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Kontenjan sisi emi kaldırıldı 
Umumi ithalatın tahdidi Dahiliye vekaleti bir 

tebliğ neşrediyor • nihayete erdi •• 
re1ımı 

Yeni r.eiim ticaret ve iş aleminde 
büyük bir ferahlık dağuracak 

Talebe ve muallimlerin birlik 
teşekküllerini menedecek 
kanuni tedbirler ahnmıştır 

iflerinden bir görün~ 

~ ...... , .'l1 ( \ ) _ TU'l'lnl'I c:nn 

n 1937 tarihinden itibaren, mute. 

'Malumdur ki,. bugün de devam et. Ankara, 21 (A.A.) - Dahiliye ve-
mekte olan umumi dünya buhranı, kaletinden tebliğ olunmuştur: 
1929 eylülünde başlamıştı. 1931 yı. Dün, 20 teşrinisani 1936 da tstan
lında, dünya ,.e hükumetler mali ha. bu1da Milli talebe birliğinin siyasi bir 
yatmı da sarsarak ehemmiyetli bir miting daveti yapacağı öğrenilmişti. 
genişlik aldı. Bir çok memleketler Tahkikat neticesinde bugün bu mitin. 
dövi.ı; tedarik edebilmek için, yok p:ı. gin, İstanbul idare amirlerinin resmi 
ha.•una ,·ermekten başka çare bula. nasihatlerine rağmen ve kanunnen la
madıkları malları ile açık bulduk. zmıgelen izin alınmaksızın yapıldığı ve 
lan piyasaları istilaya başladılar. bu harekete Milli Talebe birliğinin ön-

bir kat daha isbat etmiştir. Binaena.
leyh hükumetçe bu teşekkülleri men&o 
decek kanuni tedbirler alınmıştır. Bu 
gibi teşekkülleri mevcut farı.edenler 

hakkında yapılacak muamele kanunla. 
nmızda. sarihtir. 

1 alebelerin f oplantısı 
zabitaca menedildi 
İstanbul, 21 (A.A.) - \ Kontenjan tedbiri, bir çok ülkeler. ayak olduğu anlaşıldı. Türkiye Cum-

h · ı· hU'...... t' tal beni · t Milli r.rürk talebe birliği mensup.. de olduğu gibi, bizde de, müstacelen urıye ı 1\ume ı, e n sıyas 
k d. addi • ı to larıadan Üniversite, lise ve orta mek. bu vaziyet karşısında tedbir almak ve en 1 m ve manevı ça ışma P 

ıuıuklarmı dağıta ak · l k ım tep mensubu bazı gençler, evvelce ka,. ve t«>diye müvazenesini korumak, c ış ere apı a-
lanm bir bır" zaman hoş g" emış· .. A rarlaşttrdıklan v-hile bugün toplan,. memleketi malt yıkımdan kurtarmak :o- orm • ~ - 2 

zaruretinden doğdu. Bugün bir çok lebe ve hocalar arasında böyle birlik- mak istemişlerse de polis tarafmdan 
memleketlerde bu sis tem doğduğu gi. ler yapılmasını memleketin kUltUrel menedilmişlerdir. 

terakkisine mani telakki etmiştir. Polis, toplantıyı müsaadesiz tertip 
bi va5ıyor. Biz de, hükOmet, sistem. 

Son tecrUbe, bu kanaatin isabetm.1 edenleri yakalamıştır. 
li m~aisi il~ Türk millet~in mil« ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
korunması ve ekonomik korunmas. 
için bUtün emniyet şartlannı hail:, 
yeni rejime varmış bulunuyor. 

Yeni '''l'iir iy genel itbala re. 
h1n••P0

" Rıı netfee, ı~met lnönU 
ltilkftmetlnin sistemli mesaisi ile, mü 
tevallyen elde etmekte oldufu munf. 
fakiyetlerden biridir. 

Jı.ı--.c .. •.~ttdtiltltiiıtrııNw. 
(8cmu: Sa. ! Sa. 1) 

fit olacak olan ""Türkiye gettel itha. 
~l"ejimi karan,, dün lcra Vekilleri 
~~u~d~edUmişft~~ü----------------------------

-....1 ga:ıetede çıkmıştır. , B • F G • 
~'llq kararla, memleketimizde ilk ır ransız azetesı 
''-' 1931 yılında tatbika başlanmış 
\ıı il .. kontenjan,, yani umum .ithal! H k • k • T 1 • d • 
~idi slııteml nihayete ermiş bu a ı atı es 1 m e ı yor 
~him bir 
'!.!.! d; m iz 

-------* * ie,-------
Suriyedeki azlıkları tatmin edecek 

bir rejim temin etmek zaruridir 
L--------* * ie-------J 

~rarımıza olacak bir Türk milli ha. 
reketini ateşlemek istemiyorsak, Su. 
riyedeki azlıkları tatmin edecek bir 

l\öylerde okuma 
~azma işini nasıl 
11alledeceğiz? 

Antakya ve lskenderun meselesin. 
den dolayı Fransa ile aramızda cere. 
yan eden müzakerelerin devam ettiği. 
ne dair neşriyatta bulunan Fransız 

gazetelerinden Repüplik, bir müna. 
sebetle şu mütalaayı ileri sörmekte. 

rejim temin etmenin politik bir zaru. Barselmı limanından bir görün#ş 
Yazan: Asım Us 

(a I 
~akalemiz 6 mcı sayıfadadxr) 

~ecin~: 
dir: 

Bir 

"Fran.cınnın Suriyedeki azhklar1 
tatmin edecek bir rejim temin eyle. 
mesi kati surette lazımdır. Bu, evve. 
IA. bir insaniyet va:ıif esidir. Aynı za. f 1 rsat manda Dürzi ve Türk ahali daima 

il bizim en sadık mUttefiklerimiz olmu~ 

ret olduğunu kabul etmeliyiz.,, B 1 ı • A •ı 

hak~:~~1:e:ı~=~~:~!:a~~o7:::!~ arseıon ımanını ası er 
adımdır. Fakat burada da düzeltile. hl k lt l l 
cek Nr nokta vardır. Antakya ve Is. a 0 Q a ına Q ıgor ar 
kenderun halkı orada bir azlık değil. 
dir. Doğrudan doğruya öz Türk mem 
leketinin ö:ı sahibidir, onları tatmir. 
edecek rejim de ancak muhtariyet 
idaresidir. ~u:;:atta .muvaflaJ.."iyet için (fırso.t) bulunduklarından bu bir hakkaniyet 

~ar- ~ok ~'?Jın ehemmiyeti büyüktür. meselesidir. de. Nihayet, eğer bizim 

~ o· ki~eler kazandıkları §Öhret. --------------------------
~. ~ tr ta.7cım t&adüflere medyun-

lngiltere her iki tarafı muharip 
tanımaya karar verdi 

(Yazısı 2 inci sayıfada)' l 

~:ı.,. ~t bu tesadüflerden istifade o "ll>nek /''"ııı111•nıı111nıımıı11111ıııııı111nı1111111ııııııııııı111ltlfll••ıı111111ının111nıııııı111111ıııııı11111111ıı111ı11111ıı111111ı ı ııll"''""'''"'''"ııııtn1111ııı. 
,:_~k için de vaJ..-tfrule harekete. : J 
0...ll'>ı.et ~rttır. Bu itibar'l.a fırsata ~ G A Z E T E M ı• Z ~ 
-"t<>ı içi,11~k ayrı bir meziyettir. € j 

"'/I' n bır Tiirk şairi: = = 
ı. ıraat ki 1.- • t ' d' g Yirmi yıl önce VA.KIT adile çıkan gazetemiz 1934 ikinciteşrtninin f! ~ 

L, "lı_,,. rıuvayı tZ.pCT tr1, - il 
.-qı~ de~oıı aöylcmiştir. Bir /ngiliz ~ sinde KURUN adını almı§tı; bugün KURUN üç ya§ına basmı§ olu.yor. : 

~ -..... li' , • ~ OkuyıwuU:ırından gördüğü teveccüh ve iltifata mtüteşckkir oU:ın ga,. ~ 
ı; cli,..

1

"8Cıt öyle bir peridir ki (şim. ~ zetemiz tanınmı§ imzaların yazılarını koymak ve karilerjnin okuma ~--
• Yarın ( • -~ ~1' a(j geç) olur.,, demiştir. ~ zevklerine daha gen~ bir şekilde cevap verebilmek için tedbirler almı§. j 

~ '1'ür~lerıe_ ~nu anU:ıtmak istiyo- ~ tır. Hikliye sütunU:ırımızda Alman, lngiliz ve Fransız edebiyatlanniUın i 
rı~ içi>ı ;,enın dostluğunu kazan- ~ seçilmÜ) en güzel tercümeler, Hakkı Süha, Sadri Ertem, Osman Cemll1, J 
~,· lf'1'tı ra~anın fütüne bir f ır.'iat § Sait Faik, Bekir Sıtkı, Kenan Hulüsi, Hik"TMt Münir ve Refik Ahnwd'in ~ 
lıl(t e1c "l'ij"::ca. bu fırsatttan istifade ~ telif hikayeleri nc§Tediıeccktir. Bunlardan başka her hafta salı gilnleri J 
} Ql ~l, der: Fransız dostluğunu tl- § değerli muharrir Kadircan Kaflı'nın tarihi bir hikayesi çıkaoaktır. ~ 
~>ı~ ~)ltoı e~c.de /"ıt~~:t~ir~bilir. ~ Zarif ve sevimli mizah muharririmiz Toplu iğne her hafta "Anka- E 
'-.~ (fi~nhangı~ız şaınn~n. de. ~ radan Gcli§igüzel mektuplar,,b<ı§lığile bir yazı gönderecek-tir. Diğer ta- \ 
tıap lfQ ll1't11Q kaz reket ctmesı ıcap / ·ı ~ nınmı~ mttharrirl.erin türlü mevzulara dair yazıl.an da '1ılikale sütunla.. ğ 
~I be,. ~,._ (9e<;) ol~~ fır·ı Me§hur muharrir Bayan SUlJt Dervişin de bir memura hakaret etmek i4dfa- ~ rımı:da çıkacaktır. Bu cümleAien olarak M'üzik(ilo~ Mahmut Ragıp Kö- i 

yı tız.per) gıbi ~ar sile meşhut suçU:ır mahkemesine vcril<liğini dün ya.."'m4§ttk,· bu nıuhakenwl ~ semihal'ın ''füiçiih- şehirlerde musiki hareketleri nasıl uyandınlır,,, baf· İ 
tt dün bitirilm4tir, buna ait yazı bugün üÇilncU sayıfamızd<;ıdır. Yukarıki resim J j lıklı yazısı bugün üçüncü sayıfamızdadır. \ 

••an Kumçayı Bayan Suat Dervişi mahkeme hu...~runda gösteriyor~ ~u1ıııııı11uııııı11ııı111ıııuıı111111ıın1111111ıımıı1111ıııuıııı1111ııııı111uıı11uıııu1-"l!ae••11ıarw....,nw ızw nrcJ 



Babriyelilerlmiz Maltada 
Büyük hüsnü kabul görüyorlar 

lngilia Akdeniz donanması kumandanı Türk .. 
lngiliz dostluğundan hararetle bahse ti 

Valetta, 21 (A.A.) - Anadolu a.f bütün dünya gibi lngilizlerin de hay. 
jansı.nm sureti maruiO.Bada gönderdi. ranlık ve takdirkarlığını celbetti. Ni. 
ği muhabirinden: hayet 1936 da Türkiye, bütün dünya. 

lngiliz Akdeniz donanması komu. ya Lir siyaset dersi vermek muvaffa. 
tanı Amiral Sir Dudley Pound, dün kiyetini kazandı. Ve İngiltere bu 
akşam ziyafetinde misafirlerine so:ı sessiz mücadelede Türk1yeye yardım 
derecede parlak kabul göstermiştiı'. etmek arzu ve fırsatını - tabii bun. 
Çok samimi bir dostluk ve mütekabil . dan Montröyü kastetmek isted.iğimL 
bir muhabbet havası içinde geçen bu zi anlamı~ınızdır - buldu. Bu me. 
ziyafetin sonlarına doğru Amiral a. sut J1adiseyi, lngiltre kralı l'tlajest..ı 
yağa kalkaralf mtsafirlerinl selamla. 8 inci Edvardın Türkiyeyi ziyareti ta. 
mış n şu nutku söylemiştir: kip etti. 

Ti;rk filosuna hoş geldiniz derken Dunun ne k:adar ince ve mühim ol. 
eski Tilrk - İİlgiliz dostluğu ve yeni duğunu anlatmıyli lüzum yoktur. 
Türk.iye hakkında bir kaç söz sö)'·le. Bu ziyaret esnasında kra1ımrzla iki 
mektt>n kendimi alamam. Türkler ve deniz destroyeriniz refakat etti. Bn 
İngilizler birbirlerini eskidenberi çok Bu gt'milerin avdetinde kumandanla. 
iyi tanırlar. Fakat askerlikte ilk te. rrnı kabul ettiğim zaman, gerek Ma. 
mas 1854 Kırım kısmt harbinde vaki jeste krala, ve gerek İngiliz denizci. 
oldu ve İngilizler Türklerin kardeş. Terine gösteril~n büyük ve içten gelen 
çe nasıl harbettiklerini öğrendiler. Bu misafİ':perverliğfo hayranlığı altın. 
nu, büyük harpte karşı karşıya çar. da kaldıklarını gördüm. Şimdi Türk 
pışmak da isbat etti. Ve İngilizler filosunun Maltaya yaptığı bir ziya. 
Türklerin nasıl centilmence harp retin bütUn dokuzuncu .asrı işgal e. 
ettiklerini öğrendiler. den Türk - İngiliz dostluğu gününün 

BUjrUl< Harbi müteakip Türkiye, yeni bir doğumu olacağını ümit ede. 
BilyUk Liderinizin irşadı altında ya. rim. 
pılan ltUltilrel, .!-'4osya1, biljii)[ yeni. Amiral, Türkiye Cumur Reisi Ata. 
Jikle-; etrafında telt bir Vücut hallndeı türkün şerefine i~miş, bir müddet 
blrle~miştir. Bu bUYiik yenilikler, sonı·a da Amiralimiz kral 8 inci Ed. 

Kontenjan sistemi 
kaldırıldı 

(Vsttarafı 1 ncide) 
mi polltikkmızut milli faallfil müda. 
f aa ve hlmaye prensiplerimizin bir 
sllAhı, muhtelif devletlerle ticaret an. 
litnınsı müzakerelefimizin teknili 
bir pazaflık vasıtası liallnl almış bu. 
lunuyor. 

Ana preiıs.i.bi, TUrldyeye gitmeti 
)Azım ve girebilir her şeYln, mikdar 
tahdit edilmeksizin, ithaline imkin • ·vermf'k ve bu suretle umumt milbiı.de. 
le ve faaliyet hacrnJnf arttırmaktır. 

n. 1. R. e bağlı olan listeler şun. 
Jardrr: 

(S) listesi - Bu li8tede her han. 
gf memlekett.en mikdar tahdit edil. 
mek8ttf n girecek ma11ar vardır. st. 
nat iptfdat maddeler, umumiyetle bu 
listededir. Türkiüe umumi ithalatı. 
nın yüzde 5,5 ğu bu listeye girmekte. 
dlr. 

