
Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
131] C"lt 47 Kup~nu K~~znul 193 I 

BAŞ MU H AR R t R 1: AHMET EM 1 N YALMAN 
30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. cUz 7% kuruştur. 

Dünyanın En BüYiik 
Tarih ve Arkeoloji 
Alimleri Geliyorlar 

Kurultay ve sergi 
için büyük 

hazırlık var 

1 Şehir 
: ........................ , 

Evet, Belediyenin ve fehirlinin elele vere
rek çalıpnaıı saye.inde lıtanbul temiz bir 

fehir olabilir. Fakat, fehirlinin fehri temiz 
tutmak gayreti kadar bu İfte Belediyenin de 
titizlik göstermeıi farttır. (TAN) foto mu-

Olabilir 
habirinin aldığı şu resimlerde l.tanbulan 
çöplük haline gelen yerlerini görüyoruz. Bu
raları, bugüne kadar daima bakımsız, yüzüs
tü kalmış ve daima göulen kaçmıftır. Re.im
lere beraberce bir göz gez.dire/im: 

Dolmabahçe sarayı bir aydanberi büyük öl
çüde hazırlıklara ve faaliyetlere :ahne oluyor. 
20 Eyliil tarihinde burada İkinci Türk Tarih 
Kurultayı toplanacak, hiçbir yerde görülmemit 
bir tarzda bir de tarihi sergi açılacaktır. 

Kongreye her memleketin en büyük tarih alim
leri davet edilmiştir. Hele tarihten önce devirlerin 
mütehassısı olan en tanınmış şahsiyetleri lstanbul
da toplanmış göreceğiz. 

Teşebbüs dünyanın her tarafında büyük bir alaka 
uyandırmış, davet edilenlerden büyük bir kısmı da
veti memnuniyetle kabul etmekle beraber okuyacak 
lan tezin mevzuunu bildirmişlerdir. 

; J Kongre öğleden sonra toplanacaktır. Sabahlan 
~ - müzelerde dolaşılacak ve mevcut eserler hakkında 

'
01eaö H il h • • l A ·ı · r ayru a , ıergının me aı arına aıt mütehassıslar tarafından izahat verilecektir. Ecnebi 
~ hazırlıklar armında · 8.limlerinden her birine mihmandar olarak lisan bilir 

------------------~------ı gençlerimizden biri verilecektir. \ .:..;. 

1 
Haftalık 1

1

1 Bir_Sa_na~t-·ffa-zt-ne_s_i ~fve~;~:hi:·~~~ 
Misafirlerimizden bazıları Ankaraya ar·, h gitmek arzusunu da göstermişlerdir. 

Misafirlerimiz 

" lJ h,,.et Emin YALMAN 

ıaJc Şarktan hergu·· n iki 
tii ll~i h..b rlü haber geliyor: Bir 

~en ere R'Öre, en son dövüf- 1 
h-ı1t rrı •onra, Japon ve Çin ma
let -., ~rrıurla.rı bqbafa vermit
dıt, Dit r anlatmıya varmıf lar
,._ 'c)ll er nevj habere bakılırsa 
daliia-a.Jıla.,nıadan sonra yeni bir 
~- Y4Qe ha, .. · . 
~ıca il gostermıftır. 
~ kave haşhyarak yavaş yavaşa
'"CQ D'lı- galar gı'bi ı'şı' ··1 ·· ·· .. lki •-.qe b" .. , n o çusu gun-
~ ~ırı u~yor. "Hadise" yerine 
t._ltda... . gonderdigı· · kuvvetlerin 
~ •ı gıttik 

lt, tayy Çe artıyor. Araya top, 
~ • are karıgıyor. 

lıa-~ lakırdıs b' • 
M.""'!'ıı<lt. J 1 ıle kullanrlmaga 
ifı~ bir ha aponıar diyorlar ki: "Ha-

Mareşal Fuadın oğlu Bay Hidayet 
Fuat, kendi teşebbUs ve masrafile 
Süleymaniyede kilise carniinde esas
lı araştırmalar yapmış, 11 inci asra 
ait çok kıymetli ~ozayıklar keşfet
miştir. Bu keşfe aıt yazı resimleri ile 
sekizinci sahifemizdedir. 

Kimlerdir? 
Almanyadan gelecek ilimler ara

sında Bergamada yaptığı hafriyatla 
meşhur olan Dr. Dörpfeld, Alman 
müzeleri umum müdürü Dr. Kühmel, 
profesör Hartmann, müze erkanın
dan Dr. Andrea vardır. 

Amerikadan gelecek ilimler arasın
da B. Blegen vardır. lstanbulda tet
kiklerle meşgul olan profesör Withe
more da Amerikan ilminin bir mil-

( Arkası 11 incide) 

...,a:-auaauwauuuu 

BUGÜN 

16 
SAYFA --

~~1/f k~ ~aprnak fikrinde deği
"v.~ dıne mahsus bir harbe 
~il da rn~z çarpışacağız. Bir ta
~ lfe ilzakerelere devam ede
~~,he: sulh Şartlarını konuşa
~leıİ.tıde llSkeri hareketleri tahdit 
l'ot~etlerıe ~ bahsedeceğiz. ~in bizi 
'«ıı · ~Uııa arbe sürüklemek isti
tıır.~~erı b~eydan bırakmıyacağız. 
ta\'il!\ ISonr r 8.ahada temizlik yap-

' daha i~e ~ır hat. üzerinde dura-
"· rı gitnııyeceg-iz lrlll(/ .,. 

