Macaristn.ndan sanatkar bir grup 
gelecektir. Sergiye iştirak edenler, 
arzu ederlerse, İstanbul sergisinde 
teşhir ettikleri mallan ucuz bir na.k· 
liye ücreti vermek suretile lzmir f u
arına götUreceklerdir. / ' 

t .. u tanı (Uzun Hasan) bu·· 
unhu" ' -

gelm. met ve saray erkaru ile 

babası olan (Şeyh Cüneyd), iki büyük mücadelelere dalmıştı. 
yilz seneden beri oı1n .Asyanm her Bu velveleler içinde, sevgili kızı 

ver gısı nfhnsı ıçin tc.ııkil olunan komisyon 

ınişti~§k (Otağı hümayun) a yerleş
lara b ~km eğlencesi için, oyun. 

Uz ~ anılmasını emretmişti. 
un liasan b .. 

neşeli id' . .' ugun fevkalade 
sına şe ı. Bugun (Tebriz) in hava-
bu dU~ ve mesut bir hayat katan 
~ektiği m~ onun senelerdenberi 
Ve nihayet nevi ıztıraba bir sükıin 

lTzıuı ~'Ver.mişti. 
lal"lnın an, erkek ve kız evlat 
l3anu) ~r~ında •. en çok (Alem§ah 
kııın1 ~ındekı harikulade güzel 
kız rn sevıyordu. Fakat bu genç 
\...._' ecnund v 

tarafına yayılan bijyük bir tarikin (Alem~ah . Banu) iki evlat dünya-
reisi idi. Tasavvuf ilminde, ve ay- ya gctırmışti. Bunlardan birincbi 
ni zamanda (siyaset) te teferrüt (Yar1 Ali Sultan) tesmiye cdilmis~ 
etmişti. Hatta, Karakoyunlu bil- ti. Bundan yedi sene sonra doğa~. 
ktimdarı (Cihan Şah) ile mücade- gürbiiz ve sevimli çocuğa da (Şah 
leye girişecek kadar kudret eseri İsmail) ismi verilmişti. 
göstermişti. Ve bu mücadelede mağ 
!Up olacağını hissedince de, siyasi 
maharetini isbat etmiş; Cihan Şah 
ile harp halinde bulunan (Uzun 
Hasan) ın sarayına iltica eylemiş
ti. 

Ş ah İsmail, kanlı hadiseler a
rasında dünyaya gelmişti. 

Dedesi Uzun Hasan, hazin bir ölüm 
le çan ver.ın.i,şti . ..Altkoyunlu hil!~fi-

Muamele vergisi kanununun tatbi- Pazartesi veya Salı günü ilk top
katma geçildiği bugünlerde, sanayi lantısmı yapacaktır. Komisyona riya. 
erbabı arasında bazı düşünceler baş- set edecek olan sanayi umum müdü. 
göstermiştir. Eski kanuna göre va- rü Bay Reşat Ankaradan avdet edin 
deleri eylüle kadar devam edecek o- ce birkaç gün şehrimizde kalarak bu 
lan muamele vergisinin vadeli olan işlerle meşgul olacaktır. Dahiliye Ve 
tedi~atı, y~ni kanuna göre, vadesiz, j k_~eti mah~lli idar.e~er umum mlidü
yaru hep bırden tahsili IazımgelmeK- ru Bay Faık, Dahıhye Vekfileti mu
tedir. yeni kanunda genişlik yani va rahhası olarak komisyona iştirak e
de temin edici bir vaziyet bulunmadı- decektir. Şehrimizde bulunan Bay 
ğına göre verginin defaten alınması Faik, dün telefonla Bay Reşatla gö
icap ediyor. Sanayi müesseselerimiz rüşmüştür. 
bundan doinyı vergilerini veremiye
cek vaziyete di.şeccklerinden endişe 
etmektedirler. Eğer vade meselesi hal 
lecfumezse her müessesenin binlerce 
lira vergi birden ödemeleri zarureti 
hasıl olacaktır. Bu ise müesseselerin 
ı:ıarsrlmnsını ve hatta kapanmasını bi 
le neticelcndirebilir. 

