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Londra turnuvasında 
• Bi nieileri miz 

Otuz millet arasında tasnifi kaza
nan altı millet takımından 

birini teş"l<il ettiler 

ok çocuklu 
memurlar 

• Bu ııene Bih ük Millet leci isinin t 
~flit k"ararı '~ıczdcn cv..-cl çıkarnr 
gı iı;ler. arasında ~ok çocuklu bakim· 
lere ) ardım mak ndmı Ltilıdaf eden 
bir kanun ''ardır. La, iha Adlive Ve· 
lcaıet!Jarafmclan tekİif edilıni , 'e c· 
~eıwfliyet iz hazı te.dillitla Mecli,..tcn 
Be~mi~tir. 

Cüınhuriyet lıiikfimetinin anapren· 
•iplerinden hiri kiiçiik, hüytik bütün 
bıemurlarını ref alı içinde g(:i'nnektir. 
~ilkfunet bu gayeyi temin etmek iı;in 
~!tıkan daire.sinde her tedbiri alın.ığı 
bir vazife bilir • .Böyle olduğu halde 
Adliye Y ekaletj hir kanun projesi 

Bu çok ş;üç mü abakada İrlanda 
~kipi 12 hata ile birinci, Almanfa ile 
Belçika 28 er hata ile ikinci, Htiyük 
Rritanya 44 hata ile üçiinrü, Rirle~ik 

merika 48 hata ile dördiincü, Ro
manya 68 hata ile hefinci, Türkiye 84-
lıata ile ahmcı olmu§tur. 

t'VGOSLAV 
Mahedonyasında 

3 Müslüman 
köyü 

Bir Çekoslovak 
kumpanyası tara
fından satın alu:1dı 
Sahn ahnan köyler-in 
ahalisi memlekeUmlze 

gelecekmı, 

The Observer gazetesi Belgrad 
muhabiri yazıyor: 

~ -. . Telgra1 adresi: K'un.ın • Tstanoul 
Telef. 21413 (Yazı), 24:mı (idare) 
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ArB:p çeteleri Türklere 
hücuma . hazırlanıyorlar! 
Köylüleri Sancak muhafızı silahlandırıyor 

Bir Aşiret reisi Antakya'ya geldi 
Kafileler Sancak hudutlarında hareket için 

reisten emir bekliyorlar! 
Haleh, 23 (Hususi) - Ar.Ah çe· 

leleri lıazırlnr.rııaktadır. Hedefleri or
ıhı ve Hii eyr nahiyelerindeki Türk 
kiiyJcrine saldırmaktır. Çeteler, bu 
hazırlıklnnnı tamaınlanıak için Suri· 
yeılcn silah almaktadır. 

Ordu Ye Hweyr kö} lerinin ileri 
gelenleri vaziyetten malıalli hiikfıme-
te şikayette hulunınuıılanlır. • · 
Kô}'Ü·:R Sİl,,ıİHT,,Aı\'DIRIUl'OR 

Şam, 23 (Hwmsi) - Sanc&k ınu-

Bugünkü sayımı.z 

-.72 . ' 

lıaf ızınııı cııırinr. ) en iden t~hsi-at 1 
grinderilmiştir. Bu tah::.isatın heılefi ı 
Sancaktaki Arah köylerini silahlan·! 
dırmakıaclır. 

IJİR A.~İRET REiSi 'ANTAKl:'ADA 

Hurnuıı, 23 (Hususi) - Ancze a
şireti reisi Hnciın oğlu Halil Antak
yayn gelmiş \'e Arab taraftarları tara· 
fından kar ılanınıştır . 

A§irct kafileleri Sancak lmdutla· 

rmdadır. Hareket için ~eylılerinclen 
emir beklemektedirler. 

ŞAPKA KAVGASI! 

Hama, 23 (Hu usi) - Kef erolpte 
ve Ham köylerinde ııapka taraftarları 
Araplarla ~apka ale) lıtarları aı a .. mda 
bir çarpıııına olmu tur. Çarpı~mada 
iki taraftan 10 kişi yaralanmıştır. Ya
ralananlardan birka!;mm hayatı t~h· 
likeıledir. 

SON DAKiKA 

Tuncelinde 
Sayıfa Bellibaşh 

. Reisler teslim oldu 
1 r an· KıtalarımıZa silô.hlarını teslim eden 

Hariciye Vekili- reisler kanımı~ devlete haltildır, 
mizi bek?iyor bir işti; o'du, çok pişmanız diyorlar 

... 
.&. 
~ 

1/nriciwı Vı·l•ilimi:. Dr. ~f ro~ 
(Y a;,sı 4 iincii .-;ayıf mnt::.do) 

Elaziz, (Sabaha kartı saat dört 
sureti mahsusada giden arkada -
tımızdan) - Plömer, Çimitke -
zek, Pertek, Oacık kazalarında 
hiç birşey yoktur. Nazimiyenin Hay-
daran, Lazkirdin Mahmu~ Hoza· 
tın sin nahiyelerinde küçük ara -
zide muhalefet var, bunların ço -
ğu silahlarını getirerek teslim ol· 
dular. 

Suçlular korkarak geri çekildi 
ler. Bunların kurtulu' imkansızlı
ğı karşısında yakında teslim ola· 
cakları anlaşılıy:or. 

Muhalifler tunlardır: Sin na -
hiyesinde Abbas ufağından Bah
tiyar Kırgan Abbastır, Haydaran-

Cebrail, Yusufhanlı Agdatlı Ka • 
mer, . Syhan Hisso ve Bahtiyardan 
Şahin Elazizde mevkufturlar. 

Kendilerile görüştüm. Diyor· 
lar ki: 

Biz hükumete mutiiz, devlete 
hizmetlerimiz çoktu, büyük harp
te ve Sait isyanında hükumete 
milis olarak yardım ettik. Muha
lifler adi suçlular olarak cahille -
rin takibatından korkarak köyle· 
~inin fak:ninde kurulan karakol· 
ları uzakla,tınnak için bu fena-
lığı yapmıılardır. Yusuf han reisi 
Kamer diyor ki: Bu ite çare bu • 
lup önleyemedim. Onun için dev· 
let beni assa kanım helal olsun. bıııırlıyor. Bu projede yalnız çok ço

C\ıklıı hakimlere yardım parası 'eı
~ek \ e ikram ive dağıtmak şeklinde 
1 lisnai hir tedbir alıyor. Acaha ~ok 
t~ukl~ı hakimlere yapılarak yardımı 

Yugoslav Makedonyasında vu
kua gelen son şayanı dikkat değişik
liklerden biri. bu mıntakada "Bata,, 
isimli Çekoslovbk kumpanyasının 
iiç mi.islüman köyünü satın alması
dır. Bu köyler, lstrumca yakının-
da Amdalya, Yenimahalle ve Ça. lıı------------~-. 

da Harilli Kahmutta kamilen iş
tirak varcl;. Fakat, Yusuf han gru 
pu harekete batlarken kamilen • 
teslim oldula'r. 

Bugün kırmızı dağda, Deme • 
nan aıiretinden biri kapkara göğ· 
sünü açtı ve dedi ki: 

''Bu aç hu do~ a<"ak !... De\ Jetin 
cf endi olmasını iı:t e riz. Devlet cf enrli
miz olıır-a karnımız cloynr.,. 

litün adli)e memurlarına teşmil et· 
lijek rniirnklin ıleğil miwli? Dalıa doğ 
l°llsu r;ok çol'ukhı olan hiitiin ,J,., let 

ltıernurlarmın hu tedhirdt'n i tir ade 
tdehilıncleri çin knrıunu ııınuıni hir 
•urt'ttf'! hiikiıınet mesele i olarak hal 
"~ tanzim etmek naha doğnı dC'ğil 
ltıiydi? , 

Hiikfınıetçr çok çocuklu hakinıle
ı-~ ) ardım nı9\Zuulıalı edilince tabii 
h 11 tak ilk hatıra ~elen şe ' hu ıniila
"' ıııadır. Bu ıniiliilıaıanın doğru olıiu· 
~tıa da §iiplıe) oktur. itt>kiın yakın
~~rı hilirnnız iki Jıükfımet de ayni fi· 
, •tdedir. Ancak Adi im Y ekaleti hu 

~~e ~~in hir .. terrühe ~~hi?·etincle ~~-

nakyedir. 

Bu köylerin ahalisinin Tiirkiye
ye göçmesi için mezkur müesse<Je 
tarafrndan bütün anlaşmalar yapıl
mıştır. Binnetice emlak, Avrupada 
ÇQk az bilinen bazı zirai mahsulle
rin yetiştirilmesi için kullanılac~k
tır. Bu zirai mahsuller için Make
donyanın iklimi istisnai bir müsaid 
hava te§kil etmektedir. 

Büyiik pamuk tarlaları ve ipek
böceği çiftlikleri vücude getirilecek
tir. Afyon ve pirinç de bu ınınta. 
kalarda mühim miktarda yetişebil
mektedir. 

k ıızere lıoyle kamını bır te~ehhu-
~ıı11tııı~tır. nu te;ehlıfüiin tathiki ge• OOOOOOO:OOOHOOHHOO .. :OHO .. H•O .. :.OOOHO•OOOOHoooo• 

_;!'ek ene içinde diğer memurlar ara· 1 b n 1 s 1 n a 
Qj~da lıangi n.,,ta, ne kadar çocuklu 
ti ~ l!aha ı lmlunduğunu gö terecı•k- Semeı kantle yaşıyor 
ı:· ~ok çocuklu olan hiitün memur 
'" ra hükumetçe n• ıl yardım ~ıJilehi· 

C'p"· d 
'tıl ı;ı e dalıa c-ac:lı urette o ,·akit 
~d a.ılahilerektir. Bnnılan onra ira· ! 
'it. en _kanuni t<"ılhirln ahnahil<•rf'k- • 

ASIM US 
fBonu Sa. 4 Sü. 5) 

ÇUnkU, bu kadar illm 
ve hikmet sahlbl ol .. 
duktan sonra herkes 
gibi ölmek ona gUç 
.. elmişt1• 

(Yazısını 7 inci de o1wyımuz) 
----- -- --··---················ 

lbni Sina 
lhtlfallnde çekilen tazim 

telgrafına 

Atatürk'ün 
cevapları 

Türk Tarih Kurumundan: 
Büyük Tiirk filozofu ve tıb bil· 

gini lbni Sinanm ?OO üncü yıl d()
n i.imü dolayısile Üniversite konfe
rans salonunda yapılmış olan tören 
münasebetile ilimlerin yüce hamisi 
ve Türk rönesans ve inkilabmın ya
ratıcısı Atatürke ittifakla verilen 
karar i.izerine çekilmiş olan tazim 
telgrafına ulu şef şu iltifatnameleri· 
le mukabele buyurmuşlardır: 

Bay Hasan Cemil Çambel 
Türk Tarih Kurumu Başkanı 

Dolmabahçc sarayı - lstanbul 
Türk alimi lbni Sinanın öliimi.i

ni.in 900 i.incü yıldönümü mi.inase· 
betile yapılan törende bana karşr 
gösterilmiş olan temiz ve yüksek 
hislerden mütehassis oldum. T e
şek kür eder ve Türk ilim münte
siblerine daimi başarılar dilerim. 

K.ATATURK 

Burada iki aşiret yaşıyor: Biri 
Demenan, diğeri 'Yusufhan. 

Yusufhanlılar silahtan tecrid P.· 

dildi. Demenandn suçlular geri çe
kildi. Muhaliflerin sayısı üç yüz\i 
geçmiyor. Asi rijesası altıdır. Bun
lar, Abbasuşağı reisi Seyid Rıza, 
Haydaran reisi Ağatrili Kamer, De
menan reisi Cebrail, Yusu fhan re
isi Boznaklı Kamer, Bahtiyar reisi 
Şahin. Bahtiyar aşireti kamilen 
teslim oldular. On iki kişi silahlıdır. 
Zaten suçtan takibleniyorlarsa da 
esası yedi kişidir. 

Kureysanm Syhan reisi Hisso da 
isyancılar arasrndadır. 

Roznaklı Kamer, Demenanlı 

lulıufızalnyı replıc tutarken .1 i· 
ler ~unları ii' lemi !erdir: Anknraılan 
ıırhlı askerler ~eldi. Bunlarn kur un 
i~lt>ııu·z ıe-.1 im olnlıııı. Ta ) nreler lıu
giin kf'~İfte dernırıılaılır, gİ) f'C'ı>klt>ri 
J iyc<'e.kleri lıiti\ or. :Mc1.ru arnzi lıta· 
larrn11:r. altıııılaılır. \çlık onları ıl.ı -
tırıyor. TeJııılin si) a eti ~eni~ ~ekil de 
uru) or. ker teı::i;;;ut ) aparak ilt>rli· 

yor. 26 <ln !,:f'le tekrar ı: ıkı~tırılarak
tır. 

Sc id nıza ııwktup giiıı ılcnni .. ıir. 
Ru tc)id edi)or. ,ilerin \a1 · tıEı '\lun 
zur kiiprü ii ) eniılf'n vapıldı. 

İ\ İ '<ı::İ 1/ımNI 
--~---------------~-----------,.------------~-..:;;-~~---l.flpBnya mesele.fli yeniden 

haı p tehlikesi gösteı iyor 

Hitler nazırları topladı 
karar verdiler 
Almanya bahri kantrol 

sisteminden çekildı 
(Yazısı: 6 mcı sayıfamızda)' 
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1;ifddet-' 
Milletlere terakki f çin lazım 

olarl iki şart ' 

Hürriyet ve sulh 
Yazan: 

1 CELAL NlJRl JLER11 

So,·yet memleketlerinde baş dön-1 ol ara~ bu~mu§tU. ? . güm.len hugün~ 
dürüdi bir ilcrileıne lıa ıl olın or. katlar lngılterc dalıılınde lıarb oiına 
Ge!;eıılı•rde <IUnyanm en hii) ük kı~na· dı. ( İngiltercnin i~tirak etti~i b~it~n 
h olan \'olı;a - ;\fo kova kanalının kii· lıarpl;r dı~.~rnla olıım}u) ~nun .. ıçın· 
§acl resmini yaptılar. Teknik medeni· ılir kı bugun hu memlekctm nuf U:.u 
yette, im Zliyar. adeta kırlıaç 'kuvveti· 50 milyonu ~~çnıi~Lir. . . 
le, zorla ilerliyor. 1\ie ... ela okumak, I lfü:dr. ~c O} l~. _He~.' on sen~lı.k hı~ 
)azmak mücadele i o <lcrt;<'e ~idcletli ulh sa~c ınde, ıkı nufn tahrırı nra 
olmuştur ki yakın bir zaıııau<ln, o 1 ııula , e a..-lı bir fark giize çarpı.Yor. 
ınernlckettc, karacabil kalımya ak. ı Şura mı da unutmıyalıın kı ha ıl 

Eğer lıükfünct ilerilenıeyi şiar it· , olan lıu terakki hir lıa:_ka.,ınm. zaraı:~
tilıaz ederse, terakki zaruridir .. Iakat ı na olmam~,.trr. .Mese!a Am_erıka .n '.ı· 
lıiikiimct geY,.ek ve Çarlık ılenincle fı.ı unun zıyad;-le~ınesı 1n~ıltere 11:111 
olduğu gibi zayıf olursa tahiiclir ki i İur t.~rar _ıeşkıl .:~rn~.. I~~r taraft.ıı~ 
terakki }ıa_ıl olamaz. Yalnıcl kaptuın.:I merıkn ılerledıı;ı ı;ıhı, dıger taraf 
ba;-;a siiratiJe gider. 1 tan İngiltere ele ilerlcııti§tir. Denwk 

"Bir llc ilerilcnıcııirı çarelcı inılen ki lıu terakki. e ... ki harpler neticesin· 
hiri ,]e sulhtur. Bir memlekette yirmi ılc görül<lü~ü ~ibi hir tarafın zararr 
otuz, ~ene ulh dcnım ·dccek olnrsıı ıuı ılc~il, lıcr iki tar:ırın karmaclır. 
oranın terakki edememe i kahil dt>Sil Ynni ~ğer ~iya~i heyetler bir <lirayct 
dir. Amerikanın keşfinden pek çok gii tenp de claima ~ıe alc.ı~et ~ltmda 
sonra im kıtamn §İmali i tisınnr edil - )3 a-nlar mütcmaılıyen ıle~lıyece~
mcğe baı:landı. Şimdiki ı T e\•yorknn l~r ! Su lln~n _ hozulnıa- ı, ~k.serıya, .gah· 
kiiin hulunduğu yerleri ilkin Fclc· hı de, ma:;Jubu lla fena hır vazıy<·tc 
menkliler elde ettiler. Oracln '(,\mı,· koyuyor. .. . . . 
tcrclaııı) clive hir müstamere kurdu- Şurasını c:arahten _,,.oylıyelım kı 
lnr. · milletler terakki etmek i~terlerse dai· 