b e Jarv.. d" l " u ,.,.,n uşman ıgı 
Moskova Görüsmeleri 

Pr-0 .. 
~ harp ~:rn ıyı, hoş, fakat 
~~~.nerede ~r def_a başladıktan 
Ilı .oqr: Çinli! uracagını kim temin 
~ baınıet er, .Mançuriyi kaybet
~~ ltıda Ja 1_nentış1erdir. Çinin her 
~ ~llelerf011 aleyhtarı teşkilat 
~ •tla aua.~7beri Çin ordusu yeni 
"a bi'<>rıra So anıyor. Harp koptuk
ıu tule eı aıt \'yetJer resmen karışma
!'iııe rıu tec~?dan Çin orduınına tür-

Ja ~llhakk~~atı~. ~aı:dım edeceide
d r ~rıYa.daki go~U ıle bakılabilir. 
~la ~vekil l>;eazıyet te çok ciddi
llt~.1g0ru,tUkt ns Konye, lmpara
'<>tı~ 1 lelirıi to en sonra fırka mü· 
~l'il~ ltıtda Plarnış, bu vahim işin 
~lt .. ~~kle..: r hUkumetıe bera.ber 
,., " ~ ·•ne ·· 
"'~~a~lltetet •oz almıştır. Başve-

deter :~e beyanatında. şu 
oıler vardır: "Şarkt 
(.ı\rkası 11 incide) 

, 
Sonunda Bir Resmi 
Tebliğ Neşredildi 
Moskova, 17 ( A.A.) - Hari

ciye Vekili 8. Rüttü Araı ve Da
hiliye Vekili B. Şükrü Kaya, 0-
deaa yolile Türkiyeye hareket 
etmiflerdir. 

Türk Vekilleri, istasyonda B. Lit
vinof, Yejor, Stomonikov, Iran, Lit
vanya, Romanya, Bulgar, Afgan, Yu
n\e elçileri tarafından uğurlanmışlar 
dıq:.'lııtasyon bu münasebetle Türk ve 
Sovyit bayrakları ile süslenmiştir. 

Resmi Tebliğ 
Moskova, 17 (A.A.) - Tass ajan-

sı bildiriyor: 
Aşağıdaki resmi tebliğ neşredil

miştir: 

Türk hükfimetinin iki mümessili
nin, Hariciye Vekili B. Rüştü Aras 
ve Dahiliye Vekili ve Cümhuriyet 
Halk Partisi genel sekreteri B. Şük-
rü Kayanın resmi ziyaret suretiyle 
Moskovaya muvasalatları ve Halk 
Komiserleri meclisi reisi Molotov ha
riciye halk komiseri Litvinov ve Sov
y~t hükumetinin diğer azası ile gö
z:ışme ve kon uşmaJarı, beynelmilel 
sıyaset meseleleri üzerinde en doeta-

(Arkası 11 bıclde) 

Bu resimde Yeni Postahanenin arkasındaki 
sokakta çöp sandığının bakımsız halini görü 
yoruz. 

Bu fotoğraf, Demirkapıda alınmıftır. Ve çöp
lerin caddelere kadar nasıl dağıldığını göa
teriyor. 

~ 

Burada Saraçhanebatı,.,"ııı cadde 
üzerindeki bir arsaya yığılan 
çöpleri görüyoruz. 

Bu resim, Fatihte alınmıfhr ve 
geçit yerinin yanı batında mez· 
belelik haline gelmit bir köteyi 
gösteriyor. 

1 Fesatçı Bir Çete 
ı Cenup Hududu 
/Boyunda imha Edildi 

Öldürülenler Arasmda Şeyh Saidin Oğlu da Var. 

Serseriler, Seyit Rız~ya Yardıma Geliyorlarmıı 
Diyarbekir, 17 (TAN muhabirinden) - Memlekete fesat sok· 

mak, cenup vilayetlerimizin i.aayifini bozmak ve tefkilat yapmak 
makaadile on gün önce Nuaeybinden hududumuzu qarak içeri 
giren bir çete tepelenmiftir. Çete ile jandarma müfrezelerimiz 
arasında Bismil kazasına bağlı Apğı Salat köyünde tiddetli bir 
musademe olmuf, 3 f&ki kaçmıf, diğer tanınmıt dördü de tedip 
edilmiftir. Musademe esnasında bir jandarma neferimiz tehit 
düfmÜf, bir çavut hafif yaralanmıfhr. 

Muaademe ncuıl oldu? 1 
Hadisenin tafsilatını bildiriyorum: 1 s k 
Çete, eski isyanda yakalanarak anca ta 

asılan Şeşyh Saidin kardeşi Şeyh Ab-
dürrahim, 933 te tepelenen Şeyh Fah u A Af 
rinin kardeşi Şeyh Misbah, ile Şeyh m U m 1 
Sait isyanında sergerdelik eden ka
çak Liceli Kör Cemil Şeyda ve a ve
nelerinden mürekkeptir. Müsademe 
şöyle olmuştur: 

Cenuptaki fesatçılardan Şeyh Ab
durrahim, Şeyh Misbah, Kör Cemil 
Şeyda, kaçak Savurlu Hüseyin ve Ba
lıkesirden Diyarbekire muhakeme 
için gönderilirken Müslimiye istasyo
nunda cenuba kaçan Ziya ve adam
ları, 8 temmuz perşembe akşamı ka
ranlıkta Nuseybinin 20 kilometre şar 
kından hududu geçmişler, tam 9 gün 
Dircuma ile Hitabin arasındaki dağ
lık arazide saklı bir yürüyüşten son-

Adana, 17 (Tan muhabirinden)
V erilen bir habere göre, Sancakta U• 

mumi af bugünlerde ilan edilecektir. 
Yeni statüye göre, Hatay, tam istik
laline sahip bir bütünlük halindedir. 
Birinci müntehip seçilebilmek için 
okur, yazar olmak f}arttır. Sancağın 
bir reis, bir kabine reisi olacak ve 
40 teşrii azadan mürekkep bir mec
lisi bulunacaktır. 

1 ra Bismil kazasının Sinan nahiyesine 
ı bağlı Aşağı Salat köyüne yaklaşmış

Suriyede vaziyet hali karışıklığını 
muhafaza etmektedir. Elkaler, Elve
zir ve Eleyyam gazeteleri halkı he
yecana getirecek neşriyatta bulun
dukları için kapatılmıştır. Yüz elli 
kadar softa tarafından çıkarılan bir 
fetvaya göre. Filistinin taksimi pro
jesini kabul edenler kafir sayılacak
lardır. 

Bu da Salkımsöğütte cadde orta
sında gözümüze ilit en bir su bi
rikintisiti. 

Bir Vergi Kaçakçılığı 
Ankara, 17 (TAN) Gaziantep 

defterdarı Namığın teftişleri sonun
da bazı un fabrikalarının yekunu 30 
bin lirayı geçen bir vergi kaçakçılığı 
meydana çıkarılmıştır. Kaçakçılık, 
resmi defterlerde tahrifat suretile ya 
pılmıştır. Takibat devam ediyor. 

lardır. 

Karıı karfıya 
Çetenin şüpheli hareketlerini ev

vela Romanya göçmenlerinden Na
suh görmüş, çetedeki kaçak Ziya, 
bir aralık sıvışarak köylillerin yanr
na gelmiştir. Ziya, hemen küçük bir 
pusla yazarak çetenin kimlerden mü
teşekkil bulunduğunu bildirmiş, bu
nun üzerine nahiye müdürü Haki ha
rekete geçerek Uç jandarma, korucu 
ve bir grup köylU olduğu halde eşki
yanın üzerine gitmiştir. Karşılaşma, 
çok muvaffakıyetli olmuş, oyalama 
müsademesi devam ederken hadise 
mahalline makineli vesaitle jandar
ma takip mUfrezeleri de yetişmiştir. 

(Arkası 11 incide) 

Çinliler 500 Bin 
Kişilik Bir Ordu 

Hazırladllar 
Uzak Şarkta buhran son haddine 

varmıştır. Dün gece yansı aldığım ha 
berlere göre, Çin hüklımeti, 500 bin 
kişilik bir orduyu Japonyaya karşı 
hazırlamıştır. Japonlar da 400 bin ki
şilik ihtiyat kuvvetlerini Şimali Çine 
doğru yola çıkarmışlardır. Bu husll8. 
ta en son aldığımız haberleri, üçüncü 
sayfamızda bulacaksınız. 
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PAZARA~/ I Hamallık Kalktı f /Kuruçeşme Besiktas 
1 ' 

~: - D 1 1· · 
Çin • Japon İşinden epo arı çın 

ithalat Reiimine Kadar 2 Milyon Lira 

Otobiisleri 
Ucuzhyacak 
Nafıa Şirketler başmUf~ 

Tabim ve Befiktat aruında ~ 
otobu.lerin tarifelerini tetkike b9f' 
lamıp. Tramvay firketi, bll Jiltt' 
işlettiği dört otobüsten başka ge • 
çenlerde bir yeni otobüs daha a1JDlf 
ve bunu mazotla çalıştırmıya ~ 
mIJJtır. Mazot fiyatları benzindell I"""" 

r 

• • • 
(YAZAN: BURHAN FELEK J Harcanacak 

('iN L51 JAPON iŞi 
lapaayol har· 

bi de lspanyol 
ne.zlesi gibi tehll 
kesine rağmen ar 
tık kimsenin gö-

· :/t.l ztinü korkutmaz 
• ,, oldu. Avrupanm 

alt köie...ude ıörö~ flddette 
harp olarken Avnapülarm ba
gibddl kadar nllat 1apmehn fe
na alimet detllcllr. Demek hpaa
;,a Udllill - ........ ae .. uwı - be
ledi IJlr UI aldı. Baa mwkeMI U
zak Şarkta Çla - Japoa kavvetlerl 
alMlllda llarp c*llllf buhma1or. 

Ba. Japotdana ötedeaberl Uuk 
Şaıktald .,..... ..... ..,...,.. 

•ulllperver laankitı harbl1elerl
n.la ( ! ) -... etmelde oldapaa 
göetennektedlr. 

Harp, edd Çla lmparatorlutun• 
paJffalatı o1aa (Peklll) la bama- . 
nua dllDde eel'e)'M edl1or. Japon· 
lana gire Çlalller Japon Mbrlerl
De at.91 &Çllllllar; Çlalllere cin I• 
polllar Çini lıltlli1a bulrlallıJorlar. 
........ 8klerdea .............. 
dur dlJe kafa 1oraya dep... l'J. 
bette galibin davası haki .dır. 

NU.a 100 mllyoaa vana J• 
ponyum Aıl)'ada ı•L,lemek -. 
diği düşünülürse ÇIDi işgal için ba
haae andılt zannı biad oltır. l.i.
kin biz hüsnüniyetle memuru. Bel
ki de ltalyanlanll Babeflstam me. 
denileştirmek ı.wı.u tekllde Ja
ponlar da Çini ıslah edeceklerdir 
Bırakalım. 

ŞF.URIN TDllZLIGI 

teri, hırçmhklan ve madrabazhkla 
n kaldırmak için yapılır birşeydir. 

A vrupada şampiyonlar ve şampi 
yonhıklar bir klUbün degD, bl.'tttn 
bir zUmrenla mab uyddıit lçlll 
hayli tantaaa lle teslt edWr. 

Bizde de tantana.ı;ıı eksik olmu. 
Fakat tesit i~n değil. Gönlüm is
tiyor ki; nasıl Kem briç Oksfordu 
ymdltl •mM bötön ba rak'p g-11~ 
Uk amaml bir eğ·eatf :le o raf .ırt te
.at edl7ena, bizde de nldpltr p
llplerl kutlumlar, leieeek MM 
fUllplyollJatu, ellerllldea alecMla 
ruu oalan 116yle1hler. 

Bu emelle, Fener tamplyoe o
lmtea milli ldlmealn dller kltlvle
rllll, l'eaere bir ıamplyoaluk slJa
fetl verir diye bekledim, beldlyo. 
ram ve plllıa dıha ~ heldl)'<ee
~ 

~miıtılnilrtll• bir .......,. artta efYa fafıyan 
""""'11 İfl.,. nNlldiyor 

Liman ltletmeıi ile lngiliz mühendialeri J... daha ucuz oldutu halde firket, .. 
yeni otobU.U de bugüne kadar .,_

tanbtıl limanında kurulacak · kömür depoları lerinin tarif•i üzerinden çalıştJtlllll' 
havzası için yaptdJları tetkikleri bitirmitlerdir. tır. Tetkik edilen mesele budur· 

Yeni depoların Kuruçetmede kurulmuı kati Nafıa firketler komiser~·--~ 
zin flyatlarmm ucuzlaması UZA""":-

ıurette kararlqlDlftır. Bu it i için iki milJOD bu hatta U,llyen otobUa tarlfele~ 
liraya ihtiyaç olduiu görülmilf ve vaziyet lktr ne miktar tenzilat yapılması 

sat Vekaletine bildirilmiftir. Eau proje, iki ap geldiğini de araştırmalrtada. 

1 
kada;°Londradan ıelecektir. Hamtıl O• anlr•po iicre,,.,ı 

intlı"rilı"-r 1 Depoların Kuruçeşmede oturanlara sıhhi nokta- ,,_ 
dan zarar vermemesi için çivardaki evler tamamen Liman UcreUerini tesbit 
istimlak edilecektir. tarife komi8yonu yarm .an tmm ya,.cak ve ifini bitlree,..... 

Bu takdirde tramvay hattmm da bina pri alın- Hamtanan projeye g6re, JwDll 
maSI düşünülmektedir. antrepo Ucretlerinde temlflt 

K ilk 1
- - T b ı· lıi muı kararlafmJfbr. Yolcu a rarl n ı~~~ '"'~".. ra zan ıman t.,-ıôtı daJd hamallarm aJdıklan flereUIP 

)ı , Trabzon liman şirketi mUdUril SU-' B · ~ leyman Mahir, şehrimbe gellllİf ve de bundan IODI'& zabitler için 

Kısmi Du··n ~ enzın yeni teşkilit hakkında latanbuI li- elli tenzlllt yapılacak, uker 
' man işletmesi m ildUril Rauft ile te- rmdan da denk b&flD& bet kur# 

8~"E8T mı ' AT ~ Kc ' ~ maslara başlamıştır lmacalrtır. 

~~; Tat bik Edildi ,,. 0":ısqdonu ~ k=.ı:.:a~ =::. ,~: ~ .;ııı 
ue-- ı ıOf)Lan l ~ ren tatbik edilecektir. H Ağu9t.o9- ma olaclııktır. 

rilldea WecUtl· Sırtta, lll'llrta ve hafta hamallığın ~ ta eski ,ırket umumi beveti ıo..ı._ ----
mb .. ı •erbetJt kaldınlmuı hakkında hazırlanan pro -1 .....- Y -'- Ç lk 

B • ı· b _.ı nacak ve fesih karan verecektir. m UIUI~ OCU 
çe - ılbnrrt"all jenin tatbikine dün abalı baflanmıJ- enzın ıyatım te• it cae- ~ ..... 
verme1ı fU1:11e • tır. cei komisyon, dün sabah do- ~ Çocuk Ölclii Anıavutköytınde B8ytlk 

,eç1reblleeellz. Ba eerbeılUlk ati- Uk olarak Eminönü, Karaköy mey /au.Ja Ticaret Otlaında top. ' da oturan Alebnmı yedi ---
cılar için, ithalatçılar için bir klr. danlan ile Karaköy köprUsU Ur.erin- lanmlflır. Komüvontla -h· 11ııı Akbıyıkta ~mal t.minde bir çocu- otlu YoJ'liye Kehmedln 
dır. Hatti gümrüğü ladirilmit o- de hamallık yaaak ediln.i..+ir. Yalnız • • .J L! b -: ' r-ol ' otomobil çarpDUf, bapden 

ti
- + .. -.. ~- •

1 
. nmı.zaeRı enzın ve petT ' ğun arkada.,ı Vla'yı tabanca ile ya. _... ___ , __ ,,....., 

Jaa birçok maddelerde mU.tehllk za e,ya -'i'""maaına ızın verı mış- • • • .. •• • ~ raladığıru yazmıştık. vıı, dün huta- "-- ı---.......""· 
için de faydalldır. Likin gümrük- tir. Bu eşyaların ağırlığı da elli ki- ,.rlretlennın madarlen de ; nede ölmüştür. Zabıta, ha.buma ait 
leri. uruma göre yüzde yüzden da- loyu aşmıyacak ve küfeye konduğu bulunmuflardır. Müdürler, tabancayı Cemalin nuıl ele geçirdi- HASTA.NEDE öLDO 
ha fazla artınlrwş olan lüks eşya, zaman küfenin HYiye8inden 15 AD- dünya petrol ve benzin p "ya- ğini araştırmaktadır. U•ldtdarda Körbakalda 93 
hele tuvalet 91yuı ..tıa alular L timetreden ful& dıpnya çıkmıya- MhnG dair tabit ettikleri ~ ralı evde oturan Kakbule ı.mJıMlıt 
• bir ydum olacak. caktır. I" at t eli · . lıo . ) Ç 1 E kadın kuyudan •u çekerken 

Gerçi: Eminönü Kaymakam vekili Abdul- ıy .ce v • enru mısyona ' a lnGft §ya nu dilfUrmiif, kaldmldığı b 

Br. Fallat 1tu •wlıt'le9ilil Mdu. 11&&t yedidee itibaren hamaUJim ya· oeller üzerinde birer birer eyclana Çıkarıldı 
- AlmalılllJN ef~lldim! de11ebl- lah ile merkez memuru Ali, ubah vermiflerdır. Heyet, ba cet-j M ölmO,ttır. 

kolay tatbik edllnalyor. '8-11: ec11J4tti mmt&ka d9hllfNle tef,. letlrilıaı yapmlf ve ba.zı not- Krzıtcaha:mam, (TAN) _ c;a_ -ıırlll-.a.--.:...ııııı..-...lllill~-..-...1111...a.-fJ..n-lll,...-""111,..._......__...._.._,~ 
ş hr mira ne Dudaktan ayak tırnağına kadar tişlere bqlamifl&r, geç ~aıne . ka4ar lOT almlfı&T. Dunlıu ıupturın ..-. nutrt;r._. .. ....,_ TIRUV" "2UCTIIIK. 

:91 v r! Güneıl, boy&laaan moden kaduun Uitly~ bu kontrole devam etmiflerdir. Sa- saat yarıma luulaT aürmÜf, din pazarlarda satmak üZere 
sem'"sr, b~vasr lannı, emsailne faik olmasa bDe bahleyin bu yualm farkmda olmı- lalıat cetvellerden ancak Istanbuldan getirttiği eşyadan bir 
tc rt mi~. u· in akranından dftn otma.'llak şartlyle yan bazı hamallarm ald tertip tlr. b. le ' .. d . il b .1 kısmı çahnmı,tır. Bu etY&DID bin 
h temin etmek, evli erkeğin bir vasi- rine hareket etmek i8tedilderi prtll-

1~ ~ ıoz . •n ıeçıT • ~ - kilsur liralığı meydana ÇJbnlmJf 
k: === fesi oldukça, bu lüks eşyanın satın müftUr. Bunlar, derhal çevrilmifler- mıftır. Komuyon, daha bır- tır. 

diye.,.- iyi bak. almmpm881D• ln*&n yoktur. Yal dir. luıç toplantı yapacak ve ha- Kazamız jandarma kumandam 
t-lmm solla.Klann temiz olduğunu, nm kadınlar lüç değllse0blr defahk Projenin ilk defa tatbik edllmiye zırlıyacafı raporu fehrimi:ze yilzbafı ZUhtU Güven hınalan Şirketi BayrlyeDia 
ae kadar edeblpt yaparsak yap- dudak alllğıua Z5 kurup mal oldu batlanmuma ratmen, büyük bir kar- 6elecek olan l lıtuat V elıili- teapit ettikten aonra Çamlıdere na yaptmnalda okhalu 
•-ne id·11- ne ispat edebiliriz. ğunu düşünerek boyansalar ve !50 g ... lık olml.IDif, alman tedbirlerle ınUe ver kt• hiyeeinin Peçenek köyüne gltmlt, b.___ --'-•• kında 
_..İstaab~lr pis şehirdir. Bu pis- kul'Ufluk bir çorabm daf't göade nakliyat işi dün oldukça muntazam ece ır. nahiye mUdUril MU8t&fa ile bera- v:= ~.-~e ....,....,..... 
ftğl bul mmtakalarda gayri sıhhi harap oldgpa ~ön gtblde altmll geçmiştir. Pro:,~in ikinci aafhaal on ~ :war ya::-·a~~ eektlr. 
detB, Adeta pyrl medelll halcbıdlr. luıruF.* çorap bareadlklannı M- gün sonra tat ı olunacaktır. BAZI YERGi e,yayı yar &MI>.,_. • 

A inde &zumdan Yuauf ve Kemal ile llu-
Bbde peuere öaHnde otararluıa .., etseler belki Jıadmlrk ilem y iUlllek lktıat ve Tlearet 
7..,... flnıim kabaim• llOb- bh'U tu&rruf hava&I esebillr. U- Naki Yalltalanna hiddin ve d!fet YuufUD mertDde Wade talebe tarafmdall 
la at..utM b91hYaa lokak kirlet- kin o zaman da tuvaletin sevki ka- CUBELERI meydana ÇJkarmıftır. Bunlar mttd ydmm bitmesi mtlusebetlfle bit 
me idetl Niplerlmlzl civar virane- çar değil oıl! Atlamak Meneclifcl Y deiumumllije verllmiflentir. F4Y& ziyafeti verllmlttlr. 

Y"' 1 sahibine iade edilmiftir. 
lere, bot arsalara dökmiye kadar ge ,---------- Belediye reialitl tarafmclan veri· B RLECIYOR - • •iıtllyen bir itiyat şekline g1rm1şt1r. ~ POLONYA iLE TiCARETiMiZ BeledlJe, terelmulana 
Gfiya e-.L-l..&- lnlDl ·--·-·-·.ır.a...ı. Fuarda len bir emre göre. bu ubahtan iti- n_. ..... ~_._ •. uıuı•u ~ ..c;ıp~· ~edtye vergi Te reefmterlte bina p ı.-- •·--•· ıı d ~--
se -1.ı. olarak ..a..a-1..a.1 .okağa haren tünel, vapur, tramvay, tren gi· 0

- .. .,. ticaret •~- ı kı ar ....... IUllu9 1J1t1D te--~~ -... _......, .... - ve arasi vergileri mıbel.eri bir ar.ıs- mak••I·· n----t _,.~ .. P'-·-
dökerken pisliği umumileştlrdlğlml bi her tUrltl kara ve den.iz nakil va- r- --.ram~- --- WWI"' ııı. ıomtl ta...., 
... farkında deilllz. Malatya .ıtaıan tamamen durmadan mıneır. tostan itibaren mesuı birer b&fJlle- y~·Tthtiye için çok ebemm•,etli dlıler. 
n-ıı ._. __ ... _, ...a...ı •• ._.__,. •-- E murun idaresi altında birleştirilecek- bır mahreç olabtJecetinl bildlrmit ft e 
-"'· -IAllUWI .,.. ... .., __ .,,,- binmek ve ıtlımak yaaktır. pey ın-..a.-- Pol il km --ı.: k "- Od 

taabulda bir Jusun halkıD da teınb zamandaaberi _, .. _ tramvaylarda lerdir. Başmemurlann yanlarında şu ----~ onya e ya • K~_;;y öprtis-lba 

P U 
3.......... be . b dan ı.u _..__,__._, ta•-'ue •-•-- .ıı-1.1 .ıı.:ı. .... '-Hlbeaıl1D ö 

•lmadıiuu. temizDk mefhumunu avyon tatbik edilen bu uul t...-n .. den llOD· nın ulunduğu mevldin ehemmi - tir. ...--- "-V ___,... - ., ... -- ·-uue- tin öteMri t1ıtbir ecJUlllMI ve ..... 
ldrik etmediğini iddia etmek bir lf- . ra böttın VUJtal&ra tefmil edtlmif ve ye e göre tahakkuk, tahsil ve mu- _.. 7wk ecJHmlftü'. 
tira tefkll etmez. Malatya (TAN) - Bu sene tzmlr daha 11kı tatbiki için yeni tedbirler amelit işlerine bakmak üzere birer 5 A d 

Ve ı.tanbulda pi9lik o hale gel- panayınna Malatyanm büttln kazala- alınmıştır. fef ve bu şeflerin emri altında da IU- IVGS YC an v U&yet Nafıa ı.....Uh--
miltlr ld paetelrrde fılepea ao- rile birlikte ~rakini teırıin etmek zumu kadar memur, katip ve tahsil- Köylerde Nafıa Vek&letl ICJ8fller 
lıaPa t.emlıleDIPeaille baflaadı,P. maksadiyle ll\zumlu tedbirler alın· Cark Haffıncla dar bulunacaktır. Şubedeki muame- teftlğlae taybı edllmlttlr • 
.... aMkNlar edell bir haber ola- mqtır. Panayırda Malatya pavyonu Y latm birleştirilmesinden sonra bele- Sivu, (TAN) - Avcılar ldUbU a· • 
nk -.recJUmektedlr. i11f88I için ceman yekWı üç bin lira Devlet n--ı-·ollan dokuzuncu ı,. zaaı her hafta büyük kafileler halin- 21 a ~-+· tehrlmbe · k ..,,.,&UM3 diyeye ait bUtiln v--ı ve resimler ._.._..,.._ 

Gerçi şehrin sokaklan, kaJdmm- temin edilmiftir. Bu para, ayru ma - letme mtltettifliifnin yeni kadr'o9U """!!:>" de köyleri dolqmaya ve köylerden ve llarkapuloe .,.._.,~:". 
lan Ye biay•l temizllil pek te ko- satla geçen senelerde sarfedilenler- hep birlikte tahsil olunacak ve tah- klübe aza kaydına devam ediyor. bet JÜldell fada 1eyyah ,, ...... -....-;, 
la~ laalU ~. L&kla den dört defa fazladır. Malatya pa- Fı~ı:!ttirt!'!'Jı :::~:.::; sil edilemiyenler için de icra muame- • 
...,._.. de ba ublllyeWdill:lerl viyonunu gezecekiere verilmek üze. lisanmı bllmeJerl lbmıpldittnden latı toptan yapılacaktır. OZOM KOPARIRKEN 8 uı dHkk&.wluın bas 
artnmakta Jmımr etmemekteylL re tanm kredi kooperatifi tarafm- dil bilen birkaç memur almacakt:U'· Kasımpaı,ada İplikçi fmn caddesin nadan temin ettikleri 

Onun içindir ld lstaabulan temiz- dan Malatya aigaralan hazırlanmtlf- Niluarda Çok Pir inç Ekildi de oturan lama.ilin 7 y&.Jındaki )mı bafkalanM lattıldan ~-ır.::i 
~ L&-1.... ._ __ .11.1 ..,_._.~e -... tır. Pavyonda • .çok nefis olan Yat ve 

1 
Münevver, pencere önilndeki asma- Balar cmvludmlacaldll'· 

-&• DU1111ıaııı::auı _......"-...... um,,.- 1 bol +aah" T FOYA Niksar, (TAN) - Mmtakaıruzda kuru meyvelerimiz bo ._. ır ve dtuı Uzüm koparmak isterken soka-
ladıpnı 1H1utmamaltya. Ve ona bq herkese ikram olunacaktır. Diğer top bu sene su pirinci zeriyatı ıeçen yıl ğa düşmlif ve ağırca yaralanmlftır. 
lamadan ötekini elde edeceğlmbe rak mahsulleri ve sınai mamulatı- lardakinin birkaç mialine baliğ ol-

PZNERIN IAMPIYONLUGU aynlacak~ır. KAR 1 çilerin getirttikleri kır pirinci tohu-

inanmak bir hayaldir. mız için de pavyonda hususi yerler ş muştur. Bu meyanda, bazı ziraat-

Blzhn spor mu da tecrilbe için ekilmiftir. Bu 

~:::::;:~ • h e • 1 • ID e - Maraıta Bir Gaz TED B 1 R tecrübenin muvaffakıyetle neticele· 

ı rri in kahrı- Malzemesi Müzesi meeeii ttmdiden .n1a,ı1mutada. 
manl"n moay-

yendlr. Adedi K la k 
dördtt stıç ,,çm uru ca 

ha kahramaillardu Feaerbahce 
..,. milli küme maçlannda ....,ı. 
10• oldu. Garip bir iti)'&t neticesi 
bilde pmpiyonluklar hemen ı.. 
•• daima tUphell ve lekell görQI. 
mek lltenen bir kazançtır. Halba
M spor, tnsaıı buyundaa böyle ifldl· 

Marq, (TAN) - Hava tehlikesi
ne kartı korunma komiayonu son 
toplantısmda, okuma oduı olarak 
Ç&l'fI ortasında açılacak yerde bir de 
gaz malzemesi müzesi kurmayı karar 
18.ftınıuştir. Kazalarda ve merkezler 
de de yeni gaz kunlan açılacaktır. 

Tifoya kar.,ı mücadele devam e
diyor. Dün şehrimizde görülen yeni 
tifo vakalarmm sayıaı 25 tir. Aşı is
tasyonlan da dün geç vakte kadar 
faaliyete devam etmiflerdir. Sebze 
ve meyva satan yerler, belediye za
brt&8I memurlan taratmdan günde 
birkaç defa kontrol edilmektedir. T~ 
llmata aykın hareket eden esnaftan 
para cezası almmaktadır. 

Bir Vapur Dolusu 
Muhacir Daha Gelcll 

Nbım npunı 1500 muhacirle 
dUn Varnadan gelm1' ve tzmire geç· 
miftir. Vapur bu muhacirleri lzmi
re çıkardıktan sonra Vamaya gide
cektir. 

PAZAR 1 18 Temmuz 937 

santigrat olarak tesbtt ıl 
Rtızglrlar •imalden patte 
metre ıU.ratle esım.th'. 

Yeşllköy Meteoroloji mtıdtırlüıtm
den aldığımız mal(imata göre, bugln 
yurdumuzda gökyüzünün orta ve do
ğu Anadolu ile Karadeniz kıyılarm· 
da bulutlu, difer mmtakalarda da 
az bulutlu geçmesi, rüF.glrlarm cenu
bi Anadoluda · cenu.ııtaJı, diğer ınm· 
takalarda da timal iatikametindea 
orta kuvvette esmesi muhtemeldir. •-- -----------

Dünkü H ava 
Dün hava açık ve gU.netll geçmit

tir. En az Bicaklık 16. en fazla 26 
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Nankin hükümeti 
Beşyüz bin 
Asker seferber etti 

1 

ıktısat 

Vekilimiz 
lzmir 
işlerini 

Yakından 
Tetkik 

Etti 

Celal Bayar, İzmirde 
Limanı ve Fuar Yerini 

Gezdi ve T eftis Etti . , 
lktısat Vekilimiz, Fuar Teşkilatım Gezerek 
Yapılacak İşler Hakkında Bazı Direktifler Verdi 

3 

fi.EK 
Günlük Yumurta 

Bilet mi? 
Her yerde gidip gelme bilet alanlS.: 

ra tenzilfıt yapılır. Bu tenzilat o ida
renin mali imkanları \'e ticaret fikir. 
lerinin genişliği nisbetinde çok veya 

dır. Amma herhalde yalnız gidiş 

veya geliş fiyatlarına göre gitme gel· 
me biletler dalına. m·u:ıdur. Hatta 
Devlet Denıiryollan idaresine henüz 
ge~en Rumeli hattında gidip ~elme 
bilet fiyatı, yalnız gitmeden de ucuz. 

Japonya da Buna Karşllık 400.oootu· .,,,_~ İzmir, 17 (TAN muhabirinden) _ fktısat I dur ki bu halkı e.~·ahat~ n h~re~ete 
Vekili Celal Bayar bugün ög~leden vvel Li 

1 

teş,ik eden çok guzel bır tedbırdır. 
N Asker, 400 Tayyare Yola Çıkardı ' e man A · "d · b ı· ·· · · d l letm M .. d .. ı·· ~·· d l b ynı ı arenm an ıyo sernsın ede 

f e u ur ugun e yapı an toplantıda u- h lk 1 •1 t ·· ti · .. rlnd ·· t · 
evyoı-k, 17 (TAN) A • • \'armış b 

1 
- Uzak Şarkta buhran azamı ,ıddetıne 

l d . a a n e ucre erı uze e gos en. 
~n. u. -~uhtel~f yıll.ara ait tahmil tahliy~ i~t~· ı ıen kolaylıklar o c.i\'arm bu sene şen· 
tıstıklennı tetkik ettı. İhraç mahsullerımızın lenmesine sebep olmu~tur. ~ekJenrn ';;"u.yor. Japonya ile Çin arasında, resmen harp ilanı 

1l'İ Yeti t~ . e~ır. Nankin hükumeti, asri vesaitle teçhiz edilmi' ve 
lioPey ~.lıkrıin:ıış 500.000 askeri Japonyaya karfı seferber etmiş ve 

dış piyasalara sevici için ecnebi vapur acenta- J..,tanbulun nakil va ıtalarmdan 
larının navlun tarifeleri üzerinde müzakereler Şirketi Jla3Tiye de gidip gelme blet. 
yaptı. lerde, karnelerde halka ikolayhklar 

Toplantıdan sonra ''atla Bura'-·a gitti d .. ü t 1 göst.emıektedir. ., ., , on ş e uar il "d . in . 
sahasını dola.~h. İzmir viliıyeti ve Ti<'.ar t Od 1 Buna nmkab Akay ı are.sın gı· 

u esıne d - ı Jallo-ıılar da ogru ~~ ~ ~ıkarmıttır. . 
)orıar. 

400 
400.000 ki~ilık ihtiyat kuvvetlerini Şimali Çine se\·kedı-

d 
JaPon h'"kJ_apon tan aresi, Şimali Çine gitmeli iizere havalanmıştır. 

ltd u umeti ç· · · - t k.. e harb· • ının nızamı a~erleri Hoı>ey hududuna. ,·ardığı a · 
('\;. ın derhal ha ı w • • 

pavyonunu gezerek izahat aldı. Para.o;üt kel 1 • a a~ dip gelme bilet ücretiyle, yalnız git. 
~ u es m, !'ag il . d :· k 

hk müzesini, yeni ha\.'Uzu, patinaj yerlerini birer birer me veya ı;_eımc b etın e 11r.ret no .• 
dolaştı. t.a.sından hır fark yoJ..iur. Bu da bü· 'lı':nde Ja ıya('agım ihsas etmı~tır. 

?'il.ınuşı,u Pon aleyhtarlığı almış yü.

1

-------------
Qerece r, Bunu şimdiye kadar bir 9• · T K d 
tesk· Çangkayşekin şahs· t •t . ır ren azasın a 

ın etnı kt ı o on esı 
te\'raların e e idi. Fakat Japon ma. 280 K• • Öldü 
l:lıeşhUr 2~0• Japon aleyhtarlığı ile iŞi ' 
~unun dibiu~cu Çiıı ordusunun bur- 250 Kı·şı· de Yarah 
anıı tnUs n e yapılması, bir takım 

bıiştir. J adetnelere sebebiyet ver
sa'iına'k~:o~ya ~u _hadiseleri mahalli 
hıyette addÇın hukumeti ise, milli ma 
' etmektedir 
ç~ . 

1 MULKI TAMAMIYETI 
J ;yOKMUŞ 

1 aPonya A . 
eueli.n b ' . tnerıkanın ve diğer dev-
11~'itna'kta u ışe ~avassutunu lüzumsuz 
~1 tekeffülve Çinin mUlki tamamiyeti 

1ka irnk· eden 9 devlet paktını taL 
~ektedir~~ b~~unmadığını ileri sür
J1etiyıe tn ugun bilhassa müdafaa 
aııon kab~guı nazırların iştirakiyle 

lııış Ve v ~nesinin beş nazın toplan. 
lant aııyeti .. .. tdan goruşmüşlerdir. Top-
~~lldaki~n~~ Japonyanın Çin ile a· 

Ui bı~ tılafı sulh yoluyla ve ma-
i~ "anı . ~dığt 

80 
a.5ma ıie bertaraf etmeyi 

Londra, 17 (TAN') - Bugün Hin· 
distanda Pat.na civannda feci bir 
tren kazası olmuş, 280 kişi ölmüş ve 
250 kişi yaralanmıştır. Devrilen tre
nin altından 80 kadar ceset çıkarıl
mış bulunuyor. ölenlerin ve yarala· 
nanlann ekserisi yerli idi. -

Yeni Çekoslovak 

Kabinesi 
Prag, 17 (TAN) - Çekoslovak 

kabinesinin istifası üzerine, Reisi
cümhur Beneş sayfiyeden Prağa dön 
müştür. Yeni kabinenin teşkil vazi· 
fesinin yine Bnşveki} doktor Hodza
ya verileceği kuvvetle tahmin edil
mektedir. 

-

FUAR SAHASINDA 
Belediye Reisi, fuar sahasının Şark tarafında suni 

bir göl yapılacağını, arkasında da bir hayvanat bah
çesi kurulacağını anlattı. Fuar sahasının yeni şekil 
planı üzerinde izahat verdi. 

Celal Bayar, Ticaret Odaları pavyonunu en ince 
teferruatma kadar gezdi, dekorasyon işine fevkalil
de ehemmiyet verilmesini söyledi. Bursa kaplıcaları 
için yapılacak propaganda köşesi hakkında verilen 
izahatı wnledikten sonra Yalova kaplıcaları için de 
böyle bir köşeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Sergi sa-
rayına büyük ehemmiyet verilmesine işaret etti. 

B. Celal Bayar lzmirde Vzüm Kurumu tara
fından fere/ine verilen ziya/ette 

Vekil, fuardan ayrıldıktan sonra UzUm kurumuna 
gitti. Kurumun müdürü İsmail Hakkıdan ve diğer 
alakadarlardan satış kooperatifleri birliği teşkilatı ve 

---=-------------------------- üzüm ihraç işleri etrafında üç saat 

K a t a l O n Y a O r d U ı ar 1 
kadar izahat aldı. Gece, şehir gazino-
sunda verilen "Beyaz Gece,, de bu
lwıdu. 

A l K 
Celal Bayar, yann Çeşmeye gide. 

Si
• ere arşı cek, Pazartesi sabahı Izmire dönecek 

tir. Ayni gün lzmir vapuriyle Istan-

U mu mi Taarruza Geçti ;;;:;;·::şkun \':q~li' ~·lenmiştir. 
n?.T f"TN RT n ~alt ~~M.A Is~\'.TTMF.Tl AN. lıi at 'iaıı MlYOR ı,; • • ~ondra. 17 (TA~) - lspanvada harp şiddetli bir safhaya girdi. 

1ll nı a'll'lil Yeti rıştıran en mü- tuu••• LSlrCI .... • .. • Aaıler, İspanyadakı İtalyan gönüllulerinden 40.000 kitiyi Madri. 

~haıu birÇın merkezi hükumetinin ~ 1 de sevkebnektedirler. 
Tezahürler 

da aşmanın anlaşmayı istememesi ve $ c b" A .k t Bu kuvvetler 1\ladride ka~ı yapılacak taarruza iştirak edeceklerdir. Bolu, 17 (A.A.) - Bugün Bolunun 
: tasQiki ~er~ezi hükumet ta.~fm 1 enu 1 merı aya :• İtalyanlar, Madritten yiiz mil mesafede Valaclolid'te tahşit edilmektedir. ve Geredenin Atatürk gününün üçün 

htır:ltfnden v:e:;nde ısrar 'etmesıdır. $ Diğer taraftan Katnlonyn hükumeti, asilere karşı taarruza geçmiştir. cil yıldönümü bayramı rnünasebetile 
~tr daı.4 ç· rı en bir habere göre 200 K K Madrit cephesinde harp şiddetle j bütün şehir baştan aşağı bayralüarla 
Ja, •kleri ta~~l·i askerler şehri tahliye • iZ açırmıs devam ediyor. Bilhassa Del Castilo Kısa Dalgalarla Tedavi bezenmiştir. Büyük caddelere, par-
~~on aske 

1 
ır~e şehrin haricindeki · ... mıntakasında pek kanlı müsademe • Kon • ti ve belediye meydanlarına taklar 

lerdir. r erı derhal şehri işgal ede Varşova, 17 (TAN) - Romen ler cereyan etmektedir. Hükümetçi- . gresı kurulmuş ve gece bu taklar elektrik 
Ştıtnıtıl{ polisinin ikazı iizerine Avnıpa- ler burada bir yarına hareketi yap- . Vdı~na, !7 (~A.) - Bu ayıeln 1

.
2 

ampullerile ışıklandırılmışbr. Büyük 
~UR\in . MUSADEME YOK · dan Cenubi Amerikaya kız kaçı. mışlardır. sın e ura a açı mış olan beyn mı.- Önderin vecizelerini taşıyan afişler 

~anı .. '". haber Yokmusademe vukuu?a ım . sın e e atalonyalı- bugiln mesaisini bitirmi tir. ara a ası mıştır. • 
daır b· :Yenı bir ·· rnrak satan bir şebekenin reisi, 1 ş· al cephe . d d K lel kısa mevcelerle tedavi kongresı, her t f 1 

'l'o~~ıtıın harp . ~a da Şanghay ıle e ir tiicC'an }Jrmeni Akııryan ad- 1 larm umumı taarruzu ba~lamıştır. ş Bu münasebetle coşkun merasim 
lı"Odı:ı ... h ıçın hazırlandıkları lı bir haydut Va~va ile Biikres MATBUAT İYİ KARŞILADI yapılmış. halk Büyük Atasını içten 
•1 -• ab d - bugün bütün mag· azalar erkenden ka 

Ulaaa v . er Verilmektedir. arasında tren e yakalanmıştır. Dün İngiliz hükumetinin teklifleri gelen bir sevgi ile anmış ve onu ilk azıy t j E · · · ·a.nınd ü 1 ' panmış, bayram münasebetiie, boğa· ·· d .. --"'l"-• e tehlikelidir. sırcının ~ a ç güzel Ro- ademi müdahale heyeti umumiyesi ü gor ugu günü sevinçle kutlamıştır. 
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RDIM ARIYOR men ııı a · ay ut, bun- içtimaında, müzakere esası olarak K 1 h d a~'i ır eri he A ı lan bir Jlolanda vapurile k b l d"l . t" D mıştır. Yann bayram azami neşe ile iZi ca amam a Bayram 
tıa ..... etı izah ı' . r _ vrupa devletinde . , ·.a u e 

1 mış ı. ün ya matbuatı fa- ak ""'"" çın ugr kta Rlo de Ja.neıro ya götüreeeg!fııl şıst matbuatı da dahı'l oldug·u halde tesit olunac ve yapılacak tezahür- Kızılcah 17 (A A ) tlı:rı ""•a :Yıtrd aşma ve Çin · amam, . . - BU-lı ar. /\.n:ı ıtn teminine çalışmakta. itiraf etmiştir. $ bu kabulü iyi karşılamaktadır. Iere bilhassa kiliseler önayak olacak· yük Şefimiz Atatürkün Kızılcaha-