Alman - Macar 

uuhtanıa . u... akit vakit sinir 
lı:opard • !ile sarsılıyor; birdenbire 
basını ıgı acı feryatlarla gerek ba-

Uzun Hasan; bu siyasi şeyhi bü
yük bir memnuniyetle himaye et
mişti. Hatta bununla da iktifa et
miyerek, - onun maddi ve manevi 
nüfuzundan tamamiyle istifade et 
mek için - hemşiresi (Hatice Bü
kim) i de ona vermiş, bu suretle 
(Erdebil) tekkesinin şöhretli şeyhi 
ni, (Akkoyunlu Hanedanı) na rap
teylemişti... İşte, şimdi kendisine 
mektup gönderen (Şeyh Haydar) 
bu ~z:uvaçtan husule g~len - ve pe
dennın vefatı üzerine Erdebil tek
kesinin postuna g~çen _ (Şeyh 
Haydar) idi. 

metini yoktan var eden bu büyilk 
ve mağrur Türk hükümdarı; (Ter
can) sahrasında, (Yedinci Osmanlı 
Padişahı, Birinci Sultan Mehmet) 

hO.n edi~ô~erek saray )Jal$n.u dil-
u. 

1\11 ernıeketin hekimleri onu te 
.ı· daviden · ·· ' . lll. liind. acız gostermışler-

hatta ı:r ıstandan, Arabistandan, 
le:r de ~zanstan getirtilen hekim
derdin~ du genç ve güzel delinin 
leketıe . e.rman bulamadan, mem
?nan tJ nne avdet etmişlerdi. O za
.... .. zun liasan derin d · d"' .. 
"'uş. g . enn uşun 

tUn hU~P bir karar vermişti. Bü
tin uı met erkanı ile memleke
Celbedema 'Ve şeyhlerin: sarayına 

Şeyh Haydardan gelen bu mek
t~p,. Uzun linsanı çok sevindir
mıştı. Onun teklifini derhal k~bul 
ederek saray erkanım toplamış; 
emsali görülmemiş bir düğün ya
pılması için emirler vermişti. 

erek: 
- Anı ba.staıı • ryo:um ki , kızımın bu 

ka bir~ ma~~vi ~~r ~.ertten baş
<>na, hl _degil. Çunicu, hekimler 
di, Yal ç bı~ ilaç edemediler. Şim
Onu rn~ız bır. !ey~e ümidim kaldı. 
l.Tıerna \'nevi ılaç_ ııe ~~davi etmek .. 
efsıuı e meşayıh ıçınde, ilim ve 
herk' .kuvvetUe kızımın derdine 

ırn derın verec •. n.n olursa, kızımı ona 
ftanı egıın .. Kendisini de IUtfu ih-

rna garked - · Si zuhtı e<:egım ... Fakat ak-
deınişti.r ederse, kafasını keserim, 

!feclist b 
lerden hi e ~lunan ülema ve şeyh 
etrni ç kımse, bu teklifi kabul 
bu h~~ac~saret edememişti. Fakat 
tin he tdıs, dalga dalga memleke
n:rada~ ~rafına yayıldıktan sonra, 
Şehri d bır ay geçmeden (Erdebil) 
tup n en Uzun Basana bir mek
denıı~elmişti. Bu mektupta, şöyle 

•uıekte idi: 
<Cenab H 

Şahı J\ 1 aitkın izni keremiyle, 
r e""'e . lempenahm kerimei milker-•• , sın· · 
Ve izdj l şıfayap etmeye kadir •. 
buna vaçlanna da talibim ... Eğer 
num tnuktedir olamazsam; boy
di:r.)' kıldan ince, kılınçtnn keskln-

zı.ı~u mektubu gönderen zat, U
lie ;tlasanın yabancısı değildi. 

mşırezadesi, (leyh Haydar) dı. 

U zun Hasan gibi bUyük bir 
sinin ( hUktimdann, hemşire zade
gan Şc~h) Unvanını taşıması, 
hUk8 gelir. Fakat bu şeyh te, bir 

ın~n~ kadar kudretli bir ntifu 
za malıktı. Cünkü, şeyh Haydarın 

G e~ç Ve gürbüz viicutlu Şeyh 
. ~aydn.rrn nikahı. derhal ke

r~~.~ti.?ı ~östermişti. Bu parlak 
dı..gunun uzerinden pek kısa bir za 
man geçer geçmez. yeni gelin (A
lemşah Banu) nun hastalığı, bir
denbire büyük bir salB.h eseri kes
bedivermişti. Senelerdenberi Akko 
yunlu Prensesini harap eden (iste
ri) buhranları çarçabuk geçmiş ... 
Hatta, yeni gelinin validcliğe nam
zet olduğu bile işitilmişti, 

Uzun Hasan, kızında husule ge
len büyük değişikliği duyar duy
maz, son derecede sevinmişti. Ken
disini büyük bir dünya üzüntüsün

den kurtaran damadına, daha zi
yade bir muhabbet bağhyarnk, 0 _ 

nun tekkesinin ve tarikatinin im
tiyazlarını blisbtittin genişletmişti. 