Onlardan e\'Ycl (le Tevyoıkun mn u hı yaşa~mlar. . 
bulundu~u Manlıatan aclasmı renkli Şimdiye değin pek sftkin bir lıa· 
adaınlnr 

0 

altmış paraya satmı,;lardı ~ yat ge~iren .1.~p~nya. birıI:-ı~hi.re kUtü 
Lakin Felemenk idaresi ~ok de, aın e- YC f ecı clalııü hır lıarbe gırı~tı. ~lem· 
<l<'ıncıli. İıl"ilizlcr Fclemenklilerılen lckeıin iktı.;adi lıayatı sarsıldı. ~füte
hcr lnısu-l~ kunetli olduklarından macliyen fo~aıı öli.iyor. Tallihlir ki hu 

0 yer ye~i rniistamcrlcre nasih olılu. uygnmuzluğun ~cticesini İsp~nya~·bi~ 
Vakat 1ngiliz i<Jaresi de l>ir meınleke· hntm dernm ettık~e çekecektır. ıle 
tin ilanilıaye ilerilcıncs:ine müsaid kim Ilolşevizmin gelmesinden ev':~l 
dcE;.;Jdi. İngilizler hemen Jiemen ken- Ru~yaıla olan ~arga~ahklar uzun mud 
<li ırklnrile mcskiın olnn hu , ilfiyet· Jet memlekctın hayatını durrln~uş· 
lerclcn paraca nıüst<'litl olmak j tcdi· hı. Bi~· mani kalmayınca, tcrakkı, pek 
l c r. Pek ç.01' zulüm edilıli . Tah'a lıii· ~nlmk: oluyor. 
kfun~P ~föyfü e ayaklandı. iüstame· Valitile (Jü~ınnn hir milletin tabi· 
re nlıa li«i. miitemncliyen, mensuh im· iyeli altında bulunurken lıiçbir terak· 
Iun<lnkları devletle harbettilcr. Bu ki alameti gö termiycn milletler, hu 
c~naıln \ınerik'a pek fakir düsmüstii. tahiiyet üzerlerinclen kalkınca lıeınen 
Alınliniıı kahiliyetinılcn sarfınazar yola İ;inni~ler , .e hirk"nç sene içincle 
ııwınlckcttc a~lık, ziiğiirtlüJC ~iddetlc atlıya ntlıya ilerleıni§lcri:lir. Bunun 
lıiikiimfı•mıa ! Uzun lıir liarb oldu. için, yalnız, kahiliyct Hiztmclır ki o da 
ınerikn ~alih ı:ı;eldi, İngiltere nıağ- lıcınen 11enıt-n heynz ırkt teşkil eden 

Jfılı oldu. Denıokrntik lıir ittiliad he· lıcr millette rne\'r.uttur. 
) eti te'\ı"'kkül etti. Şn knclar ki harh '(Sağdan terakki) ol<lu~ıı gibi ·c ~ol
lm nJ ••nıleketi gene rnlıat lnrakniryor· <lan terakki) ıle oluyor. 'Mak~adnnı 
tlu. ltı..ihatlın ccntİll kı n11 siyahilerin hirnz §<'rlıedeyirn: Terakki mutlaka 
C'~nreti taraftarı idi: Şimali i$e bunlu- hir içtimai rejimin eseri değildir. Pek 
rm nz:ıd edilmesini istiyor. Siirekli mnlıaf :ızaperver hir heyet ilerliyeceği 
bir lıarh oldu. o~n, hu liarh, sulh ı;ihi lıiirriyetpen·er, clemokratik lıir 
ile neticelenrli. Ondnn sonra Amerika millet de ilerliychilir. Yeter ki hu re· 
için clörtnala lıir terakki devr~i lrn_§· jim adalet ve intizamı temin el in! 
lıyor. Umumi harbe gelinceye 1'adar Bir millet, tnakki cclehilmek için. 
Yeni Diinya Jıcr hususta, sanayide, lnyatta hir i tikrar giinneliclir. Yarın 
mecleniyctte, ziraatte, eclchiyatta ... , ne olacağını hilınezse onun jçin i· 
ıon derece ilerlerli. ( Tarlcrh atan) de· leri) c atılmak kahil olamaz. 
nilen İnşilter~yi çok geçti. İstatisti~ Ilii\ün küreiarzın bugünkü sıkın· 
c;h:cl.lcrınde ılk sırayı tutan Amerı- tu yarınm ne olacağını l>ilıncınesi-
ka 1dı a· ,,. . .1 ""h"" · ır. ur ın:San paranın yarın ua o ur 

Fransada siyasi buhran 
Bazı Fransız gazeteleri 

tehlikede~ diye 
Cümhuriyet rejimi 
bağırıyor 

F ransada Leon Blum hükWncti- l 
nin iıtifasile başlayan kabine buh
ranı pamuk ipliğine bağlanmak su
retile kapanmııbr. Ba,vekalete ge
len Chautemps, Leon Blumu ken· 
dine muavin olarak almak suretile 
halk cephesinin dağılması tehlikesi
ni bertaraf ebnek istemiıtir. Fakat 
bu tedbirle buhranın bir daha avdet 
etmesinin önüne geçilmi§ oluyor 
mu? İşte bu rnokta belli değildir. 
Hatta çok şüphelidir. 

Fransadaki siyasi heyecan hak
kında bir fikir vermek için Jean 
Fabry'nin bir makalesini a~ğıya 
koyuyoruz: 

"Hatırlıyor muyuz! 
1926 senesinin ağustosunun bir 

gecesi idi. Tanı on sene oldu. Pa
ris ahalisi Fransız mebusan meclisi
nin kapılarına dayandı. Parlamen
to on beş ayda sekiz kabine değiş
tirmisti. Devletin hazinesi tamta • 
kır boşalmıştı. Rejim tehlikey" 
düşmüştü. Puvaı kare iktidar rnev
kiine getirildi ve ilk defa olarak hli
kumete .. fevkalade salahiyet,, veril
eli. 

1934 şubatının dehşetli bir ge
cesi. Bundan üç sene evvel. Gene 
bütün Paris ahalisi Concorde mey
danını tuttu. Rejim tehlikeye dü. 
şüyordu. Rejimi kurtarmak için 
Gaston Doumerg hükumete getiril
di. İkinci defa olarak da "fevkala
de salahiyet,, verildi. 

Dahası var: 1934 ten 1936 ya 
kadar beş hükumet birbirini takiben 
değişti: Chautemps, Daladier, Dou-

mcrg, Flandin, Laval. Bu bef 
hükumetten dördü parlamentodan 
ademi itimad kararı verilmeksizin 
çekildi. Memleketin mevcudiyetine 
aid olan meselelerin halli parlamen
tonun salahiyeti cümlesine dahildiı 
ve mutlaka onun tarafından verilen 
bir karara istinad etmek iktiza eder. 
Bu takdirde bir memlekette böylt: 
mütemadiyen hükumet değişiklik . 
lcri olur ve bu değişikliklerae parla
mentonun kararı bulunmazsa par • 
lamento rejimi nerede kalır? 

Bugünkü mesele ise parlamento 
haricinde olan kuvvetlerin hükume
ti düşürmesi değildir. Bilakis hari
ci kuvvetler ve amele teşkilatları ta
rafından memlekete dikte edilen· bir 
hükum~ kar§ısında bulunuyoruz. 
işte şimdi bu hükumettir ki parlfı
metodan "fevkalade salahiyetler,, is· 
tiyor. Bu türlü salahiyetler ki on 
bir ay içinde yedi defa istenilmiştir 
ve yalnız iiç defa verilmiştir.· 

Bu türlü ameliyeler devam et· 
tikçe cumhuriyet rejiminin tehlike
ye düşmiyeceğini bize kim temin 
eder? Bahusus bu defa olduğu gi
bi halk cephe.!i tertibi dahilinde ko
münistler hükumetin mahremiyeti
ne girmiş olurlarsa tehlike bir kat 
daha artmış olmaz mı} 

Dikkat isteriz! · Fevkalade sala
hiyet talebleri daima parlame~tola
rın aciz kaldıkları zamanlarda kendi 
kuvvetlerini icra makamına devret· 
mesini mucib olur. Halbuki Fran
sada komünist partisi hiikumet: 
kontrolü altına ·aİmıştrr ve yarın icin 

• f 

Günlerin peşinden : · 

Dünyayı düzeltecek adam 
·Dün büyük profesörlerimiz ~okuz y~z .yıl. evvel cliinyayi ,selen, 

şöhreti asırlardan ~sırlara geçen Ebu i\li Sina·nın yüksek şahsiye
tini Üniversite salonlarında hi.irmctle andılar; fakat bu büyük 
Türk aliminin bir de hikayeleşmiş şahsiyeti v~rclır. Bu hikayelere 
göre lbni Sina' nın kimya, simya, cifir gibi isimlerle zikredilen 
ulumu gaybiyede büyük behresi varmış. Bir efsun o~~r. adi .ba
kır parçasını altın yaparmı§; ormana girer,· odun keser, bu odun
ları bir nefesle canlı adam §ekline kormuş; yahud eline bir ka.bak 
alıı, bir d~ğnekle vurarak gene bir efsun okuyunca kapağın için
den bir cin ordusu çıkarır, istediği zaman bu ordularla dünyayı 
altüst edermiş. Öyle bir keçe külah ic.ad etmiş ki başına giyince 
insanların gözüne görünmez hale geli~iş. , Hulasa bunlara ben
zer bin bir ti.irlü marifet eaHibi imiş. 

Diinya ahvali öyle bir manzara aldı ki bunun karşısında /\vru. 
panın en yüksek devlet adarnlan acizdir. Bütün kan§ık i~leri dii
zeltmek için galiba efsun kuvvetile bakırı altın; odunu adam ya. 
pan, bir kabak içinden ordular sıkaran bir Ebu Ali Sina·nın vü
cudüne ihtiyaç var! 

Ha•an Kumçayı 

bu mevkii kendi eline geçirmek ha• 
yalindedir. Hadiseler isbat etmiştir 
ki bu partinin kendisi de harici kuv• 
vetlerin kontrolüne tabi bulunmak· 
tadır. .Şimdiye kadar parlamento 
tarafından fevkr.lade salahiyetler 
sadece milli hükumetlere verilmiştir. 
Bu hükumetler milli disiplin altın· 
Ha idi. Cümhuriyetçl Fransa, currı· 
lrnriyetçi Fransızlar bu vaziyeti iyi 
diişünsünlerl,, 

Lenin'in ölen 
kız kardeşi 

T ass ajansı, Leninin kız karde~İ 
Maria Oulianovanın elli dokuz yaşın 
da öldiiğünü haber vermişti. Maria 
Oulianova genç yaşında iken Rus· 
yada Çarlık rejimine karşı mücade· 
le .hareketlerine karışmıştır. Mek· 
tebte iken talebeler arasında gizli 
teşkil5.tlar yapmış, lskra isminde. 
bol~evik gazetesine yazılar yazmış, 
birçok defa tevkif ve nefyedilmiş. 
nihayet 1917 ihtilalinden sonra ko· 
münist partisinin bütün faaliyetleri· 
ne i~tirak etmiştir. Son post{l ile 
gelen Mo kova gazeteleri Mariıı 
Oulianovanın medhü sitayişile do
ludur. 

Yerll Mallar sergisi 
28 haziranda Galatasarayda a: 

çılacak olan yerli mallar scrgist 
hazırlıklarına devam olunmakta• 
dır. 

Sanayi ,ubesi müdürlüğü, ıer· 
ginin bu yıl daha fazla alaka -:e 
rağbet görmesini temin için huJ11 
malı bir faaliyetle çalışmakta. bii" 
yük mikyasta afişler ve duv•! 
reklamları, ~ehrimizde sanayi ıoıl 
esseselerimizin durumlarını g8• • • ' 
teren cetveller ve grafil<Je'r Jiizır" 
laoiaktadıi'. Bunlar ser~inin mU • 
nasip yerlerine aıılacaktır. 

Sergiye ittirak etmek için ,iro" 
diden yapılmağa ba~lanan mür' 
caatlarm çokluğu serginin bu yıl 
geçen yıldan daha geni! ve dah' 
alakalı olacağr kanaatini verıneJcJ 
tedir. · ' 

Yaz tarlfeler l 
Şirketi Hayriye ve Akay·ıo 

yaz tarif el eri temmuzdan itib• • 
ren tatbik edilmeğe başlanacatc' 
tır. Bu itibarla her iki iClare ti~ 
ret .tarifeleri etrafrnda yaptrğı t~ 
kikat bugünlerde tamamlanar~ ,,· 
halka ilan edilecektir. Öğrendı~ 
mize göre, Akay vapur ücretle 
rinde tenzilat yapılacağı halde~ 
Şirketi Hayriye ayni tenzilatı Y' 

,·e nmeli ile iktifa eder. Binaenaleylı 
terakki lıa ·ıl olmaz. 

t ı k· · · ı 1 ,. ·ıl' . mağa imkan bulamamıştır. ~ 
eraıı. ·ıyı c un uran aın · ~ 

füiyük hir trrakki ınatliir mudur? 
Her yerin şimali Amerika gibi ilerile
mesi mültt'zem midir? Bunun çare"i 
milJetlere hulıran~ız lıir hayat temin 
etmektir. Buhran. vani sıkıntı. yarın 
ne olacağmı lıileı~1~nıck ... İ~te hiitiin 

Eğer, dediğimiz gihi, terakkiye ma ·Kadınlar için 
ni olan hu avamil lnılunmasa, terak· 
ki riynzi ve hendesi lıir şekilde lıasıl 
olur ,.e hunun artlı arka. ı gelmez. 
Lakin, ne çare ki, §tt ha:-it "e ufak 
hakikati herkes: her millet ve lıer dev 
1 et derketıniyor !. 

. Bu ı_erakkiyi <loguran iptida '(Hür gün de ne olacağını bili~ e ona göre 
rıyct) tır, sonra ( ulh) tur. Hürriyet· lıcsah ynp,ar. J....llkin hilınez@e lıiç he· 
le su Ilı', niH usu ıla artı ırıyor. Bu iki ah y&ıpaınar.. Yalnız bugiinün sa 'yi 
miir irlc niifu un arlruaınnsı kahil -------------------------------:-·- ---------------
clcğih1ir. 

Vaktile (Yeni İngiltere) denilen 
' "merikanm o kısıtHna mulınceret e· 
elen n" ıl İngilizlerin ncleıli pek azclı. 
Lakin sonra niif n kendiliğinıl~n pek 
çok arttı ; Ye lıesap.Jz ınulıaı-ir giiçtü. 

Bugiin ittilıad Jıcyetinin niifusu 
130 milyonu geçiyor. So,·yetler mii -
te na olmak üzere lıiçlıir (mecleni) 
km·im hu kadar knlnlıalık değildir. 
SO\ yeller rejimi ne derece sıkı ol ur-
a ol ı::un sulh sayc· inde lıu memleket 
alabildiğine ilerliyecektir. Hu u ile 
maddi terakki clevJetin ~iarı olunca! 

:Anupanm garbintle 11üfıı kema
lini lıulclu. Belçikada ,.e Sak:.onyada 
) iirUyccek yer kalmadı. Malla ada ın· 
da (bira ri geçen ulh sayesinde) nii 
fusun miktarı, kilometro ımırahhama 
6.000 i nştı ! 

Eğrr devletler sulh 'c a;;ayi Jai· 
resinde Y.afnmamn e rarmı ke.Jctse· 
Jerdi, ınU<laf an llütçe.leri de,·lctleri bu 
derece üzınesey<li, ntif us nilıa,·etsiz 
artacalitı. " 

1837 de taç giyen kraliçe Viktoı
~:a ıncmlcKetin niifusunu 25 milyon 

Mısırın genç krah Faruk 
Temmuz nihayetinde merasimle Kılıç kuşanacak 
1'lıc Ohs_crver gazetesi Kalıire 

muhabirinin Yertliği malfunata göre, 
kardeş Mmrın genç kralı birinci Fa
rukun teııınıuznn nihayetinde yapı
lacak kılı!;: ku~anma merasimi için ha· 
7:trlıklara ha~lanmı~tır. 