( (KL) listesi - Türkiye ile kle. 
ring anlaşması veya benzeri anlaşma 
mevcut memleketlerle ticaret miiva. 
zenemlzin devamlı ve ehemmiyetli 
nfsbette aktif kaldıkları ırıenı.leketler . 

den, mikdar tahdit edilmeksizin gire 
bilecek malları ihtiva ediyor. Türki. 
ye, umumt lthalUınrn yüzde 62,5 ğ1ı 
bu Jistededir. 

(Y) Listesi - Muhtelif VeM.let. 
lerin mUsaadeslle girebilecek mal. 
ları ihtiva ediyor. Türkiye umum 
ithaliitınm yüzde 11,5 çuğudur. 

{A) listesi - Ticaret anlaşmalarile 
istihsal edilecek karşılıklı menfaat e. 
sası üzerinden, ayn ayrı memleketlere 
ve anlaşmalara. bağlanacak hususi lis
telerle ithal hakkı verilebilecek mal
lardır. 

(M) Ustesl - Tilrklyede yetişen 

veya imal edil~n ve millt faaliyeti ko
ruma bakımından ithal edilmemesi ge
reken memnu malları ihtiva ediyor. 
Himaye ihtiyaçları ve inkişaf derece
leriyle mütenasip olarak, bu mallar 
üzerine mevzu memnuiyet de, takip 
edilen politikaya nazaran, tedricen 
kaldmlacaktrr. Nitekim yeni memnu 
liste, bundan evvel neşredilmiş olan ve 
bir ki(nunusani 1937 tarihine kadnr 
mer'iyette kalacak bulunan kontenjan 
kararnamesi memnu listeden 222 pc. 
zisY.onu ithali mtimkün mallar meY.&-

nma koymuştur. 
Türkiye ithalat ve ihracatının yüz. 

de 90 nı, Türkiyenin kliring veya ben
zen anlaşma ile bağlı olduğu memle· 
ketlerden yapılmakta olduğu ve (M) 
listesindeki maddeler, çiftçimizi veya 
henüz genç olan bir kısım san'atlan
mızı ala.8.kadar ettiği ve zaruri ve ta .. 
bil olduğu düşünülürse, Türkiyeye it
hali kabil maıı arın, miktar tahdit e
dilmeksizin, ithali serbesttir demek 
kabil olduğu kendiliğinden anlaşılır. 

G. 1. R. in, karar kısmı 11 madde
dir. Ticarette istikrarı tegis edebilmek 
kliring hesapları, istatistik neşriyatla 
mUvazl hale getirilıhek lçlıi, ınUddeti 

altı aydan bir seneye çıkarılinıştır. 
Yedinci maddesi, 40 gUn evvel ilan 

şartile iktisat vek!letine bu listeler
den birinden diğerine istenen madde
leri nakil salahiyeti vermektedir. 

Bu hüküm, heyeti umumiyesi iti. 
bariyle, piyasa bakımından hUkfunete 
lazım gelen kuvveti ve elestikiyeti te
min etmekte ve maliyette veya fiyat
ta veya piyasa disponibiletesinde vti .. 
cuda gelecek veya getirilecek hareket. 
lert hemen önlemek imkanını vermek
tedir. 

Ayni vücuda getirilmek yani nü. 
mune diye kullanılmak tizere veya 
yolcu beraberinde ve ticarete arzedil
memek üzere veyahut da döviz tesvi
yesini icap ettirmiyecek ve satışa ÇT

karılmıyacak mahiyette hediye ve ko
lipostal irsalatm da büyük kolaylıklar 
ve imkanlar verilmiştir. 

Devlet, belediyeler, imtiyazlı şir
ketler, sermayesinin yarısından faz
lası devlete ait müesseseler ve menafii 
umumiyeye hadim cemiyetler (KL) 
listesind~n istifade eden memleketlf'r
den serbc~tnn rnlibayaat yapabilecek
ler ve onun ltaricindekl ülkelerden ya
pacaklar! J'l'!·;ı,...,,,:rnlar, mukaveleler ve 
sureti umumivede serbest döviz tes
viye ve ta nhhiirilinünü ihtiva eder hu
suslarda. irr:ı. vekillerinden, daha ev. 
vel mezı.ıni •et nlacaklardrr. 

Yeni reiim, umumi ekonomik po· 
litikamızın teknik bir cliz'ü haline gel
mie ve bir lthnlatı bı.hdit aleti olmak
tan tamamen <'ıkmıl' bulunmaktadır. 

Ticaret ve i~ Alemimizde büyük ferah
lık temin edecektir. 

var Jın şerefine içerek mukabele eyle 
miştir. 

BAHRIYELILERIMIZ TERSANEYi 
GEZDiLER 

Valctta, 21 (A.A.) - Anadolu ajan
smm sureti mahsusada gönderdiğı 

muhıılıirinden: 

Amiral Şükrü Okan bu sabah Ami. 
ralla birlikte klübe gitmiş, subaylar 
da, ıııihmandarlarile tersaneyi gez. 
mişlerdir. 

Amiralimiz, öğle üzeri, lngiliz A. 
mir.~Jinin şerefine Yavuzda büyük bir 
ziyafet verecektir. Ondan sonra da 
at yacışlarma gideceklerdir. 

Donanmamıza yapılan kabul, res. 
mi ÇC'l'Çe\1eyi )(at kat aşınaktadır. 

Va1etta, 21 (A.A.) - Attadolu aja!I. 
smıh sureti tnahsusada gönderdiği 

muhablrhtden: 
BugUn iki donanma subay1art ara. 

sında karşılıklı ziyaretler ite geçmiş. 
tJr. Akşam Amiral Sir Doudley 
Pound evvela bir kokteyl partisi v~ 
sonn Amiralimiz ~crefine sahlldek> 
saraymda tiilyük bir ziyafet vermiş. 
tir. 

Bu ziyafette amiralJer ile filo ku. 
mandanları, kurmay başkanları ve re. 
ffkaları hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafetten sonra Amarilimb; Va. 
letta operasında şereflerine ~erllen 

gala müsamere.sinde lngiUz Amirall 
ile birlikte hazır buhınmuş ve miisa. 
mereye büytik U.nlfortnalarile subay. 
!arımız da gltmfşlerdir. 

Diğer taraftan elrat da mihman. 
darıarlle şelilrde dolaşnuşlar ve sin~. 
malılra götilı-üJmüşlerdir. 

Dost memleket denizcileri en bil. 
yüğünden en küçüğüne kadar anane. 
vi İngiliz misafirperverliğlnf n tam 
bir nüntune.sfni göstermişler ve bizitr. 
deniLCflerfmfz ae her tarafta sempati 
uyandırmışlardır. lntizamlarile tak. 
dirlcr toplamışlardır. 

AMIRALL!\11ZIN NUTKU 

Valetta 21 (A.A.) - Anadolu ajansı· 
nxn sureti mahsusada gönderdiği muha
birinden: 

Amiral ŞUkrü Okan İngiliz amiralırun 
dUn geceki nutkuna, bugiln verdiği l>ğ
le ziyafetinde mukabele etrni' ve tngi· 
lizce olara~ a§a~ıdaki nutku söylemiştir: 

"Ferdi bulunmakla müftehir olduğu
muz Türk milleti ve onun kıymetli reisi 
hakkında izhar buyurulan dostane hissi
yat ve har temenniyattan dolayı ~ükran
lanmızı arzederiz.,, 

Tlirkiye ve Britanya donanmaları 
arasında ötedenberi teatisi rnutat ziya
retlere tekrar başlamak emelile TUrk 
donanmasından bir müfreze 1ngiliı do
nanması baş kumandanının bu defa vaki 
olan nadk da'Vetine memnuniyetle ica
bet etmiştir. Çok eskidenberi birbirini 
iyi tanımı!!, sevmiş ve saymış olan Türk 
ve İngiliz bahriyesi arasındaki tiyaret· 
lerin ihyasına bir başlangıç olan bu se
fere iştirak etmi~ olduklarından dolayı 
Tilrk mlifrezeainin zabitan ve efradı pek 
bahtiyardırlar. Türk bahriyelileri Malta
da mazhar oldukları hüsnü kabulden, 
yilrekten geldiğini gördükleri dikkat 'Ve 
nezaket eserlerinin kendileri vaaıtaııile 
Türk milletine mUteveccih olduğunu 

bilerek, pek miitehassis olmuılardır, Bu 
yüksek ve kıymetli dostluk duygularını 
tehalükle mcmlektlerine götürecekler-
dir. 

1 

Türk bahriyesi, daha geçende kendi 
11ularıhda aelimlamakla bahtiyar olduğu 
Majesta kralın afiyet ve saadetine, bü
yük ve şanlı İngiliz: bahriyesinin daima 
taalisine ve o yolla İngiliz milletinin re
fah ve ikbaline sevinçle kadeh kaldırır. 

Amiralımızın bu ziyafeti de diğerleri 
~ibi derin bir samimiyet ve dostluk ha
vası içinde geçmiştir. 

Amiralımız bu ge::e İngiliz ikinci ami
ralımn Bahram zırhlısmda verdiği ziya· 
fette ha.ıır bulunmuştur, 

Barselon. limanını asile 
abloka altına alıyorla 
lngiltere her iki tarafı muhari 

tanımaya karar verdi 
İspanya hadiseleri Barselon limarunın 

asiler tarafından abloka altına alınması 
ile yeni bir safhaya girıfilştir. İlükfımet 
kuvvetleri esasen Madridln muha!aza
smd;ı müşkülata uğrıyorlarclı. Hükumet 
devlet merkedni terkederek (Valans) a 
çekilmişti. Yalnız bir (harp komitesi) 
vasıta!Jlle Madrit mUdafaa ediliyordu. 
Bununla beraber müdafaa kuvvetlerinin 
mukavemeti de artık iona ermiş gibi 
görünUyordu. 

Vaziyet böylece hUkumets;ilerin aley
hine dönmil9 bulunduğu sırada (Bur
gos) hUkOmeti, yani asi kuvvetler tara· 
fmdan (Barselon) limanının ablokası 

ba§1amıştır. Bugün abloka fiilen tatbik 
edilmektedir. Limandaki Alman ve !tal· 
yan tebaaları gemilere iltica ederek li
mandan çekilmitlcrdir. Hatta son haber
lere göre asi kuvvetler hl.iltfııtıete men
sup bir gemiyi batırmışlardır. 

(13arselön) Madrit hi.lküttıetine hariç· 
ten harp malzemesi şeklinde gelen yar· 
dımların yegane iskelesi olduğundan 
bu limanın ablolta altına alınması cum
huriyetçileri fena halde sıkıntıya uğrata
caktır. O kadar ki ablokadan sonra ar
tık Madrlt hükOmetinin günleri sa• 
yılı bir haf e gel mit demektir. 
INGILIZ GAZTELERI NE DtYOR? 

Londra 21 (A.A.) - D. N. B. ajan
sının bildirdiğine göre; bu sabah gazete
leri umumiyetle İngiliz hUkClmetinin pek 
yakında İspanyada mücadele halinde 
bulunan iki tarafa "muharip,, sıfatını 

tanıyacağı fikrini ileri sürmektedirler. 
Bununla beraber ingUiz hükılmeti, ha
len Franko hUkCimeti ile yapılmakta 
olan müzakerelerin neticeıini beklemek
te olduğundan, daha kati karannı 

almış değildir. tki tarafa muharip taraf 
sıfatı verildiğinden sonra tabiatile fn
gilterenin liman ablokaSI ve Eemi tahar
nyaa """'"'""·••r.• uud.t. Kaytllarr K't:ııuı· 
Iiğinden sukut edecektir. 

/NGILTERE HER /Ki TARAFI 
MUHARiP TANIYAOAK 

Paris, 21 (A.A.) - Lonclradan bil· 
dirildiğine göre, Büyük Britanya hü· 
kftmetlnin İspanya.da çarpışmakta O• 

lan iki tarafı da muharip olarak ta
nıyacağını bazı meb'uslar zannetmek
tedirler. Böyle bir hareket asi İspanyol 
harp gemilerine yolcu vapurlarını açık 
denizlerde arıyabilmek hakkını vere. 
cektir. 

Londranın iyi haber alan ınahfel
leri eğer İspanyada harbeden beyazlar 
ve kırmızılar .bu şekilde muharip o
larak tanınmaz ise bilhassa İspanyol 
harp sefineleri İngiliz vapurlarmrla 
taharriyat yapacak olursa bundan çok 
ciddineticeler doğabileceğini söylemek 
tedirler. !ngilterenin iki tarafı muha
rip olarak tanıması bu karışıklıklara 
meydan vermiyecektir. 

INGILIZ - ITALY AN GôUŞMELERI 
Roma., 21 (A.A.) - İyi haber alan 

mahafilin kanaatine göre, İspanyol 
meselesinin şlmd.iki şeklini ve ademi 
müdahale komitesinin takındığı vazi
yeti göz 8nl1nde tutan, hUkOmet ko
miteden çekilmek niyetinde değildir. 
B. Eden'in, Franko hUkumetlnin Al· 
manya ve İtalya tarafından tanınma
sı hakkında sarfettiği ihtiyatkftr söz
ler Romada müsait bir tesir uyandır

mıştır. Bu hususta ilave edildiğine gö
re, İngiliz • İtalyan müzakereleri nor
mal bir şekilde devam etmekte olup, 
bu müzakerelerin mütekabil münase
betlerdeki gerginliğin izalesile netice
lenmesi muhtemeldir. 

Vaşington, 21 (A.A.) - Hariciye 
nezareti Sevildeki Amerikan konsolo
sundan Bnrsclon limanının ablokaı;,ı 

hakkında Burgos hUkOmetince nefjre 
dilen notanın sureti alınmıştır. 

It ariciye nezareti hiç bir Amerika 
gemisi bu mmtaka dahilinde bulun
madığı için notaya cevap vermeyi fay. 
dasız bulmaktadır. Amerika siyasa!lı 
her türlil müdahalelerden kaçınmak 

gayesine matuftur. 
Amerikanın İspanyada bulunan 

sefaret ve konsoloslukları heyetleri 
mevcudiyetlerini faydasız görUrlerse 
İspanyadan ayrılmak emrini almışlar
dır~ 

.'>'IADRID BOŞALT/LACA[{ 
Madrid, 21 (A.A.) - Havas :ı' 

sı bildiriyor: Sendikalar 1arı rt· 
ınahafili, l.\1a.drldin t.lihliyeıııl ı: 
geldiği kanaatinded!rler. l\fadrid 
yalnız muharipler ile harp tçin el 
memurlar knlınahdır. 

ggasen, çoktaHberı müdafaa kD 
teRi; çocukların, kadınların ,.e 
tiyarlnnn Madridi terketmesi içiıı 
tUn kolaylıkları göstermekte idi. 
matlh, muharip ()lmıyan bir çol< 
has l\fadtidde kalmışlardır. Me' 
ri bir tahliye yapılması düşünülJll 
tedfr. 