q~veıt ~~·~~ Cümhurreisi Mister t Tahkikat ~e~cesinde Alrurya. Ruslar, bunu "içi çürük bir uzlaş· tır. Asiler hükumeti bugün neşretti- mamı şereflendirdikleri 16 temmuz 
~ liuıı il gün Hariciye Nazırı Cor ! nm §imdiye a ar, I~eh, Romen, ma,, tavsif ediyorlar. ği bir emirname ile 19 temmuz gü· Kızılcaharnr.r.un bayram günüdür. 
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~ti. ı..1i:t'Uzak Şark vaziyetini gö· t Macar "·e )Julgar kızlarından 200 YIL.DÖNÜMÜ KUTLANIYOR nünden başltyan yıla "İkinci zafer Dün bu kutsal günün üçüncü yıl-
l'a~llleden er liull CUmhurreisi ile • kadarını kandırarak k~ırdığı ve Asiler İspanya harbinin yıldönü· yılı,, unvanını vermiş ve bu unvanın dönümü köylü, kentli beş binden faz. 
hath~~ak Şa:;'el beyanatta buluna- {.s::~~. ~.e;·~=~::-:~~:~: •• __ münü tesit etmektedirler. İspanya- resmi muharreratta i<ullanıimasmı la halkın iştirakile coşkun bir suret-
(!Q~~ . /\.rner'k ta vukubulacak her- _______________ n_m_as_il_e_r_eı_i_nd_e_b_u_lu __ n_a:.:.:n.:_.:_k:.:.:ıs=:m::..:.ı::..:.n:..:::d:.:::a...'...:.is,_t_e_m_iş.:..t_ir_. ___________ t_e_k_u_u_a_n_m_ı..:.ştır_._ 

g~ı sö 
1
1 a menfaatlerini ihlal 

l 
Yemiştir. 

'1 --ogilte-re-
4ç l devletle 
1 Lo~r aştı 
li a, 17 

Q ıı,:~ ın zam (TAN) - Müzakere-
"- ~ anıaşrn tndır süren iki taraflı 
h. ~n'ia ve ;n a:ı bugün, lngiltero ile 
i 1 asınd gıltere ile Sovyet Rus· 
L tır> ı a ltnzaı ı; ı- " tere anmıştır. Almanya 
illıı:~t.ıahedea~ında esasen evvelden 
!taht~ iııe, ltu:ıalanmıştı. İkinci mu 

ı ardan k Yayı Uzakşariüa bazı 
l lt:~ltere bu urtarınaktadır. 
lı.lts~ınav:ya :uahedeleri müteakip, 
~~kan ile de cvıe~eri, Türkiye ve 

(reıerine denız anlaşmalarının 
başhyacaktır 

Akıl---- . 
1( Hastalıklar1 

ll 0~gr · 'r, . ı1 esı Açıldı 
1 hıfz C /\..A ) 
\ 

ltqh ıs ıhha k. - Beynelmilel 
tr.ı Ut ı. on~ · .. "il; a.. <>ı Lebr o:.~sı, 

0
bugun re-

c:: lf<te ll11ı.ı tır 
17 

un un rıyaseti al· 
a · r>.ongr • ' li'ı 11 ı vak e, aklı teşev-

'iı ~1 tedbirlerle yapıla· 
nsık edecektir. 

Aviupada Ekalliyetler Meselesi 
A vrupanm on üç memleketin

de ya..5Q·an ekalliyetlerin 
mümessillerinden miitesekkil bir 
konferans Londrnda t-Opianmakta
dır. Şimdiye kadar hep Cenevrede 
toplanagelen konferansın bu de
fa Londrada toplanması, lngiltere 
matbuatının telakkisine göre, Jngil· 
terenin muhtelif dillere ve muhtelif 
kiiltürlere gösterdiği saygulan ile. 
ri gelnıekteclir. Konferans 27 mil. 
yona varan nüfusu temsil ettiğini 
söylüyor, bunlar arasrnda Belçika, 
Danimarka, J~tonya, J..etonya, Ut. 
"·anya, I..ehistan, Jtomanya, Çekos. 
Jo\'akya, Italya, Macaristan "'e Yu. 
gosla\'yada yaşıyan Alınanlar; Le
histanda yaşıyan Beyaz Ruslar; 
Romanyada ve Yugoslavya<la ya.51. 

1 yan Bulgarlar; Romanya, Çekos. 
lovakyada ve Yugoslavyada yaşı
,,an Macarlar; Lehistan; Çekoslo
~a.kya ve Roman yada ) aşryan nus. 
tar; Italya ve A\'usturyada yaşıyan 
Çekoslovaklar; Lehistan, Çekoslo
vakya, "'e Romanyada yaşıyan Uık. 
raynalılar bulunuyor. 

A vrupadaki ekaJliyetler türlü 

ı .................................................................... t 
• .. ı i YAZAN : OMER RIZA DOGRUL t 
: ....................................... ~ ......... .. ... . .. : 

türlü ~eçimsizliklerin ve an1asmaz. 
Jıkle.rm en heliibaşlı sebeplerlııden
hiridir. Çünkii bu mesele hudut tas. 
hihi meselesi ile sıkı fıkı alakadar. 
dır. Fakat J,ondrada t-Oplanan f'· 

kaJliyetıer kongresi, hudut tashihi 
meseleleriyle alakadar ~lmıyarak 
yalnız milliyet bakımınclan ekalli. 
yetıerin ha~·at ve mukadderatiyle 
meşgul olmaktadır. 

Ekalliyetler meselesinin arzctti. 
ği en vahim tehlike, bunlnrdan bü-
yük bir h,smın kuvvetli bir devlete 
dil \"e ırl' bakımlarmdıın hağlı ol. 
ması ve milli hlslerinhı azami de
recede inkişaf etmit'l bulunmasıdır. 

.l\lesela Almanyamn Milletler Ce. 
mıyetinden çekilerek bütiin Alman
ca. konu?anlan üçiincü rayihe ha~. 
l~mak sıyasetinl gütmesi \'e şiddet
h teslihata girişerek muahedeleri 
~mrivakilerte bertaraf etmesi ekal. 
lıyetler meselesin) A\'rupamo en 

büyük dertleri sırasına ~kamu~· 
tır. 

G erçi hlitün bu ekalliyetler 
:\lilletler Cemiyetinin hima... 

) esi altındadır. "Fakat Ct"miyetin 
uğrndığ"ı zaaf ekalliyetler meııele· 

Jt>:riyle icap ettiği derecede meşgul 
olmmnna mf,ni olmuştur. Bu 3ii1-
dcn Avrupadaki ekalliyetler tat
min edilememekte, bilakl-, bazı hü. 
kfımetlerin ekalliyetler aleyhinde 
birtakım zecri tedbirler tatbik et· 
meleri ekalliyetlerin milli hudut ha 
ricinde yardım ara.malanna saik 
olmakta ,.e bu yardımı bulmakta
dırlar. A"·nıpayı büyük sarsıntıla
ra uğratacak tehlikeli bir amil de 
budur. 

Bütün ekalliyetler, mensup ol· 
duldan devletlerin milli ve iktısa. 
di hayatına tam manasiyle iştirak 
etmek, siyasi vaziyetlerini ilerlet. 

mek, mekteplerinde dillerini öğret
mek, harsi teşekküllerini muhafa. 
za. etmek ve tam bir emniyet için. 
de ya.5amak, nihayet rrk ve dil baı
kımmdan bağh oldukları memle
ketlerle fikri ve harsi münasebet. 
ler temin etmek istiyorlar. Bn is. 
tekler, hiikumet içinde hHkômet 
vücude getirmiye vardığı için e
kalliyetlerle i!:inde ya5adıkJarı hii. 
kümetler arasında ger~nlikler bn§
göstermekte \'e bu hükumetler is
ter i~1.emez ekalliyetlerden şüphe 
etmektedirler. 

B ugünkü vaziyet, ekseriyetle 
bu merkezde olmadığı için 

ekalliyetler meselesi bir tehlike ii... 
mili olmaktan çıkarmıya imkan el 
vermiyor. 

Bu bakımdan Loodrada topla. 
nan konferansın bir netice elde et
mesi bekleoilmemektedir. Bilakis 
bugünkü şerait ekalliyetler mese. 
)esinin yalnn bir atide Avrupada 
büyük meseleler çıkarması ihtima. 
linin !;Ok kuvvetli olduğunu göster
mektedir. 

tün emsali idarelerin tatbik etmekte 
ve faydasını görmekte olduklan usu. 
le mugayir olmakla beraber idarenin 
bir hnkkıclır. isterse gidip gelme bilet 
iieretlerini ucuzlatır, isterse ucuzlst
ma7- Ynlnız bu arada bir mesele ta· 
haddü.!I eder. 

Gidip _gelme bilet alnn bir adam o 
bileti erte i gi.inii kullanmak isterse, 
idare pek haklı olarak: 

- Bu bileti size ucuz veri,. imin se
bebi bugün dönece~inizi zımnen ta.. 
ahhüt etmiş oluşunuzdandır. Binaen. 
ale~1ı eğer bileti gi.iniinden ba.5ka ta
rihte kabul edersem, gidiş gelis bile. 
tinin değil, ayrı ayrı ~idi5 ,·cya dö· 
nü~ bilet ücretlerini ucuzlatmış olu· 
rum. Halbuki maksat bu de!";rildlr. 
Der ve bileti gününden ba!;ika zaman 
kabul etmez. 

l"almt yalnız gitm" için normal \'e 
tenzilat ız iic.retle aldığınız biletin er• 
t~i glini.i g('ç.memeshıe \'e ~iinlük ~,ı. 
murta ~bi bayatlamasına sebep ne. 
dir?. 

Biletin parası tam \'erilmiş faka~ 
bir mani zulmr.umlnn dolayı o gün 
kullanıla.mamışhr. Ciddi bir idare 
rolcunun bin tiirlü rnfınii çıkabilece
ğini bilir \'e bunlardan istifade etme. 
mek nezaketini gösterir. O yolcu, bi· 
leti hangi gi.in alsa ayni parayı "·ere
ceğine göre elinde olmıyan bir mini 
sebebiyle kullanamadığı bilete verdi· 
ği para 24 saatte neden ~·anmalıdır!. 

Burada isim tasrih etmek istemedi 
ğiıniz bazı \'asıtai nakliye idareleri 
normal lit'retlerle alınmış yalnız gi. 
di:; veya geliş biletlerini ertesi gtinU 
kabul etmcmelde ve bunlan battal 
sayrnaktadı r. 
Halkın znranna olan bn hareketin 

de\·amı hiçbir kanuni sehebe de da.
yanrnamahia olduğuna göre bunu ya. 
pan idarelerden i,Jn ta!ôihihini iste
mek haksız bir talep sayılmaz. 

B. FELEK 

Ankarada Bir 
Spor Toplan/ısı 

Ankara, 17 (TAN) - Ankara spor 
cuları bugün gürültUlü bir toplantı 
yaptılar. Mıntaka Reisi Ziya Ateş. bu 
toplantıyı bir müddettenberi alıp yü
rüyen dedikodulara son vermek için 
tertip etmiş ve klüp murahhasları ile 
beraber gazetecileri de çağım11ştı. 

Ziya Ateş, toplantının mevzuunu 
birkaç: sözle anlattı. Bundan sonra 
futbol Ajanı Danyal bir yı\ıık mesai 
raporunu okudu. Mesul murahhaslar. 
dan Orhan Şeref ve Hikmet düşün
celerini söylediler. Ajan, cevap verdi. 
Fakat, ikna edemedi. Konuşma 15 in. 
ci dakikada çığırından çıktı. Mütalea. 
lara şahıs isimleri karıştı. Reis, mil· 
dahaleye mecbur oldu: 
"- lçi yanıklar varsa, onu ayrı· 

ca tahriren bildirsinler. Bunlara ce
vap veririz.,, dedi. Ve münakaşayı 
şahsiyata dökenlerin bundan evvelki 
bir teşebbüslerinde (şapa oturduk· 
lannı) söyledi. Fakat, Güvcnçspor, 
Ankaraspor, Gençlerbirliği ve Altın· 
ordu murahhasları şu takriri vererek 
toplantıyı terkettilcr : 
"- Maksat haricine çıkılmıştır. 

Buraya icraatını beğenmediğimiz ve 
değiştirilmesini istediğimiz mmtaka 
işlerini görüşmeğe gelmiştik. Bize söz 
verilmediği için içtimaı terkediyo
ruz.,, 

Reis, takriri şahsi düşüncelerle ve. 
rilmiş saydı. Toplantı nihayet bul
du. 
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·.M.ahkemeler"cle 

Çarpışan .Vapurlar 
Davasına Türk 

Adliyesi Bakacak 

Johnny Weissmüller 
Nasıl Tarzan Oldu? 

Marlene Ditrich T azısın 
O Kadar Çok Seviyor ki ... 

Me,hur T arzanı tanımıyon yok tur. Ormanların vah,i delikanlı
ıı aslında gayet methur bir yüzü cüdür. Zaten artistliğe ba,layıfı 
da dünya yüzme tampiyonluğun u aldıktan sonra olmuttur. Jo
huny Weissmüller adlı olan bu iri delikanlı Amerikada yerletmit 
bir Alman ailesinin oğludur. 

Sinema dünyasının en çok ıevi len ve beğenilen artistlerindelt 
ri olan dilber Marlene Dietrich, Hollywood'un moda icat ede9 
falarından biridir. Marlene aklına estiği zaman, erkek pantal 
gezer, canı isteyince, Arap kıyafetine girer, arada bir de k 
lığını hatırlıyarak hakiki kadın elbiseleri giyer. 

Çanakkalede ltalyan bandıralı Copapino vapurunun batmaıile 
neticelenen deniz kazasının davasına dün İkinci Ticaret mahke
meainde devam edilmittir. Mahkeme, dünkü celsede ilk kararını 
vermit ve lıpanyol vapuru avukatlarının itirazlarına rağmen, bu 
davaya bakmayı Türk mahkemelerinin salahiyeti dahilinde gör
müıtür. 

Saat 11,5 da celse açılır açıJmaz, r
reis karan okumuştur. Karara göre, 1 
lıııpanyol Magalena vapurunun tica- Sıkısınca ret maksadile hareket ettiği ve bu-
nun da Çanakkalede ödediği rüsum-
larla ve kaptanın ilk sözlerile sabit 
olduğu anlaşılmıştır. 

Mahkeme, Ispanyol gemisi avukat
larının ileri sürdükleri Brükscl mu
ahedesi meselesini de tetkik etmiş, Is. 
panya hUk\lmetinin iştiraki §Üpheli 
görüldüğü halde bu muahedeyi de tct 

kik etmiştir. 
Fakat Magalena vaziyetinde bir ge

minin bu şekilde bir kaza neticesinde 
yabancı memleketlerde haciz altına a
lmamıyacğma dair bir kayda tesadüf 
edilememiştir. Mahkeme, netice ola
rak haczin kaldmlmasına ait olan ta
lebin reddine karar vermiştir. 

lspanyol gemisinin bu şekilde ha

ciz altına alınabileceği esasen Türk 
Deniz Ticaret kanununda da yazılı
dır. Bunun için mahkeme gemi üstün
deki haczin devamını kararlaştırmış
tır. Ayni zamanda da kazanın Türk 

ıularmda olması ve içinde de Türk 
malı bulunması dolayısile davanın 

Türk mahkemeleri tarafından görüle
bileceği de bildirilmiştir. Bu vazi
yete göre, lspanyol gemisi 100 bin ln
giliz liralık teminat verirse serbest 
bırakılacak, aksi takdirde mahkeme 
kararma kadar alıkonacaktır. Mah
keme, kabahatin Ispanyol gemisinde 
olup olmadığı anlaşılmadan gemiye 
haciz konamıyacağı hakkındaki id
dialan da kabul etmemiştir. 
Yakında ltalyan vapuru mümessil

leri ile hamule sahiplerinin açtığı e-
18.I!! zarar ziyan davasına da ba§}ana
caktır. Mahkeme, üç kişilik bir fen 
heyeti seçecek ve bu heyet kaza ma
hallinde bir keşif yapacaktır. 

, 
Esrarları 
Yuttu 

Topanede oturan Mehmedin öte
denberi esrar satmakta olduğunu ha
ber alan zabıta memurlan, dün ansı
zın evini aramışlardır.Mehmet memur 
ların evden içeri girdiklerini görünce 
derhal sakladığı esrarları toplamış ve 
hepsini ağzına atarak yutmuştur. Me 
murlar Mehmedi yakahyarak kara
kola götürmüşler ve ifadesini almağa 
başlamışlardır. Fakat aradan bir 
müddet geçer geçmez esrarlar tesiri
ni göstermiş, Mehmet birdenbire ken
dinden geçerek bayılmıştır. Bunun ü
zerine derhal doktor çağırılmış ve ilk 
tedavisi yapılmıştır. Mehmet evrakı 
ile birlikte dün adliyeye verilmiştir. 

Altı Kişi Bir Adamı 

Öldürdüler 
Balıkesir, (TAN) - Çağış na

hiyesinin Akyar köyiinden Ali oğ
lu Hurşit ile kardeşi Musa tarla
ya giderlerken, Murat oğlu Musa, 
kardeşleri Isa ve Dyas, Ahmet, 
Zeynel ve nyas önlerine çıkmışlar, 
Hurşit silahla öldürülmüştür. 

Bir Kamyon Devrildi, 

7 Kişi Yaralandı 

Johnny'nin tabii hayatta hiçbir 
vahşi tarafı yoktur. Iı.,akat çevik
liği, ağaçlara tırmanması, balık gi 
bi yüzmesi onu vahşi ormanla
rın adamı roltinU yapmıya en mü
sait insan olarak tanıtmıştır. 

Anlatıldığına göre, Johnny'nin 
Tarzanlığa başlaması gayet garip 
bir tesadüfle olmuştur: 

Bundan altı yedi sene evvel, Tar
zan filmlerini Nemo adlı meşhur 

bir İtalyan atleti çevirirdi. Bir gün 
Kaliforniya plajlarından birinde 
Johnny ve Nemo biribirlerini ta
nımıyan iki yüzücü halinde yüzmek 
te imişler. Bu sırada şehrin hay
vanat bahçesinden kaçan iri bir 
Goril bütün halkı ürküterek şeh
ri bir ba-ştan bir başa geçtikten 
sonra tesadüfen plaja gelmiş. Ta
bii bu maymun azmanını gören 
halk arasında müthiş bir panik 
başlamış. Orada Nemoyu gören
ler, artistin "Tarza.n filmlerini ha
tırlıyarak, maymunlara sahiden 
karşı koyacağım sanmışlar ve ona: 

- Yaşa Nemo!. Bu işin hakkın
dan ancak sen gelirsin, diye bağı
rışmıya başlamışlar. 

Zavallı artist filmlerde ancak 
maymun postuna girmiş insanlar
la güreştiği için, pek mUşkül bir 
vaziyette kalmış fakat yiğitliğe le
ke sürmemek için çaresiz Gorile 
karşı koymıya mecbur olmuş. 

Bu karşı koyuş Nemonun bir 
kolunun } kırrlmasi:c neticelen
m~tir. Bu sırada an
sızın halk arasından fırlıyan iri 
bir delikanlı, Gorilin yanna koşa
rak hayvana acayip bir şeyler söy 
!emiş. Goril birdenbire duralamı~. 
hiddeti yatışmış ve Johnny ile bir
likte denize girip yıkanmışlar. 

Johnny Weismüller'in Tarzanlı
ğı işte buradan başlamıştır. 

Bir Ana, Çocuğunu 

Kesti 
Balıkesir, (TAN) - Durak na

hiyesinin lsaalanı köyünden lsma
il kansı ve Mustafa kızı Fatma 
birdenbire çıldırmış, dört aylık 
çocuğu Ulkeri bıçakla ba§Illı vü
cudünden ayırmak suretile öldür
müştür. 

Aydında Teftişler 

Johnny WelssmuUer 

Donanma Cemiyeti 

TahvilCitı Piyangosu 
15 temmuz 1937 günü yapılan 64 

üncü keşidesinde ikramiye ve amorti 
isabet eden tahvil numaralarını gös
terir cetveldir. 

KEŞlDEDE İTFA OLUNAN TER
T1P NUMARALARI 

1218 1520 3096 4325 5708 6006 
7373 7598 8110 8392 8666 9195 

naRMtYE İSABI!."'T EDEN 
NUMARALAR 

İkramiye T.L. Tertip No. Sıra No. 

3000 3096 42 
100 4325 49 

U t>OUt> """-- 3 

10 4325 32 
10 3096 12 
10 3096 63 
10 1218 38 
10 4325 14 

5 4325 76 
5 8110 58 
5 7598 92 
5 5708 77 
5 8392 17 
5 6006 75 

Söylendiğine göre, Hollywood'un 
en serbest, en neşeli fııKat en faz
la kendisine hürmet ettirmesini bi
len, namuslu kadınlarından birisi 
Marlene Dietrich'tir. 

Marlene ne meşhur bir artistle, 
ne de büyük bir rejisörle evlidir. 
Kocası sinema ile alakadar işler 

gören, hiçbir şöhreti olmıyan bir 
Almandır. Kansının büyük şöhre
ti onu hiçbir suretle taciz etme
mektedir. Kan koca, Hollywood'un 
en mesut ve sakin ailesini teşkil 

etmekte, gayet bahtiyar bir ömür 
sürmektedirler. 

Marlene'in kocasına olan sevgi
sinden başka tüylü büyük tazısını 
fevkalade sevdiği söylenmektedir. 
Marlene'in birçok resimlerinde yer 
almış olan bu güzel köpek anlatıl
dığına göre, genç artistin hayatın
da biiyilk bir rol oynuyormuş. 

Hatta Marlene ekseri geceler kö 
peğile koyun koyuna yatmaktan 
bile çekinmiyormuş. 

SON 
Paırrls 

Seırgnsn 
. . 
SEYAHATİ 

10 Eylül Cuma 

Çelyo vapurile Venedik yo
lundan Ayrıca 

Venedik, Prag, Viyana, Peş-

te Bükretde 
Otel ve Yemekler 

Şimdiden 17 yer kapatıldı. 

1 

.___ 

Bugünkü Program 
Istanbul: 

Oğle nefiriyab: 

12,30: Plakl& ·ııırk 
12,50: Havadis. 13,00: 
Halkcvi gösterit kolu taraf 
bir temsil. 14,00: Son. 
Akşam Dt"şriyatı: 

Acele kayıt olunuz. 

Beyoğlunda NA TI A 
ı eıeron: q.q~l"ll 

18,30: Plakla dans musiki
5
s1• 

30: Konferans: Ordu Saylavı 
Sırrı Tarcan (çocuklara üç JJl 

20,00: Müzeyyen ve arkada,şl 
rafından Türk musikisi ve 

1 
şarkıları. 20,30: Ömer Rıza teşt 
dan Arapça söyl~v. 20,45: e 

T Urk musndsi ..;~ halk şs.f; .. _____________ (Saat ayarı) 21,15: Orkestra· e 

Nişan 
Muş Saylavı Bay Sami Muşun kızı 

Bayan Behice Sami Muş ile Beşiktaş 
eski Parti Reisi Bay Hasanın oğlu 
teğmen Ömer Faiğin nişanları Bay 
Sami Muşun Şişlide Güzin apartıma
nındaki dairesinde kutlanmıştır. Her 
iki tarafa saadet dileriz. 

Ajans ve borsa haberleri vel'I 
si günün programı. 23,30: si 
sololar, Opera ve operet parÇ 
23,00: Son. 

• 
Program OzU 

OPERALAR,OPERETLEJt 

Tevkif Edildi 

Bursa, (TAN) - Ziraat mekte
bi civarında eğ!enmeğe giden halk
tan bir kısmı geceleyin üstü açık 
bir kamyonla Bursaya dönerler
ken şo{örlin sarhoş olduğunu anla
mışlar ve kamyonu çılgınca bir 
sür'atle sevkettiğini görmüşlerdir. 

Aydın, (TAN) - Maarif Vekaleti 5 9195 16 
tiplere kamilen amorti isabet etmiş· 
lir. 

20,35: Viyana, Graz: Zi~ 
"Der Schaetzmeister" Spere tti' 
bir süit. 22 Roma: Dom ize " 
"El!Uir de l'amoler" 22.45 praı
sa dalgası: Mozartın operaıarJJl 

mesleki tedrisat umum müdürü M. 5 7373 5 sahneler. 
Bir kamyonun üzerinden muşamba 

çalarken yakalanan sabıkalılardan 

Muzaffer, Sultanahmet birinci ceza 
mahkemesinde sorguya <;ekilmiştir. 

Mahkeme suçlunun tevkifine karar j 
vermiştir. 

Bir müddet sonra da kamyon 
Kaynarca virajında devrilmiş, 
içindekilerin hemen hepsi yaralan
mıştır. Bunlardan 4 ü hastaneye 
kaldırılmıştır, diğer üçünün yara
lan hafiftir. 

RUştü, buraya gelip sanat mektebin- 5 5708 7 
de tetkikatta bulunduktan sonra An- 5 6006 35 
karaya gitmiştir. Nafia umum mü- Baladaki tertiplC'rin hizalarında 
fettişlerinden Besim, bir haftadan gösterilen sıra numaralarından mUte 
beri Aydın Nafia işlerini teftiş et-

1 
baki ayni tertiplerin diğer sıra nu· 

mektedir. maralanna ve 1520, 8666. No. 1ı ter-

İkramiye ve amorti bedelleri 22 
temmuz 1937 tarihinden itibaren te
diye edilecektir. Amorti bedeli beher 
tahvil için bir Türk lirası yirmi ku
ruştur. 

RESITAT.LER 
·leli 18 Peşte: Macar halk şaı e 

21 Varşova: Erika Morini I< 1' 
çalıyor. (plak). 22.05: Pra~ 
dalgası: Çek rapsodisi. 22.fi:J 
reş: Şarkı plii.kları. 

- Keşki ıglireş olmasaydı da, milletçe bu kadar 
söktüğümüzü görmeseydik. 

Diyordu. 
1 Saatlerce süren bir zevk ve eğlenceden sonra, 
kalplerinde samimi ve derin birer hüzünle dönenler, 
bu teessürlerini yenmek için akşam eğlencelerini 
>eklemediler. Yarm gelin gelecek ve düğün yatsıdan 
aonra bitmiş olacaktı. Gelini almak için gönderilen 
dünürler, Glinerin annesile, vergicinin yakın al-tra
basmdan bir kadın idi. Atlılar kalabalık değildi. !9e 
yanyanlann hemen hepsine yakın kısmı askerde idi. 
Ekseriyeti kırkını aşmış yaşlılarla on yedisine henüz 
gelmiş gelmemiş delikanlılar teşkil ediyordu. Ve kız 
tarafının şerefini muhafaza etmek için behemehal 
fazla atlı göndermek icap ediyordu. Bereket versin, 
3arutlulara, GülbekUn on dört yörlik atlısı gönderdi 
de, hepsi otuzu geçebildi. Dünürler, yaylı araba ile 
gidiyorlardı. Vardıkları zaman doğru, kız tarafından 
birinin evine indiler. Atlılar münasip evlerde konuk
ladılar. Orada düğün ayni tarzda devam ediyordu. 
Düğün sahibi Şeyh Efendi, mahut gaz tenekelerini 
ancak bal ve nar şerbetile doldurtuyordu. Fakat dü
ğüncülerin çoğu, Yörük atlısı olduklarından, bunla
rın niçin Akcinli ile doldurulmadıklan akla bile gel
miyordu. 

O gtin ikindiden sonra, düğün k8.hıyası gelip haber 
verdi: 

- Çeyiz yazılacak, kiminiz varsa buyursun! 
• Damadın mutemetlerinden Hacı Tahir Efendi ile 
diğer biri kız evine gittiler. Defter edilmiş esericedit 
kağıdı, divit, kalem getirildi. Dua oldu. Ve defterin 
başına besmeleişer!fe çekildi. 

Çeyiz yazılmıya başlandı: 
Iki takım "diizen,,. her düzen bir resin Uzerine f>n 

llZ üç yUz fındık altını dikilmls. arasına vakit ve ha
c göre küçük inciler, boncuklarla işlenmiş. Bir 
......... n .. her top. y1rmi iki tane fındık kadar küçük al
:m yuvarlakların arasına geçirflmi' on bir tane be-

şibirlik altından gerdanlık. , 
Bir altın "burma., her burma, fakfon, gümüş ve

ya altından yapılmış geniş belkemeridir ki, telleri 
burma olursa daha makbuldür. Uç gümüş, üç altın, 
bir elmaslı kolbağı. lki emlas yüzük, iki çift küpe. 
Biri salkım, biri akıtma, maa inci ari<alık. Bu, Jrula.k
tan düşmemeleri için, bir ince ibrişim üzerlne dizil
miş incili bir bağdır ki, iki Uçtan ve enseden geçerek 
küpelere bağlıdır. Bundan sonra çamaşır, elbise, ve 
eşyaya geçildi. Kilimler, halılar, seccadeler, döşek
cr yazıldı. Bakır mutfak takımı, prinç göbekli man
gal, bir ev için ne lazımsa hepsi vardı. Defter bitince 
(temmet) çekildi ve iki taraf altını mühüdiycrek, 
sandıklardan birinin içine koydular. Çeyizin bulundu
ğu oda kapısı kilitlenerek anahtarını Tahir Efendi 
aldı ve kapı aynca mühürlendi. G:dileceği gün açı
larak yfüdenecekti. Bundan başka iki yüz elli lira 
altın nakit para da vardı. Bu güvey tarafının verdiği 
elli lira başlığa karşılıktı. Kız tarafına verilen baş
lık yahut ağırlığın beş mislini nakit olarak kız, ge
tirmek mecburiyetinde idi. Hatta bazı defa. kız ta
rafı sonra beş misli karşılığını vermemek i<:in bu a
ğırlığın az olmasına <;alışır. Fakat Şeyh Efendi zen
gindi. Ali Efendi elliden fazla verseydi bile, sevgili 
torununun milrüvveti için karşılık vermekte tered
düt etmiyecekti. O gece teyze evinde kına gecesi var 
dı. Buna dünür hammlarla kız anası iştirak etmedi
ler. Adet dışında hareket etmek istemiyorlardı. Kı-
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zın akranı, akrabası, konukomşu teyze evinde top
landılar. Meşhur kınacı Kayabacı sureti mahsusada 
davet olundu. B141ına deve markalı top patiskadan 
bir örtme, kiraz oyalı bir çift yemeni, üç okka Ce
mali sabunu, iki çift ucu işlemeli çorap ve bir çüt 
postal hediyesi hazırlandı. 

Genç kızlar pulcuklu depleklerini, yavaş yavaş 
ısıtmıya, zilli m141alarını çıkırdatmıya başladılar. 
Deplekler dipsiz Çanakkale testilerine benziyordu. 
Uzerine deri kaplanmış ve iç kenarlarına def zilleri 
gibi küçük pulcuklar takılmıştı. Gelin, gündelik, kı
yafetle kadınların arasında dolaşıyor, ikram ediyor, 
her misafiri ayrı ayn ağırhyorken içeriki odadan 
bir mani makamı işitildi. Herkes sustu. Orta yaşlı 
bir kadın rastıklı kaşlarını kaldırarak ve avucunu 
yanağına dayıyarnk mani söylemiye b141lamıştı: 

uocağımız gürül gürül harladı,. 
"Ulkerimiz karşısında parladı., 
"Hangi iller gelip sana yalvardı:,, 
"Güzel (Ulker) kaç yuvandan gel bana,, 

C-relinin adı Ulkerdi. Kadın bunu söyleyince herkes, 
nüktesine hayret etti. Sonra Ulkerin öteye beriye 
gidip gelmesine kinaye etti: 

"Canım Ulker neye tcl8.ş edersin?,, 
"Odalara girip çıkar nidersin?,, 
"Konukomşu bak toplandı gelsene,, 
"Merak etme elbet yann gidersin!,,· 

Bu şakaya gülüştüler. Ulker utandı, tombul pej 
be yanakları kızararak, odaya girdi. Koşma.' ~ıı 
söyliyen kadının karşısına oturmak mecburı~etJrl 
di. Artık yeni gelini üzmek, kinayelerle, tcımıhle 

latif eler le kah ağlatmak kah güldürmek lazınıdl· 

Bir başka kadın hey hey diyip başladı
"Yıuvamın kuşıydı yavrum (Ulker)iın,, 

''Onunla geçerdi gecem, seherim,, 
"Aldılar elimden boş kaldı yerim,, 
"Gidersen Ulkeıim sensiz neylerim?,. 

"Emzirdim uyuttum, büyüttüm baktım •• 
"Başına boncuklu takkeler taktım,, 
"Derdine keyfine candan ortaktım,, 
"Evlfı.dnn gidersen nasıl gülerim?,, 

Şaka olduğunu bildikleri halde, bütün bisl:~uı 
leyan ediyordu. Ve Ulkcrin boynu gittikçe tıU. pı~ 
yor, nefesleri daralıyor, kudretten sürmeli kır 
!erinin dibinde hafif bir ıslaklık peyda oluyordtlcietf!J 

Odalar, sofalar, merdiven ayaklan, her yer uıı.JS 
bir sükut içinde dinliyordu. Bu sefer cvveJ...l{i ras 
kadın b141ladı. 

"Babanı uçurdum dünya yüzünden,. 
"Ben neler ummuştum tatlı sözünden. 
"Bak bugün anladım emme gözünden •• 
"Bırakmak istersin beni Ulkerim,, 

"Hey kızım ne var ki, iller evinde,, 
"Hiç olmaz dedim mi bir şey dedik te .• 

''Zarar yok sade sen bugtin sevin de 
"Arkandan ben ağlar eyvah eylerim,, 

"Nineye vefa var kuş'ar da bile,, 
"Kanadın kırmazlar yabancı ile., 
''Nineni bırakıp düşürme dile,. 
"Bak sana yalvarır açık ellerim!., ""') 

(Arkıt~ 
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lrAN 
G ·· nderk Gazete 

BAŞMUHARRI RI 
T Ahrnet Emin YALMAN 
ki~N'ın hedefi: Haberde, fi
r·· de, her şeyde temiz, dü-
Ust Sami • 
gaz~t . rnı olmak, kariin 
~o In!Va calısmaktır. 

Ga~d r~ö 

Mese~esi 

MESELELERi 

r··sti 

b l'i\.N gAt•eıı rru·· ... G . K"" .. .. .. 
ır Yıldan~:. ': .... azı oprusunun 

lal<) beri ınşaatııun durduğunu 
tere ~ nu teahhu mı sebebi olmak ü
Jlrojed~ ewe!ce köprü için yaptınian 
ihınu b 1~.nı hatalar mc\'cut oldu. 
hıt İ tı Yuzclcn beledi~·e ile mütcah. 
dıır..s rket n.rasmaa bir ihtilaf bulun-

""l!)Utıu bildirdi. 

ın~~ ihtilafın esasını, köprünün te
lltoje ~zı~arı teşkil f>ili:ror. Yapılan 
ltı"t .} e göre lm.zıldann boyu 15,40 

" re ol • · ısoııa . llla.l{ lazım. Halbuki .}·apılan 
llle.r~~Iarcıa bu boy lm.zığm kafi gel. 
ı· ıgı, belki 26 metreye kadar inmek 
r~ını geldiği anla .. ıhyor. Bunun Uze-

e siııket f · • 
l'ıık . enıu mesuliyetten korka.. 
~·or. 1~~aata devam etmekten çeldni. 
Celb t ıı bu vaziyet üzerine dikkati 

e tnek ist d"k ne e 1 • 

tele.r lediye Reis Vekilinin dün gaze. 
ki G e ~akı beyanatından anlıyoruz 
ı-,:f azı Köprüsüne ait bütün işler 
~ ıa V k. 

tere . e fıletinin mürakabesi altında 
ahh~an etmektedir. llıtilfıf ta müte
ğlt N şirketle belediye arasında de-

~- afıa Vekaleti arasındadır. 
l>ıla ııee şura ı muhakkak ki ilk ya.. 
~it tn :rojenin noksan \'e hatalı olclu
ılİJnd~d akkuk etmiştir. ÇünkU daha 
reye en temel {{azrlilarımn 18 met
Stınd~~l<arıtmasrna karar \'eritmiştir. 
da k• J ameliyatı bu boy lmzıklnnn 
k:ıt ~fi gelmecliğinl göstermiştir. Fa. 
l'afı b~ıkl.arın boynnu uzatmak, ma..~
lit. ~ lllılyon liradan fazla artrrabı
\lı .. , U fazla para,, ödememek için 

~ cut · 
~Ilı . ııroje dahllinde devamı ilti-
Jt.tı,,,~ıhnektedir. Halbuki bu şekil, 
.... •IJ.l\ .l ... ltl~.._ t " t.i w .... , ........... .s.u.- • 

Oıı lletiet>ler cloğurahilir. 
tı111 t u:ı 1!:in biz, Gazi Köpriisii inşaa
lıaı etkık etmek ve mevcut Uıtlliifı 
de\~ ederek, inşaatm fen dairesinde 

"ltı•nı t 
\'el{aı • . emin etmek üze.re, Nafıa 
l et t etınce alfıhlycttar bir fenni he
~ lıı ""kUinı teklif ediyoruz. Bu bi.i. 
tl\Ul: Uliyetı şu veya bu zat veya 
doğru ;:~'.e liilde.'llek miiml<ün ve 
l'tıak \' {;ıldir. Hata nerede ise bul. 
latıtet; 

1
1.unu dUzelterel• f{Öpriinün se-

1 teının etmek lftz1mdır. 

lJ • 
c:uıluk Mücadelesi 
lf·· 

•irıe ~fıın~t fiilen ucuzluk mücadele-
l'enı ıı::n~~ bulunuyor. Bir taraftan 
b%·e V alat rejimi, öte taraftan Da.. 
"ti, bu ~ki~inln içpazara alt teşebbiis. 
~esidir •Uı müdahalenin birer ifa-

8Utıhe · 
ticele:rf 1sı~ hu teşebbüsler mi.isbet ne. 
lı(!t~lu~ \erecektir. Fakat bizce ~ine 
lıaue k" llleselesini radikal bir tarzda 
l'at l>a:fi gelmiyecektir. Çiinkü ha. 
bı~ Olın alılığının kiikünde.n i7..alesi, \'e 
l"esıne 1~ komsu memleketler sc\i
ttull, lht~iıilmesi, etraflı \'e geniş bir 

lltı iş •Yaç gö teren bir meseledir. 
fltı <lah: hükumet el koymuşken, bu
~k (lah:Sa~lı bir yolda halle çalış. 
'l<tt 'lı.:· nıuhim neticeler verir Çü'n 1 "'-lll'kl • ] • 

i bir l el e hayat pahahlıb'l mese-
~"' bu de.kononıik sistem meselesidir 

lıt 'tın:~"al, o u,;~·eden göriip tet .. 
~. ııa gerektir. Hayatı ucuzlat. 
tıı;~i ~lıhğı icap ettiren bUtün lk. 
lrıllrnkiı~ epleri ortadan kalclırmakla 
1 .... d .. 
ttki}( \" Ur. Bu iktisadi sebeplerin 

"elettle" e ~hlili (le salô.hiyettar kim
~tııııı lçirıhltırekkep bir heyetin işidir. 

ıı:ı bir h hal at pahalılığı me.sele i
t'aftar1~ eyet tarafından tetkiki ta. 

"ı;ı. 

Almanyada 

'l1 Müzakereler 
tlj CarC't \' • 
b '>l'ılek Uz e klerıng vaziyetlerini gö-

tı, gö ~e Berline giden Türk 
rn r liey~tn~l;rıne devam etmek
e tllar bu tnızın tekliflerine Al-

vah aYrn yı· . . d 
l\ltrı '' v~rcı rnusın en sonra 
lı~l' aııl'an1~<'klenni bildirmişlerdir. 
ltı.a~t r 1 F' vereceği cevap Uzerine 

e ~k Rurdoğlu talimat al
karaya gelecektir. 

Arkadaşımız Sabiha Zekeriya Nevyorktan 

gönderdiği mektuplarda "Sokaktan gördüğüm 

Amerika .. seris:ne devam ediyor. Bu mektup

larda bugünkü Amerikanın İç manzarası çiziliyor 

NEVYORKTAN: 
(Yazıcılar kongrcsin de son celse) 

A merikadc, ilk yazıcılar kongresi, 1935 te Amerikan ya
zıcılar Bırliği tarafından toplanmıf. Kongreden evvd 

Amerikanın muhtelif yerlerinde mevcut serbest cemiyetleri Ame
rikan Yazıcılar Birliği birleştir.mi~, birinci kongryi meyd;na ge
tirmİf. Birliğin nizamnamesine g.öre, her münferit cemiyet kendi 
mahalli işlerinde serbest, umumı meselelerde federatlon'a bağ· 
lıdır. 

Birliğe, her mektebe, mesleğe, taraftar yazıcı girebilir. Fakat birliğin 
başlıca gayesi ki.iltürü muhafa:r.a, demokrasiyi boğan Faşizme karşı ser
best tefekkürü müdafaadır. Birliğe giren her yazıcı bu gayeyi kabul et
mis demektir. 

FANTEZi: 

,O.partk 

Yaşıyan 

Tavuklar 
- Geh geh, geh. geh, grh bill, bili 

bili ... Geh, geh, geh, geh, geh bili, bi
li, bili ••• 

Bu davetkar sesi neşeli cıvıltılar, 
gıdaklnmnJar \'e 1 anat çırpışları ta. 
kip ediyor. Sonra dokuz on ta\'uk, bir 
oka.dar piliç ve iki üç horozun teşkil 
ettiı;ri dalgalı, hnreketli ve rC'Jıldi bir 
küme yere seı·pilen arpa, darı ,.e nu. 
sırları bü~iili bir sürntle lmrsaklan
na dolduruyorlar. Sar.ki bütün gün 
çöplerini altüst ettikleri arsa<la, ve 
sabahtan akşama kadar durmadan ge 
ç.en zerze\'atçılarm, yemişçilerin se. 
petıerinden, küfelerinden öteberi sa· 