)lerasim, ~lı ır kral ve kraliçcle
riııin rnerkadi olan Errif ai canıiincle 
yapılacaktır. lhırası, İngilizlerin Yest 
ıninster kilisesine gösterdikleri itihar 
derecesinde elıcmmiyete liiyık bir yer 
telakki edilmektedir. • 

)luhtelif cihctlerılen hu mera~im 
lrıgilterc kralı altınc·ı Jorjun, Yestmi· 
ııstcr kilieesiııcle yapılan taç giyme 
merasimini andırmaktadır. fü'czher 
üniversitesinin beyaz sarıklı rektörü 
Şeyli Iustaf a :Meraki, genç krala kr 
hç kuşatacak ve hu mera~imde kcn· 
disiııe lıazı ulema yardım eder.ektir. 

Şarkın tanınmış alimleri, prensle· 

rİ. parlamento azaları \'C yahancı ılcv· 
Jet nıiime~i!illcri , lm camiin kandilleri 
altında toplanaeaklardır: 

Camide oturarak lıusu~i yerler bit· 
tahi voktur. Fakat '1ahann ,.e gnyri 

" müotli.m 7.iynrctr;ilcr · için iskemleler 
temin edilınc~i muhtcmclı1ir. 

Ancak 1ngiltcrc kralının taç ı;i>
me mera imi aksine olarak huraıla 
taçlar ıle~il, onun yerine kefr) eler. 
tırb~lar ~iiriinct·eği bedihidir. 

Kral. Kur' an . iizerine yemin cılç· 
C'ektir. Onu mtiteakih Şeyh :\lcraki. 
kendisine ıniice' lıcrli kılıcı uııac:ık· 
tır. 

Rilaharc kral parlimcııto iiniiıule 
aİlllunuesasiye yemin edecektir. 

~[ahkumivctlerinin <liirtte ii.~iin ii 
itmam ctmi~ olan mahpnJnr, kılıç kn 
~nntnn affı ninumi eınirn:ı111cj muci· 
lıince tahliye c<lilcccklcr<lir. 

.. • ... başl#. 
Bir kere kulot gıyrrtege ~-lıo;~ 

· · eter-dınız mı, artık spor ıçın rd re' 
dönmek güç oluxor. Yuka 

9 1'e' 
mini gördüğüniiz, tabi~ T~n~t.e 1'''' 
tenden gayet güzel kesılmı§ ı~iıjo' 
lot kostümüdür. Ceketin .;eh .... i1', 

kl. .. te Eli' ı·ı 
tun ön tarafları ren ı mu ~" ı 
kopçalrdır. IDört tane işçi \l .. 11i~· 

1 b. z S" • 
ceb~ vard~~· Omu~ arı ıra da pf' 
çedır. Guzel oldugu kadar 
tik bir kostüm. 



Çiftçinin korunması için 

Zirai Asayiş kanunu 
hazırlanıyor '' öen l<imseyi 

ö!dürmedim,, Hazırlanan proje. tatbik ~ek 11 l-l .~a
fıoda alınacak neticeyle tadll edllml'k 
üzere vllAyetlere gUnderlldl 

Bir maznun t:endls'nJ 
m!Jdafaa eden avuka:ının 

yUzUne böyle hayk~rdı Projede çiftçi lehine ne gibi 
esaslar var? 

Küçükpazarda oturan Haır.di 
isminde bir amele metresi Hayri· 
yeyi polis karakolunda ağır suret· 
le yaralamış, öldürmüştü. 

iç Bakanlık bir taraftan köylü • 
lni.i:zün kalkınmasını ve dağını\.-. 
~ÖYlcrin birleşmesini temin etmek 
11terc haı.ırhklar yapar ve köy kanu
~Unu yeni ba§lan tadil ederken, di
&;r taraftan da çiftçi emniyetini ve 
Çtftçi mallarının daha esaslı ye dii· 
~enli bir şekilde korunmasını temin 
tdecck bir zirai asayİ§ kanun proje
•i hazırlamıştır. 
b· Yurdumuzda ilk d~fa olarak tat· 
ık edilecek olan bu yeni zirai an
~ şeklinin birçok ecnebi memleket· 
ktdc olduğu gibi. bizde de çok mü· 

•1.trı. bir boşluğu dolduracağında h,iç 
f.~Phc yoktur. t-\ııırlardanbcri köy
~111'tıüzün en çok şikayette bulundu
~ bir derdin disiplinli bir teşkilat· 

ortadan kalkmış olmat11, yurdun 
~büyük kütlesini eşkil eden köy-
11rtıüze Cumhuriyet hükumetinin 
~tPYeni bir hediyesi olacaktır. 

İç Bakanlık, muazzam bir ser· 
\>~ti muhafaza edecek olan bu cm
lliJ'ct Eervisinin hic bir aksaklık ver
~en yürüyebil~esini temin için 
~ rlanmış olan projeyi valilere gön 
~ l'rnektedir. Bakanlık, valilerin bu 
b\lısustaki bilgilerinden istifade et -
la t~ suretile projenin daha esaslı ve 
~ tb1k kabiliyeti daha kolay bir §e

~l almasını temin etmi~ o]acaktır. 
/lbik mevkiine bir an evvel girme
~ köylümüzün hesabına çok fay. 
tt ~1 .. ~lacak olan bu projenin ihtiva 
lıgı csasJı hiikümleri yazıyoruz: 

~ Çjf ~! rrıallarmm korunması '\'e 
~~· ınaksad]a çiftçi emniyet servis
tıı.1 kurulması, bunlara varidat te
\ 