Uzun Hasanın bu cömertliği 
belki de daha ba~a turlli netice~ 
ler verecekti. Fakat, 0 sırada si
yasi ahvaJ ve vaziyet değişmiş ... 
Akkoyunlu htikCımetini temelinden 
sarsmrya başlıyan harpler, kıtal
ler.. S~ltanat sUrmek ihtirasiyle 
- baba ıle evlat arasında - kanlı mü 
cadeleler başgösterrnişti. 

Uzun Hasan; artık harp ve kıtal 
meydanlarının toz bulutlan arası
na atıl~ıştı. Adi bir derebeylikten, 
koca b_ır. devlet haline getirdiği hti
kumetını 7.evaldcn kurtarmak için 

ile giriştiği büyük harpte, gözü
niin bebeği gibi sevdiği genç oğlu 
(Zeynel) i kaybetmişti. Bu felaket 
ona o kadar acı gelmişti ki; artık 
maneviyatı altüst olarak, harp 
meydanından büyük bir teessürle 
memleketine çekilmişti. Bu bilyük 
ıstırabı, (Tebriz) sarayının süku
neti içinde geçirmek istemişti. 

(Arka ı \'Ur) 

Sanayiciler dün sanayi birliğine mü 
racaatla bu işin halline çare aranma 
smı istemişlerdir. Haber aldığımıza 
göre sanayi birliği umumf katıbi Bay 
Hali~ Pazartesi tayyare ile Ankarn
ya gıderek vaziyeti anlntacai< ve bir 
kolaylık teminine çalışacaktır. 

Sıcakta Sinirler 
l'nz me\' iminin sinirleri teh)·iç 

ettiğimle töiıııdiyo kadar ~üpfıeniz 
varıJi:.e, geçen hafta J{ndıköyün

deki maçta çıkan lmvga cihette ~üp 
hooizi knldırnu , sıcaklarda maç 
tertip etmenin doğru olmadığına 
kanaat \'ermiştir. 

Bu kn\'ganın Temmuz ayında 

çıkması sırf bir te adiil e eri de
ğildir. Ka\•ga - yalnız maçlarda de
ğil, ba,lm l)Cylcrde de • her mevsim 
de çıkabilir. .l<'almt istntlstikierle 
sabittir ki, sıcak memlel•etl('..rde, 
mutedil Jkliınli. memleketlerin 
de sıcak me\'slnılerinde ka\'galar 
çoğalır. 

.. 
Zaten bunun için Jst.atbtiklere 

baknura pek te lüznm yoktur. Ço
cokJuğunuzdn bay bab:ınızla bayan 
annenizin aralarında çıkan fikir ih
tilaflarının renk me\'simde arttı
ğını Jıatırhynnuızsanrz, ;,inıcli sayın 

e. lnlzle ayni fikirde bulunıı.mn.dığr
ruz günlerin yazın daha ık tesa
düf ettiğine dikkat ediniz: Benim 
sözümü tn~dik eder \'C ihtiliifm da
ha zlvade sıenktnn geldiğini ıınhya.
rak Öfkenizden vaz ge~ersiniz ... 

Sinirler çol< oğuğu da sevmez
ler, moteclil iklim, mutedil me\'Sİm 
onlarm en ziyade ho una J:idecck 
havayı getirirler. Fakat sıcnli ziya" 
de olnn<~a inlrlere ~ğuktan daha 

çok dokunur. Soğukla ıcnk ara
sında lıu hu u ta büyücek bir de 
fark varc.Iır: Sinirli adam oğuktao 
ıztırap çeker, haJbukJ ıcnk çolc O· 

lunca sinirlerinin kızı tıklarının 
farkma \ nrmaz da dnlıa ziyade 
kavga çıkarır. 

. Ş_u kadar ki, kavgaların ynz mcv 
~ımınde çoğalınnsındaıı dolayı, ıca 
g~? sinirleri kuvrntıeudirdiğine 
h_ukmetmenıefüıiniz. Kn\·ga ı.inil'le
rm zayıflamasından ~ıkar. Kuvvet
li ıslnirler kendi kendilerine hllkiın 
olduklarından kavga ~ıknrmnzlar. 