çarak yandaki arsadan dalın ldrli bir 
çöpliik manzarası arzeden sokakta 
~;yecek hiçbir o;C~ bulamamışlar. 

Jtorkanm beni bir köyden yahut 
~iftlikten bahsediyonım zannettiniz. 
Hayır, hayır! Böyle bir manzara gör. 
mek için köye, çiftliğe gitnıiye ne ha. 
cet. Bunun için Taksim ch•anrun en 
işlek caddelerinden birinin yanındaki 
sokağa sapmak kafi. 

Blrinci kongreyi müteakip cumartesi ve pazar akşamı yapılan son 
celseler, içtimai taharriyat mektebinin geniş salonunda toplanmı.ştır. 
Profesör Botkin'in "Regionalism" konferansından sonra muhtelif mu
harrirler "muharrir ve ilim" "Yazıcılar ve ispanya muharipleri" "Istik
bale bir bakış" "ilk Amerikan yazıcılarının bize bıraktığı miras" mev
zuları üzerinde konuştular. 

Avrupa ve Amerikanın birfok şehirlerinde ispanya İı,yanı 

Hem bu solcakta göreceğiniz tavuk. 
lan çiftlikte falan göremezsiniz. Ta,. 

vuk ehli hny\'anl:ır zümresine dahiL 
(lir amma ~anma yaklaşılınca hemen 
kaçar \'e tutması oldukça g\içtür. 
Halbuki bu sokağın tavukları okadar 
ehli ki nerede ise Venediğin St. Mark 
giivercinlcri gibi gelen g~enin omu
zuna ÇJkacaklar. 

Amma bunu tabii görmek ıazım. 
böyle nutuklarla tel'in ediliyor 

YAZICILARI ra~s~!~~ b~u7;:ar:, AM' ER 1 KA 
bulundugumuz me-
deniyetin bu .:af-
hasında ufak, ce
miyetin dışında 

Egosunu dinliyen 
indivüdüalist mu • · 
harririn vefat et
tiğidir. Muharri-

FAŞiZME KAR$1 
rin gayesi edebiyatı halka indir· 
mektir. Edebiyat, cemiyetin ve ha
yatın seyrinden uzak, yanız bir ta
biat tetkiki ve tefsiri değidir. Mu
harrir hayatta akseden her ha.di-

v.. A .. kiJOP 

ifade edebilir. Edebiyatın hu
dut ve çerçevesi yoktur. Siyasi 

NASIL MOCADELE 
EDiYORLAR? 

ilmi bir fikirde, edebiyat sahasın. 

dasüslübiresvapgiyinebilir.Siya-~ YAZAN: 
si bir nutuk ta edebi bir lisanla ya- ~ 

zııabmr ~ Sabiha Zekeriya ~ 
B u kongrede nazarı dikkati ~'""' 

celbeden yegane hadise §air Geich'in Duranty'ni.n, ve da. ayn telakki etmemelerini, kendile-
Troçkistlerin çıkardığı gürültü ol- ha birçoklarının komünist oldukla- rinin de ayni mevkide fikir işçileri 
muştur. Troçkistler, kendilerinin rıru bilmediğini, bunun böyle oldu- olduklarını söyledi. "Eğer entellek 
kongreye kabul edilmediklerinden ğunu öğrenmekle çok bahtiyar 0 _ tileller halka yaklaşmni< istiyorlar-
duydukları hırsı, kongreye kendi lacağını söyledi. Bunların komu- sa, kitapların ucuz çıkarılması için 
gazetelerindeki hücumlarile çıkar- nist olmadıklarını, fakat irticaa, mücadele etmeli ve kendi iktisadi 

mışlardır. Faşizme, harbe karşı komünistler- vaziyetlerini düzeltmek için de teş· 
Troçlcistlerin İspanyadaki irtica- le, sosyalistlerle, demokratlarla. kilatlanmahdırlar ... ,, 

kar vaziyetlerini tetkik eden ve birlikte müşterek bir cephe meyda 
bunlara cevap veren, Joseph Tree· na getirdiklerini söyledi. "Mister 
man,. ltalya ve Almanyada böyle Hansen, sizi mustarip eden, kon-
bir kongre tophyamayız, dedi. İçin grenin komünist olması değil, Mac. 
de her meslekten, komünisti, libe- Geish gibi, Walter Duranty gibi, 

rali, demokratı yanyana oturan bir Ogden Stewart gibi, Emest He· 
kongre ... Bunun içindir ki Faşiz- mingway gibi bUyük yazıcıların 
min ne İspanyaya, ne de yeryüzü- Faşizme karşı kat'i siyasi bir cep-
nUn hiç bir yerine yerleşmesini is- he almaları, ve bu hislerini halkın 
temiyoruz. Troçkistler, İspanyada önünde söylemeleridir. Sizi rahat-
Franko cephesini tutmakla, Faşiz- sız eden komünist teşkilatlanndan 
min aleti olmakla, halkla ve insan- ziyade biltUn Amerika yazıcılannın 
lıkla olan alakalarını kesmişlerdir. teşkilatlanmasıdır. Bir gün gazete-
Hiç bir müttehit cephede yer almı· nizin üzerinde "kiralık veya satı-
yan Egoist bir fikir istibdadı, an- lık" ilanını görmekten korkuyorsu 
cak Faşizmle birleşebilir. Eğer nuz.,, 
Troçkistler İspanyada muhalif ih
tiUil hareketi yapıp anarşistleri a
yaklandırınasalardı, İspanya hüku
metine yardım etselerdi, Faşizm 

muvaffak olamazdı. Bugün mütte
hit cephe, Faşizmin kırıp geçemi
yeceği en metin kaJedir. 

Kültürün muhafızı, yardımcısı, 

mUsecceli olmak sıfatiyle biz yazı
cdann vazifesi demokrasiyi müda
faadır. Çünkü onsuz kültür ola-

maz." 

K ongreye ikinci muhalefet te 
Warld Telegram gazetesin

den gelmiştir. Bu gazete de, yazı. 

cılar kongresinin bir komlini.st kon 
gresi olduğunu iddia etmiştir. Ga. 
zetenin muharriri Hansen'e, Brow-

dcr cevap verdi. 
Yazıcılar kongresine riyaset eden 

S iyasl münakaşalardan sonra 
muharrir Hayt, neşriyat ti 

caretinde hlkim olan "para kri
teryum" unun birçok istidatları, 

insan hayatını, enerjisini, kültürü 
ödürdüğünü, kitapçıların eseri bir 
cmtea gibi telakki ettiklerini, en 
kıymetli eserleri kenara atıp hal· 
kın kafasını uyuşturan macera ya
zılarını neşretmelerini, birçok ki· 
tapları satın alıp basmadıklarını 
tenkit etti. Mutavassıt 125 yazıcı 
arasında yapılan bir tetkike göre, 
bunlann senede 3,000 dolardan faz 
la kazanamadıklarını gösterdi. Bir 
çok muharrirlerin işsizlikten sürün 
melerini, açlığa göğüs germelerini 
men için, kJtapçılara karşı bir "kül 
tlir Unionu" yapılmasını teklif et
ti. 

Son söz söyliycn hatip Alsberg 
muharrirlere kendilerini işçilerden 

Kon~enin son celsesi~d.e, ed~ 
bıyatm halka indırılmesı, 

muharrirlerin ikt:ısadi selametini 
temin için organize edilmeleri, Fa· 

şizme karşı süratli ve şiddetli bir 
harp açılması, daima bir sanat ce· 
miyeti ve güzel sanatlar bUrosu 
teşkili, hürriyeti kelam da dahil ol
duğu halde hürriyetin müdafaası, 

sansilre karşı mücadele, siyasi malı 
kCUnların tahliyesi, grevlere, Ame

rika.ya hariçten gelen muhacirlere 
karşı gösterilen tazyiklerin kaldı
rılması, Fa.şist ve yarım Faşist 

memleketlerdeki antifa§ist mah. 

kftmlann tahliyesi, Çin mahkfun· 
ıannın hürriyeti, yazı cürUmlerin 
den mahknm olanların tahliyesi, 
Amerikan mektep kitaplarına Fa
şist ideolojisinin girmesine müma· 
naat kararları verildi. 

Kongre ayrıca Şikagoda grevci
lerin öldürülmesini şiddetle protes 
to etti. 20 Haziranda Madridde 
açılacak olan beynelmilel yazıcılar 
kongresine New - Republic mec
muasının başmuharriri Malcoln 
Cowley Amerikan yazıcılar namına 

murahhas tayin edildi. 
Edebiyatın halka indirilmesi için 

düşünülen tedbirler de, kitapların 
ucuzlatılması, halkla muharrirleri 
birleştiren serbest içtimalar yapıl
ması, bu içtimalarda muharrirle 
halka serbest münakaşa imkanla
rı verilmesidir. Ticaret gazetelerin 

de serbest yazı yazamıyan muhar· 
rirlere de, sol, müterakki, demok
rat, ve işçi gazetelerinde yazı yaz
ma imkinmın verilmesi konuşuldu. 

A merikan yazıcılar kongresi 
1937 kongresini kaparken, 

reisliğe iki sene mUddetle Holly
wood'un Humorist ve antifaşist ya 
zıcrsı Donald Ogden Stew'art'ı ta
yin etti. Yedi kişiden ibaret olan 

ikinci reisler arasında da şair Ar
chibald mac Geish, romancı Upton 
Sinclair, Ernest Hemingway ve di
ğerleri vardır. 

Kongre delegeleri bu sene mu
vaffakıyet kazanan beş esere mü
kafat vermeği kabul etmiştir. Bun 
ların beşi de içtimai eserlerdir. 
John Das Passoos'un "Büyük Para,, 
Joseph Treeman'm "Amerikan tev. 
ratı" şiir kitaplarından Carı Sand
burg'un "Evet, halk", dramlardan, 
John Howard Sawson'un "Yürü
yen şarkı" siyasi eserlerden, Van 
Uyek Brook'un "Yeni 1ngilterenin 
çiçeklenmesi" esE>.rleri 1936 senesi
nin bliyük mUkafatım kazanmış
lardır. 

Kongrenin yeni reisi kongreyi 
şu cümlelerle kapadı: Amerikan ya
zıcılar birliğinin gayesi irticaa, is
tibdada karşı demokrasiyi muha
faza, Faşizmin Amerikaya olduğu 
gibi bUtUn dUnyaya yayılmasına 

karşı mücadele, Amerikan yazıcıla
rına ait iktısadi, içtimai, siyasi u

mum meselelerini halletmek ve on
ları müdafaa etmektir. BlitUn bu 
gayeler, ancak mlittehit bir cephe, 
bir fi~ir ve his birliğiyle realize e
dilebilir. 

A merikan yazıcılar kongresin 
de, Amerikan fikir ve his 

adamlarının şuurlu bir birlikle, Fa 
şizme, irticaa, harbe karşı açtıkla
rı mücadele, bütün dünya yazıcıla
rının, hepimizin açtığımız ve açaca 
ğımız mücadeledir. 

Hakikatleri ve tehlikeleri halk
tan saklamak, tarihe ve insanlığa 
karşı yapılan en büyük cürümdür. 
Muharrir, bugünün muharriri, va
kıa haline gelen Faşizm, irtica ve 
harple karşı karşıyadır. Bir harp 
sonunda harp edebiyatı değil, bir 
harp arifesinde harp dUşmanı, Fa
şizm düşmanı bir edebiyata ihtiyaç 
var. 

Müttehit cephe, yalnız mahalli, 
milli değil, beynelmileldir. Bütün 
muharrirler, bu dünya cephesinde 
birleşip beraber dövüşmek mecbu
riyetindedir. Amerikan yazıcılar 

kongresinde muhtelif partilere men 
sup yazıcıların ayni dava etrafında 
toplanmaları, İspanyada beynel
milel cephede dövüşen yazıcılar, 

ve neferler gibi birleşmeleri, bütUn 
dünya yazıcılarına şuur verecek 

kadar kuvvetli bir hadisedir. 

Çiinkü yumurtadan çıkar çıkmaz ilk 
civcivlik günlerini, herhangibir teh· 
likeden korunmak için, daracık yaya 
kalı'hrımınm yan mı kaplı~·an porta.. 
tif kümeslerinde geçirdilden sonra 
biraz irllenir irilenmez bısan ayağl 
alt:ıncfa dolnşmıya başlıyorlar. Mahal
lenin kedi köı>ekleri ile de aralan çok 
iyi. Ah, ne de olsa beraber büyüyor, 
kardeş gibi sevişiyorlar. 

Hem ma.5allah cins hay\'anlar. Her 
gün yumurtluyorlar da. Taze yumar• 
taya ihtiyacınız oldu mu hiç kork. 
madan, şüphe etmede.n alır kullana.. 
bilirsiniz. Kimden mi? Kapıcı ma. 
da.m(lan. Tavuklar onun. 

Ya bu hn:rvanlann ktimesi nerede 
dh·e merak ~ı ettiniz? Daha. neler. 
hiÇ Taksim gibi şimdilik en yeni ve 
modem bir mahallenin civannda ya.. 
şıyan tavuklar kümeste yatıp kalkar 
mı? Onlar da apartnnanda oturuyor
lar. Vallahi aJay etmiyor.um. Kapım 

madam onlara apartımanın bodrum 
katım tahsis etmiş. Kapılan ayn. 
Kaldırımla a:rni sevi:redeki küçük. 
parmaklıklı ı•;ncereden. kolaylıkla gi
rip çıkıyorlar. 

Yalnız, ya dairelerinde banyo ve 
tu\'nlet yok ~·ahut ta kapıcı madam 
onlara bu gibi yerlerin ne için ''e na. 
sıl kullanılacağını öğretmemiş ve ba. 
insan gibi npartımanlarda oturup so
kaklarda dola5an tavuklar bu cihet. 
ten tamanıiyle hayvan kalnuşlar ... 

Artık soka,,;.m aldığı manzarayı 

tahmin edersiniz. 
nu pislikleti ya!;'lllurlar silip süptL 

rüyormuş. Amma aksi gibi bu sene 
de havalar öyle kurn.~ı: gitti ki! 

Beyza Birson 
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Feri köy Mezarlığında 
Susuzluk 

"Eskiden Ti.ırk mt-zaı lıklannın b~ 
Kımsız ve ıhtimamsız kaldığından Şl• 
kfı.yet ederek, şimdı lstanbulda tam 
ihtimam gören bir asri mezarlık var: 
Feriköy mezarlığı.. Bir çoo aileler 
burada muntazam aile kabirleri VÜ• 

cude getirmiye, ağaç ve çiçek yetiş
tirmiye kıymet veriyorlar. Ne çare 
ki, su yok. Buraya terkos tesisatı ya
pılması ve sulanması büyük bir f e
dakılrlığa ihtıyaç_ göstermediği hal· 
de, belediye bunu bir zihniyetle: "ev· 
vcla diriler, sonra ölüler,, dedi. 

Senelerdenberi mezarlıkları ihma
le uğramasına ve bir çoklarm:ıı izi 
bile kalmamasına sebep olan bu çir
kin zihniyet hala devam edecek mi ? 

Belediye, bu işe alakası olmadığını 
bir taraftan asfalt bir yol yapmak 
suretile göstermektedir. 

Feriköy mezarlığındaki terkos va
ziyetinin tetkikine de bir çare bulun
masını, şehir işlerine ~laka ve hirn
metlerile hep"mizin minnetimizi top. 
lıyan Belediye reis vekili Bay Şük
rUden dilerim.,, 

0.T. Y. 
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Niyazi Hakkı Rasih Rebii 

Mili .A 

ı Taliım 
Belgrada Giderken 
Hangi _Oyuncularla 
Tertip Edilmeli? 

<Yazan : Eıref Şefik) 

B e1gratta Yugoslav m illi 
takımına kartı oynıya

cak milli takımımızın ne fekil
lerde yapılabileceğini tetkik e t
mtık üzere bu yazıya ba,lıyo
r um. Şahsi kanaatime uygun 
gelen muhtelif kadroları göz
d en geçirirken, yalnız çağırı
lan butbolcüler üstünde hesap
l ar yapacağım. Çağırılmamıf o
lanlar hakkında hüküm yürüt 
meği bu bahse ait görmedim. 

Mademki, Yugoslavlara çıkabi
lecek kadromuzu bütün ihtimam
l ariyle hesaplıyacağız. Evvela r a
kiplerimizin evsafını kısaca hüla-
11a edelim. Bu yol bizi daha kolay 
neticeye çıkarabilir. Bu suretle Yu
goslavlara göre daha elverişli ge
lecek takımı bulmak kolaylığını ev 
velden ortaya atmış oluruz. 

/ On ay evvel yerlerinde uzunca 
müddet gördüğüm Yugoslav fut
bolü; benzeyiş fübarile A vustur
yadan ziyade Çek oyununa yakın
dır. Açıkların uzun pas aldıkları 

vakitler kaleye girişleri nadirdir. 
Şiltleri ekşeriya üç orta tecrübe e
der. Gol atac.ak mesafeler içinde 
dahi çok kere golü daha pişirmek 
için kısa paslarla geciktikleri gö:. 
rülür. Takım oyunculannın bırak
tıkları umumi tesir süratliden faz
la yavaştır. 

\ 

B elgrad oyuncularını Zagrep 
futbolcülerile milkayese e

dersek, Zağreplilerin daha ateşli 
ve seyyal olduklarını görürüz. Bel
gratlılar maça başladıkları tem
poyu, oyunun cereyanı ne olursa 
olsun, değiştirmeden devam etti
rirler. Zagrepliler hislerini, heye
canlarını oyuna katarak oynar
lar. Yani zaman zaman parlayışla
rı sönüşleri olur. Tempolarının a
yarı maçın cereyanile alakadardır. 
Rakiplerimizin korkulacak taraf
ları, paslannm isabeti ve oyuncu
larının yerlerini kaybetmemeleri-

dir. Hasımları nekadar büyük fırtı 
na koparırsa koparsın, Yugoslav 
takımını allak, bullak edip paniğe 
doğnı sürükliyemez. Altı gol ye
seler yine temkinlerini bozmazlar. 

Topların Ustüne canla. başla koş
tuklarına sık tesadüf olunmaz. Ya 
ni topu anyan, zorla bulan şekilde 
oynamazlar. Yer tutarak, topla
rın kendilerini bulmnı;ını temine 
calışırlar. Bu halleri, çok canlı ve 
heyecanlı rakipler önlinde onların 
f'kserıya kusurunu teşkil eder. Çün 
kil topların peşine arayıcı fişeği 
gibi düşen seri rakipler, onlar bek
lerken çok defalar işlerini görmüş 
olurlar. 

H iicum hatlarının üç ortası epey 
tecrübe görmüş ve biribirleri

Jc rabrtalan vasattan epey yüksel
miştir. Esasen tehlikelerin çoğu
nu onlar hazırlarlar. Ve neticelen
d"rirler. Hafbek hatları gürbüz ve 
paslarını şaşırmazlar. 

İşte bize çıkacak takımın umu
mi evsafı budur. Şu tarifimde ha
ta etmediğimi, diğer ecnebi mü
nekkitlerin de Yugos~v futbo
IUnün meziyetleri ve kusurlarını 

.ayarlarken kullandıkları elimle-

Ierden anlıyorum. 
Bu kıratta bir takıma karşı çı

karılacak çocuklarda aranacak 
hassaların başında, sürat ve didin
me gelir. Süratli ve mücadeleci 
bir takım yapacağımıza göre. ço
cukları ilk tertipte şöyle diziyo
rum: 

Cihat - Faruk, Hüsnü - Eş
fak, Hasan, M. Reşat - Niyazi, 
Hakkı, Rasih, Fikret, Rebii. 
Şimdi bu takıma çağırılan bazı 

oyuncuları neden koymadığımı i
zah edeyim: 

Evvela, 1stanbuldan çağırılan 
bütün oyuncuların milli takıma gir
meleri şartile çağırılmadıklarını 
düşünüyorum. Malum ya bir de ls
tanbul muhtcliti yapılacak ve Bel
grat muhtelitine karşı oyniyacak
tır. Burada hem Zağrepli hem Bel
gratlı oyuncularla çıkacak olan 
Yugoslav milli takımını hesaplıya
rak bizim takımı yapıyoruz. Zağ
repli ve Belgratlı oyunculann da 
ruhi kalitelerini yukarıda bildir
miştim. 

K aleci olarak, Cihadı asabı 
daha hırpalanmamış oldu

ğundan ve kırışık vaziyetler hari
cinde, düzgUn çekilen şütleri daha 
sağlam ~akahyabileceğini sandı
ğımdan koydum. Yugoslavlar bo
ra gibi oynamadıklarına göre, çe
kecekleri şiltler karışık zamanlar 
da pek değildir. 

Müdafaa hattından Yaşan, Fa
nık'un solda sağdakine nazaran 
ancak yan oyununu tutturabilece
ğinden feda ettim. Faruk gibi kü
çük murabbalarda her müdafiden 
daha çabuk davranan bir bek Yu
goslavlara karşı panzehirdir. Ya
şar solda kendi oyununu oyniya
bilseydi. HüsnU ile arasında tered
düt edebilirdim. Şu halde, Hüs
nü gibi canlı ve sert çıkışlı, fad<at 
dönüşleri biraz zayıf müdafiimizin 
yanma yalayıcı bir oyun oynıyan 
Faruku vermekle her ikisinin ku
surlarını arkadaşının me.ziyeti ile 
örtmüş olduğumu sanıyorum. 

M uavin hattının sağ tarafın
da Eşfnk sürati ve isabeti 

ile lazrmdır za.nmndayım. Karakte
ri itibarile çok mücadelecidir. Hü
cum hattında en münasip mevki 
olan sağiç yerinde Hakkı daha 
düzgün ve şiddetli olduğun

dan Eşfakın sağ muavin oynaması 
akla daha yakın geliyor. Ortaya 
Ankaralı Hasanı koyduğumun se
bebi, Rızadan daha hücumcu olu
şundandır. Rıza Belgrat muhteliti
ne karşı merkez muavin yerinde 
biçilmiş kaftandır. Zira. Belgratlı
lar milli takımda bulunacakları ta
bii olan Zagreplilerden daha birte
viye oynarlar. Rızanın müdafaa 
kabiliyeti Hasandan daha istikrar
lı olduğundan Belgrada onu, Hasa
nı da ancak mütemadi hücum oyu
nile kazanabilmemiz ihtimali olan 
Y'llgoslav milli takımına karşı koy
dum. Sol muavin M. Reşat için söz 
yoktur. Sol muavinliği bilhassa 
bu sene batapu ve hakkile ele ge
çirmiş olan M. Reşat her iki takım
da da oynar. 

-~l 
Faruk Hüınü 
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Cihat Hasan 
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Eşfak 

H Urum hattının sağında Ni
yaziyi Ankaralı Selimden 

daha münasip görüşüm, Niyazinin 
milli takım tecrübelerinde kale ağ
zında Selimden daha ani görünü
şündendir. 

Sağiçtc Hakkı, gözümüzü dol

duruyor. lç mühacimler geride ya
n muavin oynadıklarına nazaran 
Hakkı ileri geri oyunda birinci ter 
tipten oynar zannedt~rim. İzmirli 

Saidin gerilerdooi manevrası ve 
şiltlerinin kuvveti Hakkı dcrccesin 
de görünmüyor. Mukabil taarru
za kalkarken umumi vaziyeti kav

rayış ve süratle beşleyiş bakımın-

rAN 
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K omachi, bu gece yüzüncü 

gece, dedi ve ipek kadar 
yumuşak siyah saçlarım küçük el· 
lerile düzelterek bahçeye çıktı. Ma 
vi gökyüzünde daha gündüzden 
solgun bir ışıkla titriyen ince ayın 
hayali, semaya çöken ai<şam ka
ranlığı ile beraber parlamış, şim

di bahçenin beyazlaşan yolları u: 
zerine tomurcuklanan yemiş ağaç
larının kıvrımlı gölgeleri ile nakış
lar işliyordu. Komachi, tahta san
dallarını kırmızı lake köprünün ü
zerinde tıkırdatarak çiçek açmış e
rik ağacının altındaki oymalı ka
napeye yürüdü, ve: 

- Bu, yüzüncü gece, diye tek
rar etti. Yüzüncü gece ve baharın 
ilk gecesi. Fakat ben baharın bil· 
tün çiçeklerinden daha güzelim. 
Benim aşkım Shosho, ta uzaklarda 
ki sarayından doksan dckuz gece 
siyah yağmurların, beyaz duman
ların, ve büyük kurşuni rüzgarla
nn arasından geçerek oymalı ka
napeme keskin ve parlak bıçağı ile 
küçük bir işaret oymaya geldi. Bu 
gün yüzüncüJ;ece. 

B ir gün Shosho ona: 
- Ta uzaklardaki evim

den buraya kadar senin aşkın için 
geldim Komachi, demiş ve Koma
chi de ona : 

- Doksan dokuz gece bu bah
çeye gelir de şu oymalı kanapeye 
bir işaret koyarsan, yüzüncü gece 
bana aşkından bahsedebilirsin, di 
ye cevap vermişti. t 

Komachi, badem çiçeklerinin 
yaprakları kadar pembe parmakla
rını kanapenin üzerinden geçire
rek çentikleri saydı. 

- Bir, iki, üç, dört ... Tam dok
san dokuz. Doğrusu büyük feda
karlık! .. Shosho benim bir emrim 
üzerine doksan dokuz gece buraya 
geldi. Ben ae onu karşılamak için 
bu gece sandığımdan, şafaktaki bu 
lutlar kadar beyaz, gUllerin üstün
deki buğular kadar yumuşak, çi
çekli elbisemi gül ağacı .sandığım
dan çıkar(l.rak giydim. Elimde cen
net kuşlarının beyaz tüylerinden 
yapılmı t>uyuk yelpazem var. \i e 
benim kadar genç ve ince ay, ki
raz dallarının tepesinde kıvrılıyor. 
Şimdi Shosho, keskin ve parlak bı
çağı ile kanapemc son çentiği yont 
maya gelecek ve güneş batarken 
pırıldayan ilk akşam yıldızından bi 
le güzel olan Komachiyi çiçek aç
mış erıik ağacının altında bulacak. 
Amma baharın ilk ge~si ne ka
dar soğuk oluyor. Shosho gelince
ye kadar bahçede dolaşayım. Ve 
idiçUcük tahta sandallarını kırmı
zı lake köpriinün ü1.erinde tıkırda
tarak yürüdü, yürüdü. 

A y, kızrl bir kor gibi yana ya 
na kiraz ağacının arkasın-

dun da Hakkının üstün olduğunu 
tahmin ediyorum. 

Fikreti içe koyduğumun sebebi, 
son zamanlarda muavinlik vazife
sine de oyununu epey yatırdığından
dır. Kale önüne gidecek olukta bu· 
lunması şiltlerinin isabeti itibari
le de daha muvafıktır. Fikret açık 

ta oynadığı zaman, kale ağzına 
kıvnlmak ve yer değiştirmek iti-
yatlarını takımının son mecburi
yetleri yüzünden epey kaybetmiş 
göriinliyor. 

R ebiiye gelince: vakıa bu o
yuncu Güneş takımının sol 

içinde olduğu vakit hücu';nu ya-
pan ve tanzim eden futbolcüdür. 
Fakat kannatimce mütemadi hü
cum oyniyacak yukan daki gibi bir 
milli takım hiicum hattında açık
ta daha dayanabilir. 

lçerde oynarsa ilk devre hızlı 

bir oyunu sürüklerse ikinci devre
de süt kudretini ve isabetini 

kaybedebilir. Esasen Fikretle Ra
bii usta oyuncular olduklarından 

yerlerini icabına göre değiştirerek 
tc oyniyacaklarından ikisi de za
man zaman içte zaman zaman dış
ta çalışacaklardır. Maamafih oyu
n un birinci devresine Rabii iç ve 
Fikret dışarda başlanıp, yarım sa
at sonra yer değiştirmek de ka
bildir. Bu şeki lde takımın tarzı de
ğiştirilmiş ve rakiplerimizin oyun
culanmızın tarzlarını kavramaları 
güçleştirilmiş olur. 

:························· 

f
: Japon Hikc1yesi f 

: 
$ Çeviren : f 
• B . • t eyza Bırson : 
: ...... ~ ................. : 
dan bakarak kaybolmuştu. Ko
machinin soğuktan titriyen elleri
ni, ipek elbisesinin uzun kolları bi
le ısıtamıyordu. 

- Acaba Shosho doksan dokuz 
gece gelip te yüzüncü gece gelmi
yecek mi? dedi. Amma muhakkak 
gelir. Çünkü Shosho cesurdur ve 
Japonyanın en güzel kızı Komachi
dir. Benim bir emrim üzerine tam 

yüz gece bahçeme gelmiyecek bir 
tek Prens yoktur, Amma keşki alt 

..-nırı::. a'Al!A. d~iın "RliHin ı.. .. -::
Jcri beklemek ne kadar uzun sür
dü. 

Ve minicik tahta sandallar kü
çük kırmızı köprUnün üzerinde 
tıkırdadı, tıkırdadı. 

Y ıld~zlar sönmiye, Ş"Ök~zü 
agarmıya ve yemış agaç

larmın arasındaki yol kurşunileş
meye başlamıştı. Komachi: 

- Onu niçin bu kadar güç bir 
imtihana soktum diye, hıçkırd. 
YHz geçe çok uzun zaman. Belki 
artık yüzümün güzelliğini bile u
nutmuştur... Şafak soğuk. Çiçek
ler üzerine çiğ yağıyor. Fakat i
pek elbisemin uzun kolları gözyaş-

Atletizm 
Şampiyonluğu 

İstanbul atletizm şampiyonluğu 
müsabakaları 15 Ağustos Pazar 
günü Kadıköy stadında yapılacak
tır. 

Bu müsabakalar Balkan oyunu
na gidecek milli atlet takımını seç 
miye yarıyacak mahiyette olduğun 
dan diğer senelere nisbetle çok mü 
him olacaktır. Bu şampiyonaya 
memleketin bütün atletleri davet 
edilecektir. 

Moda Yarışları Çok 
Parlak Olacak 

25 Temmuz Pazar günü Modada 
yapılacak olıın deniz yarışlarının 

fe\'kalarle muhteşem olması için ça 
hşılmaktadır. 

Moda denizcilik klübü tarafın

dan tertip edilen bu yarışlara İk
tısat Vekili Celal Bayar riyaset e
decektir. Yarışlardan sonra gece 
Ankara ve Günv:,·su vapurlarile 
deniz klübünde balolar verilecek
tir. Gece eğlencelerinin muhteşem 
olınası için sureti mahsusada Al
manya.dan getirilen maytaplar ya
kılacak ve bu gece şimdiye kadar 
İstanbulda görülmemiş derecede 
zengin geçecektir. 

Gündüz yapılacak yarışlar arası
na bilhassa halkı a lakadar edecek 
birçok yeni müsabakalar ilave edil
miştir. · 

YUZU NCO 
GECE 

larımla n:ılandr. Sevgilim ne za.ınalS 
gelecek? 

Yüzüncü defa kırmızı köprUdeJJ 
geçerek enk ağacının altına doğ· 
ru yürüdü. O ne? Kana penin ya· 
nmda bir gölge vardı. Shosho ı<ell 
kin ve parlak bıçağı ile kanapeY8 

son çentiği yontuyordu. 
- Shosho, Shosho ! Bu tam yii· 

züncü gece. Neden bu kadar ... 
Komachi sözünü bitiremedi. f· 

pek elbisesinin uzun ve bol kolları 
içinde biribirine kenetlenen elleri 
tutmuş. küçük 'mlbi korkudan a.· 
teş kesilmişti. 

Shosho doğrularak: 
- Evet, bu yüzüncü gece, dedi· 

Doksan dokuz gece öğle giıneşiniıı 
altında pirinç tarlalarını geçerelt: 
akşam olurken göl *enarlnrınd3 

-l'.Ürilvc.r:ek. v ha.zan ıneht.anlı. ~ 
zan yıldızlı, oazan da kaj)karan 1 

gecelerde tepeleri tır~f.Virak bura• 
ya geldim; oymulı kanapene iste
diğin işaretleri oydum. Ve doksaJl 
dokuz kere sarayıma, tam tekrar 
yola çıkmam lazımgelcn saatte d6Jl 
düm. 

S onbahar yaprakları ayaidtı.• 
nmın altında sararıp bufll 

şurkt'n giizel Komachiye şıirJet 
ya1.chm. Yağmurlar iistümü öı~~cr; 
ken dünyada Komachiden guıe 
kız yoktur dedim. Koma.ehi beniııt 
olacak. Ayaklarım ilk karlar uıe-
rinde izler bıraktığı zaman kalbi~ 
onun eşsiz güzelliği ile dolu id·ıi 
Fakat artık göl üstündeki sisler gı 
tikçe soğuklaşıyor; yüksek tepe
lerin keskin riizgarları nefesin1i 1'6 

siyor; yorgun bacaklarım ovaJaı1 
aşamıyordu. il• 

Doksan dokuzuncu gece vücud 
mü yakan ateş kemiklerimi eze~" 
ken, yollarda scndeliyere~ yUri.l; 
düm ve kanapene bir çentık dall t 
yonttum. "Arlık kış bitti. karla,, 
eridi, bahar ı?eldi, yann son gec~. 
dedim. "Fakat yollar her zaJI'ln r" 
dan daha ıuzun. Komachi çok JI'l·~· 
hametsiz. Onun güzelliğine olan 1 

6 
madı uğuruna doksan dokuz g;t. 
yürUmekten belim büküldil, dag/'. 
n aşmaktan vücudüm ihtiyar 3 

dı.,, 

O ğle üzeri, gittikçe uzııY;; 
yollardan sendeliye sen Jl' · ıe liye sarayıma ulnştım ve dıtı tel< 

mek ~çin biraz uzandım. Fnka.t c• 
rar yola çıkmak zamanı g~lin~e) J\6 
rimden kalkamadım. Derılerı~ il' 
miklerimin şeklini almış, kniblJlltl· 

JI'llŞ artık çarpaçak hali kalJI'lR ·U· 
Yorgun vücudüm(): "Bu gece ~
züncü gece". dedim. "Güzel~er ğıL' 
zeli Komachi çiçek açmış erık \ııt 
cının altında seni bekiylor." fıı •tı 

.. d.. b l ~ .,e g.C1) vucu um u yorgun uga • ...,.,, 
Jd!W 

dayanamadı. Onu kara topra. Jlş 

rahat kucağına bıraktım ve 59 

onsuz geldim Komachi. ııt" 

Shoshonın ruhu, keskin ve PııP" 
lak bıçağını oymalı kana.peye :c;tJ• 
llarak kollarını sevgilisine ı.ıı 
Fakat Komachi ellerini yliz_iltl~ıı.rı• 
patlı ve çiçek açmış erik agaÇ ıgııı 
nın ince dallarını titreten çı 
haykınşlarla sar~na kaçtı. 
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Yazan: 
Suat Derviş 

• • 
Trenimiz Da 

ğıstan hududu
na girdikten 
birkaç zaman 
sonra Dağıstan 
lı yol arkadaşı 
ınız Mehmet 

~ ve l&r trenden indi. 
tılaıııa tın bir kadın onu kar-
bllt;ı[~!~?llşti. Esmer, kartal 
ltle1tr k Jlk profilli ve ciddi me 
~a.11 onuşuıurken yüzde yüz 
\> ı... ' ve erkek 0"la, lıleJı cesaretli olan 
?ii.tıce h ınet, sarışın kadım gö-

• MOSKOVA • 
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TAHRAN 
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En Bahtiyar Kediler, Bayan 
Mediha nın Evindekilerdir 

B ayan Mediha; kucağında sekiz kadar mini
miflli kedi ile odadan içeri girdi. 

- Bakın ıunlara rica ederim, diyordu, ne gü
zel, ne tatlı ,eyler değil mi? Ve ilave etti: 

- Hepsi de Ankaradır .. Bayılırım Ankara ke; 
disine! .. 

1stanbulun en tanrnmlf kedi meraklw ile kar§I 
karşıyayım. 

Bayan Mediha: 
- Ben, yalnız kedileri değil, bUtUn hayvanlan 

severim, diye söze bqlıyor. Fakat asıl merak sar. 
dığrm hayvan, kedidir. 

Kucağındaki kedileri göstererek sözüne devam 
ediyor. tl>i kııa?~cannıdan bir genç kız 

l'ıır durnı · Ve sonra da tren du
!'ıın !" S aı bizi tanıftırdı: "Ka
lıın onra da 
ı._.a. tirerek s . genç kadının ko
~r. evınçle gardan uzak- Kalkaı tiplerinden bir karı - koca 

- Yirmi tane idiler. Komşular elimden ala ala, 
sekiz tane kaldı. Bende kedi sevgisi; çok eskidir. 
Kendimi bildim bileli; nerede bir kedi görsem he
men okşamak isterim. Tırmalanmak, ısırılmak pa. 
hasma da olsa.. Baytar Santuru tMırdınız .değil 

mi? Birkaç sene evvel öldü. O benim kedileri ne. 
kadar delicesine sevdiğimi yakından bilirdi. 

la,.Clııko fabrika 
bft nıUtettifi d; r' 'ott~ iataa. 
'rk ~ı. Bizim 

adaşıa 
l'egı gi rın çev. 
dU tgide kUçill 
t . Şırnd· 
aıia bi . ı daha 

KAFKASYA 
DAGISTAN 

~Ilı~ zını tUrk
leıı na Pek iyi bi
leeı ile krı1u gaze. 
~l?l. konuıuyo. 

Hazer Göl~ 
h '!Urkçe ·ı 
elt\ ~ 1 

e hern Dağıstanlılarla, f 0"ıtı:ı:ı. a:aycantılarla iyi anlaşı· 
Q~ h e Azerbaycanlılarla an
.... ~ bir Yet kolay .. Moskovadaki 
taıar ..._ '-..~tar kızı tanımıştım. 
leh ~ ~ o - J - ~-..... - • 

dıı ·Çe lUrıtç "'uyordu. Konuştuğu 
•rı~ halde ~n bit' haylı farklı ol
ı~Y0rı:turn n onun da sözlerini 
~ ~ ~ Onun gibi konuşmak
dıa ben oıı_ 11 0hnadığı halde, son
dll lll. O da ~U~kçe cevap veriyor
~ Ve baıı ~~ın &özümü anlıyor
"'u Cek ka~ busbütün değişik de
•rıı lr konur biribiriden aykırı li-

a,abUiy 'tuğurnuz halde nasrl 
lı'aka.t oruı? diye soruyordu. 

"et Azerb 
it ' aycanlr bu münev-
lt:atı Çek~nlaşrnakta ayni müş
b d!eı bizi Yorum. Zannederim 
}11liuııu, rn ıne.rnleketmıizde de 
71\'e h · Lis 'tlı anımızı ufak bazı 0Iı:tı arınd 
k ~ k an başka hiç kusur 
etiıı... onuşuyo H 
~ -~ıı Sok . r. em memle-
) %Jt i}'t iyı biliyor, inkıllbımı-
~." anlıyor o 

lı· "tatuıt · nu takdir edi-
~ \'a.r. e karşı büyük hayran 

"- lşte Balı 
ri Hazer" de
dikleri zaman 
kalbim kuvvet 
le çarptı. Esa
sen Kafkasya-

Jıı. Ya girdiğimiz-
Jıt~lletı 1 den beri garip 
~ ~ ç~~d~m. Çocukluk 

1 
~ ırçogu başımda di 

btt,f l'a ... 'ruta 
~ ı.ıter, be . ın, tutam beyaz 
\>ft}a, I>.. • ftziyen ak Baçlı gu·· zel 
."l.l.ll ooıumu ... 

1ifı111 1tıı tizgu ~ on~ne geliyor. 
t,~ • t~lltf ~ ragınen genç
~lk ~. uçnın ıururunu muha
~ı.L tlc lta,1, ları Yukarıya doğru 

t'll(lhı,._ I' Ve b • . 
~ bi"'"'llı dudak1 ır çıft yeşil göz .. 
~ ç boıuı ar, pırıl pırıl ya-
~lt bı ~lerinrn~ıu~, iki sıra mun 
~ hu r ağıı. ln~:tune açılan kil-
~~ !'tut .. "retJn· uzun, kusursuz 

~'1' ~rt, bir 1
' Y&Şllll hiç far

cıaı.. :'")'al dinıP~rça öne eğilme
~e Ca. ~ ~tı dik ve dinç bir vU
Stıl~nıy0r d:n hayali beynim
~o~ '~ · · ~ annemin an
~' o Sallki~o k:ue karşıında görU-
"'•t r ''b lakı 
1trı r ~nı l{ arıma mırıl-
~ ~;ı ~ha ıkı afkasyadan çal
~~ iti ~Yit<: Yaı,ında imi§im, 
~ ~ltı Yettı~zd~r - bUyUk annem 

ltıcıe t ~rn - Raf'kaayayı ha-
il . Anı 

r. An ına hasretl l-
anı. babam heo-

si orada kalmışlar.,, 
Bu çok sev· 

diğim büyük 
annemin akra
balarının uzak 
ıarda dünyanın 

-& MAı14D.-ind• 

( Kafkaeyalar. 