Pnrist 21 (A.A.) Tel'l\)Jll gazet 
nin hatırlattığına göre, beynelJll 
kanunlar mucibince abloka, mec 
olmak için, fili. yani clüşmanın 9 
le yaklaşmasına mani olacak det 
de t-hemmiyetli kuvvetler tarafır:d 
temin edilmiş olma.sı lÜımdır. 

Bu gazete, Fralikor un Uatl!leto• 
ya lıaşka btr limattda bl;yle blr tD

1 ka yapmıya kAti dettb kuvvetl•' 
110.lik olmadığını ilive etmelttedltl 

Karşı kar§tya. buhıiuın irnvvtt 
tadat ed<'n gazete, Ftıınkô ftı~il
ll!lpanytı şlmallne Çad.ix Yl (lıttO 
d6n~iitUnU ve dahi kutnttl o1All ~ 
kOmet fflö8unun di KarteHntdl 
tnerkUz etmiş bulunduğunu yaılll' 
tadır. 

HARP OLANCA ŞIDDBTl1'İ 
SURtJYOR 

Madrtd, 21 (A.A.) - CiaM dtl () 
po Ue ıımal cepheılnlA en Uert ~' 
taaı aruındakl mıntaka dallıl ~ 
harp olanca şiddetile devam et111e 

dfr. a 
AsHer, aşılmaz bir kuvvette ~' 

sn .. aa ... .._.sı ... ı.,..u. ıaa.ı,1ı111ı nıı uıa.JI.. ·~ 

haftadanberi çok btiyilk gayre 
sarletmektedfrler. AsUerln bugd' 
yaptıkları bir kaç teşebbUS aka~ 
uğramıştır. Hüktlmetçiler mevk1 
ni tahkim etmeğe muva.ffa.tt ot
lardır. Çok kanlı piyade ça.rpışııı' 
rı devam etmektedir. ~ 

L:zbon, 21 (A.A.) - Genera1 f 
ko kuvvetıerlnln Monta.na kışlaJsl", 
kral sarayı karşısında olan lsP' 1 

meydanını işğal ~ttiklerl haber 

rilmektedir. <. bti~ 
Barselon, 21 (A.A.) llesnti ıt i 
Aragon cephesinde cumhutl>~ 

kuvvetleri Ebre nehrini atal'•" ~~:' 
mevkiler zaptetmiş ve bunlar• tB bt 
etrnf~lerdlr. Nehrin sat .sahllil'd~ı 
lunan Etehre yolunun bombard• ;r 
•füşmanı, tşgalinf temin etmekte' 
netmiştir. ~~· 

Şimal cephesinde Huesca jle • ~~ 
goss!! arasmdaki demiryolu tJI 
f'd i!miştir. 

1 una köprüsü muka'' 
lesi imzalandı • , ... 

.Belgrad, 21 (A.A.} - B0~çi 1 
mtinakalilt bakanı B. FranoS0" 

1 
Yugoslavya ırtilnakalAt bSk•:ıt ı• 
Spaho, bugUn Tuna köprUsil11 ,ıı 
şa.sı hakkındaki mukaveleyi l~~l 
mışlardır. Romanya bakanı 
Rükrl'ş<' dönmüştür. .,,a 

ltaluada bir fahri 
berhava oıdu ~i; 

af10 ,ı 
Roma, 21 (A.A.) - l\{er 11,r~:ı 

yevi maddeler fabrikasının ~at''' 
olduğu haber ahnmaktadıt· • ı:ı~~~. 
diğine göre infilak nP.tices!~d:t ,.,.ti 
12 kişi ölmüş, ve bir çok kışı 

la~m1ştır. 'flp/ 

Karadenizde fırtırı0 ""'i 
d J .,- ,ı· 

İnebolu, 21 (A.A.) - 'f ıl ~e"'"' 1 
fırtınası 24 saattir şiddetle Gilıt1t1' 1 
mektedir. Cumhuriyet, uııdt" f 
lzmir vapurları fırtına yUZ 0ııı' 

1
1,. 

mana uğrıyaml'~.ıJar. 1'01' td 11. 

posta. çıkarılmamıştrr. fbr•!.ı ftf 

cek uç bin parça tüccar eşredft· 
nanın sükOnetini bekleınek 



' , Smı' at akminck 

Küçük şehirlerde 
musiki hareketleri 

Nasıl uyandırılır? 
Her Şe:lili'in az veya cok canlı birl bilınemek, tasavvur tarikiyle de hav

ınusikl hareketi ve bir "musiki mev. salaların& aldıra.mamak. 

simi,, btilunduğu mi.lfundur. Bu musi- Musikinin cemiyet içindeki rolünU 
ki hareketinin kuvveti, "şehrin nüfus belki takdir ederler, belki onun yüksek 
aayısı,1 ile yaltindan münasebelte bu- baaaJnaklarına da erml§lordlr, ha.ttl 
lunduğu hep bilini:r: Mesel! 500.000 ameliyatı içinde bile eskiyetiler bulu
hurııslu bir §ehrin musiki hareketi, nabilir; bu muhakkak. Fakat ne ya.. 
kat'iyyen 3 milyon nüfuslu bir şehrin• tJS.lım. iti muhitin verim i.ôıltanlarına 
ki kadar cablı olaınıyör. Cö.ttlılığa ma- karşı (ta.biatile musiki alanında) ü
ıil olan iltinci dereeede blr takım mad- mitsizdlrler: Bedbifilikle karışık bir 
dl sebepler daha vardır ki btltılardan çeşit kanaatkarlık! Görllşlerile fikren, 
bir1 oUıtak da tehirlerin topoğrafik yazı ile ve konf era.nsla.rla mücadele e
durumu meselesini gösterebiliriz: Me- dilm~i gerekli menfi zümrelerden biri 
sela İstanbul şehri o kadar dağınıktır i~te bunlardır. Çünkü musiki işlerinde 
ve bu bd.kmıdan o kadar kendine göre "orgıınizaayotı çağı,, na. henüz girdiği .. 
bir topografik vaziyeti vardır ki bun- mtz bir sırada çalıema sahasının bel
dan bütün mevsim konserleri zarar li başlı temwenmeğc muhtaç dikenle
görUı'; ha.lkm istife.desi ile konserle- ri en başta onlann zihniyeti ve aşıla .. 
tin kazancı ayni derecede zayıf kalır: n oluyor. 
Beyoğlunda verilen konserlerin tesiri Kanaatimce bu tiplerin görüşlerini 
timdikl halde o civarların dışına. çı. doğru yola güdebilccek en kestirme 
kanlmadığma göre, lstanbulun Avru- çare İstanbul gibi devlet merkezi ol
pa.t musiki muhitini vücuda getiren mıyan ve - musiki çevresi bakımır. .. 
o semtin nüfus sayısını dikkate alarak dan - küçük sayılan başkaca pek genç 
İstanbulu en küçük musiki şehirlerin.. §Chirlerde nelerin nasıl yapılabilmiş 
den biri gibi saymaga. halen mecburuz. olduğuna dair Örnekler göstermek 
Konservatuvarların ve konser salon.. olabilecektir; hem de öyle §ehirleri 
larınm sayısı muhtelif semtlere göre ele almalı ki zenginliği ve bir çok iç
~oğaltılmadrkça bu güzel (iehrimizi ti.mat vaziyetleri bakımından da lstan 
ınusiki bakımından hiç bir zaman ha- buldaki şartlara benzer olsun. Gelecek 
kikt nUfus sayısiyle dlkltate alamıya- yazımdan İtibaren işte buna çalışaca-
cağız!.. ğım; aklıma en başta Selft.nik geliyor 

lstanbulu topoğrafik durumu ile M. Ragıp Kös•mihal 
tnUtenasip temerküz.sUz (Decentrali. (1) G. v. Fink, ~'Muaiknl'8c1MJ 'l'o. 

le) bir musiki teşkilitma kavuşturmak povrophid tJon Gflra, Eis'leben ııftd n.., 
lnümkün müdür 7 Mümk;;n.,.. bunun v """ ............., gegen<I;, ( AllgemeiM nwsilmli..tche 
Çareleri nelerdir? Milınkün değilse, im- Zeitung. Leipzi{l 1835; s. 573 • 61~). 
kAnsıziığm sebepleri nelerdir? Müsbet ---------------'""-"'.-..-...
veya menfi, her halde tizerinde çok 

SPOR 

B takımları 
nıüsabakasında 

Fenerbahce 5 . 3 
Beşik/aşı yendi 

durt.ılması lAzmı gelen bir mesele ile 
karşı karşıyayız. !şi en glili sebep1e.. 
fül6 kadar lficelemeden ilk a.ğtıda. ne 
evet ne de hayır diyemeyiZ. Geçen 
~ ikinci yarımında. musiki 0?'2'ani
~yon1armı ıslahn başlrya.n :Almanya 
lehirlerinin musiki Clüru:bıla.rr tia!rln
Geld yazıla.tile o uman çok iyi işler 
t'Wen Gottfried Verner Fink adlı mu.. 
ltıricl bu işlerde çok tarunmıştı; işte 
bü 1:atm Gera ve Eisleben gibi lstan
bula nazaran topoğra.fik dunıı:iiları Lik maçlarına bu&ün devam edile-
!nusikiye hayli elverişli şehirler hak- cektir. Beşiktaş sahasında Fenerbahçe -
ltnıaa bile ne ka.Bar endlDAll -yler yaz Beşiktaş birinci takımları karşılacaktır. 
,.,. '.ır"' Y" Bu maç senenin en mühim marıd.ır. 
:"ıt olduğu hatırlanırsa, ileri silrmek ~ leted Taksim sahasında da Galatasaray - Hi-
h iğlmiz mesel~ ehcmmlyeti da- lll takımları karşılacaktır. 
~iyt kavranır ve benimsenir. (1) Dün B takımları arasında yapılan 
1 at, bu gibi meselelerin halline ça- mUıabakalarda Fcncrbehçeliler Beşik
ISınak 11öyle dunıun, henüz Beyoğlunu taılılan 5-3 Galataaarayhlar HiliUile-
~et'keıı tutan dar bir tehir çevresine ri 4-1 yennıitlerdir. 
~e canlı bir musiki hareketi kazan-...._ __________ ..._ __ _ 

&.nıanug bulunuyoruz. 