Sıcak - hele çok d~vam ederse • 
ı:ıinirleri kunetten düşürür. Yaz 
mevsiminin verdiği umumi gc\. ek
lik bunu isbat eder. SıcakJarıo ~·er
diği gc\. eklikten dolayı zaten zn
yıf olan sinirler yn7Jn hnstn dü er 
ler.. Sıcak memleketlerde, si. 
nirlerin bozuklu •wıdnn ileri gelen 
hastalıklar çok ol<tu~'ll gibi, teta
nos gibi c nsen mikroplu falmt si
nirler üzerine tesir eden bula ık 
hastahlclar bile oralarda dalın zi
yadP ~örUliir. 
Sıcalda kavga kıssa ından ala .. 

cağımız his e: Bu nıev imde kızış
maJd.an zayıflıyan sinirleri hem 
teskin etmek, hem kuvvetlendir • 
mek iı;in en iyi şey her sabah ılık 
su dökünme.ldir • 

Bulgaristanda 
Seyahat Dövizleri 

Bulgaristan hükumeti, ecnebi sey
yah ve turistlere serbest döviz 
v rebilmek için yeni bir karar çıkar
mıştır. Bu karara göre, 5 Mart 1937 
denberi Bulgar milli bankası birinci 
sınıfa dahil serbest dövizlere resmi 
üzerinden, çeklerde yüzde 31 ~ 
ve nakitlerde yüzde 30 ı .::ı bir prim 
tediye etmektedir. Ancak bu primin 
tediye edilebilmesi için asgarl iki bin 
levalık bir muamele yapılmalıdır. 

Belgrad, 10 (TAN) - 1934 yılmt!a 
akdolunan Macar - Alman muah .. 
desi 1940 yılma kadar uzatılını§tır. 
Yeni mukavele mucibince, Macar za.
hireleri, Alman sanayi mamulatı ile 
r.ıUbadele edilecektir. 

Tuna Şehrinde 
Sofya, 10 (TAN) - Tuna Uıerln. 

de, Romanya ile Bulgaristan arasında 
Feribot işletilmesi kararı kntile§mit
tir. Romen hUkftmeti, Feribotun in. 
şası için ilk olarak 10 bin ley tahaia 
etmiştir. 

BORSA 
10 Temmur Cumartesi 
P A I~ A L A R 

Sterlin 624,-
Dolar 124,-
Fransız Fr. 93,-
Lıret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
lsvıçre Fr. 57ö,-
Leva 20,-
Florin 65-
Kron Çek 75'_ 
Şilin Avusturya21:-
.Mark 28,-
Zlotı 20,-
Pengo 21.-
Ley 12,-
Dinnr 50,-
Kron İsveç 30,-
Altın 1045,-
Banknot 256,-

Ç EK L I~ K 

628,-
127,-
98,-

115,-
84,-
23,-

575,-
23,-
68,-
84,-
23,-
31,
::!6.-
25,-
14,-
52,-
32.-

1046,-
257,-

'.Londra 627,- 627,-
Nevyork 0,7904 0,7895 
Paris 20,435 20,435 
Milano 15,0160 15,0160 
Brüksel 4,6950 4,6950 
Atina 87,1610 87,1610 
Cenevre 3,4530 3,4530 

Sofyn 63, 7958 63, 7958 
Am.sterd. 1,4425 1,4425 
Prag 22,7275 22,7275 
Viyana 4,1962 4,1962 
Madrid 13,8755 13,8755 
Berlin l,9675 1,9675 
Varşova 4,17 4,17 
Budapeşte 3,9875 3,9875 
Blikreş 107,0175 107,0175 
Belgrad 34,45 34.45 
Yokohnma 2,74 2,74 
Moskova 24,115 24,115 
Stokholm 3,0933 3,0933 

Yugoslav - İtalyan 
Belgrad, 10 (TAN) - Yakında ak 

dolunacak Yugoslav - İtalyan tica.
ret muahedesi müzakereleri Romada 
mUsbet bir şekilde cereyan etmekte. 
dir. 

ZAHIREG_,~ 

BORSASI 

Cinsi 
Yukan 

K. P. 
Buğday yumu§ak 
Arpa Anadolu 
Yulaf 

6 7,5 6,25 
4-

Buğday 
Yapak 
Tiftik 
Arpa 
Kepek 
Un 
Musır 

415 -
GELEN 

1ç fındık 
Kaşar 

Tiftik 
Razmol 
lç fındık 

GibEN 

DIŞ FiYATLAR 
Bu~day: Liverpul 
Bu~day: Şikago 
Bugday: Vinipek 
Arpa: Anvers 

894 Toa 
40 ToD 
60 Ton 
45 Ton 
26 ToD 
86 ToD 
15 ToD 
9 Ton 
6 Ton 

8,5TOD 
101 Ton 
l,5Ton 

6,13 K. 
0,69 K. 
6,70 K. 
519 K. 
S.iB K. Mısır: Londra 

Keten T.: Londra 
Fındık G.: Hamburg 
Fındık L.: Hamburc 

------~--~------~~------------------------------------~------------~----~--------------------------------------------------------------------