da ) kaldıkları 

na ne kadar yanar, nuıl üzüllir 
ve mini mini bir çocukken büyü
düğüm zaman Kafkasyaya gelip 
büyük annemin annesini, babası
nı bulacağımı, kendisini ökslizlük
ten yetimikten kurtaracağımı söy 
ler ve buna yemin ederdim. İşte 
bunun için okuyup yazmaya ve ilk 
önce haritalara bakmaya başladı
ğım zaman hemen Kafkasyayı ara. 
mıştım. Ben Kafkasyayı nereler
de aramamıştım. Baltık denizinin 
sahillerinde, Gaskonya körfezin
de ... Uzak, çok uzak olduğu için 
hatta Cenup kutbilnde aramıştım. 
Sonra onu kocaman harita üz~rin
de kendi memleket.ilme pek yakın 
bulunca ne sevinmiştim. İşte 0 za
man o arastırmalar sırasında Kaf
kasyanın Bahri Hazer kıyılarında 
olduğunu görUverıniştim. 

Bahri Hazer, dört bir tarafı ka· 
ra ile muhat bir su. Bize ilk coğ
rafya derslerinde bu tarifi göl için 
yapmışlardı. Evet bu deniz öteki 
denizlerden uzaık ve ayıı, Müreb
biyem bu denizin de öteki denizle
rin evsaf mı haiz. olduğunu söylü
yor: "Peki öyle ıse niçin bu öte
kilerden ayrılmış?" "Kim bilir, ta
bü ne gibi hadiseler olmuş." Hari
tadan ona bakar. dururdum. Bir ta 
rafı yeşil, bir tarafı beyaz, bir ta
rafı gilmUşü renklerle kaplanmış 
ince ve uzun, hafifçe kıvrıntılı 
mavi leke .. Haur denizi. 

Onun bütün 
denizlerden ay 
n kalışına ço
cukuğumda ne 
kadar Şl.fınıı, 
ne kadar yan. 
mıştım. Onu 
bile kurtarmak 

§stemiştim. Büyük annem ve Ha
zer denizi benim için iki biçare idi
ler: "Kafkasya için çok güzel der 
ler. Kimbilir ne güzeldir. Bana gör 
mek kıamet olmadı ki." "Evet ci
ci anne, Kafkaaya çok güzel. Se
nin yetmif yqına kadar hiç eğil. 
memiş mağrur gövden gibi dfm 
dik dağlan, senin gözlerin gi~i yem 
Yetil gözleri var. Moskof padışahı
nı, senin dedelerine eziyet eden o 
hain zalimi buralardan kovmuş. 
lar bilvilk anne .. Kafkasvada Kaf-

kashlar artık kırbaç yemiyorl-ar 
ve esirciler dinsiz imansız esirci
ler, güzel Kafkas kızlannı çalıp ka 
çırmıyor. Kaçırıp İstanbul sarayla 
nnın mütereddi sultanlarına satmı
yor. Ne lstanbulda Kafkas kızla
nnı satın alan, bunak sultanlar kal 
mış, ne Kafkasyada zalim Mos
kof padişahı . 

Toprak kup 
kuru.. Bir 
damla yeşillik 
kalmadı. Ağaç 
göremiyo 
ruz. Ağaç yeri 
ne potreler. De 
mirden direkler 

Hiç unutmam, birgiin, kedilerimden biri, Zatür
ree olmuştu. Tamam bir hafta istirahati kendime 
haram ettim. lliiçlarının vakti geçecek diye ödüm 
kopuyordu. Asıl büyük gailem, kedilerimin doğur
duğu zamandır. Onlan doğurtup, logosa yatakla
rına yatırmadan, gönlüm rahat etmez. Sokakta, 
aksilik bu ya, ne kadar malfil, sarsak, hastalıklı 
kediler varsa, hep benim karşıma çıkarlar. Ben de 
dayanamam, birer birer toplar, eve getiririm onlan.. Kedi meraklısı Bayan Mediha 

demirden bir orman. Petrol kuyu-

Akşam 88at sekiz.. Temiz bir is
tasyona in~fık. fnturistin adamı be 
ni kaI'§ıladı. Yol arkadaşlarıma ve 
da ettim. Bilyük bir otomobille ote 
le gidiyorum. Sokaklan güzel ve 
muntazam olan bu şehirde Mosko
vadan daha fazla modern üslupta 
binalar var. Ve burada gök Mos
kovada olduğu gibi kurşuni rengi 
değil .. Burada akşamın havası sarı 
ve mavi .. Halk giyiruniye, tuvale
te daha fazla itina ediyor. Şık de
necek kadar iyi giyinmiş kadınlar 
var, sokaklarda. 

!nturJst oteli yeni yapılmlf bir 
bina .. Fevkalade güzel fevkalade 
muntazam. Bana eıı Ust katta bir 
oda verdiler. Üst katta benden 
ba~a hiç bir k'mse yok ... Modern 
möbilyeli bir oda .. Bir de balkonu 
var... Hazer denizini görüyor .. 
Tirşe bir ipek gibi, yumuşak ve hiç 
kırışıksız Hazer denizi. .. Onun da
ima dalgalı olduğunu bana söyle
miştiler. Esaretine isyan eder gibi 
daima köpürerek sahillere çarpar. 
Uğuldar, hırçınlaşırmış.. Halbuki 
bu akşam Hazer Tirşe rengi bir 
su gibi... Ve ilk yıldızlar içinde a
kislerine boy ölçüştürüyorlar. 

B ir kedinin kapımın önUnde 
haykırdığını duysam, ço

cuğum aç kalmış ta, sokakta ağlı
yormuş sanır, kendimi, dıfan ata-
rım. 

~·d• ?0-25 kl?dinin biriktiği za
nwruar oldu. Kedinin gfbelbıi, çir-

kinini biribirinden ayırt etmem. 
Hatta cılız, hastalıklı gıduız kedi-. 
lere daha çok acır, onlara ötekiler 
den fazla ihtimam gösteririm. 

- Bu kadar kediyi nuıl ve ne 
ile besliyorsunuz? 

Bayan Mediha gülümsedi: 
- Onlan besleınek te ayn bir 

zevktir! Şimdilik bu gördüğünüz 

sekiz kedinin günde 30.35 kurut 
masra.flan var . 

- Ta.bil ciğer yediriyorsunuz?. 
Kedi meraklısı bayan haykırdı: 
- Aman ... Ne diyorsunuz.. Ci-

ğer mi? Allah göstermesin... De
vamlı ciğer yemek kedilerin gözle

rini kör eder, bağıraaklannı bo
zar. ömürlerini kısaltır. Ben, ke
dilerime yalnız işkembe yediririm. 
Yiyecek zamanının geldiğini, an
la.yınca, etrafımda pervane gibi 
dönmiye başlarlar. İşkembelerini, 
kendi elimle, veririm. Onlar mırıl
danarak, yerken; sanırsınız ki, o 
dakikada dünyalar benim olmuş-
tur. 

~---""' ~--~-~7 
~ Şu Garip Dünya f 
-'""" ,,,,. '""""' , "' '' '~~ 

Nevyorktan 25 kilometre mesa. cude getirdikleri havai tren hattı 
fede yeni yapılan Radburn şehrine 74,5 kilometredir. Dünya havai hat 
nüfus llzım olduğundan, gazeteler rekorunu kınnı!'itır. 
50,000 nüfusun yerleşmesine şeh- • • * 
rio hazır olduğunu ilio edi~·orlar. Baston modasıoın ortadan kalk-

• • • masma sebep olarak otomobiller 
.Japonlar nadir oı... porsuklan. gösteriliyor. Bu sebebi biz a.olıya-

nın rahatça üremesi için bunlara madık. 
bir ada tahsis ettiler ve adaya 
50,000 porsuk tem1n ettiler. 

• • • 
Her filmde ÖJ>Üıtme müddeti san. 

sürce tayin edilen metre kadar o
lur. Optişme sahnesi muayyen met
reaea fazla olursa fazla kısım ma
kasla kesilir. Japonlar on M!lleden. 
beri kesilen filmlerin fa.zlalarmr 
Dahiliye N ezarettade muhafaza et
mek suretiyle bir öpüşme kolleksl. 
yonu vticude getlrmfı;61er. 

• • • 
Italyanlann Hab~lstanda ,iL 

• • • 
Bir Alman hayvanat fillmi Al

manyadaki bütü.a puhu kuşlarmı 

saymq. 91 ~t bulmut. 

• • • 
ihtiyarlan ea çok olan ve llZQJI 

ömiirlti adamlarUe dünya rekorunu 
kıran memleket Balgaıütaamı1-

• • • 
lngilteredekl bir keramık raorL 

kası ooağımn 250 11enedt'lllberi bir 
defactk olsun sönmediği iddia edL 
liyor. 

Bayan Meclihanın meıut kedileri 

Yemeklerini yedikten sonra, 
hepsi de istirahate çekilirler. Bal
konun, etrafını kuş kafesi gibi tel
le kapattım. Adeta bir kedi sana
toryomu vücuda geldi. 

Y avrulanm çok nazlıdır. Gün 
de üç defa banyo yaparlar. 

Yatma, kalkma, tuvalet, yemek, 
istirahat saatlerini büyük bir inti
zam altına aldım. 

Ah, yine acıklı bir şey aklıma 

geldi. Size de anlatayım: 
Bir kedim vardı. Amma, ne ve

falı, bir kedi idi bilseniz .. Zavallı
ya, apansız, felç geldi. Belden aşa
ğısı tutmaz oldu. Hastalığı devam 
ettiği müddetçe, hayvancığı, ya
nımdan ayıramadım. Yazlığa gitti
ğim zaman onu da birlikte götü
rürdüm. Kendisini göstermediğim 
baytar kalmadı. Fakat derdine ça 
re bulamadık. 

\ 

Öldüğü gün, çocuk gibi ağla-

dım, bahçeye küçilk bir mezar ka
zarak gömdürdilm. Hala, bahçe
nin o köşesinden geçerken, gözle
rim yaşarır. 

Amma, sekiz kedi, çok az.. En 
az 20-25 kedim olmalı ki, keyfim 
yerine gelsin. 

Yalnız kendi kcdilerimle değil, 
komşunun kedilerile de meşgul ol
masını severim. Bir yerde, hasta 

bir kedi var diye haber yerseler, l· 
şimi gücümü bırakır, giderim. 

· B ir gün, hiç unutmam. Bir 
Pazar günüydü galiba ... 

Yazlıktayız. Vaittinde davranama
mışız evde bir dirhem ekmek yok. 
Fırında da ekmek kalmamış. A
nya tanya büfede yanm ekmek 
buldum. Şimdi, bunu, yemiye kalk 
sak, hemen bitecek. üstelik kar
nımız da doymıyacak. 

- lylsi mi, dedim, evvela kedi
lerimi beslerim .. Ve ekmeği, par
çalıyarak onlara yedirdim. Kedile
rim açken, yediğim eicmck, içime 
siner mi hiç? .. 

Önümde, bir köpek zchirliyecek 
olsalar, haftalarca iştiham kapa
nır. Keyfim kaçar, onu zehirledik
leri sokaktan bir türlü geçemem. 

Kedilere merak sannadan ônce, 
tavşan beslerdim. Küçük bir tav
şanım vardı. Sofrada benim taba
ğımdan yemek yerdı. Et, fasulye, 
nohut, ne bulsa, atıştırırdı. Hay
vancık, gitgide bil) üdü, ele avuca 
sığmaz, haşan bir şey oldu. Der
ken eve gelen misafirlerin elbise
lerini didiklemiye ba§lamasm mı? 

B ir gün, tanıdıklardan yaşlı 
bir bayanın, başörtüsünu, 

bir başka gUn de eniştemin yeni 
yaptrrdığr pal tosun un eteklerini 
yeyince, hapis cezasını ha'ketti. 
Kümese kapadık Fakat, ben yine 
gizli gizli onu çıkarır, severdim. 

Bir zaman da, tavuğa, merak sar
mıştım. 23 gece, kuluçka makine
sinin önünde, sabahladığrmı hatır
larım. 

Uyuyuvereceğim, termometre 
düşecek, yumurtalar cilk çıkacak 
diye, gözüme uyk'U girmemişti. 

Kabil olsa, civciv makinesinin 
içine girecektim. Amma, civcivler, 
yumurtadan fışkırıp, etrafımda 

dolaşmıya b~layınca, bütün zah
metlerimi unuttum. 

Dünyada en büyük arzum, nedir 
bilir misiniz? .. Geniş bahçeli bir 
evim olsun, içine yüzlerce binlerce 
hayvan doldurayım, ve onların a
rasında ömür geçireyim! 

Bayan Mediha bunu söyledik· 
ten sonra kocasına döndü: 

- Aman, dedi, bu sefer Alman
yadan bir küçilk maymun getır
mevi unutmıvahm! 
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Mühim araştırmalara sahne olan Süleymaniyedeki Kilise camii 

Çok Nefis Bir 
Hazinesi Daha 

Sanat 
Bulundu 

ı stanbul, Kariy~ ca~iinden eski, ondan 
daha kıyıneth hır sanat hazinesine 

Icavuşuyor. Bu hazineyi bulan zat, bir ecnebi 
alimi değildir. Bulmak için sarfedilmesi la
:..ım gelen binlerce lira da, bir ecnebi mües
sesesinin kasasından çıkmamıştır. 
Merhum Maraşal Fuadm oğlu, tanımmış sanat me. 

aklısı Bay Hidayet Fuat, bu sanat hazinesini bul
muş ve bu uğurda kendi kesesinden sanat sevgisi na. 
mına binlerce lira sarfetmiştir. : 

Bay Hidayet, Süleymaniye civanndaki Kilise ca. 
miinde çok kıymetli mozayikler bulll."lması ihtimali 
olduğunu Salzcnberg tarafından yetmiş sene evvel 
yazılan bir eserde okumuştur. Bu mozayikleri ara
mak için Maarif Vekaletinden izin almış, derhal i.5e 
başlamıştır. 

B ay Hidayet etrafına bir iki mütehassıs usta top. 
ladıktan sonra camiin iki küçük kubbesi için

de iskt:leler kurdurmuş ve iğne ile kuyu kazar şekilde 
çahşmıya başlamıştır. Bu mesai az zama:nda yaman 
neticeler vermiye başlamıştır : Duvarları kaplıyan ka
lın harem altından evvela pencereler etrafın-

daki kıymetli mozayikler, son. ~""""'""'"'" -
ra kubbede insan resimleri meyda- ' ' 
na çıkmır;tır. Kubbelerden birinin t Camide meydana çıkarılan ~ 
içinde .Meryem Ana Hazreti !sanın ~ eski 111ouıyik!erden biri ~ 
ve Meryem Ananın sekiz ceddinin, -' ~ 
d

. ~ ........... '""' ' .......... ' ' , ........ "''" 
ığerinde havariyunun ve aizzenin 

resimleri vardır. Ilk kubbede tama. F aknt ortada Maarif Vekaleti. 
miyle meydana çıkan sekiz resim nin Evkaf Umum Müdürlü-
hiç şüphesiz büyük bir sanatkarın ğünün ve müzelerin süntle düşün. 
eseridir. Neşrettiğimiz bir nümune. meleri lazım gelen bir vaziyet var_ 
den anlaşılacağı üzere yüzlerde ve dır: Büyük bir tarihi kıymeti olan 
bütüıı hal ve tavırda çok kuvvetli bu sanat eseri çöküp gidebilecek 
ve canlı bir ifade vardır. bir haldedir. Kubbe üzerine hariç

Camiin iç kısmında daha mühim 
eserler bulunacağı muhakkak ad
dedilebilir. Bunlar üzerine vurulan 
kuvvetli harç, mozayikleri asırlar. 
dan beri gözden saklamakla bera. 
ber bu sanat eserlerini bugüne ka
dar muhafaza etmek hususunda 
muhakkak bır faydası olmuştur. 

M ozayiklerin bu iki kubbe ha. 
ricindeki kısımları, henüz 

kalın bir sıva tabakası altında giz
lenmiş bulunuyor. Yalnız sütunla. 
rından birinin sıvası açılmış. altın. 
dan yaman bir mermer sütun çık
mıştır. Kapıı:un dış tarafında mey. 
dana çıknnlan birkaç sütunun da 
daha eski asırlarda -başka bir ma
bet için hazırlanmış. sonra buraya 
nakledilmiş olduğu anlaşılıyor. 

Bay Hidayet Fuat, bina dahilin. 
dekı çalışmalarına devam edeceği 
gibı, mabedin yer altmdaki bir kıs. 
mında hafriyat yapmak içiaı de ay
nen müsaade istemiştir. 

ten ancak bir yelken bezi gerilerek 
muhafaza edilmiştir. Kış gelip ba. 
sarsa bu sanat hazinesi bozulabilir. 
Halbuki seyyahlar için Kariye ca
miinden de cazip bir ziyaret haline 
geleceği muhakkakbr. 

Evkaf Umum Müdürü ve başmü. 
hendis zaten tesisatı gözden geçir. 
mişlerdir. Harici tamirat ve inşaa
tın bir an evvel başlamasını temeıı. 
ni ederiz. Evkaftaki yeni idare, ik
tidarının ve uyanıklı&'1Ilın eserleri. 
ni her vesile ile gösteriyor. Bu bü
yük sanat eseri hakkında da aynı 
hassasiyeti bekliyoruz. 

Bay Hidayet Fuat keşfinin neti
celerini ve ilk resimleri neşir için 
diinyanın her tarafından müracaat 
ler vaki olmuştur. Ilk resimlerinin 
neşri hakkını ve ilk müsbet malü
matı gazetemize verdiğinden dola. 
yı kendisine müteşekkiriz. 

O 
Un bir muharririmiz, Kilise 
camiindeki tesisatı Bay HL 

dayet ile beraber gözden geçirmiş-

tir. Arkadaşımız, bir, iki saat miid
det dokuz asır ewclki bir alerıu:le 
gezip dolaşmak hissini duymuştur. 
Elde ettiği neticelere daiı' Bay Hi
dayetten maliimat istedik. Şu ifa. 
delerde bulundu: 
"- Evvela şunu söyliycyiın ki, 

bu eserlerin meydana çıkarı' ması 

hususundaki şahsi çalışmalarımın 

hususi bir de~eri yoktur. Ancaık 
sanata merakım ve bazı mütalca ve 
tetkiklerimin neticesi olarak bu 
güzel ve şirin camide bazı muza
yikler meydana çıkarmak gibi bir 
hüsnü talih ve zevke kavuştum. Bu 
mozayikler hakkında bazı ~cnebi 
gnzetclcrindc yer bulan rivayc.:tle. 
rin hakikattcın uzak olduğunu nby
lcmek isterim. Şimdiye kadar bu 
hususta tarafımdan hiçbir gazete
ye beyanatta bulunulmamışır. llun
dan bir iki hafta evvel son A vrupıı. 
seyahatim esnasında haber aldım 

ki, camide çalıştırdığım bir usta, 
bir ecnebi gazetesinde propaganda 
kılıklı bir makale neşretmiş. Buna 
çok müteessir oldum. Bu yarım ya.. 
malak yazıların hasıl ettiği ywlış 
bilgilerden dolayı kızmakla bera
ber benim şahsi eser ve malım olan 
bir i§ hakkında bir ecnebi gazete. 
sinin Türk gazetelerinden evvel ha
ber neşretmesine üzüldüm. 

M 
ademki merak edip buraya 
kadar zahmet ihtiyar etmek 

lutfunda bulundunuz, bütün sualle
rinize elden geldiği kadar cevap 

İSTİKLAL SAVAŞINDAN 

K urtuluş savaşında Nasuh 
çal tepelerini, müdafaa mev 

zii olarak, 8 inci fırka hazırlamış
tı. Fakat bu fırka, Sarıcaovadaki 
on ikinci grup muharebe bölüğü
ne verildiği için, yerini dördüncü 
fırkaya bırakmıştı. Dördüncü fır

kanın kumandanı Miralay Nazım 
mıntakayı gezdi, bu mevzilerin ö
nündeki Altıntaş ovasına ve bu
nun biraz ötesinde sırtlan gibi ka
baran Cin dağlarına, bir de kendi 
müdafaa mevzilerine baktı. Bir fır 
kR ile burasını müJafaa etmenin 

SAYFALAll 

,_,. r~ 
~~\ 

ne demek olduğu
nu sezdi. Hem de 
bizim o zamanki 
fırkalar, bugün-
küsünün bir alayı 

kadar ancak var
dı. En kabadayı 

fırkanın mevcudu 
üç bin neferin için
de oynardı. Düş

VURUST UL AR 
OLDULER! .. 

man fırkaları ise, bir Türk fırka
sının tam üç misli ve bir Türk ko
lordusu kadardı. 

Nazım kararını vermişti. Nasuh 
çal sırtlarını müdafaa etmek 
uğurunda fırkasını eritmek-
ten kendisini başta olmak 
.,a .. ti?ı•lo ~.; ... ._:~ı.,•: U.,. .. l'-L 

tnönti muharebelerinde çetin imti
bunlar vermiş olan dördüncü fır
kannı kısa boylu, çiçek bozuğu, 7..C 

ki kumandanına, canlılığmdan ötü 
rü "Civa Nazım" derlerdi. 

~ ~npr 

16 Temmuz 337 sabahı düş
man ani olarak Nasuhçal 

mevzilerine yüklendi. Fırkasının 

tam altı misli kuvvetler karşısın
da Nazım, son haddine kadar dö
vüştü. Bu cepheye sevkedilen 3 
üncü Kafüas ve yedinci piyade fır· 
kaları mevzileri teslim alıncaya 

ver!°iye mecburiyet duyarım. Ev-1 
vela, bu cami ve daha doğrusu bu 
eski kilise, iki muhtelif ve biribirin. 
den. ayrı devirde inşa edilmiştir. En 
eskı kısım, dört mermer sütunlu bir 
Narteksi ihtiva eden kiliseden iba
ret olan parçadır ki, on birinci as. 
ra aittir. Ikinci kısmı hariç Nar· 
teksle iki taraftaki kaınatların na.. 
vesine devam edilmiştir. Hali ha
zırda görülmiyen ve uzun zaman
danberi yok olan ve Texur ve Sal
zenberg eserlerinde bahsettikleri 

yan şa:pellerin mahalleri teferrüati
le tesbit edilmiştir. 

En mühim nokta. bu kilisenin 
hakiki ismidir. Israrla iddia edebL 
lirim ki, bu kilisenin kimin veya 
azizlerden hangisi namına rekze
dildiği hakkında kati bir tarihi de. 
lil yoktur. 

Şimdilik ancak hariç Nartksin 
sekiz köşeli kubbesinde çalışmak.. 
tayım. Bu kubbenin bütün pence
releri taş ve tuğla ile örülmüştü. 
Bunları tamamile açtım ve ondan 
sonra bu pencerelerden gelen ziya. 
ve havanın sayesinde çalışabildim. 
Meydana çıkarılan mozayikler cid
den hayret verici bir güzelliktedir 
ve oldukça iyi bir haldedir. CamL 
nin uzun seınelerdenberi bakımsız
lık ve bilha&>a haricinin müthiş ha. 
rabisine ve sıvaların içerilerine ka
dar giren bol bol yağmurlara rağ. 
men mozayikler oka.dar tahrip ediL 
memiştir. Bozuk olan kısımlan da 
muhafaza kabildir. Buradaki mo
zayikler Kariye camiindekilerden 
biraz daha eskidir.,, 

~~"""'''' ,~ f 

Yazan: ~ 
~ 

Seze i Atiilll i 
~--- - - - - - -~--.o-~ 
kadar mukavemet etti. Dördüncü 
fırkanın başında bir masal kahra
manı gibi harikalar yarattı. Ne ya 

zık ki şehit oldu. 

üstünde Nazımın Lazc Kanı Ko
kan topraklaı müdafaa için iki fır 

ka yetişmişti. Bu fırkaların ikisi 
de henüz muharebe vermemiş, İnö
nü muharebelerinden sonra cephe
ye girmişlerdi. 

Fırkalar, mevzilerini akşamın a
laca karanlığında işgal ettiler. Ye
dinci fırka sağdaydı. Düşmanın u
zaktan gelen piyade mermileri ha
fif fısıltılarla tepeleri yalazlıyarak 

geçiyordu. 

D Uşmanın taarruzu başladı. 

Tenvir mermileri Türk me' 
zilerini aydınlatıyor, bu aydınlık
lar içine birer birer düşen taneler 
Nasuhçal sırtlarını harman gibi sa
vuruyordu. Düşman bir tepeye 
baskın yaptı. Bu tepede 23 üncü 
alayın birinci taburu ve 7 inci fır
kanın hi.icum taburu vardı. Zabit 
vekili Ahmet Şakir Dersaadetle 
(Sakarya.da şehit) zabit vekili 
Trabzonlu Cemal (kurmay 
yüzbaşı) o gece düşmanla bilfiil 
yumruk yumruğa, gırtlak gırtlağa 

dövüştüler. Siperlerin üstünde bi
rer ejder gibi duran neferler düş
manın beynini dipçiklerle paraladı 
lar. Püskürttüler düşmanı! Tepe

leri vermediler. 

Daha soldaki üçiincü Kafkas 
fırkasının elinde bulunan Kanlıte
pe düşman için bir mezbaha oldu. 

S abah, alaca karanlık, muha 
rebe takrirleri geliyor. Vu

kuat umulduğundan çok az. Bir 
kaç nefer şehit olmuş, bir de ihti
yat birind mülazim Ali Rıza yok! 
Macaristanda bir ziraat mektebin
de okumuş, uzun boylu. zayıf, es
mer, kara kaşlı, endamlı Rıza bö
lüğünden ·bir takımla mukabil ta
arruz yapmış, derinleşmiş ve bir 

daha dönmemiş. Onun f!tl'.. 
nünde öldürüldüğünü görenler "{il 
mış. 

Alay kumandanı lbra.hinı Sif 
boynunu büktü. 

- Tuzlu oldu bu iş, Rızayı pf 

be~~:~~i:~0~;;.ı,!~an~.~~ 
ğünden birkaç nefer, zabiU~ 
§ehit olduğunu baber aldı. Ga' 
ze geldiler. Yüreklerinden aldJ)lf" 
rı mukaddes bir emirle ken, 

!erinden fırladılar. Düşmana ~ 
daldılar. Bu birkaç bahadırın~ 
da Dadaylı İbrahim oğlu M dJ
vardı. Altıntaşa doğru inen ~ ' 
nin yamaçlarında, kıyametler:;. 
maya başladı. Birkaç Mehrııe 
birkaç yüz düşmana, kahranı~ 
larınm bütün cömertliği ile 
lüklerinin bütün feragatiyle t-:; 
ruz ediyorlardı. Birkaç Meh.~e ,p 
ğin karşısında birkaç yüz dUfOI t/I 
çakıldı kaldı. Taarruzu RızanJJlAMtt 
lüğü besledi. Nihayet bu teP""-
23 üncü alayın eline geçti. 

~/~ 
-~ ]c&t' 

Bölük Rızayı buldu. peJlPı;t' 
şik edilmişti Rıza· J"".: 

beş Mehmetçikle birlikte öz to~ 
ğına uzanmış olan Rıza ve ar~)-cli' 
tarının, cesetleri bile heybe ··ıUI" 
Çevrelerinde birç~ düşnıall 0 dJf 
ri vardı. Fakat Rıza ile ari" ~ 
ları, bunların arasında, vurlllı ~ 
hinler gibi kabararak yat~ .tf 
dı. Bölük onlara mezar ~a ef1ll' 
bu mert şehitler kanlı elb~ 111,r 
üstlerindeki silahlarile göıtl 
ler. 11 ,. 

Gözleri dolmuş olan oadaY",tıt' 
rahim oğlu Mustafa, yunırll1'1 , 
sıktı. Yüzünü düşmana doır" 
nerek çafrlayan bir sesle: A 

~ rı~ r 
- Durun! dedi, durun. 1' 1' tJ' 

kıp oba söndürmenin ne de~: ıO' 
uıır duğunu tez anlarsuz. D 

kense biz tükenmeyiz! e~ 
Sözünü bitirdi. Tozlu ce~ rP 

koliyle gözlerini sildi. 'filfe • ,v' 
tümseğe yaslıyarak kıya 11.ı'Y 
etmeye koyuldu. d~ 

Muharebenin en buhranlı~ 
rinde, en kanlı ve zayiatlı 8"ıııı1' 
da onun sesi bütün aıayıJl 
larında çınladı. .. ıce~ 
Vuruştular ... ôldulet·:İıeti t1Y" 

ri tükendi; fakat bu mı 
temediler. 
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Memleketten 
Resimle Röportaj 

Yukarıda: Aclana köylerinde çatıları otlarla örtülü bir ağJ, 
aağda: Yağız bir köylü tipi 

Solda: - Neteli ve 
giirbiU bir köylü kızı, 

yakanda, di~ bir Ka
raJenü delikanlm ma
halli kıya/etleri ile. 
Salda: Tarlaaında ça
lı"'" bir köylü kadını. 
~f'liula cenap ıehirle
rimiztlen birimle büyük 
emeklerle meydana~· 
tirilmİf b~r parlı. 

• 

c 

Bu saylada size ,.... 

simle bir memleket rö

portajı veriyoruz. Bu 

resimlerde Türk köyün

den resimler, ve dütg 
Türk köylüsünden tip-

ler bulacaksınız. 

• 
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S © IFll lhı a lrt a IFll o IFll 

u~yü~ü inle e<atu Om oşs 
meşslh~ır a<dlamDaır ve 
lha<dlüseneır 

- Yook iş öyle değil, parayı 

bankaya yatırdığım zaman, ancak 
elime tevdi etmeleri lazımgelece
ğini şart koşmuştum. Onun için, 
sermayemi mektupla buraya gön
dermezler. 

SERMAYE HAPSE GIRMEZ ! 

H itlerin Almanyada iktidar 
mevkiine geçmesindenbcri, 

Nazilerle ecnebiler arasında bir 
Eermaye kovalnmacası oynandığını 
bütlin dünya duymuştur. Ecnebi
lerın, o umandanberi, Almanyayı 
sermaye için kafi derecede err.in 
bulmadıkları da malfımdur. Hnl
bukı Almanyaya Hitlerden evvel 
girmış olan milyonlarca mar.ıdık 
p ra var. Bu para nasıl kurtula
cak? 

Hitlcrin işi çok, o parayı sı
krca yakalamak ve kaçırmamak işi
m doktor Schacht'a bıraktı. Ser
mayeyi deliğe tıkmak suretile eın
nıyet altına almanın imk&nı olmn
yınca, Schacht, iyi kötü bir sürü 
tt?dbirlerle bu işi önlemeğe çalıştı. 

Evet Almanyada Nazi devletinin 
otoritesi ve kuvveti hudutsuzdur. 
Fakat para kaçakçılarının zeka<)] 
ve cytancti de eşsizdir. Misal mi? 
lşte: 

H. F. 1N VASiYETNAMESi: 

H. F. yaşlıydı. Bir a~ağının ya
vaş yavaş çukura girdiğini görün
ce bir vasiyetname yapıp Berl.n no
terlerinden birine bırakmağı doğ
ru bulmuştu. Adet ml!cibince de ü
zerine: 

"Olümümden sonra açılacaktır.,, 
~·azmıştı. 

Halbuki H. F. ölmedi. Alman
) a la da kalamadı. Başı sıkıştı, ne 
yap~ın? ~Misafiri bulunduğu mem
leketteki Alman konsolosuna baş
vurJu: 

- Çok müteessirim, dedi. Vak
tile bir vasiyetname yapıp Bertin 
noterlerin 1en falana vermiştim. 

Aradan seneler g çti. Düşündüm, 
taf;mdım. O vasiyetnamede bazı 

haksızlıklar yaptığımı aklım kcs
t . D('ğiştirmek istiyorum. Halbu
buki doktorlar buradan bir gün 
aynlmanın bile beni öldüreceğini 

söylüyorlar. Acaba vasiyetnameyi 
buraya getirtmek imkanı var mı 
dersiniz? 

J(onsolos çok iyi bir adamdı. 

H. F. in bitkin haline acıdı, yaşlı 
gözlerini göriince yumuşadı: 

- Oo, dedi, o mesele kolay. Ben 
uren bugünlerde Berline gidip 
bir iki gün kalacağım. Siz bana bir 
mektup verin, gideyim noteriniz
den vasiyctnamenizi ahp sir.e geti
rey·m. 

H. F. fevkalide sevindi: 
- Çok teşekkür ederim, 

Allah sizden nw olsun. 

Yll\"E O!.. 

dedi 

B ir hafta sonra H. F. yıne 
konsolosun karşısına çıktL 

Alman diplomau, ziyaretçiyi gö
rtmce: 

- Hah, dedi. Buyurun işte vn
siyetnameniz. 

Ve yazıhanesinin gözlerinden bi
rinı açarak, ziyaretçisine şişkin bir 
zarf uzattı. 

H. F. heyecanla ayağa kalktı. 

Bir hamlede zarfı açtı. Konsolosun 
şaşkınlıktan bir kanş açılan göz
leri önünde zarftan bir sürü bank
not çıkarıp cebine attıktan so·nra, 
zavallı diplomata dörde bükülmüş 
l:ir kiğıt uzattı ve birdenbire 
dinçi şmiş bir adam tavrile binayı 
ter ketti. 

O ka~ıtta şunlar yazılıydı: 
Ufacık bir hile.dk. Siz diplo

ma~mız, sizi gümıiiklerde ara
mazlar diye düşündümdü. Ser
vetimi kapalı hudutlarmızdan ~
karmak içın bana etmiş olduğu-

nuz iyiliği ömrüm oldukça unu
tamıyacağım. Hoşça kalın. 

PIŞMAN OLMUŞ! 

N azi Almanyasmm sermaye 
bekçisi Dr. Schacht, paraka

çakçılığının önüne geçmeğe ve ka
çan paralan geri getirmeğe zor
balıkla mani olamayınca işi tatlı
ya bağlamağı dilşünmüştü. 

Bunun için resmi gazete ile ilin 
etti: Kim şimdiye kadar sermaye 
ve vergi kaçakçılığı yapmışsa, git
ıin, kendisini polise ve gümrüğe 
haber versin. Affedilmiştir. 

Komiser bir 8n daha düşündü, 
sonra kurnaz bir tebessümle: 

- Onun da çaresi var, dedi. Ya
nınıza muavinimi katarız. Birlikte 
İsviçreye geçer; parayı alır, bura
ya getirirsiniz. 

- Bilmem ki, siı;i rahatsız et
mek doğru olur mu? 

- Neye olmasuı, vazifemiz efen 
• dim, vazifem iz .. 

Dr. Schacht 

Günün birinde, zengin Yahudi
lerden birisi, İsviçre hududuna ya
kın şehirlerden birinde polise mü
racaat etti: 

- Vaktile bir hata etmiş, bütün 
servetimi bir İsviçre bankasına ya 
tırmıştım. Halbuki şimdi bunun 
büyük bir hata olduğunu anlıyo

rum. Bu parayı tekrar Almanyaya 
sokmak istiyorum. Ne yapayım? 

Polis komiseri bir an düşündü, 
sonra ziyaretçiye bir kağıt uza
tarak: 

- Buyurun. dedi. Bankaya bir 
mektup yazın, parayı Almanyaya 
göndersinler. ' 

HUDUDA DOCRU 

l 
.ki gün sonra gayet şık bir 

hususi otomobil, karakola 
uğradı. Muavin, otomobili kulla
nan mahut pişman olmuş kaçak
çının yanına bindi ve birlikte hudu
da doğruldular. Alman gümrlik me
murları. otomobilde yüksek rüt
beli bır polis görünce araştırıp so
ruşturmıya lüzum görmediler. 

Ve böylece otomobil, İsviçre a
razisine girdi. Hatta iki üç kilo
metre kadar orada yol da aldı. 

Tamam tenha bir yere geldikleri 
zaman, otomobilin sahibi, makine
sini birdenbire durdurarak, mua
vine: 

- Lutf en aşağıya inin, dedi. 
:Muavin şaşaladı: 
- Hani bankaya, para almıya 

gidiyorduk ya. 
Beriki geniş bir kahkaha salı

verdi, sonra koşup, otomobilin ar
kasındaki bavul kutusunu açarak 
mua \'İne gösterdi· 

Zavallı memur ömründe bu ka
dar para ve mücevheri bir arada 
görmemişti. Kaçakçı: 

- Para burada işte, dedi. Mak
sadım hududu muayene olunma
dan geçmekten ibaretti. 

Ve otomobil bir yıldırım gibi u
zaklaştı! .. 

TUHAF BULUŞLAR 

Paris şehrinin okak se,·iyesinde 
bir metrenıikibı hava içillf)e, bir 
miJJ on hastalık mikrobu bulunmuş. 
tur. li'akat 4 metre liikseklikt.e bir 
metre mildibt ha\'ada mikroplann 
sayısı, bine inmekte. 7 metrede ise 
ancak 500 mikrop bulunmaktadır. 

• • 
Aldı kafasından bir kans yukan

da bir b.1atistfkci, insanlann bir ö. 

ğün yem~. \1lsati olar&k kaç lok. 

mada yediklerini hesap etmiş. He
sabın neticesi odur: 

Bir işadamı orta zenginlikte bir 
öğle )'emeğini ;o lokmada; bir dip

lomat, ayni yemeği ancak 300 lok
mada yiyebiliyor. Aktörlerin ye.. 

meklerl ekseriyetle 70 lokmadan ~ 
şağl ~ylenni . Bunlann arastada 

rejim kurbanı olarak üç lokm•da 

yemek bitittnle.r de \'1lnDL5-

Bir ilim ,yemeğini \'&S&ti olarak 

120 lokmada yiyormuı. Fakat L 

Umler ekseriyetle sofra başında kL 

tap okuduklan için yemek ba31i U· 

zun sürü\ onnuş. 

• • • 
l:lne bir ivrl akıllı, bir Alma

nın muhtelif kimseler tarafından 

k~ lokmada yt"ndiğini de hesapla
mış. Bir amele elmaJ, 5 lokmada 
)iyormuş, bir çocuk. l2 lokmada. 
bir ldbar to lokmada, bir ilim ise 
SO lokmada, bir işadamı ayni eL 
mayı kalahahk yerde %0 lolmwla, 

yaJ.rıız ba.51na iken 4 lokma4a 3i
yonnuş. 

• • • 
Bir Amerikan ilimi, insan ömür. 

leri üzerinde bir istatistik yapmış. 
Bu statistiğe göre, en uzun ömürlü 

insanlara Asya ile A vrupaam ge. 

~it yerlerinde rasttaaıyonnuş. Bu

ralarda 80 yaş nsati ölüm yaşıy-

mış. 

Sıcak DV".mlcketlerde nsati )"Al 

60 olarak tesbit edUebilirmlş. Av

rupanm bau yerlerinde ise vasati 
ölüm yaşı 45 e kadu loiyormuş. 

• • • 
Bir başka Amerikalı ilim, şehir. 

le.ri gürWtülerine göre muhtelif 
ses sınıflarına ayırmış. Vaşington 
şehrinin uğuJtusu. diyapazon• \'11· 

rulursa tenor sesi verlyormu.~. Ne\'. 
york. barltoamuş. l..oadra ise sop. 
raoo sesine malikmi5. 

Birçok §ehirler, bariton sesi ,.e-
rirlennlş. 

• • • 
Astma deailen göğiis darlı~ı has

talığıaın da bu.an insanı öfüme 
kadar sürüklediğini herkes bilir . 
Şimdiye kadar doktorlar, b(;yıe 
hastalara ok.cdjea \·ererek sun'i tf•
neffüsle kurtarırlardı. Şimdi ise A
merlkada oksijenle karışık Helium 
gazı lcullanmıya başlamışlar. Dok.. 
bular, Hellum guınm yalnız ha.. 
loalann değil, iasanlarm da işine 
yanyacağuıa lnanıyorlanmş. 

# ' ___ _.. • HER AKŞAM ·----~ 
Memleketin en yUksek Sanatklrlarlle birlikte 

SA~iYF: 
T AKSiM Bel~diye Bahçesinde 

Masa.larmızm evvelden tedariki sayın müşterilerimizin a.----- menfaati iktızasıdır. Telefon: 43703 ------

FARKI YOK 
- Bar, bir kızın en son gıaecegı 

yerdir. 
- Doğru .. Ben de öyle yapıyo

rum zaten. 

• • 
ADABI MUAŞERET 
- Kadınlar yolda erkeğin han· 

gi tarafından giderler? 
- Mağaza vitrinlerinin olduğt 

taraftan. 
- ?. 

• • • 
SEBEP? 

Kotralı bir gençle konuşan genç 
ku hayretle sordu: 

- Kotralara neden hep kadın is
mi \'erirler? 

- idare edilmeleri oldukça zor
dur da ondan. 

• • • 
HAKLARI VAR 

- Bir mizah fıkrası nekadar ba
sit olursa olsun ban kadınlar mut. 
laka gülerler. 

- Hangileri? 
- Dişleri güzel olan kadınlar .. 

• • 
BULUŞ 

- Bay Ekreme nekadar iyi mu
amele ediyorsun. Adeta senden a
lacağı varmış gibi davranıyorsun. 

- Bravo! Benden alacağı yok, 
amma senin buluşun pek zarif. 

- ?! 
- Para istemiye ~diyorum. 
- Peki sonra ne yapacaksın? 
- Nezaketten mahvolınazsa 

öderim günün birinde! 

• • • 
SEBEP MUHIM 

Saatlerce oturan misafir, gitmek 
için izin istedi. Ev sahibi: 

- Ah bayanım! dedi, sizi uy -
kunuzdan ahkoymadık ya? 

Misafir gülümsedi: 
- Hayır, dedi, artık uyanma 

vaktimiz geldi. Eve gidip uyana
cağım da QDUn için gidiyorum. 

• • • 