1 rıi, zirai suçların takib, muha -
~~~c ve cezalandmlması bu kanun 
11ıtiimlerine tabi olaçaktır. 

ZiRAi SAHA: 
Ormanlar hariç olmak üzere §e

~t Ve kasabaların imar hududu pla· 
~oksa belediye hududu dı§ında 
~ n bütün araziye zirai saha, ve 
~saha içinde ziraat işlerinde kul
'ıiiklan veya bu işlerle ilgili olan 

tni yaziyetli şahıslara aid 
:;: umumun intifaı mahsusu olan 
• f ~ul ve gayrimenkul mallara 
l tçı malı denilecektir. Köy mer
~leri ziraat sahası içinde sayıla • 

lardır. 

yt ~~~:~::~ MECLISLERt 

~dHcr vilayet ve kaza merkezle • 
~ e birer zirai asayiş meclisi bu
~ "taktır. Meclis, vali veya izin 
~ ~eği bir zatın veya kaymakamın 
~ .. lııinde müddeiumumi, emniyet 
llİdiir veya memuru, jandarma 
~ndanr, ziraat müdür veya 
~~uru ve bulunmayan yerlerde 
~t odası reisile belediye reislerin. 
' ~'l/c idare heyeti tarafından seçi
~ bir köy muhtarından teşekkiil 

i~tir. 
~I ·•rai asayİ§ meclisleri yaya ve 
~i ~·r bekçilerinin ve.bekçi amir· 
~ti tıı.n s:ıyı. ve mmtakalarm'f, üc • 

kkt1nin nevini, mikdannr. mu
J;. i\t kır bekçileri kullanmak mec
·~cti hasıl olursa bu zarureti, ve 

~l~lllllvakkat bekçilerin mikdarmr, 
~.illa müddetlerini, ücretlerini 
tt ~ edecek, teşkilata alınacak 
f"' kçilerinin ve bekçi amirlerinir. 
İç·'t akçelerini tayin ve mmtaka· 
~~~deki bekçilik teşkiJatmm büt
~ ... a~,t~~it ve tatbik edecektir. 
~~~iYE ENCOMENLERILE 
ı:.ftl:~CLISLERININ VAZiFE-

~ ~~rleri zirai sicille göre günün· 
~ . kkuk ettirmek ,.e kendi va

ı..;.rılc toplahp zirai asayi~ mec· 
~l\lı ~!1'rine vermek belediye cncii
~ftrı 'Ve köy meclis]crinin \'azİ· 

1tıdcn nıadud olacaktır. Bele • f 

diye encümenleri ve köy meclisler; 
zirai sicil •ve gelir esaslarına güre 
tahakkuk mikdarlarım ikincitcşrinin 
başında meclislere bildirecekler, çift· 
çi emniyeti, bekçiler ve bekçilik 
hakkında şehir. kasaba ve köyle· 
rin ihtiyac: ve zaruretlerine göre 
teklifler yapacaklar, hayvanlarm 
ihtiyaçlan tazyik edilmemek şartilc 
sınırlan içindeki mera ve otlaklar::ı 
dışardan alınabilecek hayvan sayı· 
smı ve cinsini tayin edecek daimi 
ve muvakkat hayvan istasyonları . 
gelip geçen hayvanlara sulama yer· 
lcri gösterecek, ekili ve dikili saha· 
lar içinde ot1atılabilecek hayvanla
rın cinsini, sayrsım, yerlerini ve 
şartlarını tayin edecek, zirai sahıı 
içindeki yollara, natikalara, hen· 
deklere, ot, çöp, hayvan IC§i gi
bi §eylerin atılmamasına dikkat v~ 
bu hususta tedbirler alacak, ve zi
rai asayiş meclislerile belediye encü
menlerinin, köy meclislerinin ka . 
rarlarmı yerine getinniyen veya 
yapmayan sürülerin mmtakalardan 
uzaklaştmlmaama karar verebile
cektir. 

TEŞKlLA T VE TAYIN: 
Çiftçi mallarının korunmasmd:,,. 

daimi kır bekçile?i, muvakkat kır 
bekçileri, bekçi amirJcri kullanıla
caktır. Kır bekçileri resmi ve hu
susi olmak üzere iki kısma aynlm3· 
maktadır. Hususi §ahıslar yalnız 
hususi kır bekçileri kullanabilecek· 
lcr, bekçi amiri kullanamayacak
lardır. 

HUSUSi BEKÇiLERiN KUL# 
LANILMASI: 

15 dekardan fazla meyveli ağaç· 
lığın, sebze bahçesinin, tütün tar· 
lasının. 50 dekardan fazla zeytin
liğin, bağın, fidanlığın, 300 de
kardan fazla ziraatte kullanılan a
razının ve 1500 dekardan fazla 
merantrı mutasarrıf veya sahibi olan 
lar müstakil hususi bekçi kullanabi
leceklerdir. 

ÜCRETLER: 
Kır bekçilcr~nin. aylık üc:retltri 

bq liradan aşagı, yırmi be§ liradan 
yukarı; bekçi amirlerinin ücretle
ri de 30 liradan a,ağı, 40 liradan 
yukarı olmıyacaktır. Atlı bekçile· 
re ayrıca ayda be§ lirayı geçmemek 
üzere yem bedeli verilecektir. Zi· 
rai asayİ§ meclisleri muhasib ve ka
tiblerine 30 liraya kadar aylık ücret 
verilecektir. Asayİf meclisi reisler!
nc her toplantı için 200, azalara da 
1 50 kuruta kadar huzur hakkı ve
rilecektir. 

T AZMINAT VE NAKDi MÜ
KAFAT: 

Bir müddcttenberi devam e · 
den bu cinayetin mı•hakemesi dün 
sona gclmi,tir. Dü"kü celsede suç 
lunun avukatı müdafaada bulun -
muş, miiekkilinin iki defa emrazı 
a~liyc hastanesine girip cıktı~ını 
cınayeti i~lcdini 7aman l'kıl has
la.lığı ile rnaiıil ol::.n Ha.11~dinirı 0 
z~man .n: yaotığını bilmediğini 
sovlemıstır. H~mcli avukatının bu 
şekildeki miid~ f" "~mı kabul et -
memia. ayai?a kalkarRk: 

. - Ben kim~evi öldürmedim. 
~ıçhir seyden haberim yok! Beni 
h~gayrihakkin buraya getirdiler, 
drye söylenmeğe baılamıştır. 

Muhakeme karar icin 20 tem· 
muz Si" 1, gününe bJTakılmrttır. 

Ev hangls:n:n? 
İki çar~aflı kadın dün birinci 

cez11 mahke::nesine cıktılar. Biri 
çelimsiz, uf ak tefek. ya~lıca bir 
kadın. Diğeri uzunca boyltı, hayli 
yaılı bir arap kadını ... 

Arabın adı Fatma Feragat. dt· 
ierinin adı Cemile ... Davacı olan 
Fatma Feragat şöyle diyor: 

- Ben Kasımoaşarla kücük pİ· 
yalede oturuvordum. Beş odalı bir 
evim vardı. Bu Cemile de komsum 
du. Kimsesiz oldu~um icin evimi 
bana ölünceye kadar ,._,. kmak şar 
tile Cemileye verdim. Tapuva ~i· 
dip mua:neleyi bitiriııce bu kadın 
beni sokağa attı. Bir buçuk sene· 
~enberi sürünüyorum. 

Cemi1P. ele bu iddiaya §Öyle ce
vap veriyor: 

-- Evi ben hu kadındım yüz on 
liraya aldını. Evde senetlerim var. 
Üstelik yr.di senelik çöp parasını 
da loptan verdim. Benden alaca • 
ğı yoktur, Hem siz bunun kimsem 
yok dedHHne J.,,..kmayın ! Kırk ya
şında delikanlı bir kocası var. O
nur.la yaşıvor. Bu davası da ikin
ci oluyor. Bir kere daha dava aç -
lı kazanamadı. 

Fatma Faas.?at bu sözler üze· 
rine köpürdü. Hasmı ile münaka.· 
saya tutuatu. Fakat r~isin müda -
halesile ikisi de sustular. 

Muhakeme ~ahit dinlenmesi i· 
çin tnlik edildi. 

Beş liı a qiizünden 
ada ·n öldüren 

Üsküdar hapisanesindc balık· 
çı Azizi beş lira al<"cak yüziinden 
sustalı çakı ile muhtelif yerlerin· 
den yaralıyan katilden mahkum 
Celalin muhakemesine dün aiır 
ceza mahk~mesinde devam edil· 
miıtir. Sahil olarak Battal. Ahmet 
Se:-ınndiyan Mehmet dinlenmiş • 
tir. Muhakeme şahit cdbi İçin bat 
ka güne kalmıştır. 

Vazife esnasında yaralananların 
tedavileri devlet, hususi idare ve 
belediye hastahanelerinde mecanen 
yapılacaktır. Vazife esnasında ya. 
ralanıp malul kalanlara maluliyet- · Tramvay Ş"r> eti 
lerine göre be§ aylıklarını ı:teçme • amelelerl iç"n 
mek üzere tazminat verilecektir. 
Kadro dolayısile veya iki aydan lı kanunu çıktıktan sonra tram 
fazla hasta olanlarla ihtiyarlıkların- ı vay •irketinin hiçbir faaliyet gös· 
dan dolayı itten çıkarılan bekçile:-. termediği, kanun~n emrett;ği 
den bq seneye kadar çalı§mış olan- hususları" nazarı dikkate almadı • 
lara 2 aylık, on seneye kadar ça- ı ğı yolunda ameleler taraf mdan 
lıtmıt olanlara 5 aylık, on seneyi aöylenen sözleri yazmıştık. 
dolduranlara 1 O aylık ve 20 senP.· Aldığımız malUınata göre Sir· 
den fazla hizmet edenlere 1 5 aylık ket kanuna uygun olarak amele • 
nisbetinde ikrnmiye verilecektir . ler ir.i.n bi~ formül hazırlamakta · 
Vali ve kaymakamlar bir haftalığı dır. Şırket;~ ka:arr V9:kında amc· 
geçmemek üzere liyakatleri ve f~d.,. ı lelere tebhg edılecektır. 
karlıklarr göriilen bekrilere nakc1i j B· Morrlson Ankaraya gitti 
mükafat verP.bilecekJcrdir. Türkiye Cüır.huriyeti banknot· 

C.ELIRLER: ı larınr bllımı olan "Thomaa de 
Kurulacak tetkilatm bütün mas- La rue" lnıziliz kump:ınyası mü · 

rafl~rı şu ı;relirlerll'! karşılanAcaktır : mcsaillerinden B. Morrison dün 
l\teı·vf'li a~aç başınt1 ) kuruş. ~ehrimİ7.e ~ebrc1< r:!oğn•c3 Anka· 

bağ ve bahçelerin ~enişlik "I! cinsi- raya gitmİ!lir. 
ne göre komisyonlarca tesbit edile· l Maliye Vekaleti ile temasla bu· 

· ( Sonl<: Sa. ~ Sü. 4) lunacajh tahmin edilmektedir. 

Otomobil muaye
neleri devam 

ediyor 
Bu aı ada şo/öıleı in 
eski boı flaı ına aa 

bakılıyor 
Otomobillerin senelik muaye· 

neleri d"!va:n ediyc :. Muc: ··~ne)·i 
seyrüsefer mühendisleri ile be · 
lediyc garaj müdürii mühendis B. 
Tarık yapmaktadır. " 

Hayli eskimi§ olan arabaların 
muayeneve gelmedikleri ~5rü1 · 
mü,tür. J,leyebilecc1: olan ara • 
balarda da kı1sur v.ör•;Jijl'lc:: p)a • 
kalan almmakl:ı. bir haft . sonra 
muayene edilerek ku:n.ırun yapıl· 
dığ1 görülünce plakası geri veril· 
mektedir • 

Bu seneki muayeneden sonra 
~ski taksilerden yüz kadar ., lan 
fiyeye uğrayacağı anlaşılITakta • 
dır. Bununla beraber taksiye her 
gün yeni araba çıkarak çekilenle· 
rin yerlerini doldurmaktadır. 
Dört ay zarfında 140 yeni otomo · 
bil taksiye çıkmıştır. 

Muayene esnasında soför ve 
mal sahiplerinin de eski borcları 
gözden geçirilmektedir. Birçk şo 
förler birikmiş plaka yaraların • 
dan hir kısmını pesin vermekte • 
dir. Geri kalanlar da beledive • 
nin muvafakati ile taksiye bağlan 
maktadır. Belediyenin gösterdiği 
bu kolaylık şoförleri memnun et· 
miıtir. 

'Yolcu sa1onu 
A ı•a11 pı u,je tasvip 

edildi 
Yoku salonu hakkında güm • 

riikçc serdedilen bazı mütalealar, 
ehemmiyetine binaen, nvan pro • 
jenin takrıu tetkiki ile bazı tadi· 
latı icap ettirmişti. 

Birkaç gün evvel lo">lanan a • 
ti.kadar komisyon bu hususa ait 
tetkikatını ikmal ederek avan pro 
jenin detayını bitirmişfo·. Simdi 
projenin tasvibi kalm11tır. lktı · 
sat vekili Celal Bayar Bai!dat se· 
yahatindc olduğu cihetle bu i•i 
kendisine vekalet eden ve •eh · 
rimi-de bulunan deniz müste!ları 
Sadullah yap~caktır. 

Deniz müste~arı Sadullah ev • 
velki pün h"lvuzlarda bazı tct • 
J:ikbrdc bulunmuştn. Dün de de· 
niz müsteşarı ~adull"'hı!'l hal'kan· 
l•ihnth uıull' limanlar ;kinc1 mü 
rlürü A~af ve Jiman rüdfü·ü R ... T 

fon is~i:-:ıkile hir ton1ı..TJh vaprl · 
rn•~. a1•a11 proie st'\n bir defa ola· 
rnk tetkik edilerek tasvip edil TTi i, 
tir. 

Diğer larnftan liman icJıııresi. 
salonu'l vap!lacağr V!rde ikinci 
bir tetkik yi\pmayı lüzumlu sıör · 
mü~. acı1 salorn ta!'ıyacak sütun · 
ların dikileceği verin dereceyi ta· 
hammülünü tesbit etmekle meşgı.:l 
olmağa başlamıştır. 

Bundan evvel vazıldırı üzere 
salonun mükf"mmel ve modrrn C'l
mas1 için her bakımdan yapıl•,.-!< 
tctkikatm müsbet ol-ra,•na bil · 
hu~.,. dikkat edilmektedir. 

Mumhanede yapl"acak 
antrepo 

Liman idareıi tarafından Mum 
hanede yapıla~ak olan antrepoya 
ait p:-oje hazırlanmı§tır. Bu pro· 
ieyc göre, antreponun geni,liği 
35. uzunluğu 50 metr~ kııdar, u· 
ri bir antreponun bütün husuıi -
yetierini taaıyacaktır. Haber ve · 
rildiğine göre pek yakında ir.şa· 
atına ba,Jan--rak olan bu antre -
po, yapılan ilk.tahmine göre 300 
bin liraya mal olacaktır. 
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Makule avdet 
·edildi 

1 ı amvay hapılaı ı 
aı lıh hililleıınıige<:ek 

Eminönü ve Fatih kaymakam· 
larmm gösterdikleri lüzum üzeri· 
ne belediye dai:r.i encümeni tara· 
fmdan tramvay arabalarında ön 
kapıların vatmanlar. arka kapıln· 
tın da biletçiler tarafından kapa· 
narak kilitlenmesine karar \'eril -

• L • 

mı~d. 

Bu kararın tatbiki üzerine or· 
lava bir çok mü,küller çıktığı g5· 
rülmüştlir. Ezcümle yctmis kişi · 
nin istif halinde bulunan bir tram 
vayda ve ön tarafta bilet kesmek· 
te olan bir biletcinin arka tarafa 
geç:!rek elindeki anahtarla kapı· 
yı açması. sonra tekrar kapaması 
bu mütkülat arasındadır. Bun • 
dan başka herhansrİ bir kaza vu· 
kuunda hickimsenin dışarı c•k:ı -
mryacağı da anlaşılmıştır. Bu va· 
ziyet karşısında kapıların kilit -
lenmc mecburiyeti dünden iliba -
ren kaldırılmıştır. Kapılar eski • 
!'l rribi kapanacaktır. 

Çocuk kampları 
811 se11ehi kadı o doldı~ 

Çocuk kamplarına karşı rağ • 
bet bu yıJ her senekinden daha 
fazladır. Şimdiye kadar 150 den 
fazla çocuk kaydedilmi§ bazı 
semtlerdeki çocuk kampları kad· 
rosu dolmuştur. 

Kamplarda çalııacak öğret -
menler için Erenköy 38 inci iJko· 
kulda açılan kurs 29 hazirana ka· 
dar devam edecektir. Kursa, 16 
öğretmen i~tirak etmektedir. 

ÇOCUK BAHCELERl AÇILI· 
YOR 

Okulların tatil bulunduğu ay • 
larda çocukların sokakla ba§ıboş 
bir halde ovnama]armm onunu 
almak için, ·ıstanbul kültür direk· 
törlüğü, lstanbulun rr.uhtelif ka· 
z.alarmda 16 çocuk bahçesi kur • 
muıtur. Bu çocuk bahçelerinde 
evvelce çocuk oyunları kursuna 
itlirak clmi~ olan öğretmenler 
calı~acaklır. Sabahleyin saat 8 
den akşam 18 c kadar acık bulu· 
nacak olan bu bahçelerde çccuk
lar hem muhtelif terbivevi oyun· 
lar öğrenecekler hem de bilgile • 
rini arlırr.ca!• çocuk eserleri oku· 
yo.caklardır. 

Çocuk bahçeleri 1 .temmuzdan 
itibaren fa'llivete vececektir. 
SANAT OKULLARIND~ VERl· 

LECEK DERSLER 
Önümiizdeki ders senesi ha • 

şmdan itiha.ren san'at okulların· 
da halkl' aksam ve Ş?ece dersleri 
ve.-ilmc-.i <lütünülmektedir. Şim· 
diy~ kacln san'at okullarında en 
son ders 19 a kadar verilivordu. 
Bu v:izden ailelerin istifade ede· 
medikleri tesbit olunmı•ştur. Ge· 
lccek sene g::e dersleri konacak· 
tır. 