· 7.94 K. 
94.52 K. 
94.52 K. 
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Başka ·hiç bir film 
'' ER 1 KROM'~" 

" . aynı,, değildir 
• Yalnız cKODAK• a mah

sus bir usulle yapılmış 
•VE.RlKROM• filmi çifti 
emülsiyonlu dur ve herı 
fırsatta resim çeker. Bir, 
emülsiyonu parlalt ziya-, 
daki detayları diğer emül-, 

siyonu koyu gölgelerdeki 
detayları tespit eder. Maki-, 
nenİ'l ne kadar ucuz olursaı 
VE.RlKROM film kullanma-· 
nın ihtiyacı o nisbette fazla 
hissedilir. K u t u 1 a r d a 
KODAK markasına dikkat •• 

KODAK ŞiRKETi 
İstanbul - Beyotlu. Tüoeı. 
' Eoıiı Sokak No;.J_ ~ 

lstanbul Harici Askeri Kıtaatı llGnları 1 
t' 

Garnizon Ton 

Bursa 420 
Mudanya. 60 
Bandırma. 60 

Muhammen tutarı 
Lira Kuruş 

14700 00 
2100 00 
2100 00 

Tik teminatı 
Lira Kuruş 

1102 50 
157 50 
157 50 

540 18900 00 1417 50 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonları için yukarıda yazılı 540 ton 

kuru ot kapalı zarf yolu ile 12 temmuz 937 pazartesi günü saat 17 de Bur
sada askeri satmalma komisyonunda eksiltmiye konulacaktır. Muhammen 
fiatlan ile ilk teminatları yukarda yazılıdır. Şartnameleri Bursa satm
alma ve Istanbul, Ankara levazım amirlikleri satmalma komisyonunda
dır. Eksiltmiye gireceklerin alım, satını kanununun 2, 3 üncü maddelerin

ceki vesikalarile teminat mektuplan nı havi teklif mektupları ayni gün 
ve saat 16 ya kadar Bursa askeri sa tınalma komisyonuna verilmiş olacak 
tır. Bursa ve Mudanya ve Bandırma grnizonlarının kuru otu bir istekliye 
:veya ayn ayrı isteklilere de verilebilir. (72) (3718), .... 

Bursa ve Mudanya garnizonu için 
50 bin kilo koyun eti kapnlı zarf usu. 
Jile 13 temmuz 937 salı günü saat 17 
de Bursa.da askeri Satmalma komisyo 
nunda eksiltmeye konacaktır. Muham 
men fiatı 22,500 liradır. Ilk teminatı 
1687 liradır. Şartnameleri Bursa satı
nalma ve Istanbul, Ankara levazım 

amirh.klerı satınalma komısyonunda.. 
dır. Eksiltmeye gir~ııeceklerin alım, 
satım kanununun 2, 3 cü maddelerin
deki vesikalarile mektuplarını havi 
teklif mektuplarını ayni gün saat 16 
ya kadar Bursa askeri satmalma ko
misyonuna vermiş olacaklardır. 

(70) (3719) 

ÇOK MÜSAiT ŞERAiTLE 
KiRALIK KAT ve Daireler 
Galatada yolcu salonu kar~ısmda Tabir hanının dördüncü katında 
yedJ odadan ibaret yazıhane, gerek tamamen ve gerek oda, oda kiralık
tır. Görmek için hanın kapıcuıma. n kirası için de 'topanede Denizyol· 
lan iı;;letmesi kn1"5ısında Etib:ınk lsta.nbul Biirosuna müracaat edilmesi 

TAN 

GüzelJik Reçetesi 

Bayan, doktorundan bir 
"Güzellik reçetesi,, istemitti• 
Doktor, ona fU kısa reçeteyi 
yazdı: 

1 
Scnclerdenberı denenınış en te- ı 
sirli ilaçtır. Ec. zanelerde ~ulunur. 
Ismine dikkat 

,_ALGOPAN-# 

~ - Her akşam -

PANORAMA 
BahCjesinde Bayan 

11 - 7 - 9~7 

HAMiYET HER AYIN BiRiNOE 
GiFEMiZOEN PARANIN S:-AiZiNi AL. 

#rr::sn Her akşam -

PANORAl\llA 
Bahçesinde 

Tı;RK TiCARIT BAllKA/I 
MONf R NUREDDiN 
16 temmuz cuma günü büyük 

Sünnet Düğünü M Amerikan Kız Koleji K 1 Z K 1 S 1 ! Arnavntki!y. Tel. 36.160 

Mektep, 1 ngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya_ fransız.c~ ibt~yarf olarak mütehassı~ '!.'uallimle~ 
tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kfiltüre. son derece ehemmıyet verılır. Aıle hayatı yaş~tılır. Kuıu~hanelerı 
mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesı ve sporlar talebenin bedeni tekemmOlünD temın eder.,_ lı~e kısmı 

KAYIP - 4467 No. lu şoför hüvL 
yet varakamla 4045 No. lu kamyonu 
mun karne ve kazanç ve muayene 
kağıtlarımla nüfus tezkeremi zayi et
tim. Yenilerini çıkaracağımdan eski. 
terinin hükmü yoktur. 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilır. 