:Su itlrru:cı satırlarım sa.km beni 
~~~ bir insan, belll fertlere maske 
;;u:ıa.rak çatmak 1.ltlyen bedbin bir 
htr ekkit sandırmasın. Blllkl.8, tszlü 
ıllnd tnuaiki hareketi temin etmek Yo
ıı. ald euurlu d&vranı§ımızm tarihi 
b:n kadar yeni olduğunu biliyorum, ve 
e U bildiğim. içindir ki yazıla.rmıda 
lldltıeyı· . h mucıp meseleler iia!rinde 
~buhanerde bulunmak isteğinden 
l'o ka bir renk mevcut olamas: Yazı
?tı~ ve dÜ§Ündürmek istiyorum .. ve 
?tıuh'.'-kkak ki - haddim olmadan. çok 
aı b un nıeselelere dokunuyorum .• Hep 

u kadar ... 
"..\.z tilti ... . bir musiki canlılığmm eUrllp 

~f ln.i,, k~b~l e.tmek isteıniyenler 
":lor1:ı.S:r muhım bır zümre teşkil edi-

' onlarm tezi şudur: 

,.~ - l 8funbul Berlin deği!dir al Bu .. 
ZQ111>ı "Pıoak bu kni:J,ar ~ çı J;ıarabilir; kxı,. 

ı Z<ıman han~_.,_,, l)· ,~ •..•• ,, 

111 :r.orJar, Zamandan maksatları da 
'' .... a eıı· ı nıcn.r· 1 yı sonralarıdır!!.. Asıl 

Papanastasyo'nun 
ölümü münasebetile 
ismet lnönü ve Mataksas 

arasında telgraflar 
teati edildi 

Ankara 21 (A.A.) - Papanastaıyu
nun vefatı dolayısile, Başbakan İsmet 

İnönü ile Elen Başbakanı B. Metaksas 
arasında aJafıdaki telgraflar teati cdil
miıtit: 

Dost ve mUttefik memleketin ytikaek 
devlet adamı Papanastasyun'un vefatı 
haberini bilyiik bir teessürle öfrendim. 
Kendi ba:J sağdarımla cumhuriyet hü
kmetinin derin baı aağılaruu kabul bu
yurmanızı ekselansınızdan rica ederim. 

iSMET INôNtJ 

Müteveffa Baıbakan Papanastasyu
nun vefatı münaaebetile gerek kendi na
nunıza gerek Türk hükfuneti namına 

ifade liıtfunda bulundulunuz sempati 

3 - KURUN 22 II. TEŞRİN 1936 ~ 

Maluller 
lstanhulda ne kadar kör, 

sağır, topal t1dr? 
Son nUfus Sayımına göte tstanbul

da 652 kör bulunmaktadır. İstatistiğe 
göre körler daha ziyade 40-70 yaş 
arasında göze çarpmakta.dır. Dokuz 
y~ına kadar 15, 19 ya.,ına kadar 22, 
20 den 29 yaşa kadar 55, 30 ile 39 yaş 
arasında 81, 4~9 yaş arasında 100, 
~9 yaş arasında 109, 6~9 yaş 
arasında 119, 70.-79 yaş arasında 99, 
80-89 yaş arasında 36, 90 ya§tan son 
ra da 15 kör vardır. 

' Kış geliyor! 

Bir kolu çolak yekftnu 1847 dit .• 
Bunların en çoğu 20-29 y~ arasnı .. 
da 330, 30-39 yaş arasında 386, 40-
49 yaş arasında 440, 50-59 yaş ara
sında 302 dir. Doksan yaşında yalnız 
bir tek çolak vardır. 

İki kolu çolak yekunu 100 kişidir. 
Bir ayağı topal yckönu da 3005 kişi. 

bunlar da en çok orta. ya,tadırlar. 
30-39 yaş arasında 619, 39-40 yaş 
arasında 633, 5C-59 yaş a.t'asmda 470 
60-69 yaş arasında 3S9 kişidir. 

İki ayağı topal 327 kişidir. Küçük 
ve büyük yaşlarda nisbetle azalmakta
orta yaşta rakamlar kabarmaktadır. 

Sağır ve dilaiz yekiinu 1034 dür. 
BUhlat 9 yqa katlar 44, 10-19 arasın
da 68, 20-29 arasında 188, 30-39 
arasında. 128, 40-40 arasında 156, 
5!)-59 arasında 14 71 60-69 arasında 
150, 70-79 arasında 107, 80-S9 a
runıda 37, 90 da 8 ki§i vardır. 

Kanbur adedi 327 dir. 90 yaşında 
1ld kanbur vardır. Diğerleri muhtelif 
)'aflar arutnda taksim ed1Unişlerdir. 
KötUrUm aayısı 328 dir. 

Bu saydıklarımız erkeklerdir. Ka. 
dmlarla kısa. bir mukayeseain.i yapa
lım. 652 kör erkeğe mukabil 614 kör 
kadm, 1847 bir kolu çolak erkeğe mu
kabil 368 kadın, 100 iki kolu çolak 
.oıtolt~ w..u\r!lhn ~(\ lioihn, ~MS ~t .. a. 

Ya.fi topal erkeğe mukabil 1670 ka.. 
dın, 372 iki ayağı topal erkeğe muka,. 
bil 169 kadm, 1034 11.ğır ve dilsiz er
keğe mukabll 906 kadın, 327 kanbur 
erkeğe Dlukabil 316 kadın, 328 kötü. 
rilm erkeğe mukabil 416 kadın bulw:r 
maktadır. 

Erenkögündeki cinaqet 
tahkikatı 

İçerenköyünün Bakkal köyünde 
Hüsrıtyenln esraNnglz ıurette ~azı 
kesilmek suretile öldürtildüğünü yaz,. 
mıştık. Şimdiye kadar on dört kişi 
zan altına alnımıt olmakla beraber 
tahkikat bitirilemeıniştır. Dün Ü8kü
dar müddeiuınumtsi Bakkal köyüne gf. 
dem tahkikatına devam etmiştir. 
Kawm buflli1 yann belit olacağı u
mulmaktadır. 

Uzun bir zamandanberi iyi giden 
hava dün bozdu. Sabahtan al-şama ka
dar fa.sılalı bir şekilde yağmur ~rpe
ledi. Hararet de birdenbire düştü. Dün 
hararet haıni H, asga.tt 81~ Clu. RUz
gar Şarktan Şimall Şarkiye doğru es
miştir. 

Havanın bugiln de kapalı geçeceği 
tahmin edilmektedir. 

Istanbul şehrinin 
planı hakkında 

rtenUz kararlaşQerllmıt hiç 
bir şey yoktur 

Şehircilik mütehassuıı Bay Prost, 
İstanbul Vali ve Belediye reisine bir 
mektup göndermiştir. Mütehassıs .bu 
mektubunda imar planı ve şehrin nıUs 
takbcl vaziyeti hakkında bazı saıeıe.. 
ıerde çıkan haberlere temas ederek 
henıh: takarrür etmiş. ve katilqmf~ 
hiç bir şey olmadığını, çalışmaları. 
nın tetkik ve araştırma sahasında bu. 
lunıfuğunu bildirmektedir. 

Bay Prost, aynı zamanda ~hrin 
ileride alacağı şekil hakkında şimdi. 
den henüz kararlaşmış bir şey yokken 
şöyle? olacak, böyle olacak şeklindeki 
yaııların kendi halinde ~ah~n bir 
takım masum tUccar ve mUlk ~ahip. 
lerini haksrz ,.e yer~fı bir takrm ıztr. 
rap ve endl~elere düşüreceğini ve ha. 
ıı a~ık lÖZleri .spekUla~yon hevesine 
sovkedeceflnl ,·e her iki halde de 
ima.- hareket ve teşebbü.<ılerinln zarar 
göret'efinl ilAvt etmektedir. 

Berberler bugün kap•h ! 
Berberlerin hafta tatili yapmaları 

kanunu re.snll gazete ile neşredildi
finden berberler bugtııı I<apah buluna. 

Yeni blnalar nasıl olacak? caklardır. Berberler cemiyeti idare 
heyeti dUn sabah bir toplantı yapmıo, 

Belediye şehirde yapılacak ibinalar kanunun neşrinden bUtün berberleri 
için bazı mecburiyetler ko;ymuştur. haberdar etmiıtir. 
'Oç kat üurine yapılacak binalarda a.- --------------
88.Il!Ör yeri bulunacak, altı metreden 
dar olan. sokaklarda da yapılacak bi
naların ön taraflarında cadde ile be
raber altı metrelik bir açıklık bırakı
lacaktır. 

Genişliği 15 metre ve daha fazla 
geni.3 olan. caddelerde yapılacak inşa. 
at için de deniz fen heyetinden mü!a~ 
&de alınacaktır. 

Parti kaza kongreleri 
C. H. Partisi kaza. kongreleri de

vam ediyor. Bugün saat on buçukta 
Adalar ve Beykoz kaza kongreleri 
toplanacaktır. 

} Suat Derviş 
Memur }' aşCJru ı.akaret

ten beraet etti 
Muharrir Bayan ::5uat Dervi~in, 

Şişli nahiye müdürlüğünde bir işini 
takip ettiği sırada, memurlardan Bay 
Yasar'a hakaret ettiği idditısile, evvel. 
ki akşam üzeri 1sttuıbul dördüncU ce
za hakyerinde, meşhut suçlar kanunu
na göre duruşması yapıldığını dütı. 

kü !Jayıan ynzınıştık. 
Reis ıı•uıı, fı.za Suud vt! Atıfla ku

rulan htı.kyeri kurulu, dUn sabah h&· 
disenin ba~ı şihtilerini daha dinlemiş 
ve Suat Dervlııin Yaşar'a ka~ı hak&. 
ret mahiyetinde bir söt aöylemedifi 
neticesine vararak, bcraetini kararla.t
tınnıştır. 

1 Polls H•berlerl 1 

Yangın 
Arnavutköy Sucu bahçe soka~rnda 

16 numaralı evde oturan tUtüncU Stt. 
fanın sigortasız e\•lnde yangın ~ık. 

mış, kaplamasının bir k13m1 yandık. 

tan 5Lnra .söndürUlmüştür. Yangının, 
~ok:ı.ktan geçen biri tarafından atı. 

lan sigaradan sıktığı anlaşılmıştır. 

• ARKADAŞI İLE KAVGA ET. 
MlŞ - Anadoluhisarında oturan Ah. 
met, halat fabrikasında arkadaşı 

Hasan ile kavga etmiş, Hasan iskem. 
le il~ Ahmedi kaı.ı ür.erinden yarala. 
ntış. suçlu yakalanmıştır. 

• EViNE TAARRUZ EDiLMiŞ -
AraD camfinde Araplar 8okafında o. 
turan Sait, Murat ve aynı ~okakta 
oturan yankesid Salmin karısı Şn. 
kfye tarafından evine taarruz edlldf. 
ğlnt şikayet ~tmt~, tnhklkata başlan. 
mıştır. 

•KARISINI YARALAMTŞ- Lan. 
sa.cin. lla.tip lla:)ıın luAlı.ıllc::;\nln \.. amt 

sokağında oturan Manoil, kansı 26 
yaşında Bnygariyi sol memesi üzerin. 
den ağırca yaralamış, yaralı Haseıd 

hastaııancsine kaldırılmış, su~lu ya. 
kalanmıştır. 

*TRAMVAYDAN A)'I,Al\IAMA. 
LI - Kadıköyde Sakrzağacında otu. 
ran 14 yaşlarında Ihsan, Kurtuluy. 
ta tram,•aydan atladığı sırada yere 
düşerek yaralanmış, Şişli hastahnt. 
sine kldırılmıştır. 

• FARPl'l'J,E OYNARKEN - Ye. 
dikulede istasyon caddesinde oturan 
on dört yaşlarında Mehmet, mahaJle. 
de toprağa gömdüğü karpiti ateşledi. 
ği sırada yaralanmış, Cerrahpaşa 

has~hanesine kaldırılmr~tır. 

• TRAMVAYLA OTOBUS ÇAR. 
PIŞTI - Şişli - Sirkeci hattında iş. 
liyen 237 numaralı tramYayla Sirke. 
d - Bakırköy arasında i liyen 33"4 
numarah oto'Mls, Sirl<eclde ~.arpı mrf. 
tır. Çarprşma, otobUsün <'addeden 
yolcu aldrğı bir s1~ada olmuş '" oto. 
hüsiin sağ ve arka caml~rt kırılmış.., 
tır. 

Devlet demiryo'larında 

Devlet Dcmiryollannda tatbik e-
dilen geliş ve gidiş tenzilatlı tarife i. 
dare tarafından marta kadar ut.atıl
mıştır. 

inhisarlar umum mi!diir· 
IU~ünün Ankaraya nakli 

meselesi 

ll\{lhı 1
'' olan tipler işte bu .zümrenin 

ırt,' l~Plnrıdır: Kanaatkarlar ve mu
'l'l .,_'" ?1anda arabasiyle terakkiye 
~ullır~;~:vct bulunduğunu düşünenler 
lllu3·ıt· 1·: CBurada bittabi §ehirlerin 
tı~~or;. ışlerindeki terakkisi kııstoıu. 

hislerinden ziyadesile mUtebassiı olarak --------------

İnhisarlar Umum müdürlüğünün 
bu yılbaşında Ankaraya nakli mukar
rerdi. Ancak bütün memurlar kışlık 

tcdarikatt&. bulunduklarından bu na. 
kil keyfiyeti yaza bıra.kılmı3tır. 

~~;;ı bu göıi.işe sliıi.ikliyen ve 
ttı~ .:'ndc bu yolda telkinler şırın
~heııı:.ga ntalıkfun tutan sebep, nev'i 
Ut: l{u ~Unhasır btr çeşit bilgislzllk-
1trıe 

11 
Çlık bir şehirde bUyUk himmet-

eler Yapılabildiğini ömeklerlyle 

hükmet namına ve kendi namıma teşek
ktirlerimi kabul buyumıaıu.n ekselansı
nızdan rica ederim. 

METAKSAS 

Ankara, 21 (A.A.) - Papanastas. 
yonun vefatı milna.~~betile Dış işl~rd 
Ilnkanı Dr. Arus ile Elen Baş ve dtş 
ff:le,.i Bakanı Metaksas arasında aş:ı. 
ğrda!ii telgraflar teati olunmuştur: 

Dr.Ikancılık e~erinin yorulmaz ha. 
dimi yüksek Elen devlet adamı Papa. 

nasta.syonun ufulünden derin suret. 
te 1nütee.uir bulunmaktayım. En s:ı. 
mimi Ye tn derin başsağılarımı kabul 
buyurmalarını ekselansınııdan rica 
ederim. 

ARAS 

Baş:>al ~n Papanastasyonun vefatınııı 
elemine iştirakinizclcn dolayı samimi 
teşei<kürlerimi kabul buyurmanızı e~. 
-,cla~ısınızdan rica ederim. · 

METAKSASJ 

-Fransız karikatürü -

Kocalarımız siyasetten bahse
derlerken biz <la §öyle bir Mnara çe
kilip çay iç.sek ••• 

Yakında buna göre bir kadro haZI!l
Janacak, burada kalacak daireler ta
yin edilecektir. 

Teşekkür 

Veremle Savaş Kımmıwıdan: 
Eyüp verem dispanserimizc gelen 

yardıma muhtaç hastalara dağıtılmak 
üzere bir çuval şeker, bir çuval pirinç 
50 kilo mercimek, 50 şişe balıkyağı he
diye eden profesör avukat İbrahim 
Ali Erberk'e alenen teşekkilr ederiz. 



Meşhut suçlar hakqerinde kumar davası: 

Kendisine mektup 
yazan adam .•• 

Bir kahveci poker oynatmaktan mah
kôm oldu, derhal tevkif edildi! 

Kanlarma karşı 
amimt ve sadık 

erkekler (son .is
tatistiklere ~ 
nıı bunlar olduk
sa çok: Binde bir 
Diabetinde var) ne 

Anıatan : Vır Guı 

Kahvecinin bir ay hapsine, elli lira para cezası 
ödemesine karar verildi; dört müşterisi de, poker 
oynamaktan birer lira para cezası ödeyecekler! 

rdum? evet 
1N ll&dık kocalar 
:,analatacağmı vak 
Ada bana hak ve
rirler. 
Kansı namuslu 

Ye kocasına sadık 
1ıir kadındı (gene 