ÇABUK! 
- Babam nişaıllandığmıız sa -

atte sana 1000 lira verecek. 
- Aman acele edelim öyle ise. 
- Neden? 
- Bugün cumartesi.. Banka er-

ken kapanır. 

• • • 
ANLAYIŞ! 
- Falcı akl111dan geçeni aıiladı 

nu? 

- Derhal! 
- Yok yahu! 
- Vallahi anladı. Fal parasını 

peşin istedi. 

• • • 
BUTÇE MESELERI 
- Bay Necdetin seninle evlene

ceğine neden bu kadar emniyetle 
,inanıyorsun? 

- Beni ucuz elbiseler içinde pa
halı elbiseler giyen kad111lardan 
Paha g\i7.el buluyor da ondan. 

• • • • 
DUKKANCI ILE MUŞTERI 

ARASINDA 
- Çok güzel! Anladık faturada 

bu kumaşın metresi "30" lira diye 
yazılı. Fakat şu B. A. R. K harfleri 
de ne oluyor. 

- Haaa! Bu harfler: "Bıına an· 
cak rufailer karışır,, demektir. 

Erkek - Karıcığım ıarar edip 
duruyoraun amma, ailemizden 
kimaeye benzemiyor. Bunu ne 

diye alayım? 

- Bayanlar, baylar... ŞimJi 

küçük dahi •anatklirı dinliyecek-. . , 
StnlZ· 

Kıakançlık! 

F utbolcünün rüya•ı 

- "Al/edersiniz, ben •İu Jolrunmadan "yırıp geçebilirim 
ıandımdı? 

HAKiKATLE GOZ GOZE! 
- Niçin bu kadar pudra sUrll· 

yorsun sevgilim? 
- Siz erkekler çıplak hakikat

lere dayanamazsınu; ki .•• 

• • • 
ÇAGLAYAN 
Seyyahlar Amerikayı geziyordU 

Seyyah tercümanı Niyagara şeli· 
lesini gösterdi: 

- işte, dedi, dünyanın en büyiik 
• • • 

çağlayanı .. 
Bayanlar IUtfen susarlarsa gil · 

rültüsündeki dehşeti de duyabilir· 
siniz. 

• • • 
ZEKI EV KADINI 
Kerimaııın annesi sucuk getfrdi. 
- Haydi kmm, §unlan bugün 

de sen kızart! 
- Bu nasıl kızanr anne! 
- Bayağı .. Balık gibi kızun. 
- iyi ammabunun içi ayıkll· 

nırsa deriden bll§ka blr gey kaıınas 
ki... • 

• • • 
DUGUNE DAVET 
- Düğünüme gelirken, so~ 

kapısını evveli. sağ ayağın ve sal 
dirseğin ile sonra da, sol ayağııı ve 
sol dirseğin ile ild defa vurursurı· 

-Neden? Kapının zili yok ınu!. 
- Var amma ellerinde hediye 

olduğunu, peşinen anlarsam dalı• 
s<>k sevinirim. 

• • • 
TRAMVAYDA 
-Tramvay çok kalabalık mıydıı 
- Ne diyorsun baylar bile ay .... 

ta kalmıftı. 

•• * 
HAPISANEDE 
- Bay direktör .• 316 numaralI 

mahküm oynattı galiba. 
- Ne yapıyor ki? 
- Durmadan tavuk gibi ötUyal'· 
- Acıkmı§tır.. yem verin ö~ 

ise. 

• • • 
EViN DUVARLARI 
- Eviniz iyi amma duvartan ~· 

ince. Oteki evde bir fısıltı olsa bil· 
radarı duyulacak. 

- Oooo! Onun için hiç m~ 
etmeyin .. Kornşulanmız gaaaaye' 
nekre adamlardır. Kahkahadaıı ~ 
larsmız! 

• • • 
ANLAYIŞ: 

Muallim talebesine sordu: . _-ıs 
- Söyle bakalım Zeki senin l)aJI"""" 

hayatta ne oldu! 
- Hasta... dit' 
- Hayır oğlum yani ne yapıyor 

mek istiyorum ... 
- Oksürüyor.. ,_ 
- Peki hasta olmadığı zamaıı 

yapıyor? 
- O zaman da öksürüyor. • 
- Allah Allah, a oğlum hill .~ 

yamıyorsun, baban hasta oııııawc' 
öksUrmediği zaman ne yapıyor! 

- KUfür ediyor efendim. 
• • • 

~darehanesinin kapısından ~ 
giren iri yarı bayan, yazıhaııede 
ran adama hiddetle bağırdı: ,JS 

- Bize yeni aşçıyı göndere!l 
... ' 

mısınız . .ıt;ttt" 
Idarehane sahibi korkudan ... 

cesine: ~ 
- Evet.. Diye kekeledi. Ben 

derdimdi. ~ 
- Haydi öyle ise nuu-ş maı1·· 

öğle yemeğine gidiyoruz. 

• • • 
PEYNIR: ~ 

Küçük koltuk meyhan~initl ~ ııı.. 
mUşterisi peynir istetmişti. :sa . tlJOI 
raz arandıktan sonra, bu ıcıdeaıli ıet· 
teriye istediğini veremediğindell 
k&ıide müteessir: Bit 10ps' 

- Affedersiniz, dedi. 
bile peynir kalmamış .. 

MUşteri aes çıkarmadı. ·)ttell .,o· 
Aradan biraz zaman geÇti d1P1": 

ra deminceklti vakayı dikkatle bit ti' 
mit olan barbanm kilçUk oğlu. P'!..' 
bağa koyduğu bir parça kafS1' ~
niri, yqlı ve sevimli ınllJteri~ 
di. MUşterl hemen bir loknıa rdtı: 
atarken memnun memnun 80Ut , 

- Af erin evladım. TeıJekk btJIP 
rlm. Baban yok diyordu. sen 
nereden aldın? .. 

- Fare kapanından.. 
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Tari h Kurultayı 
Toplantıya dünyanın en büyük tarih 

ve arkeoloji alimleri geliyorlar 
rnesıı1·ı· (Başı 1 incide) J 

"' 1 Sif t'I ı tır. a ı e kongrede bulunacak- 1 

A."Ust 1 
llror ~ uryadan gelecek alimlerden : 
VırleMn tenghi.~ ~arihten önceki de- 1 
daıı sa en buyuk mütehassısların
dan Yılınaktadır. Yine Avusturya
'"l'ür~elet'~ ?l~n Prof. Stzygowski: 
'l'urk arihının anahtarı sıfatile 

san t' Caktı a ı,, mevzulu bir tez okuya-r. 
'l'anht ·· daJti en onceki devirlerin Fransa-

Coııe;n bUyUk alimi Prof. Breuil, 
tıon e de France'tan Prof, Massig
sad~nantrepolog Prof. Vallois, Fran-

1 . gelecekler arasındadır 
ngıJte ~d . 

llr0r. G r en gelecekler arasında 
bır b arstang, Prof. Lamb isminde 
haf..:y

3
Yan aliın ve simdi !stanbulda ·• atı · \';ı..., a nıeşgul o!an Prof. Baxter 

-•.ıır. 

t-.. l-Iısır Müzesı· . ..d.. .. B 1 :1. 
"'inland' nın mu uru, e çm.a, 
~a. ıtnJ~· İsveç, Bulgaristan, ltal· 
tıistan Rrıstan, Çekoslovakya, Yuna
~atıın' 0ınanya, İsviçre, Yugoslav
lecekl en tanınmış tarih alimleri ge-

..,, er arasındadır 
.ı.atih . · 

lıiversite~emıyeti azasile İstanbul ü-
Coğrat' Slnde ve Ankara Tarih ve 
ll.eb1 aı~a Fakültesinde bulunan ec
Cekle~~ler de kongreye iştirak ede-

}{ ır. 

dığı Otl.gre, Dil Kurultayının toplan-
b salona 1 ır l>ro. ~ o a<:aktır. En modern 
\ı; il" .Jeksıyon makinesi getirtilmiş 
b •OJek . 
Ullles· . s.1Yonlu konferansla:r verile-
~tır 1 ıçın her türlü tertibat alın

l{on. 
tılarak ~e ~anasında kürsüden nazari 

oııun~ erı sUrülen tezler, muayede 
~tdf'ki ha hazırlanan bir tarihi ser
~et ın eykellerin, abidelerin ve di
tııe te~di vesikaların canlı şehade-

l•· k olunacaktır. 
'-rklüğün Tarihte 

l/\o Büyü~ Rolü 
t·· ~€'r~ıı· 
.urıt lt\i. ın ve :serginin gayesi, 

k~~afına~~\llin, beşer kültürünün in
~k roıu Y~Ptığı tesiri, oynadığı bii
ıı.yuk d" gostermek ve Atatlirkün 
t~ etur:Ya tarihi telakkisini teba
. l{ongr ektir. 
liıun beşed~ ve sergide, Türk mille· 
lıbaren h:.r~et tarihinin başından i
beŞ(:r ta ~t~~ tarih devrelerinde ve 
tı~kacıa tıhının bütün inkişaflarında 
tı~'h. r hiık' . . 

''<ldığı ... ~m ve müessır bır rol 
lı l{ongr go:Ul:ıcektir. 
afta llı: bıttıkten sonra sergi iki 

larıh llı Uddetıe lise ve orta mektep 
~eı:ı kC'l'td~J~l~ınlerine tahsis edilecek 

<:'ektir rıne burada kurslar veri-
tgi iki Bu kurslar ikmal edilince 

~at-eti . ~Y mUddetle bütün halkın zi-
S ıçın a k t-. el'giy . çı • bulunacaktır. 

~tıa~ k e aıt planlar en küçük tefer
tı !!ıtııneı ~dar hazırlanmıştır. Mü
~.~~ he,. u~lmuş bir teşkilat maki
~-lı 'Yor ŞC'yı düşUnüyor, her tarafa 
~4<1.san ~ 'I'~rıh Kurumu Reisi Bay 

<ısı, Va .ruı1 ve Kurumun kıymetli 
:~tıdu~i.ı. Zlfe taksimi şeklinde geceli 
b llelennı· çalışıyorlar. Münevver 
t lr ordu ıı~en mürekkep küçücük 
gat'ıda i' Ctdden iftihar verici bir 
~(\lliıı ?n~kgbrüyor, serginin ve kon-

esı irin emmeı bir eser haline gel
S can~an uğraşıyor. 

b ergı Tertibatı 
llJ enıı. tar 
l llıtnu" .. afından eski muayede sa-

t') " on" e-ı e Ve di ~ Une düşen avlu, heykel-
~ tlrcek ger sanat eserlerile tanzim 

fQıııl\i p~e Serginin ilk methali va
'ttuı aOrcct'\ktir 

t t r>nin k • 
lıt asıanı apısındaki iki büyük Hi-
ad~acaktır ~e~~lin i~i tarafında bu
t-" l'tıda CSk' B~~ lece ınsan daha ilk 
ç c 'ktir. 1, 1 gunlerin havası içine gi
~ keııdlııi ç kapıdan girılince ziyaret
t if sa10~5 ınetre genişliğinde bir 
r:a.ka, Atar ~.a bulacaktır. Tam kar
~~tır ki Urkun bir büstü buluna
)>. 

1ıı1 ı .. j Yeşil bir granit kaya par-
.. tarı h~ enıek . 
~ eyk 1 suretıle meşhur Al-

<ttııı e lr 
ı:: 11 l'tııştır. Başı .;r'orek tarafından 
'l'a tler S u. bust Lcipzig Güzel 
~ll~h l<uruC'?"gıs•nde teşhir edilirken, 
.ı b .. nıunun n· ·· . b" .. eth • d :il cası uzerıne u-
tı~ aı l'o uk ve alaka eseri olarak 
1\ ~ içind <'lkarrimış ve ekspresle 
~ıt1 · iile be lstanbula gelmiştir. 
~ ın~clır. l'o e~ber 1390 kilo ağırlı
~i ~· ~ü~~kın ~seri cidden muaz
~ttı lfadf<Yi Şefın yUzUndeki kud-

kayal' sanatkar duymuş ve 
h-J. duyuşa göre olgun-

Sanatkar Türk gençleri Zincirli halriyatının bir model:ni 
hazırlıyorlar 

laştırmıştır. Büst, kaya içinden sem
bolik bir manada tekamül ve teba· 
rüz etmiş olmak hissini vermekte
dir. 

Zeminde on buçuk metre uzunlu
ğunda bir dünya haritası hazırlanı
yor ki, Türkiyeye ait kısmı tam hey
kelin önüne· rastgeJecektir. Bu hari· 
tada yalnız tarihi isimler gösteril
miştir. Tarihi inkişafların Merkezi 
Asyadnn Garbi A vrupaya doğru ya
yılması, yarım daire şeklinde dalga
larla ifade edilmektedir. 
Şeref salonunun iki tarafındaki 

perdeli methallcrden asıl sergi daire
sine girilecektir. Burada insanı umul 
maz manzaralar karşılayacaktır. 
Yüksekte fotomontaj halinde Ata
t ürkün iki metre yüksekliğindeki bir 
resmi, bir tarafta köyli.iyli, ameleyi, 
gençliği, bütün halin, diğer tarafta 
orduyu temsil eder diğer iki foto
montaj ... 

Atatürkün 
Tarihi Saati 

Bunun altındaki came anlarda. A
tatürkün hususiyetine ait eşya, re
simler. mektuplar vardır. Atatürkün 
Çannkkalede kullandığı tarihi bir 
saat çok aranmış, fakat bulunama
mıştır. Bir mermi, tam bu saate isa
bet etmiş ve talihin en mesut bir te
sadüf ile Tlirk milletinin kurtarı

cısını korumuştur. Her Tür'k vatan
daşının minnetli bir gözle göreceği 
bu hayırlı saati. Fon Sanders bir ha
tıra diye almıştır. Sanders öldükten 
sonra saat, geriye kalan eşyası ara
sında bulunamamıştır. 

Muayede salonunun etrafındaki 

mermer sütunlar satıh kazanmak i
çin ılmpanıp, bunların arasında al
kovlar vüeude getirilmiştir. Bunlar
dan her biri ayn bir devre aittir. 
Taş devrine, bakır, tunç devirlerine 
ait eserlerden başlanarak sırasile 
Selçuk \'e Osmanlı devirlerine gelin
mektedir. 

Her alkovda, o devre ait kitabe, 
seramik, heykel, abide gibi o devrin 
kültür vaziyetini gösteren csnler 
vardır. Bunlardan bir kısmının asıl
ları müzelerimizden getirilip teşhir 
edilecektir. Nakli mümkün olmıyan
larm mulajları yapılmaktadır. Kül
tür inkişafı zincirine ait olup ta ya
bancı müzelerde bulunan eserlerin a
sılları, mulajları veya resimleri o mü
zelerden istenmiştir. 

Tarih Kurumunun Alacaöyükte 
yaptığı hafriyatta bulunan bir meza
nn ayni şimdiden buna ait bölükte 
hazırlanmış bulunmaktadır. Bunun 
içinde bulunmuş olan iskelet ve eser
ler aynen teşhir edilocl'lttir. Bu ke
şifler pek çok alaka uyandıracak, ta
rihin ve tarihten önceki devirlerin 
karanlık sayfalarını aydınlatmıya ve 
yeni ufuklar açmıya hizmet edecek
tir. 

Büyük lnkllap 
Sergisi 

Ortadaki avizenin altına tesadüf 
eden yerlerde paravan şeklinde böl
meler hazırlanıyor. Bunların iç ta
rafı vekaletlere, dış tarafı müessese
lere ayrılacaktır. Vekaletlcrdcn her 
b!ri cümhuriyet devrindeki icraatını 
modeller, resimler yardımile canlan
dıracaklardır. Müesseselere ait kı
sımda da güzel sanatlere, tayyarecj
liğe, spora, Ankaraya. Orman çiftli
ğine ait bölmeler vardır. İki tarafta 

başta bulunan böylmeler orau ve do
nanmıya ayrılmıştır. 

Ortadaki bir pano, Biiyük Millet 
Meclisini, Atatürkün bir nutkunu 
dinler vaziyette gosterecektir. Pano
nun üstünde "Hakimiyet milletindir,, 
levhası bulunacaktır. Bunun iki ta
rafında Atatürke ait iki pano vardır 
ki, Büyük Şefimizin muhtelif tarihi 
vaziyetlerde resimlerini ihtiva et
mektedir. 

Arada Atutürkün bazı vecizeleri de 
yazılıdır. 

Bu panoların iki tarafında Partiye 
ve Başvekalete ait yerlet vardır: 

Bir tarafta Atatürkün gençliğe 
hitabesi yazılıdır ki, fotomontaj ha
linde canlı bir gençlik kütlesi emane
ti taşıyacaktır. Diğer bir tarafa vak
tile Atatürkün bir direktif halinde 
Tarih Kurumuna verdiği şu vecize 
yaır.ılacaktır: 

"Tarih yazmak, tarih yapmak ka
dar mühimdir. Yazan, yapana sadık 
kalmazsa değişmiyen hakikat insan
lığı şaşırtacak bir mahiyet alır.,, 

Tarihi serginin etrafındaki bölme
leri, Türklüğün Taş devrindcnberi 
acvam eden tarihi tekamUlilnü gös
terdiği halde ortadaki kısım, inkılabı 
mıza aittir. Büyük Şefin; Büyük Mil
let Meclisile ve Parti ile beraber mil
letin başına geçerek yürüttüğü var
lığı gözümüz önünde canlandıracak
tır. 

Büyük Bir Atölye 
Muayede sarayındaki hazırlıkları 

gördükten sonra eski veliaht sarayı
na geçtik. Burası muazzam bir mu
laj ve model atölyesi haline getiril
miştir. Ankara Gazi Enstiti.\sü Eliş
leri Profesörü Bay Hayrullahın ida
resi altında bir çok kıymetli gençler, 
eski eserlerin tabii büyüklükte kop
yelerini, hafriyat yapılan yerlerin mo 
dcllerini büyük bir meharetle hazır
lıyorlar. Bu gençlerden bir çoğu, ta
rihi eserlere ait mulaj ve model yap
mak sanalini Almanyada ve Avus
turyada tahsil etmişlerdir. 

Burada bir ay evvel bir başlangıç 
bile bulunmadığı halde az zamanda 
elde edilen yaman neticeler ve eser
ler tarihi sergimizin, yüziimüzü ağar 
tacak bir eser olacağı kanaatini ver
mektedir. 

Bu atölyenin diğer bir kısmında 

da tarihi eserlerin agrandisman şek
linde resimleri yapılmaktadır. 

Eskiden milletin mukadderatında
ki boşlukların bir ifadesi olduğu hal
de bugün kati hedefli, canlı bir kül
tür hareketinin eserlerile ve ruhile 
dolan bütün bu binaları gezerken, 
derin bir iftihar ve ferah duyduk. 

lnkdcSbın To,plu 
Bir Manzarası 

Gördüklerimiz şimdilik yanılz bir 
hazırlık mahiyetindedir. Fakat tat
hiat halindeki bir proje tamamile 
meydana çıkınca gerek bizim ve ge
rek harici alemin gözü önünde Tür
kün mazisi yeni bir manada canla
nacak ve Türk inkılabının neticeleri
ni toplu bir manzara halinde gözle 
ihata etmek mümkün olacaktır. Bu 
kon~re ve sergi Türklüğ'ün manosı
hakkrnda insanlık aleminde yeni u
fuklar açmıva. yeni görüşler yarat
mıva hizmet edecektir. 

Dolmabahçe sarayındaki planlı ha
zırhklnrı ve çabsmalan büvlik bir 
alaka ile takip edeceğiz ve okuvucu
larnnızı bu hususta günü günUne· 
tenvire çalışacağız. 

(BAŞ~IAliALEDEN MABAAT) 

Bir Haftalık 
Tarih 

Başı 1 incicle) 
Asyada sulhün devam etmesinin e
sas temeli, Japon şartlarının kabul 
edilmesi, Çinlilerin Japon düşmanlı
ğından kati surette vazgeçmeler.i
dir.,, 

Bu sözler, Pekin civarındaki hü.
diselerin tesadüfi olmadığını, Japon
ların her fırsattan istifade ederek 
Çinde hakimiyetlerini kurmıya karar 
verdiklerini ve Japon düşmanlığı ha
reketini kökünden temizlemek iste
diklerini göstermiye kfı..fidir. 

Bir şekil davası ve devletler 

Fakat bir taraftan da Japonya 
harice karşı şekli muhafaza 

etmiye ehemmiyet veriyor. Japon
lar diy.orlar ki: "Pekin civarındaki 

manevralarımızdan Çinlilerin kuşku
lanmıya hakları yoktur. 

Baksör hareketleri üzerine imza 
edilen 7 eylfıl 1901 tarihli protoko
lün 9 uncu maddesi, Pekin ile deniz 
arasındaki münakaleyi temin ıçın 
imz sahiplerinden her birinin Çin
de askeri kuvvet bulundurmasına 
müsaade etmektedir. Protokol, bu 
kuvvetlerin miktarına hudut koymu
yor.,, 

Bu iddia şekle uygun olmakla, Ja
ponlann tecavüz emellerini örtmiye 
kafi gelmiyor. Ancak, İngiltere ve 
Amerika buna inanmış görünmeyi 
tereih ederek sulhün muhafazası i
çin ayrı ayn teşebbüslerde bulunu
yorlar. Fransa da kendi hesabına uğ-

~ 

raşmaktan geri kalmıyor. 
Dünyanın bugünkü halinde her

hangi bir tarafta silah patlaması ih
timali banş dostlarını ciddi surette 
ürkütüyor. Dünyanın mukadderatı 

biribirine o kadar bağlı ki, dövüş bir 
tarafta başladıktan sonra nerede du
racağını kimse kestiremez. 

ispanya hakkında lngili.z teklifi 

S ulh, Uzakşarkta böyle tehlike
li dakikalar geçirirken, İspan

ya vaziyetinde süküna doğru bir ce
reyan başgöstermiştir. 

İspanyaya kanşmamazhk komite
sinde temsil edilmiş bulunan 27 dev
let, İngiltere~i hu işe bir çıkar yol 
aramı ya memur etmişlerdi. 

İngiltere bir taraftan bununla uğ
raşırken, İngilizler şunu açık bir li
sanla anlatmışlardır ki, bu defa da 
müsbet bir neticeye varılmazsa ade
mi müdahale işini bırakıp çekilecek
ler ve tam mana ile serbestilerini ele 
alacaklardır. . 
Fransızlar daha ileri gitmişler, ge

çen salı gününden itibaren, ispanya 
hududundaki bitaraf müşahitlerin 
faaliyetine niha.yet vermişlerdir. 

Karşı cephede bulunan Portekizin 
hareketine Fransa tarafından bu şe
kilde mukabele edilmesi bilhassa. İ
talyanları çok kızdırmıştır. BUyUk 
Faşist Meclisi azasından Farinacciı 
bir makale yazarak Fransayı tehdit 
etmiş, Duçenin ilk işaretinde milyon
larca fnşistin Franco'nun yardımına 
koşmıya müheyya olduğunu anlat
mıştır. 

Fakat Fransızlar sükünetlerini hiç 
kaybetmeden anlatmışlardır ki, Por
tekiz bitaraf miişahitlerin vazife 
görmesine müsaade etmezse Fransa 
da etmiyecektir. İngiltere de Fran
sarun hareketini çok makul bulduğu
nu kuvvetli bir lisanla teyit etmiştir. 
lşin bu defa şakaya gelir yeri olma
dığı, İngiltere ile Fransanın sonuna 
kadar gitmeyi göze aldıkları, lngiliz 
uzlaşma teklifi ortaya çıkmazdan 
bir iki gün evvel böylece karşı tara
fa duyurulmuştur. 

Eesas itibarile kabul 
• ngilizlerin cuma günü karış-
1 mamazlık komitesine bildiri

len teklifinde zaten beklenen esaslar 
vardır. İngiltere, deniz kontrolli ye· 
rine gemilere girecek müşahitlerin 
kontroliinü geçiriyor. Kara hudutla
rının her ikisinde kontrol sistemi av
det ediyor. İspanyada her iki taraf
ta bulunan gönülliilcrin yabancıla
nn her nevi, İspanya haricine çıka-

Fesatçı Bir Çf'te 
imha Edildi 

(Başı 1 incide) 

T epelendüer ve te.Jim oldular 
Çetin bir müsademeden sonra Ab

durrahim, Misbah, Savurlu Hüseyin, 
Kör Cemil tepelenmiştir. Ziya, müsa
demeden çok geçmeden teslim olmu§, 
diğer üç şaki kaçmı§tır. Müfrezele
rimiz, kaçanlarla ikinci bir müsade
me daha yapmış, bunlardan biri da
ha yaralanmıştır. Çetenin silah ve 
tabancalarından başka beyanname, 
hüviyet cüzdanı, silah ve yol vesika
farı bulunmuştur, Kaçanların tepe
lenmeleri bir saat işidir • 

Verilen malümata göre, bu çete, 
çapulculuk için hududu geçen takım
dan değildir. Bunlar, Piran ve Palu 
taraflarında teşkilat yapmak, ma
sum halkı aldatmak, cenupta bir asa
yişsizlik hadisesi çıkarmak, Dersimli 
Seyit Rızaya yardım etmek ve §im
diye kadar asılan, tepelenen arkadaş
larının intikamını almak niyetile el
birliği etmi§lerdir.Çetenin fesat planı 
tamamen suya düşmüştür. Çete, da
ha yurdumuza girmeden, teşkilat i
çinde bulunan Muşlu Hilmi, Kör Ce
mil Şeyda tarafından vaktile Şeyh 
Sait aleyhinde yazı yazdığı için öldü
rülmüştür. 

Bu hadiseyi hazırlayanlardan şu 
isimleri öğrendim: Bunlaırrn hepsi 
cenup aşın yerlerden gelmişlerdir. 
Cemil paşa oğullarından Kadri, Ek
rem, Mehmet, Savurlu Hüseyin, Ab
dürrahim ve adamı, Sofu Sait, Mu§
lu Hilmi ve Hasan ağa, evvelce Seyit 
Han çetesinden kalıp kaçan Salahad
din, Abdülaziz ve Şeyh lbrahiınle 
bazı tevabii Şamda bir toplantı yap
mışlardır. Şeyh Abdürrahim, Ziyayı 
orada bulmuştur. Ziya, Bahikide Ce
mil paşa oğlu Mehmedin yanına gön
derilmiş, orada bir müddet kalmıştır. 
Milteakrben AbdWTahimin reisliğin
de cenupta Sisincarda Ş~yh Musta
fanm evinde, sonra Helvada Şeyh 
lbrahimin yanında toplantı yapa
rak vaziyeti müzakere etmi§ler ve 
Abdürrahimin Nusaybin yanındaki 
Himara köyünden itibaren harekete 
geçmişlerdir. Şakilere Şeyh Misbah, 
burada iltihak etmiş ve toprağımıza 
girerlerken de tepelenmişlerdir. 

Fesatçı çetenin tepelenmesinde, 
Diyarbekir vali vekili Kazım Demir
er, müfrezeler komutanı binbaşı 
Hamdi, merkez bölük komutanı yüz
başı Hulüsi, Bismil jandarma komu
tanı yilzbaşı Salih, Sinan nahiye mü
dürü Haki, yaralı Diyarıbekir mer
kez karakol komutanı Fa:ruk, şehit 
jandarma Zülkifl göçmen köylü 
Nasuh, diğer jandarma ve korucu
larımız büyük feragatle çalışmışlar· 
ılır. 

Cenaze mercuimi 
• Şehit jandarma Zülkifl için bugün 
muazzam bir cenaze alayı tertip e
dildi. Müfettişlik, vilayet ve kolordu 
erkanile zabitler, halk, mektepliler 
merasime iştirak ettiler. Namazı U
lu camide kıhndr. Saylav Akagündüz, 
tabut önünde ölünün hatıra ve hiz
metlerini andı. Şehit jandarmamız, 
herkesin göz yaşlan arasında defne
dildi. 

rılacaktır. Buna muk'abil, her iki ta
raf bazı şartlar altında muhasım di
ye tanınacaktır. 

Bu teklif her manasile bir uzla~ma 
esasıdır. Dikkate değen nokta şudur 
ki, her devlet bunu müzakereye la
yık bulmuştur. 

Gelecek salı günü tali komitede 
müsbet müzakereler başlıyacaktır. 
Bunların neticesi hakkında şimdiden 
fazla bir derecede nikbin olmıya ma
hal yoktur. Bir teklifi müzakereye 
layık bulmakla kabul ve tatbik et
mek arasında büyük mesaf cler var
dır. 

Lakin iş her halde son hadde gel
miştir. Ya ip nihayet kopacak, yahut 
ta İspanyadaki maskeli cihan har
binde hakiki bir mütarekeye varıla
caktır. Eğer buna imkan bulunursa 
İspanyadaki dahili harbe nihayet ve
recek müdahale ve uzlaşma esasları
na düşünmiye de yol açılmış olur. 

Ahmet Emin YALMAN 

lstanbul Nafıa müdürlüğünden : 
5, 8, 937 perşembe günü saat 14 te lstanbulda Nafıa Müdürlüğünde 

(998) lira keşif bedelli Erkek öğretmen Okulu istinat duvarı inşaatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık i§}eri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje keşif hulasa.sile buna müteferri diğer evrak dairesinde 
görülecektir. 

.Muvakkat teminat (75) liradır. 
İsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göste

receği vesika üzerine Nafıa Müdürlü ğünden almış olduğu mütaahhitlik 
ve ticaret odası vesikalarile gelmeleri. ( 4267) 

11 

Moskova 
Görüşmeleri 

(Başı 1 incide) 

ne ve en açık bir fikir teatisi neti· 
cesi olarak, aşağıdaki hususatın mü
şahedesine imkan vermiştir: 

1 - Takriben 16 sene evvel Sov
yetik Sosyalist Cümhuriyetleri Birli· 
ği ve Türkiye Cümhuriyeti arasında 
tesis edilip iki memleket arasında ak
tedilmiş iki taraflı ve müteaddit ta
raflı muahedeler ve anla§malarla tak
viye olunmuş bulunan ve bu kadar 
uzun bir devre esnasında enternasyo. 
nal hayatın bütün safhalarının imti
hanını geçirmiş olan samimi dostluk 
münasebetleri, muhakkak surette, 
iki memleket menfaatleri için tam 
kıymetlerini isbat etmiştir. 

2 - Bu ayni menfaatler, haliha
zırdaki münasebetlerin, bütün şümul. 
!eri ile,istikbalde de iki devletin ha· 
rici siyasetlerinin değişmez ve sağ
lam bir unsuru olarak idaınesini ta
lep etmektedir. 

3 - Sovyet - Türk dostluğu, u
mumi sulh için büyük ehemmiyeti 
haiz bir unsur olarak kendisini gös· 
termiştir. 

4 - Enternasyonal münasebetler· 
de halen mevcut olan ve enternasyo
nal hayatta kendisini gösteren teca
vüzkar temayüller tarafından yara
tılmış bulunan bulanık vaziyet, bü

tün sulhçü devletlere, sulhün tak· 
sim kabul etınezliği ve kollektif em· 

niyet esaslan üzerinde sulhün ve u
mumi emniyetin idamesi için husu
si endişeler tahmil etmekten hali ka
lamaz. 

5 - Sovyetik Sosyalist Cümhuri
yetleri Birliği ile Türkiye arasında
ki dostluk ve karşılıklı emniyet mü
nasebetleri bunların sulh fikirlerine 
ve Milletler Cemiyetinin yukarıda kaY. 
dedilen prensiplerine samimi bağlı· 

lıkları ve sulh kuvvetlerinin en iyi 
bir surette teşkilatlandırılmasına mü 
zaheret eylemek ve tecavüz kuvvet
lerine bir müzaheret veya bir te3vik 
olabilecek her şeyden tevakki etmek 
azimleri, sulh potansielinin bütün un
surlarının takviyesi için, iki memle
ket arasında hassatan müsmir bir if 
birliği esası yaratmaktadır. 

Mesut Bir Düğün 
CUmhuriyet Gazetesi Başmuharriri 

B. Yunus Nadinin küçük kızı Nilüfer 

Nadi ile Cümhuriyet Merkez Bankası 

Kontrolörü Etem Izzet Ayaydmrn dü. 

ğiinlerl, dün gece Perapalasta parlak 
bir surette yapılmıştır. Genç evlileri 
tebrik eder, saadetler dileriz. 

DERMİN 

Nasın imha Eder 

Dcrmin 
Nasır llcicı 

İnsanlığı tazib eden nasırı ku· 
rutmak ve düfürmekte çok 
müessir olan bir ilaçtır. Bir 
müddet ayaklarınızı sıcak ıu

da banyo- ederek nasırlara 

D E RMIN 
sürünüz. Bu beliyeden kısa 

zamanda kurtulursunuz. 

• 



HAYVAN CiNSLERi 
ISLAH EDiLiYOR 

1

...... ... ....... --
Memleketten 

1 Manzaralar 
• 

T rakyada Yeni Sıfat 
istasyonları Kuruluyor, 

Köylüye Damızlık Veriliyor 
Edime, (TAN muhabiri bildiriyor) - Bütün T rakyada hay

van cinslerini ıalah etmek için canlı bir faaliyet göze çarpıyor. 
Vilayetlerde köylere vanncıya kadar ııfat iıtaıyonları açılıyor, 
muhtelif haralardan getirtilen damızlık hayvanlar köylünün 
iıtifa.deaine bırakılıyor, b:rçok mıntakalarda da ıuni tohumlama 
ameliyeaine devam ediliyor. Huliaa, hayvan neılini ıılah yolun
da hummalı bir çalıtma var. 

GOMOŞANEDEN 

BiR MANZARA 

Biga Köylülerine 

Parasız Av Tezkeresi 
Biga, (TAN) - Yeni kara avcılı

fı kanununa tevfikan bütün köylil
lere parasız avcılıK tezkeresi tevzii
ne başlanmıştır. Bundan sonra her 
köylü ormanlanmızda serbest olarak 
avlanacak, zararlı yaban hayvanlari
le daha fazla mücadele edebilecektir. 
Barut ve saçma fiyatlarının da hü
kumetçe ucuzlatılması avcıları sevin 
dirmiştir. 

Lüleburgaz civarındaki "Türk 
Geldi,, çiftliğinde 60 bin lira harca

ı narak bir tohum istasyonu kuruL 
masma bBJJlanmıştır. İnanlı hara
sında aygır ve inek damızlık de
polan yapılm19, kadrosu genişletil· 
miştir. Bu iş için harcanan para 
80 bin lira kadard.r. Bundan başka, 
dört vilayetin damızlık aygırları, 
hususi vilayet bütçeleri ile artırıl· 
mış, köylerin yardımları ile Kara. 
cabey, Çifteler ve Kıbris haraların 
dan da 60 a yakın at ve merkep 
aygın getirtilmiştir. Bu kalabalık 
damızlık hareketi ile ikinci, üçün
cü derecede aşım istasyonlan ku
rularak köy mmtakalarına sokul· 
mut oluyor. 

Şimdiye kadar 25 yerde aşım 

dura.ğl açılmış, altı yerde de bay
tar ve mütehassıslar tarafından 
sunt tohumlama yapılmasına baş. 
lanılm1'tır. 

Bofa ve leoç Üt•yona 
Haralardan :ve memleket dı,m

dan getirtilen boğalar yetmediği 
için halis kan boğa yetiştirmek ü
zere Çorlunun Köprüce çiftliğinde 
büyütme istasyonu açılmıştır. Bu 
usulün verimi büyük ve geniştir. 

Gelecek yıl bu senekinden daha 
çok hayvan beslenecek ve baytar 
nezaretindeki tam bir kadro ile 
köylU için yetiştirilecektir. Koç is· 
tasyonunun ayni yerde açılması 

kararlaştırılmıştır. 

Ruam mücatlelni bitti 
Ruam mUcadelesi tamamlanmış, . 

bu hastalık kökünden kazınmıştır. 
Şarbon savaşma iki ytldanberi Zi
raat Vekiletince devam edilmekte
dir. Üç sene sonra bundan da eser 
kalmıyacaktır. Trakyanın dört 
mıntakasında eneme mıntakalan 

açılmı§tır. Oralarda da iki seneden 
beri fenni tarzda çalıştlmaktadır. 

Zilede Mali Tef ti9ler 
Zile, (TAN) - Tokat defterdarı 

Mazhar Müfit Bozbara buraya gel
miş ve Maliye işlerini teftiş ettikten 
sonra Tokada dönmüştUr. 

Tokat varidat müdürü, ilçemiz 
varidat dairesinde teftifler icra et
mektedir. 

J ~n~! ~AN m!!!ri~n?-~~ ~!~Nnüde ! 
mahnle :zarar veren haıaratla mücadele faaliyeti büyülı bir ~
hızla devam ediyor. Mücadele müdürü Falı Daniıman, bu yıl 
yapılan ifier haltlunda fU izahatı VeTdi: 
"- Merlrezde ve ilçelerde bai hrtıllan ile yapılan müca- -

tlele bağlanmız.ı ita.ardan lrurtarmııtır. Külleme ve ödemü• 
lwutalılıları ile mücadele de iyi neticeler vermelrtcJir. HQfa
rata lıarfl lıorunma tedbirleri almalan için bajcılan irf"Öa 
railflyonı:z. Geçenlerde yine bu malt.atla Kili•te bir konle
raM uerdilı. Süne hGfereai ile tam bir tcWClfCI girifildi. Kila 
ba aletten tamamen lıurtulmuı ,.ibitlir. IJaltiye ve Pazarcık 
ilçelerinde bu h(lfere tehdit edici bir halde idi. Alınan' ter
tibat çok iyi neticeler verdi. Domuz. ve iare mücadeleleri d• ~ 
ayni hızla devam ediyor.,, ~ 

• • 
lzmıt 

Köylerinde 
Tetkikler 

Izmit, (TAN) - Vali Hamit Os. 1 
kay, beraberinde Nafıa müdür ve
kili lsmail Devlctkuşu olduğu 1 

halde; İzmitin pek meşhur olan ı· 
Keltepe dağına çıkmıştır. Hamit 
Oskay, Adapazarına ve oradan da , 
Söğütler nahiyesine de gitmiş, köy 
lillerle konuşmuştur. 

Keten bezleri 
İznik, (TAN) - Kocaeli valisi 

Hamit Oskay buraya gelip üç gün 
kalmış ve kazamız dahilindeki ge
zintilerinden çok memnun olmuş
tur. Vali, kaza halkının ve köylü
lerin şikayetlerini dinlemış, Iazım
gelen makamlar nezdinde \efebbüs 
lerde bulunmuş.tur. Hamit Oskay 
bilhassa keten işile alakadar ol
muş, keten bezlerinin en aşağı 75 
santim eninde olmasını istemiş ve 
bu ende nekadar keten bezi varsa 
hemen şimdi satılabileceğini söyle
miştir. Giydiği Kandıra. keten bez
lerinden dikilmiş elbisesini de gös
tererek herkesin bundan mükem
mel elbiseler yapabileceğini ilave 
etmiştir. 

Vali, Samanlı ve Şeyhler nahi· 
yelerini de köy köy gezerek bil· 
hassa kazanın odunculuk işlerini 

yeni orman kanununun ilk tatbiki 
sıralannda köyllllerin karşılaştık· 
lan müşkülleri halletmiş, Ağvaya 
kadar gittikten sonra merkeze dön 
mUştilr. 

Niksarda 
Kuraklık 

Çok Fazla 
Niksar, (TAN) - ilçemiz mınta

ka8Inda kuraklık bütün şiddetile de
vam etmektedir. Mahsul için kullanı· 
lan sular hiç görülmemiş derecede a
zalmıştır. 

Tarla sulanması meselesinden mah 
sul sahipleri arumda kavgalar, döv
me ve yaralamalar görülmektedir. 
Bütün halk yağmur ihtiyacile kıv
ranmakta, sararan mahsuller ümitle
ri kırmaktadır. 

Malatyada 
Kaysı Bol 

Malatya (TAN) - Bu seneki ka
y11u mahsulü geçen senelerdekinden 
pek fazla tahmin edildiği için yüz
den fazla kıurutma imalA.thanesi a
çılmıştır. Bazı yerlerde amele ücreti 
50 • 60 kuruşa kadar yükselmiştir. 

Ağaçlar üzerindeki kayısıların liyi
kıyle büyümesi için bir kısmının ça
buk toplanması gi..bi tedbirlere baş
vurulmaktadır. Aşılı kayısıların ki
losu 10 • 15 kuru§a satılmaktadır. 

r ..ii - .... ...,.... ~......,~ 
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Küitür P aı hta inıaatı bitmek üze. 
re olan parhıüt kulesinin 

en son vcuiyeti 

Vali Fazlı Güleç ve Belediye Rei
ıi Behçet Uz., Kültür Parkta inıa· 

atı teltif ediyorlar 

===========-==-====-==== 
Arapkir Kıılası 
Tamir Ediliyor 
Arapkir, (TAN) - Arapkir kış

lası uzun müddettenberi harap bir 
halde durmaktadır. İstifade edilen 
kısmı, askerlik şubesinin bulun
duğu dairedir. Kışlanın tamiri için 
"8kPrlik ı:ıuhesi reisi Yunus Çeliğin 
batkanlığmda bir heyet kurulmuş
tur. Arapkire gelen Şehir Opereti, 