ILKOI<l JI .OAN GOOO COCUK 
MEZUN OLDU 

tlkokı11la.rm ikmal imtihanla • 
nrm netir:eleri almmış~-ır. Yapı • 
lan tetkiklere güre crtaokullara 
bu vıl şehrimiz ok10Uarmdan 6000 
talebe girecelftir. Bu vaziyete gö· 
re ortaokul durumumm tesbitine 
ba5!anrpı"lbr. · 
LISF.1 F.FOı;".N Of. 2000 T ALE· 

BE MEZUN OLAC:AK 
Lise olf'!unlul< imtihanlarına 

devam edilmekted\ı·. 5 lf!mmıızrJa 
bütün imtihanlar bitecektir. Ol · 
gunluk imtihanbrından sonra 7 
temmuzda lise askerlik kampla • 
nna ba5lanacaktır. Bu yıl liseler
den 2000 talebe l"'lf!zun olacaktır. 
GUmrUk varidatı artıyor 

Memnuniyetle haber verildi -
ğine göre; gümrükler idaresiııin 
her yıl varıdah a.rtmakiadır. Bu 
cümleden olarak son defa yapıl~n 
tetkik de 36 yılı 1arf ında gümrük 
idar~sinin \'aridatmın 50 milyon 
lira tuttuğu teshil edilmiıtir. 
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Jspanya meselesi yeniden • 
harp tehlikesi gösteriyor ' 1 r a n 

Hitler nazırları topladı' Ha~i~ige V~kili-
k 

_ _ d .
1 

mızı beklıyor 
arar Ver 1 er Bağdat, 23 (Huıuıt) - Ak -

ıam hariciye veziri, heyetimiz şe· 
refine verdiği ziyafette iki mem -

ı..eipzig hadisesi birdenbire or • 
taya bir Avrupa buhranı çıkardı. 
İngiltere Valancia hükUmetine kar· 
~ yapılması istenilen bahri nümayiş 
teklifini kabul ebneyince dört dev
let arasındaki müzakereler kesildi. 
Hitler bütün Alman nazırlamu top
lantıya çağırdı ve bu toplanbda 
Almanynnın kontrol sisteminden çe
kilmesine karar verildi. Bu suretle 
ispanya ~ulannda yapılan beynelmi
lel kontrol işlerine kanımıyacaldu. 

Bazı tahminlere göre Alman 
harb gemilerine İspanya hükumeti
ne aid olan bütün gemileri zapt 
için emir verilecektir. Almanya ile 
ltalya müştereken ispanya limaııla· 
rmı abloka altına alacaklardır. in· 
gilizce Daily T elegraph gazetesi ti
caret gemilerinin zaptı, ticaret eş
yasının rehin olarak müsaderesi, is
panya limanlarına abloka korunası, 
ispanya ihtilafının harb şekline gir
mesi demek olduğunu yazıyor. Bu 
suretle ispanya işleri çok vahim bir 
şekil almış oluyor. 

İngiliz hariciye nazın Eden, ne-
aen dolayı lngilterenin bahri nüma
yişe iştirak etmediğini Avam Ka -

d . ah . "l marasm a ız etmıf ve: spanya 
hadiselerinin memnuniyeti mucib 
olmıyan bir cereyanda olması, bu 
memlelcette ecnebi gönüllü askerle
rinin bulunmasındandır. lngiltere 
bu askerlerin kolaylıkla ve .süratle 
geri çekilmesi isin tavassulta bulun
muştur,, demittir. Bundan . çıkan 
maun şudur ki şimdiye kadar birçok 

• defalar lspanyadaki gönüllüleri ge
' ~ti alacaklarını ifade etmİ§ olan Al

mnnya ile ltalya fiiliyata gelince 
müe~ir bir harekete geçmemekte -
dir. İspanyada ecnebi devletlerin 
gönüllü nskerleri bulundukça da bu 
mesele her v kit harb tehlikesi ol -
mal< istidadını ve mahiyetini muha· 
faza edecektir. 

Dün gece geç vakte kadar aldı
ğımız haberleri neşrediyoruz: 

Londra. 23 (A.A.) - B. Rib
bentrop, bu sabah hariciye nezare· 
tine bir nota vererek Almanyanın 
bahri kontrol sisteminden kati su· 
rette çekilmiş olduğunu bildirmiştir. 

hatb gemilerile Üç torpito muhribi
nin ve bir nakliye gemisinin bu sa
bah Lizqona vasıl olmuş olduğunu 
bildinnektedir. 
ıtrALYA 'fHARB TEHUKF..Sl 

YOK,, DiYOR 
Roma, 23 (A.A.) - İtalyanın 

bahri kontrol sistemini terketmek 
kararından bahseden yarı resmi ma
hnfil. bu katarın pek o kadar fazla 
feci addedilmemesi lazım gelmekte 
olduğunu ve harb tehlikesi mevcud 
olmadığını söylemektedir. 
VALANCIA'NIN BOı~BARDIMANI 

iHTiMALi 
Berlin 23 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Iyi malumat al~kta olan mahafil, 

Almanya hUkfuııetinin Valencia hükü
metine karşı girişeceği icraattan Va. 
lencinnın bombardıman edilmesine ka... 
dıır lleri gidc"ccğinl zannetmemekle. 
dlrler. 

Maa.mafih, "Kızıl korsanlar,, a kar. 
şı ciddi bir ihtar teşkil edecek bahri 
nümayi~ icrasına intizar olunma\ı::n 
dır. 

Almanya ile İtalyanın ademi mUda. 
hale komitc3indcn çekilmelerinin mum 
kün olduğu zannedilmektedir. Böyle 
bir karar, çok vahim addediliyor. Çiln. 
kU çok mUhim beynelmilel akisler ha
sıl etmekten hali kalmayacaktır. 

lNGIL TERE NE DUŞONOYOR? 
Londra 23 CA.A.) - Matbuat, dört 

devlet arasındaki müzakerelerin inkı. 
taı dolayısilo ~mitsizlik iı.har etmek. 
te ve her tlirlU acele hnrckC'tlcrden te
vekki etmek lazım geldiğini kaydet. 
mcktcdir . 

leket arasındaki dostluk ve kar -
deştik bağlarının sulh ve iki mem 
leketin inkişafı için olan ehemmi 
yetini tebarüz ettiren nutuklar te
ali olunmuştur. Ziyafet çok sami· 
mi bir hava içinde geçmit ve hu· 
nu parlak bir ıüvare takip etmiş
tir. 

IRAN VEKİLLERiMİZİ 
BEKLiYOR 

Tahran, 23 (A.A.) - Pars A
jansı tehli~ ediyor: Gazeteler Tür 
kiye Hariciye Vekili Rüştü Ara -
sın yakında Tahrana yapacağı zi· 
yaret münasebetile Türkiye ile I· 
ran arasındaki dostluk münase -
betleri etraf mda uzun makale -
ler neşrediyorlar. 

Kuşe§ gazetesi diyor ki: 
iki memlckd arasındaki mü -

naıcbctler bugünkü kadar hiçbir 
vakit samimi olmamı§tır. Bu, iki 
yüksek devlet reisinin hüsnü ni • 
yet ve kiyasctinin bir ıemereıi • 
dir. Türk - lran münaıebetleri 
kuvoctli bir telakki amilidir. iki 
memleket arasır.daki samimi dost 
lp.k ıon anla§maların imzcuı Sam· 
yinin Iran parllimentosunda ve ı ... 
met lnönünün de B. M. Meclisin· 
de ıöyledihleri hararetli nutuk • 
farla ve nihayet iki parlamento a
rasında teati olunan doıtluk me -
sajlarılc de teeyyüt eylemi§tir, lki 
memleket ara•ındaki münaıebat 
doıtluktan da fazladır. Bunlar, 
manevi rabıtalara ve mütekabil 
hürmete istinat eden ve içten ge
len duygulardır. 

IRAK IRAN ANLAŞMASI 
Daily Telegraph diyor ki: OLDU 
''Taarruz eden tahtelbahirin hüviye Tahran, 23 (A.A.) _Bir müd 

ti anlaşılamadığı muhakkaktır, Bu hu • det evvel Milletler cemiyeti kon· 
susta tahkikat yapılması elzemdir. ts- seyinde mcvzuubahıedilmiı olan 
panyol yük gemilerinin zaptı veya 1i • Irak _ İran ihtilafları etrafında 
mınlann ~bloka cdil~~si hakiki harp yapılan müzakereler neticelen • 
hareketlendir. Bu gıbı hareketler ts - • k t'• l roJ· es· y 

1 ·h n·r mah" .• .:ı ~ · • mıt ve a ı an aşma p ı a • panyo ı t a ının ıyetını ... egıştn e l t 
bilir. Ademi :mildahale arzu edildiği zı mı~ ~r. • 
şekilde işlememiş ise de A vrupa1a Da hı lı y e ve k i ı imiz 
sulhu muhafaza etmi§tir. Halihazırda 
ademi müdahale cephesinin yarılması Temmuzun ilk haftasında 
A\'rlıpayı tehdit elden bütün tehlikeleri M k gı• diyo 
yeniden doğuracaktır... os o vaya r 

Times gazetesi şöyle yazıyor: Dalıilh·e \'~kili ''e Parti Genel 
"Bu son günler zarfında işlerin ma- se.krctf'ri İl Ukı·ii KaYa ıeınınuzun 

• • 
ması zçın 

'(Ba§taraf ı 3 iincil sayıf amı:.da) 
cek tarifeye göre l 00 metre murab· 
bamdan azami 50 kuruş, ekilme
miş tarla ve meraların büyüklüğüne 
göre beher \ 000 metre murabbnın
dan en çok 1 O kuruş, bir baştan 
yukarı olmak şartile koyun ve keçi· 
\erden 6, tiftik keçilerile merinos 
koyunlarından 2, koyunlardan 4. 
sığırlardan 6, develerden l O, do· 
muzlardan 20, merkehlerden f>, at 

ve kısraklardnn l O, csterlerden 1 .c; 
kuruş alınacaktır. Beygir ile iş\iyen 
çiftçi vasıtalarından asayİ§ meclis· 
lerinin tanzim edeceği tarif eye göre 
alınacaktır. 

Bundan başka motörle işliyen 
çiftçi vasıtalarından alınacak im~İ· 
bati para cezaları, köy nsayiş mec
lislerile belediye encümenlerinin vr.· 
recekleri para cezaları, ~irai suçlar 
için mahkemece hükmolunacak pa· 
ra cezalarından yüzde yirmi. ta.z • 
minatlardan yüzde onlar gelir te~kit 
edeceklerdir. 

ZlRAI SiCİL: 
Her köyde ve belediyede bir zi

rai sicil bulunacaktır. Bu kütiikte, 
köy ve belediye mıntakaları içinde 
bulunan ziraatle alakalı her çiftçi a· 
ilenin kabili ziraat arazisi ile mero, 
çayır, bağ, bahçe ve her cins 
hayvan mikdarı, buharlı '1eya O'\O· 

törlü ziraat makineleri, ziraate il}'· 
rılmış her cins binaların kıymetleri 
yazılı bulunacak ve bu kütükler tah
silata esas teşkil edecektir. 

EN YÜKSEK MERCi: 
Bekçi teşkilatımn en yüksek 

mercii iç Bakanlık olacak ve bekçi
lere müteallik bütün talimat, teb1i
ğat, muamelat Bakanlıkta teşkil 
olunacak komisyon tarafından ya -
pılacaktır. 

BEKÇiLERiN SALAHiYETi: 
Korucular ve bekçi amirleri silah 

taşıyacak ve kendilerine kar§t ge· 
lenlere devlet zabıtasına karşı gelen
ler gibi muamele yapılacaktır. Şe
hir ve kasaba içinde vazife gören 
bekçiler polis vazife' ve salahiyeti 
kanununda yazılı ahvalde silah kul
lanabileceklerdir. Ayrı vazife gör
dükleri takdirde polis salahiyetini 
hniz olacaklardır. 

CEZALAR: 
Çift alat ve edevatı ile çiftçi hay

vanlarına yapılnn Ye 50 liraya kadnr 
olan zararlar 1i1ahallin zirai asayiş 
meclisleri kararilo miisebbiblerin<' 
tazmin ettirilec~ktir. Zirai asayiş 
meclislıı:rinin mukarreratına aykırı 
hareket edenl~rcl,.·ı gene meclis ka
rarile 5 liradan 25 liraya kadar parn 
ce?ası nlmacaktır. Zirai suçlar mes
hu\l suçlar hakkındaki kanuna gö;e 
muamele görecektir. Londra, 23 (A.A.) - B. Eden 

bu sabah hariciye nezaretinde 8. 
von Ribb ntrop'u kabul ctmi§tir. 

iyi malumat almakta olan ma· 
hafil, Almanyanın Valencia hükı'.i -
metine kar ı hiç bir harekete giriş· 
miyeceğini beyan etmektedir. 

kul bjr §ckilde ilerlemesi ümitleri ta- k 1 · '• • ı· 1 ~' k il · ınftn ında, Ocle a yo ıy c, .ıo~ o- Al . l . 
hakkuk etmek üzere idi. Von Ncurat. ' 'oya gitlcccktir. manya J e hcaret 
hın Lonarnyı ziyaretini bir İngiliz dev Buğdad ,.0 Tahrandaki tema lnrm· 

Berlin, 23 (A.A.) - Nazırlar 
meclisi, saat 11,30 da B. Hitlerin 
:riyasetinde toplanmı tır. 

Toplantıda bütün nazırlar, ordu 
kumandanı General von Fritsch, 
donanma kumandam Amiral Rae -
der ve Alman zabıta ~efi B. Hain
rich Himmler hazır bulunmuşlardır. 
B. von Neurath, siyasi vaziyet hak· 
kında izahat vermiştir. Amiral Rn· 
eder, Leipzigin torpillenmesi te • 
şebbiisünün teknik şartlarından hah. 
setmiştir. 

Siyasi mahafile göre, Almanya
nm hattı hareketi şudur: 

.. Ademi miidahale komitesi, dev
letlerin müessir bir tesanüdünü is. 
ter. Bu tesanüd, Leipzigin torpil
lenmesi meselesinde kendisini gös
termemiştir. Binnetice Almanya 
~um~an böyle kontrol sistemine iş
tirake devam etmesine lüzum olma
dığı mütaleasındadır. 

Almanyanın Akdenizdeki filosu
nu geri çağırıp çağırmıyacağı hak • 
kında birşey söylenmemektedir. 

Bu gemiler öğleden sonra Akde. 
nize hareket edecektir. 

ALMAN HARB GEMiLERi 
YOLDA 

Lizbon, 23 (A.A.) -
ajan ı muhabiri, Amiral 
Nürenberg ve Karlsruhe 

Rauter 
Stheer, 
Alman 1 

let adamının Berlini ziyareti takip ı · J k 1 1 
edecek ve btl 8"-.tlC ileriye dogr~ ll bit (an sonra l\Jo kovaya gı ece. o an an a şn1ası 

ı.u" Jlnriı·h•c Vekilimiz Dr. Rfi:tii ,\ ra, 111 

adım ntılmış olac:ıklı. So'l:ycllC'r Birliğini ,.iyorctj es11a mcla 
Fakat tam bu sıra:da düşünülen J):ıh İli)~ Vekilim iz de Mo kovada lni· 

temaslar gcrl kaldı. Bazı kimseler tı.1 luneıt;ııktır. 
man siyasetinin değişme::ıini Y."ransada Harici ·c ,.c Onlıiliye V"killeriıııir. 
ta.haddUs eden vaziyete atfctmektcdfr. l\lo kıwııdan Aııkıııtıya lıirlikte <löne· 
ler. Bazı Alman mahafillerinin Fran- i'cklcı flir. 
sadaki kansık vaziyetin Almanya.nın Geçen sene terfi edenler 
lehine döneceği kanaatini besledikleri Arıkarrı, 2:\ (Telefoıı]a) - Vekil .. 
zannı hasıl olmaktadır. Bu kanaat, hiç ]er H 0 ycti iicrctli 111cınnrlanlnn 19:~6 
bir esasa dayanmamaktadır. ılu terfi L"ılcnlcrin 1937 de terfi ccle

A lmanga ile Çekos
lovakya arasında 

Bir hadise çıktı 

bilmelcri için liyakat kazanmaları la· 
zımgel eliğini , 1 iyakut kazanınaını~lar· 
sn zam görmemeleri İl'alıettiğini kır 
rar:1n§tırnu tır. 

· Joe Louis 
Clıic.ago, 23 (ı\. ı\.) - Diinya a~ır 

Bertin, 23 (A.A.) -Alman i~tilı· iklct lıoks şaınpiyonluğıı: Joe Loui . 
hıırııt hüro~u, Prague'tlnn nlnuf oldu- cliinı·n hok ~n111piyon11 J amca Rrnıl· 
ğu bir telgrnfı ııe~r~tmekte<lir. Bu dock"n sekir.inl'İ ravundda naka\l 
telgrafla Gordon - Bennetl kupası _c_.ı_n_ıc_.k_sı_ır_c_ti_lt_~ _y_eı_11_n_i~_L_ir_. -----.... 

111ii.ahaka ınıı iştirak etnıi; olan iki Alınan j tihharat hiiro n diyor ki~ 
Alınan hal onunun Çekoslovak ta) yır "Bu f cci hiicli 0 lıakkıncla salalıi· 
releri tarnfm<lan yere inmeğc ~char ycttnr ıııakaııılarm raporunu heklc• 
eitilmi~ oldul.ları hildirilmektcdir. ınek lfümudır ... 

Alınan halonlarındaıı hiri.i, hir ÇEKO 1.0VAKYAYA KılUŞI 
tayyare tarafandnıı tııkih cdilnıi~ ve iH.,.UANYA 
tayyarenin pilotu iman pilotunu l.JOmlra. 23- İngili3 gautclcrine gii 
elindeki rtl\"el\' rle telıdid euııek u· re Alman) anın ÇekoJovakyaya kar· 
retiyle yere inıneğe ichnr etnıİ§tir. şı aldığı lıottı lınrel;et ele Almnnya<la 

ÇekoJo,·ak pilotunun iman bn· ıniinaka :ı; a lrnhul ctıııc:ı siymcte ~ımri 