MÜHENDİS KISMI Amell ve nazarı usullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yetiştim. 

KAVIT GÜNLERi: 1 Ağustos'a kadar Çar~ambaRD~-~if9:oo~i2:QOyekad~r~ _ -----
1 Ağustos'ıan sonra Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 9:00 dan 12:00 kadar. 1 Eyllllden sonra her gan. 

l~azla 111alCımat için ,,,..ı,tupıa vcyu bizznt mürncHnt f"'dilcuılir. 

Şoför ~e\•ki Yolacan 

BAŞKURT 
~atal Ka .. ık ve Bı~akları 

Anupanm en yüksek markalı ÇATAL KAŞIK 
\'C BIÇAKLARINDAN farksız ve hatta onlara 
falktir, AJpakadan yapılan BAŞKURT mamulatı 
en ~·üksek sofralara süs verecek kadar zarif ve 

kull~m!o;ihdır. KARA1'1AZ, BOZUL\I AZ. EGIL-
1\IEZ, KIRII~IAZ, PARLAKLIGI kaybet. 

mf'z. Yerli Emek, yerli sermaye ve ~·erli işçi ile Be. 
şikta':ita iskele yanındaki fabrikadadı r. Dünyanın 
en güzel ÇATAL KAŞIK ve BIÇAKLARI 

Y APU.n'OR. 
Balkanlarda dahi esi olmıyan 

Fabrikamıza Bütün mekteplil~ri grup halinde tet. 
kikat yapmağa da\·et ediJoruz. 

BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKUR~ 
Bu adı unutma~,mz yabancı markada Çatal ka.5lk \.'e bıçak verirlerse 

reddediniz \'e ısrarla BASK UR T !Uamul.Utıru nra),nız. 

''Krema nıakinalan,,geldi 
Bu makinafar dünyanın her yerinde 
sütçülük aleminde büyük şöhret ka-
7.anmış \."e en verimli ma.kina olarak 

tanmmıı;tır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmiştir .. 
Türkiye Uınwn Satış Deposu: 

fahtakalede POKER traş bıçakları deposudur 
Ta~ra ~atış yerleri. Erzurwn: Türbe civan No. 29 Şükrü Hasan GüraJ 
Konyadn: Mehmet Kaşık~ı ve biraderleri. Eski5ehir: Hasan Alanya. ...................................... 

Sahibi: Ahmet Emin YAL.MA..~. Umumi Neşriyatı İdare Eden: S. SALİM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

Sümerbank Umumi 
Müdürlüğünden: 

1 - Bankamızın lzmitte yaptıracağı muhammen keşif bedeli 194,752,57 
yüz doksan dört bin yedi yüz elli iki lira 57 kuruş olan Sellüloz fabrikası 
birinci kısım inşaatı vahidi fiatla ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye icO"" 
nutmuştur. 

2 - Münakasa evrt!kı 10 lira mukabilinde Sümer Bank inşaat servisin" 
den alınabilir. 

3 - Eksiltme 22 Temmuz Perşenbe giinü saat 14,30 da Ankarada Sil• 
mer Bank Umumi Müdürlüğünde yapılacaktır. 1 

4 - Muvakkat teminat 10988 "On bin dokuz yüz seksen sekiz,, liradıt' 
5 - İsteklilerin ihale gününden en az bir hafta evvel Sümer Bank in~ 

şaat servisine gelerek bu kabil bir inşaatı yapabilecek fenni ehliyetlerinl 
isbat ve icabeden vesikalarla milli bankalardan birinden alınmış 75000 
liralık bir mali itibar mektubunu ibraz ile eksiltmeye girebilmek üzere 
birer vesika almaları şarttır. 

6 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 12 
ye kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank muhaberat servi· 
si müdürfüğünc teslim edilmiş olmalıdır. 

7 - Bu inşaatı banka dilediği müteahhide vermek hakkını muhafaz$ 
eder. · 

8 - 5 inci maddede zikredilen vesika meyanında Nafıa Vekaletinctl 
verilmiş müteahhitlik vesikasının da konması şarttır. (3993) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

I- Şartname, keşifname ve pl8.nları mucibince Erzurumda yapılacs.1> 
59914.74 lira muhammen bedelli Başmüdürlük Binası inşaatı pazariıJdll 
eksiltmeye konulmuştur. 