istatistlklere 
sGre bun1arm aa
JDll daha fazladır: 
Binde 17,5 dur.) 
Kaım böyle na
muslu kadınlardan biriydi. l 

Fakat erkek o binde bir erkekeler· 
aen değildi ve kansmdan başka, dai-
JWJinde çahpn daktilo ile de alAkadar 

uyordu. 
Karısı kendisinden ne kadar sevgi 

JatiyOl'I& daktilo onun aevgialne o ka
dar al&kaaordı: Yani, erkeklerin ken.. 

4U1dDe alAka. beelemesiJe veya besleme
Sle8ile zerre kadar alAkadar olmıyan 
llir genç im. (Bunların da binde nis
")etl çok yllksektir: Binde 935 kadar 
Yardır.) Daktilo ada mm aözleıine hiç 
llllr cevap vermiyordu. Fakat o müte-
madiyen söyleniyordu. 

O uman. aabn tükenen. genç kız 
lalreyi bıraktı çıktı, baeka yere gitti. 
l'akat aırnqık adam durur mu? Gene 
Mine dil§mete bqladı: Takip etti, 
.,..mı buldu. Mektup yudı: 

''Ouum, ~bm; 
"Mademki görüşmemizi Jstemlyoı-

amnız. Milsaade edin size mektup ya.. 
ayım.,, 

Genç Jm mflsaade etmedi Fakat, 
• gene yudı. Cevap vermedi ta.bit O 

yudı. 

Bu muhabeNnhı bir mrarmı çeken 
le poetahanedeki poetrestand memu. 
l'U idi. 

Adam her gUn l&hahleyin dairesine 
PJerkea, öğleyin 1flllleğe çıktıfı za
man ve a.kpm UstU. dönerken posta
Jıane,e nfuyurdu. 

- Bana mektup var mı? 
- Yok efendim. 
- Olacat.. İyi balmı.. 
- Baktım, efendim. YolL 
- lsmhnt unutm111 olabilinlnlz. 
- Hayır, Bizi iyice tamyoıımı ar-

H. Mektup geJmedL .. . '• . 
Jlelı:tup bekliyen adam postalı~ 

ra artık göğsünü gere gere gezebile
cekti. 

Fakat, bot zarfm bot zarf olduğu 
ilk bakışta bellidir. Ne yapmalı? içi
ne bir teY koymalı. Ne koymalı? 

Bu dtlfllnce ile elini ceketinin iç 
cebine l!IOktu: bir mektup. Hemen onu 
zarfm içine koydu. DikkaUe kapadı, 

yapl§tırdı. Sonra gitti, uzak bir yerde 
postaya attı. 

Mektubun akpma kadar kendi pos
tahanesine gideceğini tahmin etmişti. 
Akşam uğradı. Daha o l!IO:rmadan gi
tedekl memur: 

- GözUntlz aydın! dedi. Size mek. 
tup var. 

Bir saniye, ada.mm kalbi büyük 
bir heyecanla çarptı. Mekaubu kendi
einin kendisine. yazdığını biliyordu 
Fakat, "size mektup var,, cllmlesini 

~ PAZAR 

ı akv im 2 ıı. Te,. 

========t' Ramaza 

Y ıım geçen g1Jnlel1 
Yllm kalan günlen 

6 !'i6 
16,46 
6,00 

1200 
14,'.jl 
16,46 
1822 
5.l2 
~26 
39 

Paearteel 

3 JI. Tef. 
Ramazaı 

6 56 
16,4n 
600 

12.00 
14,31 
1646 
1822 
5.12 
327 
!l8 

lnglllz elc;l•I geldl 
İngiliz kralının İstanbul ziyaretint 

müteakip kendisile birlikte mezunen 
memleketine giden İngiliz sefiri Sir 
Persi Lören lstanbula gelmiş ve An
karaya gitmiştir. 

ISTANBUL BELEDiYESi 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebqı Dram inamı 
Bugün saat 15,30 
da ve akşam saat 

20,30 da 
AY AK TAKIMI 

ARASINDA 
Fransız Tiyatrosu 

Operet Kısmı 

Bugün saat 15,30 da ve akşam saat 
20,30 da JlASKARA 

aylarca aJrJmda o kadar tekrar etmiş- f 'ii 
t1 kt; bU cUmlemn verecegl MllmtI :: :: 
hayalinde o kadar dilıriinmilştü ki, şim. :.·: .. 

~,.__. = 1==5· dl bu sözleri işitince, hakikaten kendi- !! 
Bine mektup geldiğini dilfUnerek, kal- n 
bi çarpıyordu... ü 4 ZA.NOWSKY'ler ·ıı 

Postahaneden gayet memnun bir i' • 
tavırla çıktı. Hakikaten de mee'uttu. n v. m••hur danellrle~ 
Belki yalancı bir saadet; fakat saa- HBLONDE LADIES Jer11 

:~:.nmE . ırAKSlll v ARYEl'E fıl DUO RUS~:OFF'ların D 
TlYATRosuNnA 1

1 
son GOnlerı P

1
. 

BugUn matine 16 da 1 
ve a.kp.m 21 de i BugOn saot t 7 de · 

zozo DALJIAS VE: M A T 1 N E 
TOJlAKOS,LA 

PIPIÇA Pek yakında : I· 
BUyUk operet Fev ka Uldcl "i

1 BileUer: 40, 60. I 
Husuat: 100 numara ar y 

Yerleriniz! telefonla ayırunız. 
Telefon: 42633 

,. gidip gelmekten bıJamvtı. Biliyor·ı-:-i••················;····················-• ld dakWodan mektup gelmlyecek. ı• 
~ her gün gidip gelirken posta

ltaneden birdenbire ayağım kemneği 
ldbrine ~yordu. 

POBtahaneJe, bqka işleri için Bık 
81k gitmesi I1zmı geliyordu. Poetaha.. 
neye gittifl zaman, postrestand m~ 

uru ona arbk alay eder gibi bakıyor
du: 

Poetreetanmdan mektup bekleyip 
6t alamıyan adam ne gWtlnçtilr! 

Bu dilf(lnee ile bizim mvallı Atık 
hile dUf(1ndU: 

Korfu adasının fUsunklr muhitinde bir aşk macerası ... 
Fevkalide bir mevzu... Emsalsiz bir temsil heyeti .•• 

işte: JOAN CRA WFORD'un yarattığı 
Ve SAKA R YA (Eski Elhamra) 

Sinemasının 
Kemali muvaffakıyeUe gösterdiği Fransızca sözlü 

Dilediğim gibi yaşarım 
filminin başlıca vasıflarıdır. Bugiln 1&at 11 de TenzilA.tlı 

matine 
fiaUarla 

Bir gün öğle tatilinde herkesten ~--••••••••••••••••••••• 
llODra dıprı çıktı: Oturn1111, yazı ma.. -------------------- -----
kinesinde bir mrf yazmıştı. 

Kime? 
Kendi kendine, yani postrestant 

adresine. 
Bu sureUe, gişedeki memur, niha

yet opa beklediği mektubun geldf. 
fini görecek, o da bunu aldıktan son-

Parasız maaqene 
kuponu 

B.a kupondan yedisini birik· 
tiren olnı)'l\cumm KURUN 
...._.. lrendinf pır11ıı: 

maayme ettirebilir. 

Holivut - lstanbul Mağazin 
Senebaşı fevkalade nüshası 

1 Kinunusani 937 tarihinde Holivut, latanbul Magazin mec
muuı üç renkli bir kapak içinde bol sahife ve bol retimli olarak bir 
niilhai fevkalide çıkarac:akbr. 

Bu mevıim ainemalarda pterilecek olan filmlerin mevzulan 
kritikleri ve resimlerile netn>lunacaktır. 

Sinema merakhlarma ve Anadoluda ıinema İfİ yapanlara bu 
nüshayı tavsiye ederiz. 

Bayilerin bu nüaha için timdiden ıİparif vermelerini ve ilin 
koymak istiyen ticarethanelerin de V AKIT Propaganda servisine mü 
racaatlannı bildiririz. 

EHelki akşam saat yirmi bir bu. 
çuktd. Süleymaniyede Sabrinin kahve. 
hanesinde kumar oynandığına dalı 

zabıt tutularak, kahvehane sahibi 
Sabri kumar oynatmaktan, müşteri. 

!erinden amele Veli Ergin, Talebe 
Kemal Ozdemir, dülger Kenan Gök. 
bulut, seyyar esnaf beşir Yaşar, dün 
sabah saat yedide polisçe müddeiu. 
mumiliğe getirilmişlerdir. Müddei. 
umumilik beşini de saat on bir buçuk. 
da hakyerine göndermiş, Sultanah. 
met üçüncü sulh ceza hakimi lhsarı, 
davayı görmüştür. 

Sabri, kahvehanesinde polisin id. 
dia ettiği gibi poker oynatmadıjtm,, 
yakalanan müşterilerin evvell fitil 
oynadıklannı, sonra da piket oynı. 
yacakları sırada yakalandıklannı 

söyledi. 
Hftkim, sordu: 
- Polis ne deye sizin kahvehane. 

yi tarassut etmiş? Sizin kahvehanedt 
kumar oynandığından şüphe edilmesi. 
nin ~ebebi?. 

- Efendim, benim kahvehanem 
temizdir. Efendiden müşteriler, hep 
bana gelirler. Yerim temiz olduktan 
başka, müşterilere iyi hizmet eder 
onları memnun etmeğe çahşınm .. 
Dolayısfle beni tercih ederler. Bun. 
dan müğber olan civardaki başka bi · 
kahv<'hane sahibi, klrıma kesat vur. 
durmak için, polise bu yolda asılsn: 
bir ihbarda bulunmuş. 

- Ele geçen iskambil klfıtlannın 
sayım, otuz ikidir. Poker oyununda 
Jl- .4-.U..S. LA~Ll--U--1.-.- _., 

- Filhakika pokerde de otuz iki 
kağıt kullanılırsa da, piket ve prafa 
oyunlannda da otuz iki kAfıt kulla. 
nıhr. Bu itibarla, otuz iki kafıt ele 
geçmesi bir şey ifade etmez! 

- Ya plakadaki tebeşirle kayde. 
dilen rakamlar? 

- Onlar da poker işaretleri d~. 
ğildir!. 

- Bu klfıtlar, bir veya iki defa 
kullanılmışa benziyor? 

- Hayır, yedi, sekiz defa; iyi ku!. 
]anılmış da ondan örselenmemiştir. 

Veli, oyunu şöyle anlattı: 
- Kemalle ben, fitil oyununda 

yenildik. Kahvelerin parası kimin 
üzerinde kalatağı piket oyunlle anla. 
şılacaktı. Kahveciden piket kAfıdı 

istedık. Pllkayı yazan Yaşar, bunu 
silmefJi için kahveciye uzatırken, yanı 
başımıza iki sivil polis gelmiş meğer! 
Bunlar, "Eller yukan !,, dediler ve 
üzerimizi aradılar. Para çıkmadı. 

Parasına ve kumar oynamıyorduk ki! 
Eğlenmek maksadile ve kahvesine, a. 
lelade iskambil; poker değili 

"Hayriye,, lisesinin son sınıfında 
talebe bulunduğunu, olgunluk imtl. 
hanı verdiğini, yirmi iki yaşında ol. 
duğunu söyliyen Kemal de, bu yolda 
ifade verdi. 

Hakim lhsan şöyle dedi: 
- Siz, mademki bir talebeslniz 

ve olgunluk imtihanı vermektesiniz; 
böyle kahveye gidip de oyunla vakit 
geçirmeniz doğru mu?!. 

- Dersime çalıştıktan sonra ak. 
şamları biraz kahveye çıkarım, bir 
kaç arkadaşla iskambil oynar, biraz 
dinlenir ve eğlenirim. Devamlı suret. 
te oynamamki ! 

Kenanla Beşir de poker oynama. 
dıklan, alelade iskambil oynadıkta 
rı Y"lunda cevap verdiler. 

Şahitler çağrıldı. Masa başında 

pla:ın yazan Yaşar, önce plüayı baş. 
kasının doldurduğunu, kendisinin u 
gidince yerine geçtiğini, poker oy. 
nanm'\yıp alelide iskambil oynandı 
ğını söyledi: 

- Kahvesine veya lokumuna, hat. 
ta, lokumun birisini de onlar yemedi, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·- ben)e~m!.~~ınaQnanmcyMdu; 

kimdt para varki zaten kumara vere; 
cek! 

Emniyet müdürlüğü ikinci şube 
kumar masasında üçüncü komiaet 
Neşetle aynı masada üçüncü komiset 
tahsin, poker oynandığından, kahve. 
cinin de bunu gördüjiinden bahset~ 
ler. Neşet, Şöyle dedi: 

- Aldığımız emir mucibince kallt 
vehanelerde kumar oyıuuup oynan. 
madıfını kontrol ediyorduk. Bu ara. 
da, hakkında ihbar yapılan bu kaJa.. 
vehanenin önilnde de bir aplt bir 111-
karı dolaştık. Cameklndan içerldt 
poker oynandıfmı seçtik ve girerek. 
zabıt tuttuk. Gerçi para bulamadık
sa da., otuz iki iskambil klfıdı 11• 
plA.k~ üzerine tebeşirle yazılan tef• 
ler, poker oynandığının dellilerldlt• 
Esasen, suçlular da poker oynadı-. 
lannı bize itiraf ettiler! 

Dava edilenler, böyle bir itirafta 
bulunduktan iddiasını reddettiler. 

Hlkyu Ihsan, phit Yaprla slyfl 
polisleri yüzleştirdi. Uçü de kendi 
ifadelerinde durdular. 

- Peki, plAkayı yazan, oJ1111S 
iştir'lk etmiş sayılmaz mı? 

Neşet: 
- Eğer Dzerinde para bulunana. 

iştirak etmiş sayılır, dedi. Yazan• 
pokerde banko tutan, derler. LAJd• 
bu Yaşarın üzerinde para yoktu l 

- Kahveci, o masada oynanan o. 
yunun ne oyunu olduğunu sörii10t 
mu idi?. 

- Hiç şOphesiz ı Çilnkü, yer ... 

çay getirip götürüyordu. 
Kahvehane sahibi Sabri, masaJaf• 

dakl oyunlan mutlaka görebil.
mevzuu bahaolamıyacafını, bunaıtl• 
beraber, ne o masada, ne de~ 
bir masada poker oynandığuıı neti 
sürdü: 

- Kahvehanemde poker oynandil 
vaki değildir. Umumi mahallerd 
pok.?rin yasak oldutunu bilirim Tf 
oynanmasına göz yummam. Menıatı 
lann ifadelerini kabul etmiyorum 1 

Hlkim hısan, bir mtiddet dnşti• 
dflkten sonra, suçu sabit gördtijil•• 
bildirdi. Kahvehane sahibi Sabrlfiı 
kumar oynatmaktan ceza kanunUJI 
567 inci maddesinin birinci fıkr 
uygun olarak bir ay hapse, eUI 
hafjf para ceasma, altı Jiz k1I 
da duruşma masrafı ldemefe ~ 
kftm ve meşhut suçlar kanununu• 
Uncfl maddesine gire derhal 
etti. Sabriye, karan bir hafta 1~ 
sinde temyiz edebilecefinf ve 
yUz lira kefalet gösterebilirse, 
rlnce serbest bırakılacafını izah e 

Veli, Kemal, Kenan ft Bllİ 
gelince, onların da ceza kanunaJl 
6' flncil ve 568 inci maddelerine 
gun olarak birer lira hafif para 
zası ile yirmi beşer kurut da 
masrafını ödemelerine temyizi 
olmak tizere karar verdi. 

Türk • ll'ranau: UUd/uııt1 tat 
iç dört güne 7oadar ~ 
ceği 1'6 JlöayiJ (ll'f'GftklM IJuyyoıt) 
rii/e1caaıntıt (Tolma) dml rrril/ 