lonlarının seferine mani olmak i~in hir suretle düniil<liiğiinü teyid eyle- 1ı emir alm1ş olduğu söylenınekteclir. 1 mcktedir. 

Heyetım:z Cumartesı)'8 
harekeı ediyor 

Ankara, 23 (Telefonla) - Al
manya ile Türkiye arasında ye.pıla .. 
cak yeni ticaret ve klering anltış'!'t'::ı· 
sı için müzakerelerde bulunacak o· 
lan heyetimiz cumartesi günü Is • 
tanbuldan hareket edecektir. 

Bu heyet lktısad Vekaleti müs
teşarı B. Faik Kurdoğlunun OO§knn
lığındadır. V c Türkofisten B. Bür· 
hnn, Zihni. raportör B. Faiz, Hi't
riciye Vekaletinden bir zat, iç ti .. 
<'.arct müdürü B. Mümtaz, Maliye 
Vekiıleti nakid işleri müdürii B. 1-fa . 
lid Nazmi, Cumhuriyet Merkez 
Bnnkası kambiyo müdürii B. Cabir
dcn müteşekkildir. f 

Müzakerelere Berlinde 3 tem· 
muzdn başlanılacaktır. 

Ankara, 23 (Telefonla - Ni-
san ayı içindeki ihracatımız 
7,856,021 lira; ithalatımız da 
8,363,800 liradır. 

ithalat en çok Almanyadan ya
pılmıştır. Bu ithalat 3,842,000 li
ra tutmaktadır. ikinci olarak 
1 ,582,000 lira ile Amerika geliyot. 

En ç9k ihracat gene Almanyaya 
yapılmıştır. Bu ihracat 1,980,000 
liralıktrr. ikinci olarak 810,000 li· 
ra ile Belçika gelmektedir. 

Çok çocuklu 
memurlar 

(Üst)""' l inci sayı/adn) • 
Dikknte dc~er olan ikinci bir 11°~ 

ln ııdur: Kanun ı:ok c;:oeuklu hiıki11~ 
1 re yardım ctlcrkcn bekar Jıakiııılrr' 
C\'lennıe~e. ~ ahml e, a en e\'li 01

9
; 

lıiikinıleri \;Ocıık yetiı;tinm·~c tc~ 
etmek iı·in huı lıiiktlm!c-r kııhııl er 

. . · .. 1 ı . . K 'biPre 
uı ı t.ır. O) ..-u an un unu·ı 

yılda hir dcfarn mahsus olın:ık '~ 
hirincikfınuıı ınna:.larındnn kcsilı11e. 
iizı•rc lıfıkimlcrin senelik maa_.ı cil1 

i 

li lın ılı yc.kıinıınun ) iiıdc yarını~ 
terfi etlen lıfıkim1erin ilk iki nçlı 
ıruın (arklnrı çok çocuklu lıfıkiııı1t~ 
'ardım para ı olarak ke~ilcrektir. 111 

l ftt hiikiınleh'len 25 'n ın1 clohhırı11~~ 
"" :5 ,,ı 

olup du "' li hnhmrınlnrla 28 } o~ıil1 

tirenten.\eıı 2: 37 yn~ını hitirenlrrdetl 
3 ç'!cukhı olanlnr hu ımıııırıe!ed~ 
nıi.Lte .. na tutnlnrtıktır. Knrıun 1ı&ki11 

.. 

leriıı ::?5 ·tışrnılan onrn unıtlnkn c~3 
lenmi~ olımıfatmı, 28 yn,ındn l; d• 
yn ııuln 2; 37 \.'fmndıı ~; 4 '.! vnl>ıtl .ı. • ~ . ıı 

4 <:ocuk yNL,.ıirnıiş hulunmal:ırırı1 

ti7.mıı cd i} ur. Bu v:ı•larda huolnrd~ıı ; ~ l' fazla "OC'tık \'eti tinııi~ olanl:ır• l~ 
ı. ~ .. ..ı.,ı· 

rok ~ncuklu hiikfo1 ~uyıyor; lı"\· 
met.,;e yapıl:ıcok para yardnnnıı ,c 1 

mmircvi de bnnlnra hasredivor. ( 
1\fafümdur ki umumh·etle' tı)ctı111 • 

ların çor11klarınt talıJı" ettirınrı;rı. 
hur;tin hir nıc eJc<lir. Bir~ok hf'.l:ı~ 
ler ~lıcuklnrı talı il ç:ı.vııl3 ııir<lık1 ,ıı 
onra orttunektch ,,e,·a lise bull111 

1• 
yerlere nnkillcriııi i;tenıektcdir. ,'l~c' 
h.nki hu. ~hehi ileri üren huk11'\r 
1·111 hepsınm arzulurrnı yerine g61.,, 
ırıf'jfo imkan mil uiıl olmadı;-;, gillİ ,. 
tedikleri ılerccetle mı~ktebi" olıııt) 4~ 
pek ç<•k ,·erlerin dcı lıakinı iz kaJı1111 ' 
·ı . 1 '· dıf· gı >1 ınn lıurlnrln ka~1la~ılm11ı-lll r 

I:lakinıler kımımu ile "'vn~ı1nctık ,p(ı• . r· ı <fım:;•ı huna <la bir c;:are olnl"'ağı ' 1
\. 

nü1mii,tUr. Çünkü lıakim l~r ntııcP ,.,, 
J rd . k ıııll 
arı ya mı parn·ıle çocu ]arını • 
aiıl §nrtlurln )faarif Yekalcti uırııf•0• 
ılnn açılmakta olan pnnsiyonlııtP ,t 
rebilccck ı~rrl i r. tıı 

Dl'.mek i liyoruz ki ~ok çor.ıık • 
lıitkimlerc vardım IC<'riilıe i ilk b:1• 
k 'l .... , , • ..,. ·ı. Ji"fı~ ,~,, 

ı~ n 1anne11ı ı ıgı ~· ıı me mır .. •jc 

ele yalnız hir emıf icin ılii uont01',: 
tedbir ffoğildir. Bu te ehhüs dnh11 ~~ı 
mıımi. \'C şumüllü ölaıı hir merllle. j 
ıııe ele inin halline doğru ntılıııJ~ ı) 
lıir adımdır. 
~----~~-------./ı 
lnc:r, UzUm, kavun, karPıJ 

pamuk ve yapaöı fç[f1 

Kooperatifler 
kuruluyor 

Ankara, 23 (T e~ef onla) :: r~ 
raat satış kooperalıfleri ve >l~l~I'· 
leri hakkındaki kanunun tatb1 d' 
tına, bu sene Iğdır mıntakaE1~11 • 
pamuk, Ege mıntakasında ds 1 f 
cir ve kuru üzüm satışlarmın ~c 
kilatlandırılması ile gcçihııhur~~ 

Iğdır mıntakaaında Jrurul!°b!J 
olan dört pamuk kooperatif• ,a1 
mıntaka istihsalalınm hemen J .~ 
de yüzünii temsil etmektedir. ~ • 
ların müıterek ıalıtını teınirı e,.~ 
ınek idn de bir birlik kurulrı' 
üzeredi~ , 

E k •_ı.• • • J<O 
ge mınla ·asınc..utı ıncır ~i ' 

operAtifleri bu mmtakada el 11' 
den mevcut ve ticaret kanıaJ1t1 ~ • 
göre kurulmu§ olan incir rniist~ • 
eilleri salıt kocpcratiflerinirı.b•1" 
karıda adı geçen kanuna. irıtı b'f 
larile meydana J:!elmiş olarşk·l 
lıca İncir istihıal merkeıl()'~~I 
faaliyette bulunmak•adır. ~b,S 
kooperatifleri kuru üzüın isl~t' 
merkezlerinde teşkil cdilın6 

dir. ~ 
TRAKYADA KURULAC~ 

KOOPERA TIFLER ır 
Ankara, 23 (Telefonla) ....... ~~ 

~ıı· ' tısat vekaleti Trakyadan t.~e 
karpuz ve yapaiı . koopers 

1 

ti kuracaktır. ~e 
Kooperatiflerin niza?l'l~:r &~ 

leri hazırlanmıştır. Memur fl~~ 
tayin edilmiştir ve yakınd,,. .. 
l:et edeceklerdir. _.,,, ı• 

Ankara., 23 (Telefonl~) ııı'' 
raat vekaleti silolar tahj

8 ,,.,ı~ 
mesi hakk~da ticaret odıı "' 
mütaleasını sor?l'lu,tur. rı t~· 

Siloların maliyet fiyatlo. 17ı.ıJ1ş 
bit olunmaktadır. Ücretler 
göre alınacaktır • 
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Dünyayı Dolaştım 
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KIZILAY 
Yazan: Tltayna - 19 - Çeviren: Vlr GUI On üç ay içinde miihiın 

işler başardı 
Suların içinde. geçirdiğim günlerin acısını çeki
Yorum: Vücudumu Mercanlar zehirlemiş ... -

"Korkma, birşey olmayacak: Bir ayağını 
kesecekler. Kötürüm olanlar yok mu?" 

Kızılaq haftası 11emmuzda başlıqor 
Memleketimizde iyilik korumala

rı nrasmcla ba~lıha~ma hir rncıy.ıl ) :ır 
dıın ed 'e sc,gi ocağı olan Kızıl ııy 
Cemİ\ eıi . yurttaJarmm:m ha~iarına 
gelen herhangi bir felaket kar~Mn
cla vardım elini uzatan Türk fdziJ,.fr 
nin° (inıeğidir. 

rmı. !!erek Ea,·a~ 'e gerek b~ı J~ aıra
ların ·!a aranacak ,·ararlr ~r IPrl•· Jul· 
dumı.,k. Posta İ§lerini gören Amerikan 

\>apuru biraz evvel Papeete'nin ö
lliinden geçti. Ağaçların arasın -
dan gördüm. Bir saniye, Motut -
tuta adasını gözlerime kapadı. 0 -
hlncak gibi bir ada bu. 

Güneş yeni doğuyor ve vapur
la. beraber ilerliyor. Bu vapurda 
benim yazdığım mektup gitmek
le. Ben bu mektupta sıhhatimin 
İyi olduğunu yazdım. Yalan. Fa -
kat mektup onların eline varın -
taya kadar iyi olacağım elbette. 

Macera peşinde koşan birisi -
ilin hayatı hep çiçek, koku ve se
rap içinde geçmez. Görünmez ka
ıa.ları bir tarafa bırakın, kaç ke -
re ıııtma nöbetleri içinde titredim, 
bu uzak memleketin yabancı bir 
ovasında kaç kere ıztırapla inle -
dirn. 

Rahatsızlık, fena gıda, uyku -
•uzluk, mütemadi yorgunluk her 
Riinkü ııeyler. Akşamları, bütün 
Vücudü~ü hurdahat olmu§ hisse
diyorum. Fakat çalışmam )azım 
Yine. 

Tayyare ile bir gün dola,tık -
lan sonra oturup yazı yazmanın 
ile zor bir şey olduğunu bilirim. 
lituanya isteplerinde geçirdi -
iirn soğuk günleri de hatırlıyo -
l'urn: Soğuk bir vagonda yatıp 
kalkardım. Ağustos sıcağında Fas 
hududunda geçirdiğim günleri de 
'Unutmadım. 

Burada rahatım iyi. Papeete'
de tertemiz bir odam var, koya 
'bakan bir de büyük taraçam. O -

'-:tnda cibinlikli bir karyolam, bir 
Ilı asam bir büfem, bir de tuvalet 

' Yd" d " fllasam var. er e pan anus 
den bir hasır, taraçada da yine 
ıc l " d b' 1 Panc anus en ır şez ong. 

" Ville de Verdun" beni Pa -
lleete'ye sıtmadan bitmit b~r .hal
de ve dizanteri buhranları ıçınde 
bırakmıştı. Fakat bu adaya sahip 
olduğum için o kadar büyük bir 
&evinç içinde idim ki koşa koş!l ve 
büyük bir çığlık içinde Taolıra'
Ya gitmiştim. 

"ııhıuıınıııııı ıu 111111ııııııııııı ı111111ıı111H ııtııııuııııı ır.1111111111ıı111111 

Sağlık 
Servisimiz 

tıusust doktorumwı Pazartesi günlert 
'aat on be~ buçuktan yirmiye kadar p 
t!ıtenıız idarehanesinde, Cumıı.rteıl gUnlert 
ele aıı.at 14 ten 19 a ltad:ır Ulell Tayyare 
'Paz tımo.nları tklncl daire Uç numarada 
Clatına okuyucularımızı yedi kupon muk~ 
btııııac kabul eder. 

lı..Ynt şekilde diş doktorıancıız da oku
hıcuınnmızın emlrlerlno hazır bulunmak. 
~ır. Diş dolttorumuz Fahrettln Ol§men 
lıal'tnakkapı lstlklAl caddesinde 127 numa• 
~ .. pazar tesi gUnlcrl saat H Ue 20 a ra. 
~da bulunduğu gttıı doktor NccaU Pak• 
'1 de Karaköy Mahmudiye caddeal 1- 2 
1111tnarada sal ı ''e cuma günleri ayni ııaa~ 
1"tdc olrnyuculıı.nmızın dişlerine bakaca\.· 
ltt ve ufak tcda,1lerlnl yapacakları!rr. 

Ayn! zamanda Beşiktaş tramvay CAd
d,!1 Erip ap:ı.rtırnanında aUDnetı;i Emla 
~dan muhtaç okuyucularımızın c;:ocuk • 
larnu aUnnct edecckUr. 

A.yrıca Aksaray Pertev Eczanesi ya. 
lıtıı.da 352 numarada sUnnetçl ve ınbhat 
~ellıuru Nurt Eşsiz h"1JRU~ doktorunun 
~ttece~ enjekslyontan bcherlnl yedi ku· 
~~ nıukab1!lndc ve abonelerlmlZe en eho 
~ şeraltle c;ocuklannm ıunnet ameli• 
~eı l.at erını ynpacaktır. 

Şimdi yatağa yatmak için Pa
pc~te'ye geldim. 

Bu memleketlerde en ufak bir 
şey büyük bir hastalık halini alı -
yor: 

En ufak bir sıyrık ,altı ay sü -
rüyor, mercan suları ve denizi ze
hirliyor, rutubetli sıcaklık daha 
başka bir hastalık vücude getiri
yor. 

Taotira'da vünümü suyun için
de geçirdim. Onun yorgunluğu
nu mu çekiyorum şimdi acaba? 
On be~ gündenberi yatıyorum. 
Hastalığım, zehirli mercan yara
ııınaan ileri sz:elivor. 

Sıtma nöbetleri. Sızlamalar. 
Hareketsiz kalma mecburiyeti... 

Evinde oturduğum yarı 1en • 
ci bir kadın. Bana mütemadiyen 
ce3aret vermeFe çalışıyor: 

- Burada bircok kisi bu hasta
lığa tutuluyor. Memlekete mah -
sus bir !evdir bu. Onun için. biz 
bımun tedavisini çok iyi biliriz. 
Şimdi sana bazı otlarla bir pan· 
sıman yapacaP,ım. 

Daha a~'Ir hastalıkları nasıl iyi 
ettiğini anlahvor. Fakat tedavi 
tarzı f!Ö7:iimü korkutuyor. "Kötü
rüm,. hikayes;ni hatırlıyorum: 

"~orkma, bir şey olmıyacak 
Y almz bir ayağmı kesecekler. 
Dünyada kötürüm!er de var, bir 
düsiin ... ,, 

Nihayet bu ak~am Orafar;\ cü
zamlılarmın doktoru geldi. Mut -
lak bir sükunet tavsiye etti ve der
hal içmek üzere bir iJac yazdı. 
o ... h"\ hala yaplırJ!T".adık. Yapma
dı. Eczane kapandıktan sonra. bü
tün ahali ölse açtırmanın imkanı 
yok. 

Mutlak bir sükunet mi? Sabah 
akşam odayı toplamam. elimi yü
zümü yıkamam lazım. Bunlar da 
insanı öyle yorucu seyler ki! Av -
rı ayrı kaplarl:ıl el vüz yıkamalc bir 
saat sürüyor. Halbuki musluk ol· 
sa bu müddet zarfında on kere yr 
kanırun ... 

Bütün bunlardan sonra kalan 
vakit zarfındı\ yatıp dinlenıne~e 
calı~ıyorum. Fakat kabil mi? Hız 
~elçiyi çağırmak için zil yok. ~a
ğırsam gırtlağım parçalanır. hız
metci kız yine ~elmez. Sabahla -
rı k~hvemi getirir, o kadar. bir ke
lime - ama bir tek kelime -
frans,zca anlamıyor. 

~ ~ ıo: 

Bazan beni görmeğe Tatya ge 
)iyor. Dört buçuk yaşında küçük 
bir kız bu. Çok güzel gözleri var. 
Benim ev sahibinin kızının ço -
cuğu.. HRkiki çocuğu mu, yoksa 
evlatlı~a kabul edilmis bir çocuk 
mu, bilmiyorum. Yerliler araıım -
da bunu farketmcnin imkanı yok
tur .. 

T atya gelip bana, gülümseye -
rek \lzun uzun bakıyor. Kendisi
ne ~ortakal verdiğim zaman gü -
ler Elinde bir taştahta vardır. A
ca;ip ,ekilli' canavar ~esimleri ya
pıyor. Bunlara b~.n .. dıy~r ve, ben 
çabuk ivi olup yurumege basla -
yayım diye, uzun uzun bac=.klar 
takıyor. .. . 

Arka.sına ekse~ıya uzun ve be-
yaz bir gömlek gıy er. Bu kıvaf e
ti ve bukle bukle sacları ile hal • 
yan ressanılarının tablolarındaki 
meleklere benziyor. 

illi rlnl yazdığımız doktor, diş~ ve sUn· 
~;_lçııere mUracıı.at E"rlerkcn KURUN'un 
~t lrnponundnn ' 'edl tanı? glitUrnıek 

~-~tr-·~--~------------- Sabahları Papeete'nin en ıe -

KUR U.N ----.: 

vimli kadınlarından biri beni zi -
yarete gelir. Güzel saçları çözük
tür, kula~ının arkasına bir çiçek 
takar. 

Bu kadın banft büvük büyük 
deniz hayvanı kabukları getirir. 
Bunlar çin İ§İ porselen kaplara 
benziyor. Sonra bu kadın bana, 
pandanus yapraklarından bir yas
tık örmÜ§. Yastıiın üzerinde, renk 
li bambu yapraklarile iJliyerek is· 
mimi yazını•· 

Nerede bir yangın. bir yer ean;ın
tı ı, bir su ha-ma ı, bir dağ yiirüme
si ol.o:ı ora,·a rarçahuk ko~up göııiil
Jeri t-e,·indir~ Kızılayclır. ~ 

Bir ,·erde karanl.k, ac;hk. hula~ık 
ha11talık: yemebiz okul çocnkl&n ,.e 
iıwc lıasıa1ıklar ıııı 'ar. Kızılay ora· 
da. bUıün hu a"ıları dinc.linm·ğc, lıa~
talan iyi etm.-ğe. a~ları do) ıırıııağa 
' e ) cık .. ulları konıııın~a lınzır lıulıır 
"ll il ll z. 

Sa' n .. ı;ıralarında varnlanıııızı sa· 
raıı. hn taneler açan K ızrlayıl ır. 

3 - \ h·ıınkarnlı i,.:ır aıuule • ı ·u~·ıı
mm ç•ktı~ı • yerlle .\ uuııadaki h••t-zcr 
lerimlt:ıı fütün kura~lar yııwı:.•f; 

4 - li'taııhuldnı.i Kıt.ılın \.- :lılm 
i ~e' in :,' yur<lnmuzuıı en ine«- l•ı : h,., İ 