II - Pazarlık, 14/Vll/937 tarihine rastlryan Çarşanba günü saat 14 
de tstanbulda Kabataşda İnhisarlar Ievazmı ve mübayaat şubesi müdilt"" 
füğü binasında müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartname ve sair evrak 300 kuruş mukabilinde lstanbulda Jıl• 
hisarlar inşaat şubesinden alınabilir. 

IV - Muvakkat teminat miktarı 4246 liradır . 
V - Taliplerin Nafıa Vekaletinden verilmiş müteahhitlik vesikasıtı' 

haiz bulunmaları ve Mimar ve Mühendis değillerse bu sınıftan bir ınes· 
lek adamının iştirakini temin etmiş olmaları lazımdır. (3969) 



TAN 

EN GlJZEL 

Kundura köselesi 76,000 Kilo 121,600 Lir: 7330 Lira 00 l.2/7/93'1 Pazar 
teli saat ıo 

Vaketa 5,000 Kilo 10,000 Lfra 750 Lira OO '' " " 
San vaketa 50,000 Kilo 100,000 Lira 8250 Lira OO •· " " - . Yekillı 231600 12830 1159 ~· . . 

~ Uç "e•;t '""'..... 1 '-'- __ ,_ ' iU .,... ayn en u fiyat teklif edene verilecektir. :a ~ \>& ,,_ .. namea uu- llU&Uieme toptan veya çeı er a.,. •• 
• - Sa,Iıklı Nöbetçi 50 Ura 128 Kr. 13/71937 Salı 

nıup.mbaaJ. 3,000 Tane 25,500 Lira 1912, saat. 1o 
(1690) (3584) 

liayvan sağlığı küçük sıhhiye memurları 
mektebi direktörlüğünden : 

ve nalbant 

~cinsi. 
....__ k <Birinci) 
: Cdafhç) birinci. 

(kuıu) 
...___ '' 
~af (1. ci Urfa) 
Sab Yağı. 
~<birinci) 
1{""1 faauıye (çalı) 
l>ırinc " barbunya 
Buı (BUl'la. I. ci) 
).{ l1n' (Karaman,. 
akarııa irmikli · 

Şehri . 
8e Ye ,, (mU'htelif) Ze:: pe111ır (birinci) 
tJ (birinci) 
ş 11

' (eldatra eldetra) 
eker (toz) 

l>atates (birinci) 
~0hut 
~ere·· Sof lıneık. (ye,U) 
le an. Ckuııı) l{:: Uzum çekirdeksiz. (birinci). 
Sirke bamya Amuya çiçek 

~ura yaprak 

Soda. 
~llnıurta 
Linıon, 

Mikdan 
hı Çoğu 

8000 9000.Ki. 

1500 1700. " 
3lSO 500. " 

800 900. " 
200 2GO litre 
200 250. kilo 

800 700. it 

200 300. " 
800 1000. " 
200 250. " 
400 500. " 
M 70 it 

300 350 " 
200 250 " 
400 500 " 
400 600 " 
800 1000 ,, 
250 300 " 
200 250 ,, 
800 1000 ,, 
150 200 " 
30 50 ,, 

• 100 150. litre 
80 120 kilo 

200 250 " 
100 120 " 

J500 8000 adet 
1200 1500 ,, 

Tahmin fJatl Dk teminat 
Kurut san. Lira Kr. 

lO 75, narh 72 M 

•8 75.) 
5' 50) 

95 00) 
63 00) 
37 00) 

13 ) 
11 ) 
23 ) 
12 ) 
24 ) 
24 ) 
33 50) 
29 ) 
15 ) 
26 ) 
1 50) 

13 ) 
12 ) 
3 50) 

,. 

19 ) 
96 ) 
11 ) 
16 ) 
5 ) 
6 llO) 
l llO) 
2 'la), 

82 60 

82 87 

106 78 

Eksiltmenin 
günü. saati. 

26/7 /837 14. 

28/7/987 14. 

'l&/7/937 14,lfS 

26/7/987 14,SO 

Sellnüfedeki mektebin 937 malt yı 1ı yigi ihtiyacı dart eartname ile w AP uuUe ekllltmeye konulmUfbıt. 
lal -Bu ihtiyaçlarm cins, mlkdar ve tahmin tlatlarlle ilk teminat mikdarı ,,. eblltmenia tarih ve aatl bilaoo 

l'llıda )'Uılmııtır. 