ettiklerini ~ Din "°"'" 
haberlere t1Ga1JrtJt1 ~~ 
gflnlerd6 Adanoycı tNIMl olactM .,_ 
AittWa P"fG ile Hamit ~ 
cekffr. Bu~~~ 
len tedbirlerin ittilwln 1cıonınJ 
w badeAu itild/m tnetrit1 tat 
baflanaoaktır. (l'rtmklen Btl.1111"'4) 
1oıJç gün aonra Adcmadat1 _. 
edecek t16 itilA/flOfM alücdmt"'1 
ret içitl Jlöaylj (Uawm La porf) 
riyaatai altında bir IMyet 
kıalaoaktır. 
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~eyha bu hubaya niabetle since{ doğru mıı ya? .. Mailsiz tutuyora kalluı
~ ınüa.inne ve vücutça dma pliza bml .liralan aümüımeclen yumuıamaz.. 
lıl "El elden üıtündür arıa çdmıca,, ~'Yine kendine hitap:" Bre nahekir ko
' hianet imu.zu aynı hakikattir de. duğum yerde otluyorsun. Ebulebut pa
aQ -.i ya, mirim?- f8 mnm ıbe? .. Fıtnata (yani Macuncu-

l".ı&,ı Ü9tÜne fesli, la•......., aerar. daki meıhur evin elebafıu Fitnat), 

' benizıerinde kanın d.mluı kalma- kaymağa (Şekerci aobğmda kaymak 
' •iit heyu sakallı ~erle tabağı), Hiirmü2e (Aluanlycla ev iıle
~yiziuınilet- de bunmbunma ver - t• Benli Hürmüz) bir görün, bir 

' ~ • .miainek gibi vızılbclalar: iki lira ada be adam!. Daha kestirmesi, 
' .... Efheclüenliilaheilla11ah !.. Bu kız, Asalı Mollaya, Kör Abclümdunana, 
~ nıbbi mennanm cemali 111'1'1 mü- Leylek Nazife iti havale et; kızın adını 
~ imn halkedilmit- Balandı fU di- söyle_ Koftiden talana bir ad da olabi
~ tu feme, fU sineye!_ Bunu bu • lir, belki tanıyamazlar. Tarif et yüzünü, 
'- dütünn Hafize nam kirgüzar gözünü; biçinmu, teklini.. Ne bilinin, 
~ .....elim ... Muhterem, mahu- belki akıamJan oralara dütÜyor; oralar

la-u bir zamanlar kameti mükem - da otluyor. 

~ Ye tabtaniai ekme) bir dil- Bu 1c:afac1a olan lannançolar oldukça 
• ele :getimüıti. Merkume ifhıu eski kurtluktan yetipne olan kim.eler
bleheğinin yanında sandal ola - Uvanı tamam, İngiliz tabancası gibi ku

lla, 40, 50 .eııe evvelin kur'uı y&flı 
bu hale geldikten sonra artık 

lritibi clelikanlılann ne §ekle gire-
• • ne çeneler iıletecelderini, ne 

bldara bq vuracaklannı var la-
edin. 

ÖJie ya, Eda artık yapayalnız gelip 
or. Varbğile yokluğunun farkı ol

heraber Hafize de yanmda de-

fıarasuu da unubmyabm. Hepsİnin 
da, ne zaman eYYel gördükleri 

Ayte ..e hepsi ele, ana kız olduk
bihabirler ve iôsini bin~ 

~ .. Uli payeli (1) imirlerden tut 
~ pir q kma la§man tozsuz ki
.. _- lcadar, berkeıin aldı fiai Edada.. 
-~inde ona dair dü§Ünce; ona dair 

~ ' •. lbanevralar ... 
t ~kafan §Öyle itlemede: 
• ~ nw:t1a uzatırken usulcaak e
.. ~Mm. 
'it de toy yahu, anlarmyı verine.. 

yahut anlayıp ela kızana da 
~icQı.y. Çocukluium tuttu, (Çev

.. -;;~ bahçecik) oynuyonun derim 
........ liiıt.p kendine:". 

ı....~ sen ne ıayıkbyorsun?
? -.._Ya getiren Hafıze kan değil 
., ~\'Uzu kar~ olanın .. Orayı da 

lcağıt bvaflığına kalkıflDI!· 
~Zii obnaaa ibu ite giripnez.. Pa
ti....._~, parra. Paranın yÜzÜ u

• P..,_ denilen §CY ölüyü bileme-
lraıJ..1__ B" iki" lira "di-,.._._::- ""' \UTll'.. ar yı mecı 

da~ ı>antalonun cebine atsam, 
~ daldınp ıılardataam.. San 
~~ beıbdır, alimallah din 
~ ama fazlaya da gitmek 

f t) 
~O ~ MZd rütbesi, teşrifat
lllı~ ferikliğe (yani şWndiki <Yr
(~~), ula evooli rütbesi ferik. 
~ u:Z, ~generalliğe), uıa sanili

~ (tümgeneralliğe) mııa-
lJt~ 

9 ~~ hicriye8'indeki ( Salno. 
~ bci A.liyei Osmaniye) de tam 
~,.,. ld, 653 adet uıa evveli, her 
t~,. iki misli de ula sanisi ('.> • 
~m çevrim bah~cik,, oyu

! Yak.aZanır. Baş parmak, 
~'t) ~lir. (Şuradan bir kuş 

i>ıe,. il.irken parmak omuzdan 
11~e ~ (Pırr diye uçmtl{I) gelince 

~7'lır. S<Yıjlenenler şu: 
IPitıdem Çevrim bahçecik 
Ş"~ bir h.avuzcıık 
t'ıp fıdatı bir ku~ gclmi~ 
~" r'P Çıp 8U içnı~ 
' '4t?n.uf 

~"'~ ,J>~it 
._ tlenı · 

~- 't lt"'ıi "'ektepten gelmlf 
~ ~, hani bana, hani ba. 

~'~· 

ndu, riitbe mütpe de yerinde olduğu 

halde bebennaka olanlar ela çok.. Onlar 
da kulağı ten tarafından göstennede; 
ele güvenerek gerdeğe ginneğe kalkıı
mada: 

ite, evvela bıyık albndan, badehu 
apafi'<ir gülümaemeden girifmeli. Mu
kabele edene febiıba. Saniye fevtetmek. 
sizin, derakap açdmab.. Söz arasında 
aç*ça çıtlatıvermek en makulu •• Fakat 
ehli ırza da benziyor. Köftehor öfkelenip 
mölkeleniverine; kat yapayım derken 
göz çıkarırsak.. Fakat bu iıler iki kere 
iki eder dört hesabi da olmaz. Gönül 
nzuı da tart- Ya beni eiqltiverine; 
(büyük w..n ,...indesin be adam!) 
deyiverine.. Tü Allah mü.tahelrlmm 
venin, akıl alol cleii1 ki.. Kolayı varken 
nerelere sidiyorum? .. Rüsumattaki bi
zim Bedrettin, Zaqıara Bedrettin ne 
gtina dunayor? .. iti açanın ona; köfte
hor burada lren odacıyı salanın daireai
ne; çaiırbi un çapknu .. Bir defa görsün, 
kafi. Elinden uçan, kaçan kurtulmaz 
valWıi .. Lihavle ...ıl lmvNte; benim 
sahiden beynim sulannwı.. Bedrettin 
teresi, lalmcı keseri gibi kendine yontar 
1111 yontar; hize de avuç yalabr mı yala
tır .. Aah hap, Zampara Bec1rettin kera
taamdan elhazer .. Yarabbi ııkmtımdan 
bunalacağım.. "önünde zil 'Val'ken oda
cıya ıaP ıaP el vurarak:,, Veli ağa!
Aman bana bir olckaII kahve. Bir yığın 
evrakın arumda baınn beynim aenem
lecli. •• 

Aman v eliciğim çabuk! .. 

ı,i azıtmıı olan en büyüklerle en kü
çükler. Orta taNk•, yani ser mümeyyiz
ler, mümeyyiz aaniler ve aalialer, yalnız 
içlerinden pazarlıkta.. Edayı görünce 
dudaktan birbirine yapııtmp burundan 
soluyarak, bel bel bala. da. Şirdene 
dönmüı boyunlanndalri Y1lmnık kadar 
gırtlaklan, qağı yukarı inip kallmw da 
ve boyuna da yutkunmaclalar .. 

Zibidi denilen ve çoğıı külhanlıia ve 
omuzdaıhğa yeltenen küçük katiplerde
ki dü"8ıüı ve tertibat ıekli de ıu: 

- Ekremciğim haberin olaun, bu ak
f8ılb çalacağan düdüğü, bon keyif J'llfa
yacağnn.. ilik Hafize kodoıile beraber 
otunayormuf. Evin yerini öirendinı. 

CerrahpafUUn ileriıinde; Avnt pazen. 
nm az ötesindeki Çifte fırmlarcla. Dün 
ak.-ın, etrafa belli etmeden, sağa sola 
iyice bir dikiz geçtim. Evin bitiıiiincle 
bir virane var, orta katmde da bir tahta 
bot var .. Viranenin duvarından tahtabo
ıa atlacbm mi, ( U1an lapırc!amaym. Ba
ıılmayı, Zaptiyeye posta olmayı göze al
dnn. Şimdi narayı atanam billahi ma
halleyi ıize haram ederim!) i yapıftır

dım 1111 koca kannm c:la, iliğin de yel
kenleri ıu)'* iner! •• 

- Hırbodaki akla balan be! .. Senin 

Hafize dediğin koca kan kıpırdamayın 

mrprrdanmyma, naraya maraya, mahal

leyi haram etmeğe meram ebneğe me

telik verir mi hiç? •• 

Hem onun zaptiyede, poliate nice ar

kalan vardır. Senin eline pabuçtan öyle 

bir dayar ki alamadan gidenin.. Önce

den acuzeyi peyliye'biliraen an1anm; 

peyliyemezsen yayan kaldığnun resmi

dir! .. 
( Arka.!ı var) 
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AnıerikaJ'ı 
düşüren 

heyecana 
iıdanı! 

Fakirlere yüz binlerce lira dağıtan ve onlar 
"Neşe yurdu,, açan "ilahi Baba,, kimdir? 

. . 
ıçın 

Dünya o kadar garip şeylerle do
ludur ki insan her gün bunlardan bi
rini anlatsa bitiremez. İşte sim. gari
beler memleketi Amerikada olan - ga
rip bir vak'a: 

Mahkemeye çıkarılan "lliht Baba,, 
şunlan söylüyordu: 

"- Binlerce, hayır binlerce değil, 
miyonlarca halle bana Allah diyor. 
Bir diğer milyonlarca kişi de şeytan 
diyor. Fakat, ben il&hi bir adamdan 
başka bir şey değilim ve bütün d~ 
yayı sarsıyorum.,, 

Bu adam kim? Bir deli mi? Hayır. 
Ne olduğu iyice bilinmiyor. Fakat her 
halde Allah değil. Yalnız, belki fakir
lerin Allahı. Çünkü 1ıihl Baba bitmez 
tükenmez parası olan bir adamdır ve 
bu paralarını fakirlere dağıtır, onlan 
yedirir, içirir, giydirir kuşatır, ev bark 
sahibi eder. Dini günlerde kırmızı bir 
tayyareye biner ve Amerika zincileri
nin şehirleri üzerinden uçar. Binlerce 
hayır binlerce değil milyonlarca kişi 
ona Allah diye bakar. 

Bu adamın mazisi tamamen meç. 
buldur. Ona tapınanlara göre, nw 
Baba gökten inmiştir. Onun bir insan 
olduğunu bilenler ise nereden geldiği
ni araştırıyorlar. Bunlardan bazıları 
onun mazisini keşfettiklerini söylü
yorlar. 

Bu rivayetlere göre nw Baba ilk 
defa ve yabancı bir insan olarak Long
tsland 'da Sayvillede görünmüş. Ora
da bir müstahdemin idarehanesi aç
mış. Fakat iş yapamamış. 

Bundan sonra 1ıAhi Baba şehrin en 
Y.engin mahallelerinden birinde büyük 
bir ev alıyor. Buna "Neş'e yurdu,, a
dını veriyor ve bir iki ay aonrQ. Sa}':-
villede ...... gizli bir eey.ler • .. • 
görülüyor: yilzlerce zenci, yüzlerce 
beyaz insan ''Neş'e yurdu,, na koşuşu
yor. Burada fakirler günlerce kalıyor. 
lar, yiyip içiyorlar, "Neş'e,, içinde ba
ğırıp çağırıyorlar. 

"'Neş'e yurdu,, ndan gelen bu çalıp 
söyleme, kahkaha, ç!slık sesleri ma
halledeki Y.enginleri taciz ediyor. Be
lediyeye şiklyette bulunuyorlar. Bu
nun ti7.erine, 1930 da lllht Baba hak
kında ilk defa olarak resmt tahkikat 
başlıyor. 

Dini bir toplantı halini alan ''Neş'~ 
yurdu,, cünbilşlerine bir gUn fakir ı.en 
ci bir kız kıyafetinde bir kadm soku
luyor. Bu, burada olup bitenleri anla
mağa memurdur. O da orada, diğerle
ri gibi, yardım görüyor ve iki hafta 
sonra çıktığı zaman raporunu veri
yor: 

lliht Babanın halinde şüpheyi mu
cip hiç bir şey yoktur. Kansı olan ve 
''118.hi Ana,, adı verilen bir Y.enci ka
dınla birlikte yaşamaktadır. Orada sı
ğınan fakirlere büyük yardımlarda bu
lunmaktadır. Fakat, servetinin men
şei hakkında hiç bir maıomat edini .. 
lememiştir. 

1931 de llihi Baba bütün Nevyork 
hükfımetinde günün dedikodusu oldu. 
Halk, böyle manasız bir şeye karşı 
haklı olarak sinirleniyor, hükfunetten 
işin meydana çıkarılmasını istiyordu. 
Fakat, bilhassa tüccarlar llahi Baba
nın tarafını tutuyorlardı. Çünkü o 
kendilerinin en iyi müşterisiydi, her ay 
ona binlerce liralık yiyecek içecek 
giyim kuşam satıyorlardı. 

Hükumet tahkikatı daha ileri. gö
tilrdU ve 1Iaht Babayı mahkemeye sev .. 
ketti. O zaman şahitler dinlendi. Şa
hitlerin hemen hepsi İlahi Babaya i
nanlardı. Boston üniversitesinden bir 
genç kız, şahit olarak, kendisine so
rulan: 

- tıaht Babanın Allah olduğuna 
inanıyor musunuz? 

Sualine bütün imanile, hiç tered
düt etmeden: 

- Tabii! demişti. Eminim. 
Diğer şahitler de onun hakikaten 

yere inmle Allah olduğunu, ve para
larm da gökten geldiğini söylüyor. 
lardı. 

.Mahkeme İl&hi Babayı, yaptığı gü
rültülerden ve polislere hakaretten 
dolayı hapse mahkfım etti. Bu Kanın 
baba 2.000 lirayı birden sayarak ha
pis cezasını paraya çevirdi ve kurtul
du. 

lli.bi Babanın "Neş'e evi,, ndeki 
toplantıların dini mahiyeti olduğunu 
söylemiştik. Hakikaten, kendisinin es
kiden bir Y.enci papas olduğunu söyli
yen bir adam, bir mezhep kurmağa 

çalışmaktadır. 1Ii.hl Babaya göre, ka
dmla erkek arasında maddi birleşme
nin biç bir ehemmiyeti yoktur... Ço-

riliyor. Polisler geliyorlar, §oföre so
ruyorlar: 

- Kimin bu otobüs? 
Zencilerden biri cevap veriyor: 
- Allahmt 
Bu vaziyet karşısında şaşıran po-

lisler şoföre tekrar soruyorlar: 
- Şoförlük ehliyetnamen nerede? 
-Gökte! 
tık ''Allah,, kelimesile nasıl o zenci 

kastolunuyorsa bu son "gök,, kelime. 
si de llibi Babanın evi manasınadır. 