hi ı;:miııe koyarak burada yok ul ka: 
dıııları giizel i~ mtası yaparak k«-nıh 
ellerinin emeği le geçinmelerine ) ol 
nçnıal\ 

5 - A' rupaı1aki gen~lik Kı.ılha !; 
kunımlan gibi okullarımızda J;Cn~Jik 
Kmlayı kunnak. Bir de Martial isıninde on ya

sında bir cocuk var. Bana gür.d:: 
iki kere, Hindistancevizi yaprak -
lannclan örülmüa kü~ük kücük se
petler içinde otelden yivecek ge -
tirir. Bun1;\r yenmiyecek kadar fe
na viyecekler. 

Martial aslen Gambier adası 
yerlilerinden. 

- Söylesene Martial, sok9:k~a 
oynarken arkada~)arın sana nıçın 
Kandaı diyorlar? 

K ' 7. t laY Cemi' eti.! Ciimlıuriycti· 
ıııiziıı 'kuı:u!Ju~l; 29 ilkte rin i923 
<len 30 Ni,..un 1936 va ılc~in lıütiin 

hu hl er i~in ( 3) milp.)n ( 85 ) lıin 611 ) 
611 ) li ra vardım vapıııı~tır. 

Riitiin. lm rn;ıl 1111 lar ~ ı.;üıb .. l :r~i
nı İz iılan Ciiıııl;urivet lıiiklııııetnııizin 
Kızıla)'<l 'crıııi~ olıluğn lıir takıııı ı;e· 
lir kavnnklaril e ı\kco\' ulu ıınrnnın 
hu ku.rmna üve olarak ı•linde n ~rlr.n 
'ardımda hul.unmak )·oliyle Y:tptı~ı 
. nn~ular Ye 1ımmi iclarclerle b~Je,li
) cl r rin ' erdi~i paralarla ) apılu ı ı ;:tır. 

6 - AnkaraıJa Kızılay kunııım 
linüne vak1~ır bir gene\ merkez ~, pı · 
ı; ı yapıı~ak, hu yapının ~e' rc~iuıh· rlii
zcltti~i geni:., güzel. kiiçük. kaılııı. cı -
kek lıcrke~in ı;cıip ,.ğlcnın<'r,İnc lıı
rakınak. 

7 - Ordu 'e ~i~· il halkımızı u
hirli "azlardan korumak i~in bir ı;az r: 
ma,kı· f alırika-.ı yapmak. 

8 - Y ahancı memlekct\crılcn 
- Ben ıivahım da ondan. Ma

dam. Burada bütün siyahlara 
"Kandaı,, derler. 

1(. "' lf. 

Bunfarı yazarken yanıma. kü -
cük bir beyaz kertenkele şrelıyor: 
Bir "moo bu. Basını kaldırmış, '' ~ . hiç kımıldamadan kalemımtn çı -
kardığı sesi dinliyor. . • 

Bu kertenkele hep benım oda· 
da yaşıyor: Sinekleri yemek için. 

Sonra, koca koca avaklı biiyük 
arılar var. Deli gibi dönüp duru· 
yorlar, lambaya çarpıyorlar, ye -
mislerimi yiyorlar. 

Karıncalar da var, yatağıma ka 
dar geliyorlar. Masamın iizerinde 
kalan limonlaya düşüp sürü ıürü 
ölüyorlar. 

Bu karıncalar 0 kadar ufak ki, 
insanın derisi üzcl'inde gezerken 
bile küç farkediliyor. 

( D<•t•am P<ii rnr ) 

Deniz Bayramı 
Program tesbit edildi; 
büyük şenlik gapılacah 

Denizc·ilcr b.a) ~aıııı olan lıiı teı~~~ 1 
muz günü ~elırmıızde ) apılat·ak hu 
vük cı~nliklet i!:İn hiitiin deniz nıiir. -
~esel~riıniz hazırlıklara ha:laıııı laı
clır. 

~enlillerc iEtisııa ız. bütün deniz 
rnüc~~c,.rleri i tirak cclcl'e~ i için C\ • 

Yclk.i ,,.iin ~r crkez Tit·arct ıııütliirü 
Miificl "'~erdctin riya~eti ahmcla De· 
niz Ticaret ınüdiirlüğiinılc yaıulan 
toplantıda deniz müe,.ızc:-el"ri . nıiirUir 
]eri hazır hnlunıııu~. huna nıcl proı;
nunm r:--a"ları hazırlanını ;lır. 

Buna göre, smıt taıııaın 12 ele hü
tiin deniz ınerakibi clütlüklerinı çala
rak ba) ramı kutluyacaktır. 

Kaptan e,· ırıakini th•r remi~ f"tin 
t1f'n bir hewt tc.~ 'id mcm ... iınine hii· 
tiin kaı•tan ~ e ınakini t ler namına tem 
::- ilen lııızır hulunaraktır. 

Giintlüz hn ,lı) an cl cnİ7.t•ilcr bayra
mı. ı;e<·e de Je, aın eılerek ona ere· 
cektir. Gece yapılacak meraı'imc1e hü
tiin ' 'apurlar w deniz nakil vu-.ıtu\a
rı renkli arnınıllarln fülcnc<·rk. A
kav , e Şirkt>il Havriye o ~C('C ic:in 
lıu~~u .. i wr"ll<' Ro~az= c;ine ıwuı tarife 
ile , apur tahrik ederek halkın cin im 
hanama i tiraklerini temin edecek· .. ) 

tir. 

K mla\ ın hiriktirdi~i geliri , hir 
pnrai' ınt hile lıo~a ı:iclennh·erek son 
ılcr"crde tutumlu lmlunarak, i~e rliik-
111e .. i. kınıu~la ı?liriilnıekteıJir. 

Kızıla) m on iiç yıl ic;imlc ~ aptı~ı 
temel i, lerden lıir !..açını lıura0 la ırn

) ulun: 
l -- f ıanlıulda ha tnhakm kız 

kardc-:;lr r okulunu kıınııak. 
:2 - E~ki~ehirıldd Kızılay aıdrn-

ynrdıııııuza .!!'.elnıcktc olan göçmenler 
için muhtelif yerlenle as e' leri '" lıa! 
lander açmak gibi i ilik \C sc-.gi i:-
\cri 'ar<lır. 

Çcık hiiyük i) iliklcrimlcn birazı· 
m lnıraJa sa)makla )Urdumuzuıı ~cf
kat H insanlık clu~·gulanmlıın tloğa· 
rak hunılaıı 59 ) ıl önre kunılmuf o· 
lan Kızılayın ne yapmakta olc.Juğmıu 
yurlta.,,lara halırlatmı§ o1uyom:r.. 

Hu iilkii ile çalı-:an. barı .. ta '" cıa • 
\'aşta iizcrine aldrğı hih iik i~leri ha· 
anna:;a u:;ra><an Kızılava hir temmu7. 

~ • J 

dan itibaren ha~lıyar.uk Kızılay llaf-
ta~mcla '"C' ~ili yurtta~larımızın İİ) c 
olnıak urdile kuruınn arka olmaları 
lıir yur<l horcmlur. 

Görüp düşündükçe 
------------------------------------

Su.;lular 
Pa7ar gcrc-.i , çoktan unuttuğııııııız 

hi r f <•lakct \. :ır~r :-.ınıla tilr<'dik. Bt·:ik
ta:; yan::ınınılan hah::octınek İı; lİ) ornııı. 
Gazrt e lcr. hıma ~crr~i ka<lar yer 'C'r" 
ıııe<li 1 er. Biiliin nıe~lnı ller çiiıiilııwıli. 
Sudıılar ortava konınadı. . . 

Ben ... i\alı :' C' ı:ılcrile uyanılıın. Y nt· 
tı~mı odamıı l..:ar :; ı !;ıllll:tki "' ler. Jl<'O" 

n~rcler k~pkrnl. titr.-k lıir a~ ılınlıkla 
hoYanmı-tı. Sokak uj;u ltluyor. ~ura· 
ela: hura;la ıabanc:ılar patlı~ orılu . 

Arka oıla\'a ;:cı:;iıu·r. nı· korl-.un ı.; 
lıir tehlike iı:indc olcluğuıımzu anin· 
ılıııı. \le''· ~~trlnrr ~ alırnn,k ) Uk·rl.i
yor. r ' lerin tahta kalııır:::,ılurı . a r ı hır 
~·atırclı ile vaııı) or. ra ıııl ar clağıll\·or 
ıİu. Ortada ; alnız al e\' 'ardı . Hıı nle' -
clr.ıı fonun ibtiincle clamlara \;ıkım~ 
rli ko' alı aclanı giilgelcri, sağa E'nla 
ko~u-m or. eHi • cıı ki\ ılr.ıml:ıra u clii· 

~ :» • • 
kil' orlarclı. Ha,·:n·a vumnıktan hii-
,·Uk ııı.;kun 1 ar ı<<'q;İ lın·i~ti . Bu lıiiyiik 
;·anı;ıııın ii~tiin<lc kız;;ın lıir lıu~uya 
diinen h:n a. ic; in,leki utcj parı;nlnrını 
viizlert'e met re , ukarr. a sanmıyor . . . 
tin. 

\tc~ içinden ii) le ıwı knoın çı~lık~ 
lan, ı:on1k hağrısınaları geli)·orcln. kı 
in .,nıı . kc nclini lwıııcn hl'mcn lıi r ih
tilal ı·ı• nılıeri ar:ı mcla ı>:tnıyor. Fnkut 

~ '? '\J' k ' yangın ~e .. ll' cıiiner 1111 . .. ~'ılc 1111 a-

nerede? 
Yazan: S. Gezgl n 

ne hortum arahaları girebiliyor ..• 

- Su! u! ..• 

Di' c lıa~rı ;malnr içı1111 c_:iirüttH. 
Jncliın ~ llizi.111 lcrko u yoklaclını. Su 
rnk. için su )oktu? Hf'tfe)'tcn öır 
,:c !_;lİıiilmc~i taııını;elcn ipin ıliiğfünii 
i~te huılnr. 

Y angmm aat h~rcle baJatlığınn 
<'Üre iki kırk ılokuza kaelar itfai~ eye 
,, . • • ? 11 l' 1 • 
ııiı·in lıalıcr ' t>rıhneını ,,. lır . o ı c c e' 
rİ):el eri. lıekc:iler nerr.tle · ,1 ilcr? n i· 
z:nı ~ ,.ııılte koın~ular hirihirle1 ini 11· 

\ıtlldırdılar. Bekc;iler hu f'll hd~İ1 i-i 
lıile , apınaım~larclır. E~ı·r Jfo~ikta~ 
yangınınıln hugiin ~ almz hir 1A' allı 
kaclnu1aıı h:ı ,ka kim e vnnmnıııı~~a , 
hunu hiı·hir tc•tlhirin siperi ~aıınııtym . 

TeEadiifİer olma ayclı. yiiz ki~i ılr. ) n· 
nnlıilircli . Herke5. ,·az ' f e ha .ımln w 
,·anık duranlara da,·annnık tatlı u)
knlarım]a iclilcr. u,·kıı . nırını iiliiııı· 
,Jiir. Bari -: iınılen -oııra hu U) unık trş 
~il fıta inanınıık ihtinıtm:lı~11111 krw 
elimiz niihet hcklh· etiııı. Ortnrld 'iiz 

hinden fazla ıarar. at;ıkt:t t;ırıl!:ıJJlal .. 
lıeş altı yiiz ) urtta~. 'e hir el .. kın mi· 
ıntt~ reııau ,ar ki. i ~ kazaya flil:ına 
ha!!l :ı nanıaz. ~tıı;lnl ar l'!'W r:iirnıeli 'ı• 
halk lıiiy1f' ı:ıu:l:ı rın tc1 .. rnrlanııııyıH';ı
ğınn in:m<lmlnınlrdır. 

dt>hloru 

Hlzme l kuponu 
Qu ltuponu ı:ı:ıı.ete tclıı.reslne ı;:ellreı;ıe r . 
l 

- KUc;Uk llAnlıtrını pareaız tıaştırırlaı 
~ 
,_ ..... Kurur.un hekimlerine parRSa hakt1T1 ... ,.,. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-112-

t e§ gillikı;e h ii.yiiclii. Kapkara chmıan· 
ların knplıulı~ı çntılnr. hircr h irer de
~il en·k alev pii .. kiirclii. Dc>ıııin (H' n<.·e· 

;de rinden halılar ıırkıtıla~ı C\ lcrin 
:, a ı.;akl:ırt tutn~ tn. 

Nl' hir ıııotiir uğultu u. ne lıir it
fa i~ c ~anı 'ar. Birtc' İye ııclanıı lıii:,
hütiin inirlendircn poJi.. ' c hekçi 
düdiikleri iitiiyor. Ned en ı-onra itfa-

Necaetln Atasagu 1 

Her gün 16.30 dar. 20 ye ka~ar 

Lalelide Tayyare apartımınlannda da ır e 

2 numara 3 de hastalarını kahul eder. 

Cumartesi ~ünleri 14 den 20 ye k2dU 

!:luayenc l'aras ı ıdır. 
tn 8 - Ht.kuk ve mail mll~ıvlrlerlne tıer 
"kanun rnıta rını pnrıı sız ııorup l\ğrenlr . 

ısım: 
Adres: 

J 
İ) ı•n i ıı µclıli~ini elıı) ıırnnı ?.. ' anan 
) crknlc :::okaklur dur. :'\c ıı ımıkları, 
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lngilterenin en büyük 
tiyatro 

James 
muharrirlerinden :_ı:ter Gün Bir Diliaye . 

, ~ . . . 

Barrie öldü 
On dokuzuncu asrın bakiyesinden 

şimdi yalnız Bernard Shav var 

Ressam Raul-Güvercin
Dul Süzanl 

Georgc Bcrnord Shav 
Dünyanın en büyük tiyatro mu- } 

liarrirlerinden Sir James Barrie {ln
giliz) 77 yaşında olduğu halde bir 
Londra hastahanesinde ölmüştür. 
Ölümünün sebebi zatürree idi. Sıh-
hi vaziyeti hakkında son çıkan ra
por: "Bu yüksek sanatkarın haya
tının bir cezir halinde çekilmekte 
olduğu,. yolunda idi. Ölümünden 
sonraki rapor: .. Pek sakin öldüğü
nü, hiç ıztırab duymadığını ve Ö· 

lüm geldiği zaman zaten bayğın bir 
halde bulunduğunu., bildirmektedir. 

Sir Jamcs Barrie tamamen ken
dine has bir adamdı. Ona benzi -
yen hiç bir kimse yoktu. 

Kii~ük yapılı, mahcub, namus
kardı. Bununla beraber muazzam 
bir cesaret ve mukavemeti vardı. 
Bu cesaret ve mukavemettir ki onu 
laaletttayin bir örücünün çocuğu 
olmaktan büyiik bir şöhret ve ser
vet-mJlkamına çıkarmıştır. 

'Ftıkat rada bir hususiyeti da
ha vardı ki, §Öhret ve servet maka
mına çıkmış olmasına rağmen ço • 
cukluğunu kaybetmemişti. 

Yazılarında, kitablannda ve pi
yeslerinde ucu bucağı gelmiyen 
hulyalar kurdu. Zaten kalemi eline 
aldığı zamanlarda, hayat, bir sihirli 
ada gibi idi. Mesud çocuklar, ço· 
ban köpekleri ve perilerle dolu bir 
sihirli ada ... 

Barrie lskoçyada Edinburgh ü
niversitesini muvaffakiyetli bir su· 
rette bitirdikten sonra lngiltereye 
gelmiş ve Londranın .. Ankara cad
desi,. mesabesinde olan "Flcct 
Strect,. matbuat mahfilinde ser~t 
gazetecilik etmeğe başlamıştı. 

Bütün bu yazılarını sonradan ki
tab halinde toplamıştır. 

Başlamış olduğu edebi meslek'. 
~endisine takriben 1,000,000 ster
Iın para getirmiştir. 

Sir Jnmcs Bnrrie 
Genç bir müellifle kaçan karı· 

smdan mahkemede boşanırken şöy
le bahsetmişti: 

- Onu haltı seviyorum. 
Sir James Barrie, lngilizlerin 

Hans Anderson'u idi. Onun peri 
hikayelerini okuyan büyükler, hiç 
büyümemi§ olduklarım sanırlardı . 

BERNARD SHA W TEESSUR 
lÇlNDE. 

Ölümü kendisine haber verilen 
arkadaşı büyük ve ihtiyar edib Ge· 
orge Bernard Shaw, teessür içinde 
şunu demiştir: 

"- Barrie öldü ha ... Demek öl
dü. Eh, ne olacak, ebediyen ya
şayamazdı ya. O benim gibi on do
kuzuncu asrın bakiyesi idi. Sanı • 
nm ki bugün, o nesilden yalnız ben 
kaldım. Belki yakında benim de 
öldüğiimü işiteceksiniz. Bu ne ka· 
dar çabuk olursa, o kadar iyi olur .. 
Bütün bunlar vaki olan şeylerdir. 
Biliyorsunuz. Ben Barrieyi severim, 
onu herkes severdi . ., · 

(İngiliz gazetelerinin bu yüksek 
muharrire dair yazdıklanndan.) 

::::: ........ -:::::=:::::::::==:::: :::::::::::: 
u ~ 

f: Hüseyin Rifat i~ 
H ~ :: Tüı kçe n1anzıın1 :: 

i! Mevlana ~ H • 

~ Buıün ~ı~ b~~~ ;ü~!phanesi f: 1 İstanbul g 
:::::::: :::::::::::::: :: : : :: : :: : : :::: ::::=s~ı :: ı:: ::=a: 

Pariste dam altı bir odada, bir 
erkek sedirin üstüne uzanmıf ya· 
hyor. Sedir mi? Bu çatı arasında· 
ki üstüne uzatılan §eyi böyle tav· 
sif yerinde mi? Bu çatı arası, da· 
ha henüz boşaltılmı! bir hırda -
vatçı dükkanına benziyor; öyle 
bir hırdavatçı dükkanı, ki her ta· 
rafında yığın yığın tozlar birik • 
mit! Eşya mı? İşte şurada bir re
sim fırçası, ötede yırtık, pırtık ki· 
taplar falan, filan ... Bu yerin pen
ceresinin de bir kanat camı ya · 
rı kırık! Bununla beraber, bu pen 
cereden içeriye güneşin aydınlı
ğı, bol bol doluyor. 

Bir kere sedir demiş bulundu
ğumuz teyin üstüne uzanmış ya -
tan erkek, bu pencereden gökyü
züne bakarak, ~öyle düşünüyor: 
"Şu güneş, hem çok kıymetli şey· 
dir, hem de para almak için rehi
ne konulamaz! Fakat, kendisin -
den mahrum kalmağa da katlanı
lamaz. Güneşi görmek mümkün 
oldukça, saate lüzum yoktur; 
güneş, beni uyandırmak nezake -
tini gösterir ve gökyüzünden çe
kilince de, özlenti uyandırır. Gü
neş! O, fimdiye değin yeryüzün· 
de benden çahnamıyan biricik 
feydir !,, 

Sonra, gene dü§Ünceye dalışla 
"Fakat, haksızlık etmemeli;., di
yor "Geceleyin de sayısız yıldız • 
larıl)l dolu! evet, ne yazık. ki u • 
şağım dediğim dostum Filip, ge· 
celeri söküneder ve yıldızların 
faydası dokunmadığını, çünkü 
onları para gibi saymak ve on -
larla borç ödemek mümkün ol • 
madığını anlatır. Ayni zamanda, 
ayın da mağşuş para olduğunu, 
çünkü boyuna ayarı değiıtiğini 
söyler. Bu dırdır karşısında, za • 
vallı ben, ne yapabilirim? .... Ona 