hasılatı bu işe harcanmak Uzere 
bir müsamere vermiş, toplanan pa
ra askerlik şubesinin bulunduğu 
kısmın tamirine yetişecek miktan 
bulmuştur. Ayrıca Liltfl Kulu ve 
Rasim de kereBte teberrü etmişler
dir. Kışlanın tamirine hemen ba,
lanacaktll'. 

Bu teşebbüs, halk arasında tak
dirle karşılanmıştır. 

IZNIKTE MOHIM 
BiR HAYVAN 

HIRSIZLIGI OLDIJ 
İznik, (TAN muhabiri bildiriyor) - Çakıröye köyünde -" 

him bir hayvan hırıızlığı olmu9, bir gece yarııı rençper yı.I" 
Huanın evinden üç tayla 2 damızlık kıarak çalınmıttır. Hadi"' 
derhal mahalli zabıtuına haber verilmif, icap eden kaza kat" 
kollan da malümattar edilmittir. Bir taraftan yağcı Huaıı 1,1 
kendi adamlarım iz takibine çıkarmıştır. !" 
Bunlar, kımtklardan birinin ö-

IUsünü köyden Uç saat mesafede KA D 1 N 1 N 
bulmuşlar, kesildiğini anlamışlar-
dır. Takip neticesinde, hırsızların 

Jandarma karakolu yakıınlarından KOLUN u 
Kocaeli mmtakasma geçtikleri an-
laşmış, Jandarma karakoluna der. 

hal malfımat verilmiştir. Karakol AR 
kuman.danı, derhal araştırmalara K 1 R D 1 L 
ve takıbe çıkmıştır. 

Hayvanların çalındığı avluda, 
hırsızlar tarafından düşürülmüş 
olması muhtemel görülen bir cüz
dan bulunmuştur. Cüzdandan şöy
le bir mektup çıkmıştır: 

"30 Haziran Çarşamba günü 
"Izniğe üç adam getir. Elveriş
"li İ§ var.,, 
Hırsızların seyyar çingene ol-

dukları zannedilmektedir. Çalınan 
kmrak ve taylar çok kıymetlidir. 
Araştırmaların bugün, yann müs
pet bir netice vereceği ve hırsızla
rm yakalanacalan muhtemel görü. 
IUyor. 

Nazilli Postanesinin 

lıleri Çok Fazla 
Nazilli, (TAN) - Kasabanın 

nüfusu günden güne arttığı için bU
tUn dairelerin ve iş yerlerinin mu
ameleleri de çoğalmaktadır. Buna 
mukabil posta gişelerinde işler çok 
ağır yürümekte, işi olanlar uzun 
müddet beklemek mecburiyetinde 
kalmaktadır. Posta idaresinin, bu
rada halka kolaylık temin edecek 
yeni tedbirler alması çok faydalı 
olacaktır. 

Mahkum Oldu 
Biga, (TAN) - Hacı Hüseyin 

yaylası köyürı;\en İsmail karısı 
Ayşenin elinde on beş kilo kaçak 
tütün tutulmuş, ltendisi altı ay ha
pise ve 75 lira para cezasına mah
kfun edilmiştir. 

Bgada Turfanda Karpuz 
Biga, (TAN) - Bu hafta şehir 

pazanna bir araba turfanda kar
puz gelmiş ve kllo8'U on kuruştan 
satilmıştır. Son yağan rahmetler 
bostanlara pek yaramıştır. Bu se
beple kavun ve karpuzun geçen se
nekinden fazla olacağı tahmin e
dilmektedir. 

Kızılcahamam (TAN) - 1d~ 
nm Hacılar köyünden HasaııJ!l ç" 
şi Hanım ismindeki kadın atJJ1l O' 
yıra bağlamış, bunu göre~ sef'' 
man oğlu Kadir ve kardeşı -,o 
Ali "burası bizim mahmızdJt• ~ 
buraya neden bağladın?,, diY" sdif' 
nıma hücum etmişlerdir. ~ 'jO' 
kazma ile zavallı kadının sag 
lunu dirseğinden kırmıştır. # 

İşin garibi, bu iki kardeş ~ 

dan sonra müddeiumumiliğe:~ 
tida vererek Hanımın keD ,t' 
dövdUğünU ve şikayetçi olduıd 
nı bildirmişlerdir. 

Turh~I Postanesi11d' 

Bir -Yolsuzluk çıllfl 
t&11'~ 

Turhal, (TAN) - POS lif.~ 
kabul edilen iki havaleye ırı a'IP~ 
eski makbuzlar üzerinde 01:-udfl 
suretile sahte makbuzlar v :s-,,JJ 

·ceBP'~ anlaşılmıştır. Tahkikat netı ıııl"~ 
bu işin şimdi mezunen :ıne ;" 
olan Kastamonuda bulunan~ 
mur Vecihi taraf mda~ . Y3te\"~ 
tespit edilmiştir. Veclbının tıt· 
için Kastamonuya yazıJ:ınIŞ 

Karsa Su Getirilit°", 
Kars, (TAN) - 19 kilo:~ ( 

zaktaki Borluk suyunun. bU tiOct ~ 
tirilmesi için Nafia Vek~le },ş;' 
pılan proje mucibince ışe 
mıştır. 

MARAŞT A GAZINoı>f' 
iŞ Y APAMIYOıt ~ ,-

Maraş, (TAN) - Mara.şt3 ~ 
yatı sönüktür. Münevveri~~~
vinde toplanıyorlar. Şeb bil "!:# 
veler ve gazinolar, t~aırı fi"/ 
menedildiğindenberi bOm~del' 
Kumara karşı açılan :ınUc 
tvt neticeler vermiştir. 
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Yazan : Ziya Şakir 

Kuvvetlerden Safiyüddin. 
istifadeye Karar Vermişti 

Fıçılık 
' ~-;-ı 
~ Günlült Piyasa: 

Ağaç 
Fıçıcılar 

Bir Rapor 

Verdiler 

k tatıı fikir ve itikatların yı. 
n:1~51•• ve, bUtün Şialann (İma
d :rn. feri Sadık) tarafından vaze
l ış olan mezhep etrafında top-
anrnası · · 
nıi . ıçın çalışmıya karar ver-

ştı, 

1 Muhit, buna çok müsaitti .. Köy 
erı:ıe kü tik l'ü k' ç kasabalarda, göçebe 
sın~ ve .Türkmen aşiretleri ara
h a, (Şıa) lığın muhtelif mez-
~p ~e. ta:.ik.~tleri milnteşir oldu
niş gı?1• buyuk şehirleri de ge
la ~ıkyasta (tasavvuf) cereyan
<>~ ihata etmişti. Bütün bunların 
taki Inda, ~Ez:debil tekkesi) nin 
ı.ti P etnıesı lazımgelen iman ·ıe 

kat · 
Ve • sıstemine, matlflp olan şekli 
~eb~lmek mümkün olabilecekti. 

Yalı afıyüd~in, yeni bir mezhep ve 
ta ut tarıkat müessisi olarak or
nı Ya çıkmak istememişti. Ancak, 
nı~vcut kuvvetlerden istifade et-
~e karar vermişti. 

Vaff ~sadında daha kolaylıkla mu 
nı a olabilmek için o da, diğer 
bi e:ıep ve tarikat müessisleri gi
libe areket ederek sUliilesinin (eh
ti Yt) e dayandığını ilan eylemiş-

K endisi, bundan sonra gele
bıişr Cek hanedanın başına geç
eVv ı. Bu hanedanın, kendinden 
tes e.1 gelen ecdadı da şu şekilde 

Pıt. edılnıişti: 
ba:~fıs Üddin İshak (kendisi) (ba
Sal~ Eminüddin Cibril, (babası) 
ıbag ' <Babası) Kütbüddin, (Ba
lla;) Salahaddin Reşit, (Babası) 
lia ıı Mobammed, (Babası) Avzul 
basvas, (Babası) Firuz Şah, (Ba
~aı:> Mohanımed, (;Babası) Şeref 
•ı) İı03abası) Mohammed, (Baba
(~~an, (Babası) Mohammed, 

lıtol\,._ 1! c AhmectUIA.rabi, (Babası) 
llzrn ~ed J asım, (Babası) Ka
sa }\A llııa, rsa'ba.sı} İmamı Mu-s tt~ırn. 
~ afiYUddi l ·· t·· k ld sunu n, as en oz ur o u-
le bö Çok iyi biliyordu. Ve bile bi
~ord Yle bir şecereye istinat edi
lrıali~· Cünkü, böyle bir şecereye 
tafrn olan; saf ve cahil halkı et
\le a: daha kolay topluyor .. Fikir 
lıkıa ~delerini, onlara daha kolay-

Safi a~uı. ettireb!Iiyord u. 
c!Ulen Ytiddın, esasen kurulu bir 
lioraa e m~Ukti. (Erde bil tekke) 6i, 
hinı b?n ıle lran halkından mü
ceıbetır. i~an kütlesinin ruhunu 
diye k ~ıştı. Fakat, tekkenin şim
lek ha ar takip ettiği ruhani mes
lne~· e~uz kat'i bir şekil altına gir 
\re g~~· CE~debil şeyhleri) ne baş 
!la da 1 baghyanlar; (Şia) esası
lllen Yanan rnezhep ve tarikatlere 
~inı:.up zümrelerden mürekkepti. 
Pera~ asıı Yapılacak iş; bütün bu 
Hek ~.nd~ zihniyet sahiplerini 
bırıe t:r ıman ve itikat) etrafında 

~.? rmekten ibaretti. 
den UyUk bir zeka ve ilim kuvvetin 
... rnaada bu''""k . kil 1 . .,ı ik • ./U msan t elen-
tine :a ve idare etmek kabiliye-
g.. e rnalik olan (S f' ··ddin) orece~· .. .. a ıyu , 
esaslı ~i buyuk işin programını çok 
•onra r s.urette hazırladıktan 
b ' artık ışe girişmişti. 
lJ ~ ~rograma nazaran, (Er-

ten. ebıl tekkesinin ruhani sis-
uı Ve . ' 

"1r e• _ .81Yaseti) , şu suretle tedel-
'4111Şti: 

h :E'.sraren · 
er ş g•z mahiyet gösteren 

0ederey, halkı daha kolaylıkla cez 
ltesin

1
.'" Buna binaen, (Erdebil tek 

C n resm· 1 aferj S 1 mezhebi), ( mamı 
Olan adık tarafından vazedilmiş 
•as1 d:rnezheptir). Bu mezhebin e-

'l'ak~· (Takiyye) dir. 
ltırıına~Yye, Cittika etmek - Sa
( fenatı~t de>rnektir. Yani; hem, 
<rneıhebıan sakınmak).. Hem de 
at\latnı kn esrarını, yabancılara. 
~eıhab~an sakınmak) ... 

kat b e ın ernretti.;; iman ve iti-' aşı c• 
(l) (tr ıca Şunlardan ibarettir: 
tır.l ın, ahlak üzerine müesses-

(l)';:---_ 
fllı<Ian Clrnarn Caferi Sadık) tara-
t11atı h ":ledllen mezhebin tefer. 
~etlntıa krtıtla tafsilat ''ermek, hu 
Ot.tın ıi: huduttan haricindedir. 
'-'•tat bu mezhebin sadece e. 

116J1emekıe iktifa ediyoruz. 

(Ancak, (Faz.ilet) eahibi inean
lar (Dindar) dır.) 

(Dindar olanların başında, Ima· 
mı AIH ile, (imamı Alinin eh
libeyti) vardır. Bunların git
tikleri bölük haricine çıkanlar, 
Hakiki Müslüman) sayıla-

maz.) 
Şeyh Safiyüddin; (Caferi mez

hebi) esaslarından çıkardığı şu ah
kamı, muhitindekilere kolayca ka
bul ettirmişti. Çünkü (İmamı Ali) 
ile evJ{ıtlarmın ilim ve faziletleri
ne meftun olanlara bu kısa ve kati 
prensip, çok mülayim gelmişti. A
kıl ve hikmet haricinde itikatlar 
besliyen ve (giılatı şia) namı veri
len mezhep salikll)rl ce, az zaman 
zarfında (Erdebil tekke) sine ilti
hak etmişlerdi. Şialığı altüst eden 
anarşi, azalarak ft.deta bir meZhep 
ittihadı vücuda gelmişti. 

735) inci senesinde, o da vefat et
mişti. 

B ı.ı sefer de Şeyhlik postuna, 
oğlu Sadreddin geçmişti . 

Sadreddin de, bahası gibi zeki 
ve müteşebbiati. Babası tarafın
dan konulan esaslan, biraz daha 
genişletmişti. Ayni zamanda, ge
rek Orta Asyada ve gerek Anado
luda (Şii) esasları üzerine kurul
muş olan tarikat rUesasile de mü
nasebetlere girifmişti. Bunlara, Er 
debil tekkesini şiillğin yegane ha
mt ve istinatgahı olarak bildirmiş 
Onlan da ittihada davet etmişti. 
Ve buna muvaffak olduğu için, Er 
debil tekkesinin mevkii, bir kat 
daha yükselmi§ti. 

Şeyh Sadreddin, zahidane ve tak 
vaperestane bir bayat taırfp ettiği 
için, kendisini şii olmıyanlara da 
sevdirmişti. Onun bu şöhretine 
meftun olan (Timurlenk) bile gı
yaben kendisi ile münasebete giriş 
mişti. Timurlenk'in bu teveccühü 
dolayısile, yine birçok Türk ve Öz 
bek beyleri. onun müritleri arası
na girmişlerdi. 

(Arkası var) 

~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
Zeytinyağı fiyatları üzerinde son günlerde ~ 

biraz düıüklük görülmektedir. Ekstralar 62, ~ 
birinci yağlar 58 ve •abunluk olanlar 49 ku- '-

~ rufa sahlmıştır. ~ 
~ 
~ 

1 ~ 

. ~ 

d 
ı ! 

Nebati yağların bir kısmı üzerinde hiuo- ~ 
lunur derecede eksilme ba,lamıştır. Bu da ~ 
yağ İstihsal olunan mah•ullerin mev•im iti- : 

barile yetişmif olm46ından ileri gelmiştir. ~ 
Htıfha~ yağı 30,20, pamuk yağı 43,20, susam t 
yağı 45,20, bezir yağı 38 kuruıtan müşteri ~ 
bulmuıtur. 

Fıçı fabrikatörleri, Ticaret Odasına müra-' 
~aat ederek bir rapor vermişlerdir. Bu raporda. 
fenni esaslara göre fıçı yaP.mak için bu evıafı 
haiz ağaç cinslerini memleket dahilinden teda-

• ik edemediklerini bildirmi§lerdir. 
Un fiyatları biraz düşmüştür. 72 kiloluk ~ 

ekstra ekstra unlar 810, ekstralar 635, birinci ; 

yumufak 614 kuruştan itibaren satılmakta- ; 
dır. Razmolün 12 kilosu 240, pcupalın kilosu ~ 
2,12, kepeğin kilosu 2,01 kuruıtur. ~ 

Fıçıcılarm aradıkları ağaçlar ak meşe, gürgen ve 
kayın ağaçlarıdır. Bunların elastikiyeti yüksek, o
dununun elyafı müvazi, nesiç ve mesameleri munta
zam, tanenli maddeleri az ve budaksız olması lizım 
gelmektedir. Ağaçların piyasada bulunması müm• 

kün olamamaktadır. 
""""'~""""~-

Deri Satısı , 
iyi Geçti 

Bu hafta 166 balye oğlak derisinin 
hafta başında bir kısmı 145 kuruş

tan ve hafta sonunda 151 - 152,5 

kuruş arasında muamele görerek sa
tılmıştır. İskilip malı olarak piyasa
ya gelen 195 balye satılmış ve 119 
kuru,tan verilmiştir. Eskişehir, Bol

vadin ve Polatlı derilerinden yetmiş 
ton gelmiş ve taneısi 55 kuruştan sa
tılmıştır 

Kıua ve Ju,i derileri 
Kuzu ve keçi derileri üzerinde iyi 

işler yapılmıştır. Kuzu derilerinin 
çifti 130 - 180, keçi derileri 170 -

180, oğlaklar 150 - 155 kuruştan 

verilmiş ve tuzlu kuru koyun derile
rinin kilosu 47-48, hava kurumu 
56-58 kuruştan, kuru sığır derileri 
69-70, salamura sığır derisi 41-
42 kunı,tan satılmıştır. 

Piyasaya 
Yeni Mahsul 
Dökülüyor 

Buğday piyasası, son hafta içinde 
çok canlı geçmiştir. Polatlı ekstra 
buğdayları yedi buçuk kuruşa kadar 
satılmıştır. İki gUndenberi ekstra o
larak gelen buğdaylar içinde yeni se
ne mahsulü de karışık olduğundan 
on para noksanına satılmıştır. Eski
şehir ve havalasinden yeni 
mahsul gelmiye başlamıştır. 1 - 2 
çavdarlı Eskişehir mallarına 6 ku
.ruttan fUlaya &lıcı çıkmamıştır. Es
kişebirin yeni mahsulü geçen senenin 
mallarına nazaran daha iyi kalitede
dir. Diğer mıntakarlardan da yeni 
mahsul gelmiye başlamıştır. Bu se
beple piyasanın daha bir miktar dü
şeceği tahmin olunmaktadır. 

Bunlar yalnız Belgrat ormanlarm• 
j da vardır. Fıçıcılar, Belgrat orma,. 
nında fırtınadan devrilmiş veya dev• 
resini bitirdiği için kesilmiş yaşlı a
ğaçlardan fıçıcıhğa elverişli olanı .. 
nnın Orman idaresi tarafından ay• 
nlmasmı istemektedirler. Ticaret o
dası, zeytin, zeytinyağ, yağ, balık. 
salamura vesaire gibi ihraç madde
lerimiz için ehemmiyetli bir amballj 
kabı olan fıçıların bu vaziyetini ve 
fabrikatörlerin müracaatini lkt!Sat 
Vekaletine bildirmi~tir. 

Türk Borcu Düımekte 
Devam Ediyor 

Dün borsamızda Türk borcu mu .. 
meleleri heyecanlı olarak devam et. 
miştir. Bir glln evvel 14,80 liraya kae 
dar düşen Unitflrk dün de 14, 70 U. 
raya düşmüştür. Piyasaya fazla mllr 
tar Ünitürk gdirilmiş ve satıcılar C!• 

lerindekini öğleden evvel satmak içiu 
hayli uğraşmışlardır. Aslan çimento
su da 13 liraya düşmüştür. Diğer tali 
vil ve hisselerde hiçbir değişiklik oJ.. 
mamıştır. 

Bu muvaffakıyet, (Şeyh Safi
yüddin) in mevkiini, birdenbire 

yükseltmişti. (İran) ın en nüfuzlu 
şeyhlerinden olan (Zahidi Geyla
ni) bile, Şeyh Safiyüddine kızmı 
vermekle beraber, vefat ederken 
de, kendi tekkesinin postunu bu 
genç, zeki ve büyük şöhret sahibi 
damadına terketmişti. 

Şeyh Safiyüddin; artık (Şeyhle- '- k M N w--=-=-=··.-.·.-.·.--:····x···-.····-.··:-····-.:·:-:::-:-»=:-
rin şeyhi) Unvanını almıştı. Mürit- i L 1 o A ·::;:;:;:;:~;:~:~;~~;:;:;:;~:;:;:;~:;:;:;:;:;:;~~~:;:;:;~:;:;:;~: 
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İhracat için kilosu dört kuruştan 
gelesiye arpa satılmıştır. Hazır mal
lar dahi ihracat ve yerli sarfiyat i
çin 4,02,5 - 4,05 kuruştan satılmak
tadır. Dün şehrimize yalnız yedi va
gon buğday gelmiş ve tek bir vagon 
Ankara malı 4-5 çavdarlı olarak al
tı buçuk kuruştan satılmıştır. 

ZAHİRE 
BORSASI 

:ü::~~e~ea1~ea::~~u;;ü;:~k1;:. e G l!!J T L E R i füfü~~i~l~;;f:;~;r;;~füi~~;~;;~~l~;~~~ 
birlerin birçok münevver zevatı ile 
(Cengiz han) ın ümerasından ba
zıları bile Şeyh Safiyüddinin mez 
hebine salik olmuşlardı. Bunların 
içinde, (Sultan Ebussait) ve (Emir 
Çoban) gibi iki mühirn hükfundar 
bile vardı. 

Bir gün. (Şeyh Safiyüddin) ile 
(Emir Çoban) arasında şöyle bir 
muhavere geçmişti. Emir Çoban, 
müritlerinin adedini şeyh Safiyüd 
dinden sual etmişti. Safiyüddin, 
mağrur bir eda ile: 

_ Artık, onu ben de bilmiyo-

rum. 
Demişti ... Bu sözlerden bir şey 

anlamıyan Emir Çoban sualini şu 
şekilde tekrar eylemişti: 

_ Acaba müritleriniz, askerim· 
den az mıdır, çok mudur? .. 

o zaman Şeyh Safiyüddin gUJüm 

semiş: 

_ Askerleriniz, müritlerimden 
nasıl çok olabilir? .. Nekadar as
keriniz varsa, hepsi de benim mU
ridimdir, cevabını vermişti. 

(Cengizi) !erin ortalığı altüst 
ettikleri esnada, Şeyh Safiyüddin 
mühim bir rol oynamı§tı. Çünkü 
ordu kumandanlarından çoğu, mü
ritlerinden olduğu için birçok yer
leri katliamlardan ve yangınlar

dan kurtarmıştı. 
İşte böylece (Erdebil tekke) sini 

kökleştiren ve (Safevi) isminde 
yeni bir hanedan tesis eden (Şeyh 
Safiyüddin); uzun süren hayatın
da, birçok muvaffakıyetler kazan
dıktan sonra nihayet (Hicretin 

Tifoya Karı ı Sarmısak 
Sanmsak, btltttn salpa lıutalık

lara kartı hem lliç olarak, hem de 
o bastalıklardaa korunmak için pek 
eski zamanlardanberl kullanılmış. 

trr. Fakat salgınlarda sarmrsağa 
en büyük şöhreti veren brJdnıler 

değil, dört hınız olmuştur. 
Fransada Toolouse tehrinde, 

1721 yılmda pkan salgından §ehir 
halkı büytik bir delqete düşerek 
birçok evlerdeki insanlar bastaıa
nm bile kendi hallerine bırakıp ka. 

çarlar. Fırsattan istifade için şe.. 
birde dört hınız türer, bot kalan 
evlere girerek hastalan bolarlar 
ve evleri eoyarlar, en eonunda da, 
tabii, yakalanırlar. Ancak lunızla. 
nn bulaşık butalarla okadar çok 
temas ettHderl halde hastalıktan 
nasd kurtulduklan antaplmak Uze.. 
re, ne tedbir kullandıldarou aöyle. 
mek şartlyle, diri diri yakılmak ce
salan bağı~anır. 

Bu 8uretle, dört hrnam, sadece, 
Uiçb bir sirkeyi ellerine ve üstleri. 
ae, başlanna ıllnnelde hastalığa 

bulaşmaktan kartulduldan anlatı. 
br. Ondan eonra da bu UAçlı sirke 
"dört haramiler,, sirkesi adıyla, 
resmi Kodeks kltaplanna da geçer. 

DA.çir sirkenin içinde aarmısak· 
tan bqka ttlrlil ttirlU ve hepsi ko
kulu otla.rla Wur da vardır. Bun. 
lar bir taraftan samusap. bota 
gltmlyen kokusunu k&patrmya ya
ramakla beraber bir taraftan da 
bepel yine mikroplan telef etmlye 

de yararlar. Ancak, ili.cm ~risin. 
de en tesirlisi yine sarmısaktır. 
Samusağın mJkroplan telef et. 

mlye yaradığı, daha mikroplann 
bilinmediği zamanlardaki bayağı 
tecrübelerle kalmamış, daha sonra 
da pek ciddi hekimler taratmdan_ 

tetkik edilmiştir. 1918 yılmcla, ya
ni pek yakın bir samanda, bir ln
gillz hekimi sarmısağı hem tifo 
bastahğmda, hem de lekeli tifo ve 
difteri hastabkiarmda bir taraftan 
tedavi için lliç olarak, bir taraftan 
ela bu hastalıklardan korunmak 
lçln muvaffakıyetle kulJanDUffı. 
Ondan sonra sanmaak cerahetll 
yaralarda kullanılmıt ve yine mu. 
va.tfakıyet elde edilmiştir. Bu teo
rtlbe de B&musağm mikroplan te. 
lef ettiğini daha kuvvetle ispat et. 
mlftlr. Sannısak yenlldiğl zaman 
kokusu akelğerlerie de çıktığı itin 

verem mlkroplarmı blle telef etini· 
ye yaradığı A.merlkanm büyük bir 
hastanesinde ispat edilmişti .••• 

Ba zamanda tifo hastalığından 
kol'Ullmak için sannısakiı sirkeyi 
silrilnmeğl tavsiye etmek şüphesiz 
garip görünür. Fakat samusakiı 
yoğurt pek çok ldmselerln hoŞuna 
gider. Hele bu mevsimde patlıcan 
lmartmasuun llzerlne dökWürse ... 

Kokuuna gellnee, sarmıukh 
yoğurdu yiyenler ne kadar çoğalır
• sarm18&k kokusunu duyablle.. 
celder okadar azalır. 

BORSA 
17 Temmuz CUMARTESİ 

PARALAR 

Sterlin 624,-
Dolar 124,-
Fransız Fr. 93,-
Liret 110,
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
İsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
~'lorin 65,-
Kron Çek 75,-

• Şilin A vusturya21,-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 22,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron lsveç 30,-
Altın 1045,-
Banknot 255,-

Ç EK l ER 

628,-
127,-

98,-
115,-
84,-
23,-

580,-
23,-
ö8,-
84,-
23,-
31,-
23,-
25,-
14,-
52,-
32.-

1046,-
256,-

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milin o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 

626,50 627,-
0,7926 0,7915 

Va~ova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

20,56 20,545 
15,06 15,0475 

4,7090 4,7050 
87 ,23 87 ,1610 
3,4588 3,4560 

63,8467 63,7918 
1,4384 1,4375 

22,7342 22,7460 
4,1995 4,1962 
13,7270 13,7160 
1,9719 1,9692 
4,195 4,1914 
4,0064 4,0032 

107,2625 107,1775 
34,4775 34,45 

2,7420 2,74 
24,095 24,115 

3,0960 3,0935 

\.. _...,__,,~----------·-

FIATLAR 
17-7-937 

Cinsi Aşağı Yukan ~ 
K. P. K. P. 

Buğday yumuşak 
Bugday St!rt 
Arpa 
Çavdar 
Dan san 
Yapak Anadol 

6 5 6 20 
5 15 5 20 
4 2,5 - -
415 --

4 12 
56- --

«i EL !!: N 
Buğday 
Kepek 
Yapak 
Tiftık 
Arpa 
Çavdar 
Un 
Yulaf 
lç fındık 
B. Peynir 

Tiftik 
Yapak 
K. Ceviz 

GiDEN 

DIŞ F1Y ATLAR 
Buğday: Liverpul 
Bugduy: Şikago 
Buğday: Vinipck 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T. : Londra 
Fındık G.: Hamburg 
FındıtiL.: Hanıburg 

• 

141 Toa 
30 Toıa 
45 Toa 
187~TOD 
94 Toa 
15 TOll 
30 ToD 
12 Toıa 

3%'IOll 
4 Toıa 

39 Ton 
66~ToD 
38 ToD 

6,85 K.. 
5,95 K. 
7,15 K. 
5,10 K. 
3,81 K. 
8,17 K. 

94,48 K. 
94,48 K. 

Hayvan borsaaında 
DUn şehrımız hayvan borsasında 

vasati kilosu 19,40 kuruştan 1917 be
yaz karaman, 19,13 kuruştan 1331 
dağlıç, 19,44 kuruştan 35 kıvırcık. 
16,22 den 79 kara yaka, 21,05 kuru.
tan 2270 kuzu satılmıştır. Aynca 26 
öküz, 8 inek, 8 dana, 23 manda, 20 
malak satılmıştır. 



===H TAN 

Silifkeliler 
Yaylaya 

Göç Ediyor 

1
' lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan 

Silifke (TAN) - Taşucu iskelesin 
den son bir haftada ihraç edilen ar
pa, mercimek, bulgur ve diğer hu
bubat elli tonu bulmuştur. 

Sahildeki köylüler harmanlarını 

kaldırarak yaylalardaki ve Toroslar
daki yurtlarına göç etmektedirler. 

Silifke v~ Taşucu nahiye halkı 
Gökbelen yaylasına göç etmeye baş
la.dığı için her gün 3 • 5 kamyon yük 
ve yolcu taşımaktadır. Deve ve mer-1 
keplerle göç edenler de ayrı ve pek 
çoktur. 20 bin kişi, Gökbelen ve civa
rma. yaylaya çıkmaktadır. Silifke 
jandarma okulu da, kasabadan üç 
buçuk saat mesafedeki Halgediği yay 
1asma taşınmıştır. Okul efradı yazı 
burada rahatça geçireceklerdir. 

Bigada Bir Cürmü 

Meşhut Davası 
B'ga, (TAN) - Askeri maluller

t!en ama Bay izzeti tahkir eden İb
rahim ve kansı üçer gün hapis ve 
üçer lira para cezasına mahküm ol
muşlardır. 

Aydın Kredi 
Kooperatifi 
Avdın, (TAN) - Yeni kanunun 

hükümlerine uyan Germencik, Er
beyl . Ortaklar, Karapınan Umurlu 
ve Köşk tarım kredi kooperatifleri 
umumi heyeti toplanarak yeni idare 
eyetini seçtikten sonra kooperatif

lere giren yeni aza eskilerin 3-6 mis
lini bulmuştur. Bu sebeple yeni inti
habat icrasını temin için idare he-
yetıne çekilmiştir. • 
Aydın valisi, yanında İzmir üzüm 

kurumu direktör muavini olduğu hal 
de, yukanda isimleri sayılan koope
ratiflere gitmekte ve buralarda ya
pı1an yeni idare heyeti seçimlerinde 
bulunmaktadır. 

Adana Hapisanesinde 

Mahkumlara Ziyafet 
Adana, (TAN) - Bura hapishane 

ainde bulunanlann Ankara Küçük 
Sanatlar sergisine gönderdikleri ~
yanın ta~dir edilmesi ve kırk lira 
mükafat kazanması üzerine, bu pa
ra ile hapishanedeki sanatkarlardan 
ve yardıma mühtaç olanlardan yüz
den fazla mahkum ve mevlrufa bir 
ziyafet verilmiştir. 

Bir Kadın Uçuruma Düttü 
Adana, (TAN) - SUiemişli mahal 

ıeeınden Feke İbrahim kızı Safiye 
dağda hayvan otlatırken uçuruma 
düşmü9, parça parça olarak ölmüş
tür. 

D. No. SemU ve mahallesi 

2475 Edimekapı Kariyei Atik 
Ali paşa 

3585 Ortaköy 

4517 Yeniköy Panaiya 

6042 Üsküdar Altunizade 

6044: " .. 
6045 " .. 
6046 " " 
6047 " " 
6048 " " 
6049 " 
7705 Kadıköy Caf erağa 

7903 Yeniköy Aya Nikola 

Sokajı EmlikNo. Ciul ve hlseesl 

Camii Şerif E. 21 Mü. 
Y. 40 

Taşocağı E. 33 

Dere E.19 

Mütevelli çeşmesi 19 

Mütevelli çeşmesi 18 
Mütevelli çeşmesi 11 
Mütevelli çeşmesi 12 
Mütevelli çeşmesi 17 
Mütevelli çeşmesi 13 
Mütevelli çeşmesi 14 
E. Nisbiye Y. Hacı E. 2Mü. 
Şükrü Y. 21 
Darphane E. ve Y. 26 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. lhaleleri 28, 7, 937 tarihine 
düşen çarşamba günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosu iledir. 

EN GÜZEL 

-
fiirkiyıl la11iaıı. 

18 - 7 - 937 

YENi 
ÇOCUK ANSİKLOPJ:n1Cil 

750 Büyük Sayfa 
1000 den fazla Resim 

Çocuqun sorduğu her suale cevap 
Çocuğa verilecek en güze_/ hedi!le 

Yeni Çocuk Ansiklopıdis 
Son çıkan 15 inci cüzile birinci cildini 

bitirmiıtir. Şim•ye kadar Ansiklope
diyi cüz cüz alanlar, cüzlerini idare· 

hanemize gönderip ciltletmelidirler. 

Şimdiye kadar Ansiklopediyi almı· 
yanlar, ilk cildi mücellet olarak ida· 

rehanemizden alabilirler. 

· Cilt fiyatlan aıağıda yazılcdır: 
1 - 15 cüzle birlikte mücellet 'bir takımın fiyab 350 kuruıtur. 
2 - Cüzlerini ciltletmek İ•tiyenler için tedit fiyatı 100 kuruttu'• 

~·----------------------- ~ 3 - Muallimlere, mektep kooperatifleri vuıtaıile viki ola~ Kömür Ahnacak 
Güzel Sanatlar Akademisi Arttırma ve Eksiltmt 
Komisyonundan : 

Cinai Miktan Muhammen Muvakkat Münkasa gün 
Ton Bedeli Teminatı 

Lilar Lira ve saat 

hok kömürü 80 1440 108 4 Ağustos 937 1'5 
Kriple maden kömürü 140 2254 169.05 4 Ağustos/937 16 

Fındıklıda bulunan Güzel Sanatlar Akademisine alınacak yukanda 
cins ve mikdan yazılı kok kömürü, kriple maden kömürü ayrı ayn açık 
ebiltmeye konulmuştur. Şartnameler Akademiden parasız olarak ah
nabdir. Kömürlerin mikdan, muhammen bedelleri, muvakkat teminat 
tutarları, eksiltme gün ve saatleri yukarıya yazılmıştır. Taliplerin 937 
Ticaret odası vesaiki ve muvakkat teminat makbuzlariyle beraber mu-
ayyen zamanda Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde 
toplu olan komisyonumuza müracaatlan. ( 4055) 

•ilet Demlryollın n Iİllılara iti•• U. idaresi Diılın 

ld·Lremiz Malr.eme Dairesi emrine lise ve daha yukan tahsıl görmüş, 
almanca veya fransızca lisanına bihakkın vakıf, müsabaka ile dört me
mur alınacaktır. 

Kanuni evsaf ve şeraiti haiz ve Askerlikle ali.kası bulunmıyanlann 
qağıda yazılı vesaiki hamilen Ankarada idarem.iz zat i,leri müdürlüğü
De. lstnbulda Haydarp&..IJ& mağazası tefliğine müracaatları ilin olunur. 

it talebi hakkında istida, 
Askerlik vesikası, 
HUanühal vesikası 
Aııı kağıdı 
6 kıta fotoğraf. (2116) (UQ5) 

• • • 
B. Paşa I,letme cer servisi için 1 birinci ınnrf elektrikçi ustasıyla 3 

elektrikc;i almacaktır. 
Iatridilerin H. Pqa ltletme )ı(tldUrlUğtine müracaatları. ( 4306) 

K A N Z U K müracaatlar için teclit fiyab 75 kuruftur. 
4 - TAN ıazeteainin birinci aayf uının baılığı yanında her,O• 

M E Y V A T U Z U 
bir kupon çdunaktacbr. Bu kuponlardan otuz taneıini keti' 

EN HOŞ VE TAZE MEYV ALARIN USAB~tNDEN t8TbiSAL 
TABd BİR MEYVA TOZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilebilmesi 
mUmkUn değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalarını eqillklerinl ve mu. 
annid inkıbazlan giderir. Ağız kokusunu izale eder. mumt hayatın lnti
zamsızhklannı en emin surette ıslah ve insana hayat ve canlılık bah
şeder. 

tNGtı.tz KANZUK ECZANESİ 

BEYoGLU - tsTANBUL 

biriktirenlere tam takım bir cilt 300 kuruttur. 
Çocu' Ansildo,,edi•İ, laer çocufuft en lıu1J1Jetli 

muallimidir. Ç~junuza IJerebilecefiniz ,en güzel 
laetliye Çocuk A,..ilJopeJi.itlir. Çünkü çocuk bu 
aertle artulıfı bütün malıimatı IJe •oracafı bütün 
aıallerin ceucıbını bulacaktır. 

TAN Ansiklopedik Neıriyatı 

..... MOJDE! MOJDE! ~ 

KüçükÇiftlik Park• 
AÇILMIŞTIR 

Her akşam DABV'ITALbtt HUSIKt tarafından Halk TUrkusÜ ve 
tarkılan çalınmakta olduğunu tebşir ederiz. .. ... 1r: 

Yarın akşam ili.ve olarak: FESTİVAL EGLENCELER1NE iştu-Ana· 
edecek sanatklrlar tarafından KARADENiZ HAVALARI oyn-
caktrr. . 
-) Rakı Bira Meşrubat 

.111yauanmıza dıkkat: 75 20 25 kuruş. _________________________________________ ,,,,,,.,,,,, 

Jand "rma Genel Komutanh§ı Ank•r• 
Satınaıma Komisyonundan: ~ 

1 - Kiloeuna 230 kuruı kıymet biçilen vasıf ve örneğine uyguD 1 gtıol 
kilo Çoraplık Ytın ipliği kapalı zarf usuliyle 30-7-937 Cuına 

1 saat onda aatm almacalrtır. 11~ 
2 - Şartnamesi 140 kurut ka..,ılığmda Komisyondan alın~'-

olan bu e~tmeye girmek istlyenlerin 2092 lira 25 kuruşluk ilk __. 
ve tartumede yuall vesikalı teklif mektuplanm belB iÜD en 189 
dokuman evvel Komisvona basvurmue olmaları. "2005,, "4119,, 
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~iıdayazı ı emtıayı imar ederve satar: 

ernek yağları T uvaJet sabunları 
~ zeytin yağı 
....__ Yağı 
... ...,Ok y .. a. 
\'e r11:ı. .... 

-.;er lalata yaClan 

s -~e yağları 
1'0~ 
'l'tJay4G 

~.\IUN 
B .-
~ 

... :: kaJnamıı açık 
~ kaYnamış koyu 

tltt kayn&DllŞ 

~ır Sabunları 

rURAN b&liyo sabunu 
ROZllARI - FATMA - VERDi 
Gliserin 

ve Oi.çh sabunlan 

l .. ıraş sabunları 
Tıraş kremi 
Tıraş sabunu 
Tıraş tozu 

Diş macunu 
PERWDENT -

Knm BARONIA 
Turyağı şampuanı 

Tuvalet Yair 
Saç fiksatifl s.. Jaidan Y•lmlıt. 

~ YA, MVt:~ HALEY, T . 1 t 
"e diğer cinsler emız eme OZU 

M ~~ tozu E c ,; 
erke2i idaresi: lstanbul, S ı kecı Nur nan' 

F No. 3-14 , 

:brikası: T U R A N izmir 1 

~ . - 1 

~~\'-~va Oku u Komutanlığından 
~~er: kulları talimatının 86 ncı maddesinde yazıh oartları haiz is-
~ -~it k• ~ . w 

it kadar llt~dı Ye vesikaları ile Temmuz başlangıcından Agul!ltos sonu
~ dile1t k~ ~Ula başvururlar. Okulun bulunduğu yerin d~şında bulunan-
~~:nı~rı ile vesikalarını posta ile okula gönderırler ve alacak

~ 4. de 86 gore hareket ederler. 
~ ''l'urk - Hava Okulu gedikli kısmına girme şartları şunlardır: 

)e ...... Orta olacak . . . 
c~ Ço][ 20 lllektep "Lise seki~inci sınıf,, tahsilini bıtırmış en az 17 
~ ' Sıh Yatı~da olmak. 
)etı Old~ v~ıyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kullamlmağa elve-

b l'aı>oru da.ır mütehassısları tamam olan bir hastanede sıhhat he-
~ltaıida b01

;r1ak. Boy 1,65 den aşağı olmıyacaktır. 
lıt~ lttıdukı u unan~ar: 
~·- 'l'aın arı ~eru:ı askerlik ıubesine müracaatla ını•ayeneye gönderi
l)~ letkiıi.Uı Bllıht heyet bulunan yerlerde o .n en büyük ku

"·';'- 4hıl~racaatıa muayeneye gönderilirler. 
'1~ dair lağl&ın ~duğu~ ve hiç bir sure.~U:ı s~ç!~ ve nıahkürn ol-
t 1ifirıderı bu~u~dugu yerın Emniyet Mudurlugun.den veya polis 
\~' lıfektetaSdıkli Yesika göstermek. . 
,_ ~Un be. a.hnacak okuyucular, gedikli erbaşlar hakkındaki 2505 

• ~ti :ucıbınce muamele göreceklerini, mektebi bitirdiklerinde 12 
lf' .. ek~ ava gedikli erbaşı olarak vazife göreceklerini taahhüt etmek. 
~ " ~PÇe Yap~lacak seçme imtihanda kazanmak. 
~ bi~ Ol adedi çok veya imtihanmı kazınanlar alıı_ıa~k mikdar
~ ~ .. ~ ~lann içinden Riyaziye bilgileri d&ha •yı ve Y&bancı 
~ 11\t ~lllenır, luwa mektepleri okuyucuları Askeri liseler okuyu-

\> la \'elir lrtıır ve giydirilir. Kitap ve diğer ders için llzım olanlar 
L '- .__ lr, .. bi ..,....._ 
~~r okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı muvaffakıyet
~ c:r, atış al'laından, kabiliyetlerine göre, uçucu, makinist, telsiz. fo-
-:~.\'t Ye bonı!Jardımancılığa ayrılırlar, ( 4056) 

l~~ ~. iÇ 'DCABET UMUM MUDURLUGUNDEN: 
~ lıbııt~ 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde TUrkiyede iş 
.~1 t" l.ıoyd . lun_an ecnebi ,trketlerinden Lloyd Tri~no. <notte 
\,~ U~ ''bau ~o - Marittima ltalyana e Sitmar) Şırketi unvanı 
~ Q11e tirı.tiğ· taat'ıyede (Oriente) seyrilsefain Şirketi,,. nami altında tas
'll{)ll~ ' 1l'ketle lllf 'btldinnif Ye limngelen vesaiki vermiğtlr. 

~a \re 1lllkası oluılarm Istanbulda Şirketin umumi vekili Arturo 
1" Ca.bında Iktısat VekA.letine mllracaat etmeleri ilan olunur. 

Ue . 
}\ nız Harp Okulu ve Lisesi 
~~~tanlığından : 