Fakat bu iki kelimenin manası bi
linmekle esrar düğümü çözUlmÜ§ ol
muyor: İlAhl Baba nedir? kimdir! 
hali meçhul. Kimisi onun büyllk bir 
mirasa konduğunu, ki.misi de kendisi. 
ne bir milyarderin yardım ettiğini 

söylüyor. Belki paralar bittiği zaman 
sır meydana çıkacak. 

Yugoslavyada Yahudi 
aleyhtarlığı 

İngilizce Morning Post gazetesi. 

nin Belgrad muhabiri bildiriyor: 

Pertembe akşamı Yugoslavyanm 

Zagrep tehrinde Yalfbdi aleyhtarlan 

bir Yahudi cemiyeti konser vermekte 

iken, şehrin en büyük konser salonu. 

nu ıaşa tutmutlardır. 

Kalabalık salonun içine birdenbL 

re 3ir tat dolusu yağmala başlamıı 
cuk doğurmak için, bir erkekle bir ka- ve panik olmuştur. Müteaddit kadın. 
dmın ayni fikri akıllarından geçirme-
leri klfidir. llA.hl Babadan ders almış 
kadınların kocalanna bunu ısrarla 
söyledikleri ve kooalarmdan ayn oda
da. yQ9fUno.k i::ıtedikleri görülıµü~t\U;. 
Zavallı kocalar tıw Baba aleyhinde 

lar yaralanmış ve hepsi birden kapL 
ya kotuşmuşİardır. 

Tatlar, iki genç kafilesi tarafın. 
da n atılmış, ve polis gelmeden evvel 
ortadan kaybolmuşlardri. 

--~~~~~--~~~~~~~-mahkemeye giden şahitlerin hemen 
yansından fazlasını teşkil etmektedir. ŞEHZADEBAŞI FERAH 

Amerika zencileri arasında lıihi SİNEMASINDA 
Babanın tesiri gittikçe fazlalaşmak- Bilyllk Tllrk n1ıu, 
tadır. "'Neş'e evi,, nin daha bir çok yon.isti ve Maııye. 
yerlerde şubeleri açılmıştır. Zenciler tlzmacısı 
onu hakikaten Allah saymaktadırlar. p z ti S 
Geçenlerde olan bir vak'a hem gülünç, r. a ungu• 
hem de bu yalancı Allahm halk üze.. Her gün fevkal&
rindeki tesirini çok iyi gösterir mahi- de bir programJr 
yettedir: temsillerine devarr 

"Neş'e evi,, ne giden zenci dolu bir ediyor 
otobUs yolda bir kaza geçiriyor, dev-

Gezintiler: . 

Malta önlerinde 
Malta surlan önünde toplarını 

patlatarak, demir atan Yavuz, deniz
de ve karada şanına layik alkışlarla 
karşılandı. 

Dünkü gazetelerin hepsi, bu güzel 
törenin yankılnrile dolu. Okurken; 
gözlerim yaşardı. Türk denizciliğinin 
bütün tarihi önümden geçti. 

Akdenizi bir Türk gölü yapan, 
tunç toplarını kah Sicilya önlerinde, 
kah Tun us kıyılannda parlatan, her 
savaşta vatana tutsak armadalar, 
zengin hazineler ve ipek kaftanlı kö· 
leler armağan eden büyük reisleri 
andım. 

Kürekleri yakamoz kIVllcırnlarile 

sulan tutuşturan kadirgalarda onlar, 
en korkunç fırtınalar gibi gezdiler. 
Düşman donanmalan için, denizde 
değil, asıl bunlarla karşılaşmakta 
ölüm vardı. 
Soğuk bir gülüşle bakan burma 

Mrıklı leventler, bir azrail ordusu 
halinde dolaştılar. Zafer, bir deniz 
kızı gönlile bu leventlere vurgundu . 
Kürekler gıcırdar, serenler uğuldar· 
ken, f'Üvertede saz ve bağlama telle
ri yanık memleket havalarile titrer
di. Kavgalar ıenlik olur, ölüm, bu 

s. Gezgin 

kahramanlar arasında imrenilecdt 
bir hale konurdu. 

Kayı Türkünün altın çağı sayılan 
on altıncı asır, hep böyle geçti. Fa
kat ne yazık, ki sonralan it değiıti. 
Bir kış içinde yüzlerce çektirme ve 

kalyonu kızaklanndan indiren, kah. 
be baskmlann öcünü erkekçe alan 
parlak baht yıldızı ufukta yavaş ya• 
vat paslamyordu. 
Büyüklüğüne bir havuz kadar dar 

gelen Akdeniz, gitgide açılmmaz bir 
engin olmuştu. iç ve dış kavgalan 
devleti çökertmifti. Karada sınırlar 

geriliyor, denizde sığlar, uçurumlafı· 
yordu. 

Bir ara, eski ruh yeni baştan silki
nip uyanacak gibi oldu. Dünya üçün
cüsü bir donanmanın temeli kurul· 
du. Ama, bu kalkmış da çok sürme
di. Tekneler, midye prangalarile su• 
lara perçinlendi. Kadirgalar birer kö
türüm halsizliğile kıyılara çekildi. 

Bugün genç cumhuriyetin yav
ru bir donanması var. Küçük fakat 
dinamit gibi küçük bir donanma. Bir 
kaç yıllık emeğin verdiği neticeye 
bakarsak, gP-lecektcn çok ıey bckle
meği bir hak diye benimseyebiliriz. 





Hava Kurumu ~mumi merkezi dün toplandı .. . . .. ,/" . ... . -;. . . - ',. ) ' ~~ 

Istan bul V akıf~ar Direk( ör it;ğ~::~lgnla~t;..ı 

Ankarada motörlü taqgare mektebi 
açılmasına karar verildi Satılık Emlik 

Değeri Pey parası 

Merzifon da 
yapılacak. 

Ankara, 21 (A.A.) - TUrk Hava 
Kurumu genel merkezi, bugün saat 
15 dil Erzurum saylavı General Zeki 
Soydemfrin başkanlığı altında topla. 
nataıt merkez idare heyetinin ve mu. 
rakıpların raporlarını tasvip etmiş, 

havs tehldl Eribenin hatırasını 
takdis için bir dakika ayakta susul. I 
duktan senra gerek Eribeye, gereks<' 
geçenlerde planör uçuşu yaparken 
dil1Up ~ehit olan uçtnan Kamile, kah. 
raıno.nlıktarına yakr,ır birer kabir ya. 
pılmuı lttlf akla kabul edilmiştir. 

J1undan Sonra bilanço tasdik edil. 
!llif, milli havacılı~ımızın inkişafı 
Jçfft. yakın alfi.ka ve yardımlarından 
dolnyı Genel Kurmay Başkanlığı ilt 
M. ıı. Vekaletine teşekkilr edilmesi 
karar altına alınmış ve son altı ay 
içinde Türk gençliğini havacı bir ne. 
sn haline getirmek yolunda kuvvetli 
adımlar atan merkez idare heyetinin 
lne&al.sl takdir edilerek toplanhya nf. 
ha.yet verllmfştfr. 

Toplantıda okunan idare heyeti ra. 
Pota apğıdadır: 

Genel mef'kez kurulunun sayın d. 
~ım. 

Türk Hava Kurumunun son altı 
81\ hancılık hareketleri balümm. 
dan dolgun ve nrimli geçmiştir. Bir 
boçuk y&§lllı yeni dolduran Türk Kt 
fll".aun plAnlı ~Jışmalarınm ilk mal 
auıu, Büyük kurtarıcı Atatürkün vı 
Yilbek şef ismet lnöniinün üzerinde 
ısrarla durduk.lan, Türk çocuk.larmı 
kanatlnndırma davasının hedefe doj. 
tu sllratıe yol alabileceğini müjdeli. 
~ bir ilk admı olmuştur. 29 lıkteş. 
l"fl',dll Ankara göklerini süsliyen n 
en buyti.1t bayramımıza ayn bir renk 
'8 tambe veren Türk Kuşu pW.nör w 
~ütçülerl mim havacılığımIZin Jlk 
~l olanık, halk tarafından içlen 
'1r alika. ve heyecanla katşılanmış. 
t>ıo. 

Tilrk KUŞUDun son alti ay]ılf ~-
1'11ııaJarmı şöyle höllü etlebiliili: 

10 temmus 1936 da lnönUnde bf r 
~n.,..ll UfllfU kampı açılmıştır. Bu 
'Mlllpa TOrk Kuıunı.,. Ankara, ts. 
~bul; Adana, İzmir, Bursa n 
~nerl pbtlerinln ameıt ve nazatf 
~t&rsus tlçUş kurslarına Jştirak e. 
~ t.Jebeden iyi :not alan 109 genç 
r::lmı ve 30 eylUle kadar silren ~
t...:-:-'.' lar neticesinde 109 talebeiıln 
~ A priivesJ, 58 talebe B bran. 
el, 47 talebe C brövesi almafa mu. 
~tfak e1muşlard.ır. Lise tih8111 g6r. 
~ ft§ altı talebe, Genel Kurmay Baş. 
'bt tllıfınca :kampa gönderilen askeri 
-~eyet tarafından ayrıca yetfştlril. 
httt ir. Bu altı genç hava ilitiyat za. 
cllr olabilmek hakkını elde etmij1er. 

pilot tekamül okulu binası 
Projeler hazırlanmaktadır 
yaparken havada, paraşütün kabzası 
yeriM kolanlarından birini çektiği ve 
paraşütü açılmıyacak sanarak çok 
geç yedek paraşütü açabildiği için 
yere sert inmiş, kaldırıldığı hastaha. 
nede gözlerini hayata yummuştur. 

Bu ilk kadın hava şehidimizin aziı 
hatırasını saygı ve gururla anarız. 

YENi iNŞAAT 

lkimotörlil tayyare, 53 planör v" 
48 paraşütle çahşmakta olan Türk 
Kuş4nu, önümüzdeki aylar içindi: 
Anknrada açrlacak bir motörlü tay. 
yare mektebile kuvvetlendirmeye ve 
Türk Kuşu gençlerini yüksek heyeti. 
nizln ,·erdiği veçhy gör ksiksiz yetiş.! 
tirmeye çalışacağız. 

Genel KurmAy' Başkanlığının gö!4. 
terdiğl lüzum üzerine Merzifonda bir 
"Pilot tekntiıUl okulu,, nun yaptırıl. 
ma.c;ına giri!':;ilmiş, kroki Te projeleri 
hazırlanmıştır .. Yakında işe başlana. 
caktır. 

Ankara ve İzmir paraşüt kulele. 
rinden Ankaradaki 4a bin liraya, lz. 
mfrdeki 38,758 Jlraya ihale edlliniştir. 

GELiR Y AZ/YETiMiZ 

Son altı aylik gelirimiz 1.M7.015 
lira.dır. Bu ı>aranın 469.490 lirası pi. 
yanfo geliri dfr. Bit ıtanunla Maliye 
Vekaletine devrettiğimiz kesri mun. 
zam ve ispirtolu içkiler yüzdesi ile 
ha•a kuvvetlerine yardım vergisi ile 
memurların vergiye bağlanması yü. 
ıUnden çolt azalan hava tehlikesini 
bilen Uye geliri hesaba katılmadan, 
butun elimi ıde kalan kaynaklar üze. 
rlfiCl4', geçen yılın aynı aylarile bir 
karşılaştırma yapılacak olu1"58. gell. 
tlmlitle 413.638 liralık bir artı~ ıtiae 
çarpmaktadır. . 

ıu kurumun elele çalışmalarına yar
dım edecektir kanaatindeyiz. 

MiLLETLER.ARASI HAVA FEDE-
RASYONU 

24 ağtistos 936 da V af10Vada top. 
!anan lriilletlera.rası ha va f ederasyo
nunda. kurumumuzu reis vekili Erim
nım saylavı Şilkril Koçak temsil et
Iniştfr. Konferans dUnya havacılığının 
tekamülüne yarıyacak çok eheınmi
yetli kararlar vermiştir. Kurumumuz 
bu kararlara göre teknile ve ld&rl te
sebbiliılere gi~ecektir. 

TEFTiŞ iŞLERi 

Son altı ay içiıı.de 16 §ubemiz ispek
terlerittUZ tara.tmda.n teftiş edilmiş, 
gelir kaynaklarının daha verimli o
labilmesi f çin tedbli'ler alınınıa teşkl
lltrmız, daha iyi işler bir hale getiril.. 
mi§tir. 

NEJŞRIY AT iŞLERi 

"Havacılık ve spor,, medh.uas1yle 
''Xöyllli:i.ilil guetesi,, vlllfelerlıie d&
vam etınektedir. Havacılık kitaphane
miz yakında "Yelken uçuşu,, ve "Pa
ra§litçülUk,, adında iki eser da.ha il!
ve edeceği& Halka, Türk Hava kuru
munun gayelerini daha iyi anlatmak, 
gençliğe havacılık aşkını iyice a.ıplıya
bilmek için sinema; radyo, afiş, kon
ferans, gazete, kitap gibi vasıtaların 
hiç birini ihmal etmiyoruz. 

DÜNYA. HAV AOILIGI 

Raporumuzu bitirmeden evvelleri 
her gUn daha çok artan dünya havacı
lığmm aldığı istika.met üzerinde biraz 
durmamıza müsaadenizi rica ederiz: 

Lira K. Lira K. 
870 33 65 28 Beyazıt Eski Sekbanbaıı Y akupağa yeni 

T avşantaşı mahallesinde Hasanpaşa 
karakolu caddesinde Simkeş hanı al· 
tında eski - 93 yeni - 89 No lu kagir 
iratlı dükkanın tamamı 5932 

837 62 62 

730 78 55 

727 36 54 

670 52 so 

625 65 40 

518 40 39 

517 10 38 

89 12 6 

263 68 19 

228 42 17 

193 79 14 

82 Mahmul P. 

00 ,, 

Mahmutpaşa mahallesinde Nunıos

maniye V ezirhan caddesinde el
yevm elektrikçinin igal eltili 57 /1 • 
No. lu kagir dükkinm tamamı 5937 
Mahınutpaşa mahallesinde Nuruos
maniye camiinin Çarpkapı cadde-
sinde elyevm aşçmm işgalinde bulu-
nan dükk&nın tamamı. 5934 

00 Bahçekapı Çelebioğlu Alieddin mahallesinde 

Y enicami avlusunda eski - 96 f'•nİ • 
47 No. lu dükkinm tamamı. 5960 

25 Mahmut P. : Mahmutpaşa mahallesinde Nunaot
maniye Vezirhan C. elyevm brçalc
çmm İfgalinde bulunan yeni - 97 No. 

00 ,, 
Ju kagir dükkanın tamamı. 10242 

Mahınutpaşa mahallesinde Nuruo.
maniye Vezirhan caddesinde etki • 
41 yeni - 43 No. lu elyevm demirci 
nin işgalinde bulunan kagir duklc&. 
run tamamı. 5935 

00 Bahçekapı : Çelebioğlu Alaeddin mahalleılnde 
Yenicami avlusunda eski - 89, 90 
yeni· 53, 54 No. lu birbirine maklup 

80 Çar§ı 

70 

iratlı ilci dükkanın tamamı. 463 ı 
: Çarıı mahallesinde ve içinde Çuhacı 

hanı üst katta 58,59 No. lu kAa'b' 
odaların tamamı. 4845/4660 

: Çattı mahalJesiııde KoLmcılarkapm 
caddesinde 11 No. lu dükkinm ta
mamı. 3802 

80 Mıııhmut p. 1 Dayihatun mahallesinde Mahınut
pap yokuıunda Kürkçühan 2 ci kat
ta 26 No. lu odanın tamamı. 2242 

1() Bt:yuı\ 

50 Uleli 

; &ki 5t:khanbaıı Yakup~a yeni "tav
pntaşı mahallesinde f D'Dl sokağında 
eski 2 yeni 6 No. lu ki.gir dükkanm 
tamamı. 5933 

Balahanağa mahalleılııde eski Der
bent yeni Kurultay sokağında 21 