~ Iatekiller belli glln ve saatte 2490 numaralı kanunun emrettiği 'Vll alJde bentler ftlD81' yatıracaldan 
t ınakbuzlarnu komisyona vermeleri llmndır. 

he~u- Şartnameleri görmek isteyeni er her glln elimiyede mektebe ve ek•lltın~ girecekler 28/1/937 gllnil 
tın 88.atte Cağaloğlunda CU.mhuriye t matbaası karıısmda y\iklek mekte ~er ın~becWğinde toplanan sa-

alnıa komisyonuna gelmeleri. (3872) 

'''''•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•••••••••••••••••••••ı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıın• 
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T ecriibe ediniz •• 

Otomobil veya kamyo 
nunuzda emniyetle 
kullanacağınız yağlar 

A~CE:l.k 

WHiZ 

Veya kullananlara sorunuz. 

i z 
rClB10Y.E ACENBSI 

TATKO ŞiRKETil 
BeJollmıda Taksim Bahçesi bıpmda 

ller tarafta OOODl'JWI ...ıelerlac1e atılır. 

biri 



Yaz aylarında nisbelsiz bir surelfe 
arlan #islik sarf iyalınızı 
tenzil • • 

ıcın en 

.M.a.rka.lı 

• 
iYi 
• care 

Ta.k-v-iyeli 
Lastiklerini 
kullanmaktır. 

Lastiklerin içinde fazlalaşan harareti tahfif ve 
tenzil için GOODYEAR'in yeni siyah 

iç Last·k erini Kullanınız. 

Bu i~ tastiklerin MükeınıneliJelini Temin Eden lıniller 'onlardır: 
1 Kau~uk ve terkibatınm bilhassa intihap edilmiş en J·üksek cHıs bulunma. 

sı ve hususi usullerle temizlenmiş olması. 

2 lmalathaneye verilmezden evveı her grupun hamuru muayene olunarak 

volkanizasyonda evsafını ınahafaza edip etmediği kontrol edilmektedir. 

3 Evsafının değişmt>Jli ihtimalinin önüne g~mek ve yeknesak kahnhk te

min için lastik yalnız Goodyear'de mevcut imtiyazlı tertibatla ic lastik 

haline sokulur. 

4 Goodyear'in hususi imtiyazı olan makinelerle iç lfuitiklerin u<,:lan kay_ 

natıbp raptedilmekte bu suretle iç lastik yekpare bir hal almaktadır. Uç. 

lan birlblri üzerine getirilip yapıştınJmadığı için bu suretle yapılan iç 

lastiklerde görUien mahzurlar mündefi olmuş oluyor 

5 iç lastikler tamam dış lastik boyundaki kalıplarla müddeti ayar edilmiş 

elektrikli otomatik makinelerde imal olunmaktadır. Bu suretle az veya 

~k pişmek gibi arızalann önüne geçilmektedir. 

ACEBA 1160 

, SANTİGRAT #E 
:_ KADAR SICAITIR " 
dJ6ı..- "ks - • 
''k Yu ek sür' tl Yu lü arab ı a 8 Kiden 

· d a arın l" . :.l'ın e dahili h astıkle .. 
dereceye ka a~~retin ne 

[ 
ceğini göste~~r Ytikselebile .. 

-:-hunu düşün .. • 116 derPCe. 
il un• 

ukadar t azla b: 
,,~ar,~ısında lastiklır. hararet• 
'nıurierini erın tabii 
ir ınucize d~;~~~adıklarıı 

J7..earin icat e l ı . ~~ • GoocI. 
lastiklerin 'Y edıgı bu Yeni 

.. karşı tesiri Yol sıtınasına 
tGOOcJyear Ja"'st~klaye~ kat'idirı 
bü "k ı erın· d Yü eınniyetl ın aha 

,tasarruf t İ daha fazlaı 
,§ÜPhesizdil' .. em n fdecef i . 
ll6°' derec 
tır? Solda ~e~e!'adar sıcak. 
hunu kat'i b. lhoınetre size 
teriJ7or. :il'_ sıırette röa~ 

·veı.ı· 

Unutmayınız •• Yalnız 

Goodyear Lastiklerinde 

Bunları Bulabilirsiniz 

• Şimdiye kadar tekf"mmül etti
rilen en metin ve en dayanıklı . iplik 

olan sademelere mütehammil Suoor
twist iplikleri. 

• All • Weather mO<lell tahanm 
temin ettiği çekme kuvveti ve em
niyet. 

• Klmye"; usullerle ta.k\.iye edil. 
mlş hu.~osi kam;uk. 

• Ağır yüklere mütehanımll fazla 
takviyeli yeni tırnak. 

• En uzun elyaflı pamuk. 

---