t.;:~1 aı:~nu Ye tercihan Av rupada tahsil görmüt bir riyaziye -... , 6fı. atız. 

etınıek Uzere Komutanlığımıza müracaat. ( 4309) 
• 

KOD AK 
RETiNA 

KODAK RETiNA, lıacu. 
dı ufılı, lıullınt•• kll•J, 
ıOr"ıtlı parlalı rnlıııter 
çeker • Negıtifteriııdeıı 
çılı eeaeı ..,...dfa .... 
lar Japı\ır. 

MinyatOrmakinelerden ne be~ 
leneniz, bepaini KODAK RE· 
TINA makinelerinde bulabi· 

li ... iniz. Bütün yübek kabiliy .. 

tine ratmen hayret verecek kadar 

ucuz, Kaenar f 3.5; Ektar f 3.5 ve 

Zeiu -T euar f 3. 5 objektiflerle ve 

1/500 enıtantaneli Kompur optüra

törle mücehhez muhtelif modeller • 

Her çeşit tafsilat KODAK 1&tıcıla-) 

·•ndan alınabilir. 

KODAK ŞIRKE11 
lstanbul - Beyotlu, Tlnel, 

E.naiz Sokak No. 3 

~~!!!ıiiiiiiiiiii~!j!!i! H A R B i Y E ~~~~-.. 
/ 1 BELVO BAHCESi 

ALATURKA KISMI 1 
Mısırdan beklenilen Film Yıldızı 

ıT AffiYYE Muhammet 
başlayacaktır. 

Jandarma Genel Komutanhğı An
kara Satına:ma Komisyonundan 

1 - Bir çiftine kırk bej kuruş kıymet biçilen 36.000 çift yün eldiven 
19-7-937 pazartesi günü saat onda kapalı arf eksiltmeaıyle satın alı
nacaktır. 

2 - Bu eksiltme şartnamesi parasız komisyondan alınabilir. Dk te · 
minat 1215 liradır. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin şartnamede yazılı vesikalar ve 
ilk teminat makbuz veya banka mektuplu teklif mektubunu en gec; belli 
gün saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. (1848) (384') 

Askeri Lise ve Orta Mek
teplere Ücretle öğretmen 
aranıyor 

1 - Jstanbulda Askeri Liselere: ibik. Riyaziye 
Bursa Askeri Lisesine: Edebiyat, Riyaziye, Almanca 
Kınkkale askeri san'at lisesine: Edebiyat, Coğrafya, Riyaziye 
Erzincan Askeri orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu, Fransgca, 
musiki . 
Konya gedikli hazırlama orta okuluna: Tarih gurubu 

Ankara Gedikli hazırlama orta okuluna: Türkçe, Riyaziye, Almanca 
öğretmeni almacalrtır. 

? - isteklilerin Lite. ve orta mektep öğretmen ehliyetini haiz olmalan 
f&rttır. Ehliyet; Univeraite mezunu olmak, UniYersltede imtihan 
vererek ehliyet almak, Kültür Bakanlığı kararile öğretmenliği 
tMdik edilmiş olmaktan ibarettir. 

3 - lstanbul, Bursa, San'at Liselerine birinci maddede yazılı dersler 
için 108, 126, orta ve gedikli orta mekteplere aid dersleri için 98. 
108 liraya kadar Ucret verilecektir. 

4 - lstekli olanlar; dilekçelerine qağıda sıra ile yazılm111 evrakı bağ
layarak, Ankarada Milli lılfldafaa Vekileti Askeri Liseler Müfet. 
titliğine göndermelidirler. 

l - Tasdikli ve fotoğraflı fiş 
2 - Yükaek ta.hail phadetname, tudikname benseri veya 

ehliyetname tudikJi benzeri. 
3 - NUf ua tezkeresi tasdikli sureti. 
4 - Askerlik durumu hakkında vesika 
5 - Hüsnü hal varakaaı. 

5 - 4 Maddede ya.adı evrakla müfettişliğe müracaat edip durumu uy· 
ıun olaıılarduı bilihara tu vesikalar i9tenecstir. 

l - Tam tefkilli Askeri hutahuıelerden almacak ağ1* 
raporu. 

2 - Noterlikçe tanzim edilecek taahhüt senedi. Orneği Mü· 
fettiflikten verilecektir. . 

6 - Iateklilerden yazılı f&rtlan hata olanlar 15 Ağustoa 1937 gününe 
kadar müracaat etmelidirler. 

7 - Dileği yerine getirilemeyenler bir hak iddia edeme&ler. (3'K8) 

15 

111 mu ~~HErtE l~M~H HHZUINDl 
'alısınak lzere Bir TOrk Genci Aranıyor. 

lstenen evsaf: 
1 - Türk olmak, 
~ - Yaşı 22-35 arasında bulunmak ve askerlik vazifesini yapmUJ 
olmak, 
3 - En aşağı Lise mezunu olmak, 
4 - Iyi Fransızca bilmek (fazla bir yabancı dil bilmek tercih sebe
bidir) 
5 - Bir ticaret müessesesinde çalışmış, alım ve satım işlerine va
kıf olanlarla, elektrik ve makineye ait teknik tabirleri bilenler ter
cih olunacaktır. 
Yukarıda yazılı vasıflan haiz olanlar, fotograflı kısa bir tercü

mei hal ile, istedikleri ücreti, mufassal adreslerini ve gösterecekle
ri referansları bildiren bir mektupla: Istanbul Posta kutusu 735 
No. ya müracaat edebilirler. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 

1 - Heybeliada Panaiya namı diğeri Çam manastırı 
2 - Burgaz adasında Ayayorgimanastırı 
3 - BüyUkada Ayayorgi manastırı 
Cemaatlerce idare olunan vakıflardan semt ve isimleri yukarıda yazılı 

vakıflara 2762 No. lu vakıflar kanunu ile nizamnamesine ve olbaptaki 
talimatname bUkUmlerine tevfikan tek mütevelli tayin edileceğinden is
teklilerin 22-7-937 akşamına kadar Kadıköy Vakıflar Müdürlilğüne usu
len müracatları ilan olunur. (3988) 

--- ---------------------------------------------
lzmir İskan Müdürlüğünden : 

1 - Yapılacak iş: Muhtelif kazalarda yerle,tirilmiş olan göçmenler 
için yaptınlacak evlere aid ilandır. 

2 - Menemen kazasının Maltepe köyünde 91 kargir köy tipi tek evin 
muhammen kıymeti 17328 lira 22 kuruştur. 
B - Bergama kazasının Kınık merkezinde 20 kargir köy tipi tek evin 

muha~en kıymeti 3808 lira 40 kuruştur. 
C - Dikili kazası merkezinde 31 .ki.rgir ,ehir tipi tek ve Çandarlı na

hiyesi merkezinde 158 tek ve 31 çift köy tipi klrgir evin muhammen 
kıymeti 46939 lira 14 kur~tur. 

D - Foça kazasınm bağ arası mev Jdinde 17 ki.rgir tek ve 10 kirgir 
köy tipi k&rgir çift evin muhammen kıymeti 6557 lira 44 kuruştur. 

E - Kemalpaşa kazasının yukarı Kızhca ve Parsa köylerinde 21 tek 
ki.rgir köy tipi evin muhammen kıymeti 3998 lira 82 kuruştur. 

F - Torbalı kazasının Kayas köyünde 32 t~ kargir Ahmetli 156 tek 
32 çift kargir havuz başı mevkiinde 54 tek k8.rgir taş kesiğinde 145 tek 
16 çift kiirgir köy tipi evlerin muhammen kıymeti 89631 lira 42 kuruştur. 

G - Kuşadası kazasının Kalambaki çiftliğinde 29 tek kfırgir köy tipi 
evin muhammen kıymeti 5522 lira 18 kuruştur. 

2 - inşa edilecek göçmen evlerine aid kereste iskan dairesince inşa
at mahallerinde aynen müteahhidine teslim dileceğine göre evlerin ke

ffllert mu~ce m anımen kıymetten kereste tutan teıw1 edilmif yu-
kanda yaiili mu a rymetle kereste kıyme\leıi '.'taıll' tutıılmalr 
suretile hesap edilmiştir. ' 

3 - İfbu İnfaat anahtar teslimi suretile 13-7-937 tr.-i}ıin<len itibaren 
15 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye koımlm~tur. 

ihale 28-7-937 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 14 de is
kan müdUrlUğünde müteşekkil komisyonunda ihale edilecektir. 

4 - İhale her kaza için ayn ayn yapılacağından teklif zarflannm bu 
suretle tanzim ve tevdii mecburidir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenler ihale saatinden evvel 2490 

sayılı kanunda tasrih edilen şekilde % de 7 buçuk mutakkat teminatla,. 

nnı tediye ettiklerine dair makbuz veya banka mektubu ibraz etmeğe 
mecburdurlar. 

6 - Eksiltmeye iştirak etmek iste yenler fenni ,artname ve pllnlarmm 
ve mukavele suretlerini öğrenmek üzere Vilayette iskan müdürlilğünden 
kazalarla iskan memurlanna müracaat etmelidirler. (2333) (4193) 

Betonarme Büyük Köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Erzurum Villyeti da.bilinde ve transit 

volu üzerinde betonarme Horasan köprtiaü inşaatıdır. 
• Keşif bedeli "151500,. liradır. 

2 - Eksiltme 27-7-937 tarihine mUsadif Salı g{inil saat "16,. da Na
fıa Vekiletinde Şose ve KöprUler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasın
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

~ - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak "758,, kuruş 
mukabilinde Şose ve Köpriller Reisliğinden alınabilir. 

' - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin "8825.. liralık muvakkat 
teminat ile bu gibi işleri yapabileceklerine dair VekfıleUmizden alınmış 
müteahhtlik ehliyeti fenniye v.esikası ibraz etmeleri lazımdır. 

isteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten .. bir saat 
evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
muktazidir. (1924) (3987) 

f stanbul Limanı Sahil Sıhhiye merke
zi Satınalma komisyonundan 

Fare itllfı ameliyesinde kullanılmak üzere 50 ton çubuk kükürt ka
palı zart usuliyle eksiltme ile satın almacaktır. 

A - Kükürdün tahmin bedeli kilogu 20 kuruştan on bin liradu 
B - Kükürdün şartnamesi Iııtanbul limanı sahil Sıhhiye merkeZı ıe

vazımından parasız almır. 

C - Eksiltme 27 temmuz 937 salı günü saat on beşte Galatada Kara 
Musta.fapaşa sokağında lstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

O - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacağından isteklilerin mühür
lü teklif zarflannı eksiltmeden bir saat evvel komisyona vermeleri şart.
tir. 

E ~ Muvakkat teminat parası 750 yedi yüz elli liradır. 
F - Eksiltmeye girecek olanlar 937 senesi Ticaret odası vesikalanru 

ibraza mecburdur. 

G - Eksiltmeye girecek olanların saat on dörde kadar teminat para
lannı merkezimiz veznesine yatırıp makbuzla.mu almaları lizımdır. Ak:ıi 
takdirde eksiltmeye gfrem9ler. (3986) 
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'.ANKARA 
ADANA 
BURSA 
ESKİŞEHİR 

MERSİN 

SAMSUN 
ZONGULDAK 
DlYARBEKfR 

Vel~i Koç Ticaret Evi. 
Ş. Rıza lşçen, Yeni Mağaza 
Mehmet Hüzmen 
Hasan Alanya 
Jorj Satel 
C. Celfil Özlü, S. Kemal Sezen. 
İsmet Ağartan, Ahmed Yüksel 
Celal Ayyıldız 

Çünkü. 
Makine garanti olduktan baŞka 

• • • • 
satan SAHiBiNiN SESi Tica-
retanesi de benim için ikinci '1~~ 
teminattı. 

Çünkü, 
· Bu Ticaretanede en son usul 
fenni teskilat ve külliyetli yedek 
aksam vardır. On sene sonra 
da küçük bir arıza olsa hemen 
yapılacatına emindim. 

• KELVINATOR 
satı yerleri 

SAHİBİNİN SESİ 
Müessesesi ve Acentaları 

1ZM1R 
KAYSER! 
KONYA 
ANTEP 
BANDIRMA 

TRABZON 

ADAPAZARI 

Artür Vetter 
İsmail ve oğulları Cıngıllı 
A. Mücib Dölen 
Naci ve Ahmed Dai kardeşler. 

- Ahmet ve Bahaeddin Bereket 
kardeşler. 

- Dedeoğlu Sami, H ami ve Pulata.. 
nali kardeşler. 
Ahmet Hilmi Kurar. 

1813y SElİIŞ 

Resimli Hakiki Bir Vak'a 

GENC ve TAZE 

' DISLtRi f BED/' HAYAT . 
\ 

VERiR 

, ,, 
7,so ) TUP k'ur«ş 

BUYUK 12. 50 ~ 

,, 
OORT 
11/sLJ 20 ~ 

HA5AN DEPOSU 

Gümrük muhafaza genel komutanhğı 
tanbul Satınalma komisyonundan: 
Eşyanın cinsi: 

Deniz eratı için kaput 
Deniz eratı için kışlık elbise 
Deniz eratı için yazlık elbise 
Deniz eratı için Kirpas elbisesi 
Deniz eratı için nöbet kaputu 
Deniz eratı için siyah fotın 
Deniz kaptanları için siyah fotin 
Deniz mürettebat ve sandalcıları 
için siyah fotin. 
Deniz kaptan ve makinistlerine 
yazlık elbise. 

Miktarı 

20 
99 Takım 
99 Takım 
99 Takım 
62 Tane 

198 Çift 
92 Çift 

192 Çift 

92 Takım 

) 
) 
) 

) 
) 

) 
) 
) 
) 

) 
) 

Deniz mürettebat ve sandalcıla.TT ) 

Lira 

1404 

1070 

1779 

na elbise '192 Takım ) 2476 
Deniz mürettebat iş elbisesi 65 Takım ) 

nk teminat Tarihi GUnft 
L. K. 

106 00 19-7-1937 Pazartesi 

81 81 19-7-937 Pazartesi 

134 00 19-7-1937 Pazartesi 

188 00 20-7-937 Sah 

Deniz eratı için laHtik çizme. 62 Çift ) 456 35 00 20-7-937 Salı 
Portatif demir karyola 180 Tane ) 2340 176 00 20-7-937 Salı 

1 - Gümrük muhafaza komutanlığı için yukarıda yazılı eşyanın pazar hkları yapılacaktır. 
2 - Şartname ve evsafları komisyondadır. GörUlebilir. 
3 - İstekliler ilk teminat olan vezne makbuzları veya banka mektuplan ile birlikte o günde Gala 

gümrük binasında satmalma komisyonuna gelmeler~. (3870) 

l
Senelerdenberi denenmı~ en:Je
sirli ilaçtır. Eczanelerde '!Julunur. 

Görünmenin lJeııi ve kolay usulü 
4 

20 DAMLA 
.,~. ADEMi iKTiDAR • 

BELGEVŞEKLiG rtE 
lsmıne dikkat 

-ALGOPArt 

6 ............... . 
Zührevi ve cılt hastalıkları 

or. Hayri Omer 
Oğlcdcn sor.ra Beyoğlu Ağacamı 
karşısında No. 133 Telefon :43585 

Eyüp sulh hukuk hakimliğinden: 
Davacı Zeynelabidin tarafından müd 
deialeyhlcr Hııistaki ve saire aleyh
lerine açılan izalei şüyu davasının 
cari muhakemesi sırasında müddei 
aleyhlerden olup ikametgahlarının 

meçhuliyeti dolayısile tebligat ifası 

miimkün olamıyan Eyüpte Bahariye
de ve caddesinde 57 sayılı evde sakin 
Sotıri ile Eyüpte Bahariye caddesin
de ayni No. lı hanede sakin Kiryako 
haklarında gıyap kararı ittihaz edil
miş ve bu baptaki muhakeme 6, 9, 
937 saat 14 e talik edilmiş olduğun
dan yevmi muhakeme günü bizzat 
gelmek veya musaddak bir vekil gön
dermeı!t ve aksi takdirde muhakeme
nin gıyabında intaç edileceği on gün 
muddetlc ılanen tebliğ olunur. 

c- --:-,, ~ - ;; .. ·-.\ 
":-it • .. ,, ; t : -;_ ·/f,,. ; 
:_ ~:./ 
G0 
~~ ~ 

~:;:,: d~;, ,meşguB· ~Yf t~ 
yetten sonra, buru· . 
şuk ve yorgun bir Saat 6,45 de hu yenı 
yüzü v.ardı. ve sihiramiz "birde --------t 4., pudrayı kullandı. 

Bir miknatiı;in İğne

leri cez:bet1iğ-ı gibi 
Hu yenı puaranın cild için son derece 

son derece yapışma 
yapışma hasNasına 

hassasını veren fev-
malik ı:rayet ınce bır kalade inceliği adeta. ... 

Saat 7 de 
savanı hayret bir 
tenle fenç ve terü
taze fOrünüyordu. 
YOı •• Duru• pertaklıg• ıem• 

"''" uıı oımu' heltl DulUtı 
Siyah Dınıu -•yDDlmuttut lir 

dala pudralHmek Ulldlr 
CUnkll Du pUllrı elldlnlı içi• 

•unaıll Dlr raıııtmı llell•· 

yüzünde gayri mer'i- pııdradır · 
dir. En samimi dost- '--------"-------
!arınız bile şayanı hayret teninizin 
tabii güzellikten miitevellit olmadığı
na kail olamıyacaktır. Dışarıda, yağ

murda ve güneşte \•eya deniz banyo-

Bu pudra, ne sudan, ne de terden 
kat'iyyen müteessir olmaz ve yüzde 
leke ve tabaka teşkil ~tmez. Tokalon 
pudrasını, cildinizde son derece yapış
ma hassasını veren ve fevkalade in

sunda veyahut tenis maçlarında., içer 00 olan bu sıhrarnız "birde 4,, purda-
de sıcak salonda, dansta daima cazip yı kullanınız. Netıcesinden son derece 
güzellikte bir tene malik olablirsiniz. memnun kalacaksınız. 

KAR DOL 
Hiddet, korku, heyecan, bat 
dönmeleri, nefes daralması 

ve 

rmobi 
ve bayılmaların önüne geçer. Tabletleri. Her eczanede arayınız. (Poata kil 

•·---------•• ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!'! 1255 Hormobln Galata lstanbul 
İstanbul ikinci icra memurluğun 

dan: Bir alacağın temini için mukad
dema. haczedilmiş olup bu kere satıl
masına karar verilen muhtelif cins 
yünlü ve ipekli ve saire manifatura 

,.. 

PROFiLAKSi 
eşyasının birinci açık artırması 23, Belso§ukfuğu ve Freng~den kO_ 
7, 937 tarihine müsadif cuma günü ~::::iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiii:~ 
saat 10 dan 12 ye kadar mezkfır eş- ~ 
yanın bulunduğu: Beyoğlunda Meş

rutiyet caddesinde Galatasaray 35 
No. lu Sagredo apartmanının en üst 
katında bir odada yapılacaktır. Mez.. 
kiır eşya yapılacak birinci artırmada 
malın kıymeti muhamminesinin yüz.. 
de yetmiş beşini bulmadığı takdirde 
bunu müteakıp ikinci açık artırması 
6, 8, 937 cuma günü saat 10 dan 12 
ye kadar ikinci artırmıya devam e
dilecektir. Alıcı olanlar muayyen 
günde ve saatte mahallinde hazır bu
lunacak memuruna müracaat ederek 
pey vurup almaları ilan olunur. 

Diş Macunlarının incisi 

K'OHiNOR 
Diş Macunudur 

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

4 
---~ lzmir satış şubesi : Bav Ahmet Ruldanlo~lu 

Sahibi: Ahmet Emin l'ALMAN. Um umi Neşriyatı idare Edd: 
Guetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer '1' 