No. lu ve 37 metre arsanın tama
mı. 10561 

TUrlt milletinin yurda bağlıbfiımı 
en yeni tezahürü olan yer ürünU itli. 
de yarımının yüzde ikiye çıkarılması 
henUı tatbike başlanmıştır. Bu iti. 
rann önümüzdeki aylarda gelir nZI. 
yetini daha düzgUn bir hale getin!ce. 
ğinl umuyoruz. 

YENi TAYYARELERiMiZ 

Amerika ile Avrupa arasında ha
vn.da.n gidio, ~cliglcrin Parin - Sa.ygun 
jatijlan, Londra - Melburn müsaba.o 
.iti.lan, frilla rekorları artık her gün 
löi'Up iflttiğimiz günlük spor yanş. 
lan jeltUni almıştır. Dünya havacılığı 
asil hedef olarak şimdi milleti kökten 
1tanat1andJrn:ıak esasını tutmuştur. 
Geii9 ve 6rta yaştaki fertleri havacı. 
liğtti ana çerçevesi içine toplamak, mil 
letlenn büyük gayesidir. Fransada son 
r.atniiil!rda paraşütlü piyade hava frr. 639 17 49 00 Clbali Haraççı Karuhinet mahallesinde Hi-
ltalannm kurulması, paraşü~ülüğe saraltı sokakta 65 No. lu evin ~ 
vermeltte olduğumuz hususi ehem.ıni. mı. 631 l\lilll enerjinin yeni eserleri olan 

35 tayyaremize 15 llkt@trfnde coşkuı: 
halk klitle1erlnln iştirak ettiği tören. 
lerlt? aa J<onulmuttur. Çalışmalamu 
ve tertemJs duygularını her toplan. 
tımtzda saygı ve iftiharla yaddettf. 

yetin çok yerüıde olduğunu gösteri. vuıc d b ll . t • ,, •• 
yor. Sovyet curnhuriyeti.füle, Avrupa ar a yazı ~a ar satıltnaK dzere 15 gun nıuddetle açık arttnma-
ttı.illetlerinde, hele İftğilte~ paraşüt. ya çıkanlmıttır. lhalesı 25/ 11/ 936 çarıamba günü saat 15 de Çemberli-
ÇUIUıt, kençliği gtıftden glliıe daha çok taşta Vakıflar Başmüdürlüğü Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
Batifiaktadtf. Mahlulat kalemine gelmeleri. (2821) 

ğlmhı bUyük ulusumuu ve şubelen. Mödelcililt Uiıerinde çilişmalar da 
miza! geniş bir feragatle çalışan ar. hızmı iflırmakta aevam ediyor. Ha
Jtadaştarımıza mlnnettarhftmııı tel(. vacıbği mektep çağındaki çocuklara, 
rarlamayı •azlfe bfUrlı. U kUçUkten eevditiılelt içlii en isabet

li vasıta ölaraıt kabtil eanen modelci
SOVYBT RUS A iLE TEMASLAR lilt ljlyle uğrqö.D ınUesaeselerin sayı-

Açık eksiltme ilinı 

Çanakkale sahil sıhhiye 
başkatipliğinden: 

merkezi 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezi nakU 
vasıtalanna lazım olan en az 500 en çok 600 teneke Benzindir. 

BiŞlfan Fuat Bulcanın SôVyet Ru!F sı artıyor ve mllletlera.rası hava top. 
yanın hava bayramı öefillklennde mı. lanttlarmda, modelcilik müsabakalarr
lunmaaı içiii kom§U illkeden yapılan nın iilü.m all:ffia iilınına.sı için karar
davet şeflerlıfilz ta.rafından tüVJp ~ lar vet'lllyor. İtilya. hava klübü, vila-

C dilerek başliaıı, 14 iğüstos 936 ta.ti- yetleroe açtığı môdel mekteplerinde 
- b. rövesi alan talebeden !5 ıenr h öd 1 il "' 

Tahmin edileh bedeli ilô hin dö rl yiis liradır. 
2 - Bu işe ait ıartnameler ve evrak şunlardır: 

-r " in~ :MôSkovaya liareliet etmiş ve m e c in.. inşaatını gençlere öğrete. A - Eksiltme ıartnanıesi. 
b( aştıtçUIUğe ayrılmışlar ve kampta bu fırsattan istifade Merek SöVyet rek bU hareketi idare ve kontrol edi-

r ~~k atlamalar yapmışlardır. Rusyanın Havacılık teşıtilatını, mlıee- yor. Ameflkada modelci çocukların 
Lıı ır Yandan talebe yetf qtirilf fken sese ve f abrikalatını görnıUŞttır. 0&= sayısı iki milyonu geçmiştir. 
"'il' Yü d -s ' 

İsteyenler bu enakı İstanbUlda Galata ıahil Sihhiye Merkezinde Ça. 
nakkalede Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezinde görebilirler. 

ı_l"I n an da muallimler rekor uçuş. soavıYaJılfu başkanı General Eydeman, Btl tablo l>iie gösteriyor ki, dünya 
lletı Uıertnde çahşmışlar ve çolt iyi bu glyaretl iade etmek Uzere Uq arlta- · milletler4 çocuklarının bir kısmını u
ltt S ~lere varmışlardır. Pilot Veci. daşlyle birlikte Cumhuriyet bayra.j çurarak, bir kısmını para.cıütlendirerek 
1,tt

11
;4t 20 dakika, muallim muatln. mında Aiıkaraya gelmiş ve memieıteti- 1 mektep yavnılarmı da modelcilikte ye

~iJt. etı Tevfik Ayün 7 saat 35 da. mliden çok mtısbet intibalarla ayrıt., tıŞtirereJC mille@ kanatlanmanın yo
~ll , Perıt Orbay 9 saat 49 daldıta, mışbr. Bu Ziyaretler, iki dost ve kom.. lunu tutrnu3lardır. 
~~1~18sMt35~k~~h~e~~~~~~~~~~~~~~=~===~~=----~ 
q, ... ; kaımağa muvaffak olmuşlar. Beyoğlu uçuncu Sulh Huhuk 
l'~ 'ut ertt Orbay ayrıca 3200 metre. H 
t'~ le ~ar çıkarak bir yük.qeJme reko. akimliğinden : 
lı~,.a hÖnUnden Eskic;ehire pUnörle .. .. .. • • •• 
l<otıı it 35 kilometre1ik bir mesafe re. Beyoglu Vakiflar Mu~yeti vekili aVülmt Reşit Uyar tarafından Ka-

kll'.ınıştır. bataıta Ömer Avni mahallesınde Dölmabahçe caddesinde 203/ 195 No lu 

l~l".1:llrıq kaınpının yetiştirdiği genç. d~incla K~ıtantin a1ey~ine açı~an kira ve iihliye davasından dolayı gön
oılbak~I Paraşütle ve dördil bayan denlen davetiyede halen ıkametgahı meçhul bulunduğu anlaşılmakla da
la llk~re 25 paraşütçü athyarak Tacının İsteğile ve 20 gün fasda ile ilanen tebliğat icrasına karar verilmiı 
"' !:tlt 1 in törenine iştirak etmişler ve mahkemesine 28/ 12/ 936 saat 14 de brraktltntt olduğund:ın işbu gün 

1'i YI bir intiba bırakmışlatdrr. mahkemeye gelinediği ve bir vekil göndermediği takdirde gıyaben mah
e~ n:arn sabahı paraşüt~ü talebe. kemeye devam olunacağı tfayelİyeteblii mabniina kalın olmak üzere 

hn Eribe, talim at;,yışlan ilin olunur. (3099) 

3 - Eksiltme 26 ikinci tetrin 1 936 perşembe günü siit on beıte Ça
nakkale- Sahil Sıhhiye Merkezi binasında toplan!ltı ıatmalıiıa komisyonun• 
da yapdacaktır. 

4 - Eksilbne açık eksilbne ıuretile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin yUz gekstn lita muvakkat 

teminab vermesi bundan başka 1936 senesi Ticaret otlaiı vesikaai göster
mesi lazundır. (2829) 

lstanbul üniversitesi Rektörlüğünden: 
Olgunluk imtihanları yüzünden uzatılmı§ olan kayıt müddeti 25-

11-936 Ç&rf&lllba akfBIIU sona erecektir. (3071) 

ZA Y1 SENET RESill 

Beyoğlu Malmüdürlüğünden almak
ta olduğum tekaüt maaşımın senet 
resmisini zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

(V. No. 19317) 

ZAYİ 
İçinde askerllk terhis tezkerem 

yazılı nüfus knğıdımı kaybettim. Ye. 
nisini çıkaracağımdan eskisinin hük
mi! yoktur, 

Çorumun Sarmwey köyiinfJe" 
Davut oğullannd.an 328 doğumlu 

Ali oğlu Mehmet 



ABONE ŞARTLAR/ YAZI VE YONETIM YERi: 
1 llll.lı il aylı.IJ 8 aylıJI Ayla 

Kemleket1m1zde 7ı!O UO 23~ 110 
latan bul. Aııkar! Ca.ddul. ( V A1U'I yurdU) 

Yaboııcı yerle,.. 1360 730 400 ıııo 

POIJta blruıtne l 1.84l 800 600 1.P<' 
rf.rm1yen yerlere j 

ild&re: 1417G 
lYazı (flerl: 11.üa 

Telgraf adreal: IUJRUN latanbW 

Telefon 

l'Qrk1yen1D ber posta merkezinde KUKUN '11 abone yazılır 

a11111111mıı111111ııı ıı11111 u,ı11111111,, 11ıııı1 11111 ı ı ı ı ı ı u 1111ı ı ı ı ı ı 1111uıı 1111, 1111uı ı ı ı ı 1 1111 ıı"11ıı1 11 ıı ı ıı ıı • uı ı 111ıııı1 11 ıı11ıı1ıı11 1111 11ııııı11111ı1ıııı11111111ıııı11111111ıııı111 11 1ıı11ıı111111ıı11ııı11111ıııı11ıı11ı1uı ı ı 1uıı1111ıııı111ıııı•1ıııı111111111ıı11111 il•'""' :.auı&al1'J;ııuııııı tı. 1111ıınııı11 ı uıın ıııım ıı ı ı ıııııı ı ı 11ıııı1111111111ııı11111J1lf il tı ı1111ııııııı111111"ı tıııı 11 uımı ıı ı ı ı ıııınııııı 111ııııı111A1t1• 

.KKA T •• 
11:msaline ilk defn rastlanan 

ueuzluh .•• 

FAN AL elektrik lambaları 
kuruş 

Dünyanın her tarafında halkın derin tak

dirlerile ı11ldayan maruf Belçika FAN AL 
elektrik lambaları bütün mezivetleri memleketimize 
de taşımııtır. 

Fana 1 J n Her yoldaki dayanıklılığını. ziyasının fazlalığını. 
cereyan sarfiyatının her ıeye nisbetle azlığını tsbat 

eden iki canlı delilimiz var: Bunlardan biri yüksek 
Mühendis Okulu elektro teknik 
heyet 1 n in FAN AL taır.balanna verdiği ıs 

No. h raporla keza Belçika elektro tek
nik heyetinin 47 No. lı vesaikile bütün endi 

ıelerin önüne geçilmiştir ... 

Fanal Lambalarının 5 - 10 15 - 25 vatta 

kadar 20 ve 40 vatt 24 kuruıa bu günden 

itibaren ıatııa baılanmııtır. 

UMUMİ DEPOSU : Galata Voyvoda 
caddesi ( Merkez Bankası Karııaında ) No. 54 N U R 
ELEKTR1K mağazası. --------

-- 937 yılma mahsua avlzeıer~mlz de gelmlftlr ki 
bunun flatlna rekabet edUmeslne lmkln olmıyacak 
kadar ucuz satmaktayız. Telefon: 43212 

REKLAMLARI 
U<blYJde ve taılksDtOe 

NECiP ERSES 
Galata: Sesli Han .......................................... 

lstanbul Kültür Direktörlüğünden: 
Yeni Lise ilk Türk l.Uesi birinci ve ikinci ve Amelihayat okulunun birin

ci devresinden mezun olup bugüne kadar diploma alamıyan talebenin sı -
nıf veya mezuniyet imtihanlarile ve hangi ders yıllarında menzun olduk -
lamu en son 15/ Birincikinun/ 936 tarihine kadar İstanbul Kültür Direk
törlüğüne bildirmeleri ve Devlet Bas unevinden alacakları boş diploma ve 
kablarile 50 kuruıluk pul alb adet en son çekilmiı küçük fotoğraf ve hü -
viyet cüzdanlarmm noterden tasdikli suretlerini getirmeleri ve bundan 
sonra yapılacak bu gibi müracaatların nazan dikkate alınacağı beyan ve 
ilan olunur. (3024) 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Münhal Silo Şeflikleri için Ankara' da bir müsabaka imtihanı açda -

ı:aktır. Taliplerin aıağıdaki ıeraiti haiz bulunmaları lizmıdır: 
1 - Türk olmak, 
2 - Hiç bir çevhile mahkUmiye ti bulunmamak, 
3 - En aıağı lise derecesinde bir fen veya san'at mektebinden me -

zun olmak, 
4 - 30 yaşından aşağı ve 50 den yukarı olmamak, 
5 - Vazifesini muntazaman ifaya mani olabilecek bedeni arıza ve 

1 astalıklarla malw olmamak, 
6 - Buhar ve elektrik makinele1inde ihtisası olmak. 
Y ukandaki maddelerde yazılı şartlan haiz olup aynı zamanda silo, 

fa!:>rika ve değirmen gibi müesseselerin fenni kısmını idare etmiş olanlar 
~ c Ziraat mühendisi diplomasını haiz olup ta makinacılıkta ihtisası olan 
br tercih edilir. 

Kendilerine mesleki bilgilerine ve imtihanda gösterecekleri muvaffa
kiyet derecesine göre "150-175" lira ücret verilecektir. 

Taliplerin bu ayın yirmi befine kadar Ziraat Bankası Umum Mü · 
dürlüğüne müracaat ve lazımgelen evrak ve vesaiki tevdi etmeleri şart · 
x. 

imtihan buhar, elektrik, değirmen makineleri nazariyat ve ameliya . 
tmdan yaprlacakts. 

İmtihan günü aynca itan edilecektir. (3033) 

Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaası Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevcngil 

---•Dr. !HSAN SAM! s 
GONOKOK AŞISI 
Belsoğukh.ğu ve ihtilatlarına karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyo
lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 

lŞ ARIYORUM 

326 doğumluyum. Askerliğimi ifa et 
tim. Odacılık, kapıcılık ve buna ben -
zer iş arıyorum. Arzu edenlerin: Sa
matya Merhabada 47 numarada bak
kal Hasan vasıta.siyle Abdülkerim Hür 
adresine müracaatları. 

RADYO 
ve CEP 
lAHBALARl!fA 

NAHSUS 

DETA . . 
=PILLfRI 
Hususi suretde yopılmıff ır. 

Radyo ve Cep lD.mbalarma 
mahsus 

DETA PİLLERİ 
Husus! surette yapılmıştır. Par 
lak ziyalı ve yanma müddeti faz 
ladır. Uzun zaman saklanmakla 
bozulmaz ve kuvvetinden zayi etmez. 
Bl!Omum mevcut Pillerden Usttln ve 
garantilidir. Çok yakmda Piyasaya 

çıkacaktır. 

PEK YAK!hDA PİYASAYA Çll(ACAKTIR 

' 