hak verip, uyumağa devam ede· 
rim, tabii!,, 

11- ,,. ~ 

Sedirin üstüne uzanmıt yatan 
adam, bu düşüncelerle v~kit geçi· 
rirken uyumuftu. Saat te ö~lenin 
12 si oluvermişti. Rauf, daha ha· 
la uyuyordu. Onun bu uyuyuşu, 
vaktile muallimlerinden birinin 
"Bötiyusun vecizesidir,, diye söy
lediği ve kendisinin zaruret saika· 
sile hiç mi hiç unutamadığı !U 
hikemi söze uygundu: "llahlar, 
insana rüyada, yiyecekle içeceği, 
besbedava verirlr.r !,, 

lio ~ :f. 

Günün fen harikalarından 
........... ~ - ,_, ,_,--,,_,. swwwz,.,,..,, ,_, ------

.-ıııı ...-.... ...-... ~ ~ ....-... _......._ ...-... ........ 
°'~""&UU..WW.:V 

Yazan: 

HansFon 
·~~~~-~~~~---' 

Taharelli 

Derken, içeriye hpır tıpır seke 
seke bir gtivercin girdi. Yanlışlık
la bu fal<irane dö~enmiş odaya 
yolu cW§en güvercin, üstü karma
l::arışık rna~ada duran bir taba -
ğın içerisine oturd•t: tabak, bom
!~o~tu; içerİ!inde bir tek ekmek 
lnrınhsı bile seçilemiyordu. Bu 
y:;kluk lmrc:mncln da, hayvanca -
~ız, pek haklı olarak sinirlendi. 
Geri!in geri, tekrar dı~arıya uğ -
ramak istedi, lakin cıkılacak yeri 
bulamadı. Ürkmüş halde kanat 
çırpmağa koyuldu, çatı arasında 
clörtdönerek. gagacığını kiil ren · 
gi islenmİ! d'•varlar:\ kanata:ııya 
vurdu, ve nihııı.ıret yonrnn. ar!'ın 
bir halde, Raulün yüzü üzerine 
d .. t" 1 
uş n. 

Horul horul 11vuyan Raul. ne· 
ye uğradığım bilemeden, yattığı 
yerden fırladı. Sonra, ürkmüş 
hayvancığı avucunda tutarken, 

' birderıhire hağırdı: 
- Mon Diyö ..... bir kızartma! 
Tam bu arı\lık da. kapı ardına 

kadar açıldı. ba~ka. bir mahluk i
çeriye ayak bastı. Bu seferki, ilk
bahar tazeliğini ııö:önüne ~eti • 
ren tar:\veti yerinde genç hir ka· 
rlındı. Gözleri ya~armı, kadın, 
Raulün sedirine doğru koştu ve 
sevinc:lf? haykırdı: · 

- Cok ııiik iir yarabbi, sana ka· 
vuştum, oh benim güvercinim, 
oooooh! 

lvi yürek!i Ra.ul. ::ıclıktan kar -
nı zll çalan bir Parisliye olan tam 
bir ironi ile, ve havretle sordn: 

- M,.,1 m, benden mi bahse -
diyorlar? 

B• nun üzerine ki>dnı . kend;ı;i· 
ni bira?. P't;P~,:., bir vazivette his
~cderek. lrnlaldcrm:t k?~t\r ht" -
kırmr7.ı kesiJd;. Aaabl ~İT" ~ülüsle, 
şöyle bir nr.rrac1k Jı?Ül,.f\j ve gn· 
zünden hir cl<'rnla vM. R.:-11liln eli 
üzerine ~Pıl'T'lıy.-r.-.k. n;h'\yet o~k 
enerjik bir tavırla, şöyle söyle -
di: 

- Mösyö, güvercinimi verin 
bana! 

"G.. ' . h 1 f k ~ - :ıouvercınım,, a ... ;ı1 a,, 
ben sizi hir. tanım1vornm ki! Rab
bimiz, açlıktan ölmesi, sahiden 

. 
ziyan olacak hir artiste bir Icali • 
valtı yollarsa... Artık çıkaf~ 
te "güvercinim,, demek, y&P
alır mı?! .. Bu, Rabbimizin at 
muharebesinde galip gelen 
kahramanın eline geçirdiği ...,, 
ganimetidir! • 

Hayat, kendisine ansızın ~ 
dereceye kadar enteresan giril 
nen Raul, iki eli arasında tuttUI" 
semavi mahluka döndü: 

- Senin canın, insan, ha~ 
hepimizin canlarımızın er, ,
vakfedileceği ölüme vakfoluıtJlll'! 
tur. Fakat, canını vermeden 111. 
ce, fU senin vefakar olduğl.I ~ 
dar öfkeli de olan Hanımının il' 
mi ne olduğunu bana söyle! ~ 
den, bütün ,eytanlardan ve calJf 
lerden daha bicare olan be11d., 
çok daha besli -~örünen Hanııııd" 
mn ismi nedir? 

lio ~ ~ 

Giivercinini alam1yıuı Jetlf 
kadın, acL acı ağlama~a koyuıa: 
Hıçkıra hıçktra a7,lavarak. _.. 
müddet sonra §U surette rica"" 
bulundu: · 

- Eğer bir kavalye iseniz, fit 
vercinimi serbest bırakınız! 

- Kavalye, va tre biyen ! saıt: 
eğer siz. bir Damsanız !.. böylef 
seniz, isminizi söylersiniz! ' 

- Süzan ! .. Süzan !. 
Güvercin, apansızrTJ kanat d' 

pııile, mini minnacık fakat itli • 
kamet ve hedefini bilir bir aerG'f 
lanı andırır uçusa atıldı, ~ 
içerisinde gayet kısa seyirl• ~ • 
vis çizerek, - gördün mü, • 
sa görmedin mi?! - pu;.rrı 
dadan çıkıp gitti. Açık .,.,. 
kavıııtu, bir anda kurtuldu • ...:..-

Raulle Süzan, hayretle biti~ 
lerine bakakalmıştılar; sanki bit 
mucizeydi, vukuagclen ! "' ~ ~ 

Biraz yutkunduktan sonra. ~ 
mucizeyi mütekip ille söze baftJf 
lryan Siizan oldu; mütereddit 111P"" 

söyleyisle: , 
- Mösyö, dedi, sizin altın ,ı 

bi bir vürei.!irtİ7. var! jf 
- Benim? H?., evet! "ev ... ıl 

de cok güzel bir yüzünüz! ·,.8,l 
Süzan. ba~ını ötevana çe•I ft. 

zira, hir ikinci dP.fa kızarmak~ 
yetinde değildi. Buna verdiiİ 
vap, §U: ı-1' 

- Aman. ııe karmakP.r111ık ._.. 
de. bu oda! Zannederim, iri .,.. 
kar~mız! _j 

Rauf, kendini tutamadı, llP'ı:"'· 
dandı: 

- Çok şükür! _.,.. 

Bununla beraber. kendisini sık 
sık ziyarete başlayan zalim misafir
ler akın etmeğe başlayıncaya kadar 
gayet mütevazi bir dairede oturmak
ta devam etti. Komşusu lngiltere
nin ihtiyar dahisi George Bernard 
Shaw idi. 

Camdan adam nasıl yapılmış? 
• 

Süzan, işitmemezlikten ,.._-~ 
Hemencecik odayı topla111 ... 
attı. 

~ "' :(. 

Raul, bu sırada tekrar u.,U~ 
muı gibi yapıyordu. Sedirİll 
tüne boylu bovunca uznndllt• 
kıpırdarrııyo:-du. 

Geceleyin Londra sokaklarını do. 
]aşmaktan o kadar hoşlanırdı ki, bir 1 

gece, gece yarısından sonra Lon
dra hayatını filme alan sinemacılar, 
onun da Taymis nehri kenarında 
gece işçilerile birlikte mütevazi bir 
çay içerken resmini çekmişlerdi. 

Fakat, arasında dolaştığı Lon
dralılardan ancak birkaçı kendisini 
tanırdı. Garib tir: Bir hiç mesa
besinde olan Holivud yıldızlarının 
peşinden yüzlerce kişi defterini im
zalatmak için koşar da, mübhemiyet 
içinde yaşayan bir şöhreti görmeden 
geçer. 

"Peter Pan., isimli eserini, dört 
çocuğu eğlendirmek için yazmışken , 
bu eser, milyonlarca kişinin zevk:
ni okşamıştır. Zamanımızda yazıl
mış eserler arasında ölmezliği onun 
kadaı emniyet aİtına aiınmış bir eser 
~kwr&n~il~ ı 

Eli açık. bir dos.t ve şayanı dik
kat sadakati olan bır erkekti. 

Almanyanın Dresten şehrindeki 
sıhhat müzesinden beynelmilel Pa
ris sergisine götürülen (Camdan 
adam) Fransız gazetelerini bugün
lerde çok işgal ediyor. Hakikat 
halde (Camdan adam) görülecek 
birşeydir. insan vücudü içinde ada
leden başka her uzvu burada gözle 
görmek kabildir. Hatta en ince 
damarlara kadar. 

Camdan adamın vücudünü sey
retmek için. içinde bulunduğu oda
nın elekLrikleri söndürülür. Sonra 
diğer bir elektrik düğmesine bası · 
lınca camden adamın vücudünün i
çerisi birdenbire aydınlaşır. 

Camdan adamı böyle gören kim
senin tabii olarak hatırına gelen ilk 
sual şudur: Acaba bunu nasıl yap
mışlar? Camdan bir şişe, bir vazo, 
bir hokka ve saire yapılabilir, fakat 
bir insan vücudüniin her tarafını 
gösterecek surette cama şekil ver · 
rnek mümkün miidür? 

Bu suale cevab vermek için her 
şeyden evvel haber verelim ki Cam
dan adam hakikaten camdan yapıl-

rnış değildir. Ona camdan adam 
denilmesi vücudünün tıpkı cam gi
bi şeffaf olmasındandır. Camdnn 
adamın vücudünü teşkil eden mad
denin esası sellülozik bir cisimdir ki 
adına (sellon) denilir. Sellon öyle 
bir maddedir ki kaynar halde olan 
suyun buharına tutulunca hamm 
gibi yumuşar, o zaman elle sıkıla
rak bu maddeye istenilen şekli ver
mek mümkün olur. Fakat kaynar 
su buharından çekildikten soma 
tekrar hu madde katılaşır. Tıpkı 
cam gibi sert ve ayni zamanda şef· 
faf bir hal alır. 

Zannederiz ki sellon denilen 
maddenin bu evsafı malum olduk
tan sonra camdan adamın da nasıl 
yapılmış olduğu kolayca anlaşılmış 
olur. 

Camdan adamın viicndünün İce
risi boştur. Bu boşluğa, yukarda 
işaret ettiğimiz gibi adaleden maada 
olan azamız, yani kemiklerin teşkil 
ettiği iskelet. mide ve bağırsaklar. 
c:iğerler. kalb, damarlar, sinirler 

ve saire konmuştur. Fakat bütün 
bu muhtelif azayı hep birden gö:· 
mek müşkül olduğundan dahili U· 

zuvltı.rdan her biri ayrı ayrı elektrik 
ampullerine bağlanmıştır. Mide, 
bağırsaklar, yahud ciğerler gibi 
muhtelif azadan hangisi görülmek 
arzu edilirse yalnız ona mahsus olan 
düğmeye basılarak vücudiin o kıs
mı aydınlatılır. Sonra dahili aza 
biribirine karışık bir şekilde oldu • 
ğundan görmeyi kolaylaştırmak için 
renkli elektrik ziyasından istifade 
olunmuştur: Damarları gösteren 
elektrik ziyası pembedir; 5ıinirleri 
gösteren elektrik ziyası da sarı-
dır .. . ilfıh. • 

Fakat camdan adamın marifeti bu
rada da kalmaz. l'v1idesine atılan ye
meğin burada nasıl hazmolunduğunu 
nasıl bağırsaklara geçtiğini, hazmo· 
lan maddelerin kana geçmezden ev
vel ne gibi tahavvülata tabi olduğu· 
nu da herkese gösterir. Bu itibarla 
(Camdan nı-lam) hakikaten fennin 
bir harikasıdır. ' 

Aradan takriben bir saat 
mi, ti, ki Süzan resim f ırçal?,' 
nun alnına dok1•ndu ve hafı 
seyirle kapıya doV.ru vürii 
e~ikte döndü, Raule bakArak tO' 
nunun ı1cunu oynattı ve kıtı 

- Adiyö! 
Raul, sa,ırmı,Ştı; ressalll 

kanlının, adeta nut!t·t tul 
tu bu cür'et karst~ıııde. ! 

~ ~ Jf. 

Aradan daha bir saat leÇ 
de, çocuk bir garson, el.inci• 
tepsi ile göründü. Tepsıde. 
türlü yeşil zerzevatla etrafı~ 
çevre bir tavuk kızartması ~ 
nuyordu. Çocuk garson, oflJ • 
da!si beya7. örtüyü rna1:anıll ife 
ne yaydı. Sofrayı, - bir f Y 
rap kovma~ı da unutma 
hazırladı. Bol ekmek. sobn~ 
ralar ve sonra da şöyle 11 

- Bunları, vi-za·vi otlJl'S 
(Sonu: 10 uncıt saY" .. - ....... -.... 
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Ebu Ali Sina Hikayesi 
• 
Ibni Sina Semerkant'te 

• 

yaşıyor! 
"Bukadar ilmilhikmet sahibi olduk
tan sonra herkes gibi ona ölmek güç 
gelmişti; buna çare gerektir dedi,, 

Ziyaettin Seyit Yahya, dehası 
Önünde eğildiği lbni Sinayı asıl 
ölüme bir çare bulmakla üstün 
aöıtermek iıtemit olacak ki 
(Belh) li bir seyyah dervite atfe
derek kitabını tu rivayetle bitiri-
Yor: 1 

"Ebu Ali Sina yine Buhara di-
1 
~ 

Yarına varıp Semerkant tehrinde, ~ 
(Tikayn) derler bir tehirdir ki, ., 
Semerkandin sağ yanında iki ta -
ne tak kurmuttur ki, renkli mer -
rnerlerle fÖyle parlak ve yüksek -
~İr ki Rüstemin yayınaan çıkan 
•ır ok alt yarısına yetİfmez ve bir u 
S:an kut bütün bir gün havaya uç
ıa üstünden atamaz ve bu takla -
tın ikisi arası bir genit meydandır 
ki ortasından kıyısına ok erişmez. 
C? dairede bir medrese bina etmiş 
tır .ki gökler gibi yedi tabaka, Rer 
le.bakada birçok höcreler ... Ciirn
.leai 360 höcre vazolunmut ki içi 
dıtı hep ki.ti lacivert ile süslü. Her 
birinde kırkar ellişer talebe. Ebu 
Ali Sina bu medresede nice ders 
takrir etti ve her ilimden dersiam 
olup bütün dünyaya namütan yü
rüttü. Ömrü 70 i geçtikten sonra 
hu kadıu ilim ve hikmet sahibi o
lup herkes gibi ölüme uğramak 
kati güç geldi. "Elbette buna bir 
~re gerektir deyip çok t~tebbii et 
ti. Nihayet tuna karar verdi: Bu 
beyne tnkayn dedikleri medrese
nin duvzn·ına bitisik (Mizar ha -
lııann) denen dokuz kubbeli bir 
hamam V:lrdı . Bunu tamir edip 
kubbelerine yedi seyyare kartılığı 
Yedi cam koydu ve hikmet ile öy
~e dir.di ki o yıldızlarda olan tesir 
~ ~u camlarda vardı. Bir de ye

r]; ~iıse içinde yedi türlü şrörülme
l'll' '11 bir yağ terkip etti ki insana 
~.:' ~'ersin ve hayatı artırsın. 

lhni Sina bu hamamın içinde 
leendi kametine ve her uzvuna gö
~ bir kalıp yaptırdı. Başka ne le
~"7rm varsa onları gördü. Bağdat
ta seyahatte kendisi ile beraber 
bulunan bir talebesi vardı. Hik -
l>let, heyet, hendese, kimya, sim
h, ihfadan çok fey öğrenmit, it 
t~tına gelmitti. Adına Ca.mas he-
ırn derlerdi, mertebesini doldur

lbuıtu. Baıka talebelerinin habe
tj olmadan Camaaı çağırıp bu ha
j•rlığın ashnı f aslrnı kendisine an
t'ttı. Öğretilecekleri öğretti ve 
~n ölünce ~ld.ü~üm~ kimseye .söy 
eıııe, cesedımı de ıoyle et, böyle 
~tle ... !,, diye geregi gibi ısmarla -
dı. 

demeye başladı! Bir titenin daha 
döküln;es.in.i bekliyordu ki yine 
evvelkı gıbı hayat sahibi olup a -
yağa ·kalksın ve kıyamete kadar 
baki kalsın ! 

Bu camların her biri dediğimiz 
gibi bir yıldız tesirinde idi, kırkar 
günde bedeni bir türlü terbiye e· 
derdi; nası) ki ana rahminde de 
40 gün bir yıldız hizmet edip iı -
tidat veriyorsa bu caınlar da o 
hizmeti yapıyordu. 

Camas hekim, gördü ki Ebu 
Ali Sina canlanıyor. Önceleri bu 
ite inanmıyordu; bir kere göre -
lim, olur mu? diye işe ba,lamı,tı. 
Gördü ki oluyor; hatırına bu gel
di ki timdi Ebu Ali Sina yine es · 
kisi gibi hayat bulur kalkarsa dün· 
ya durdukça lam izzet ve tam 9öh 
retle alemi tutar, bizim ilim ve 
hikmette onun derecesine varma· 
mız ihtimali yoktur. Benim de 
namutanım olsun, bana da rağbet 
olunsun, o varken bana kimse rağ 
bet etmez. Hemen layık budur ki 
bunu bu hali üzere bırakıp gide -
yim. O nöbetini savdı. Biz de bu 
fani dünyada birkaç gün nöbeti -
mizi sürelim; her ne kadarsa bir 
bir görelim, deyip yedinci tifeyi 
lafa çaldı ve o kubbeyi (ihfa) 
ya çekti. E~u Ali Sinayı o hal µ
zere tcr!cedıp gitti. Ama (biraz! 
biraz!) sesi yine dısarıdan duyu
luyordu; herkes işitip ,aşıyordu. 

lşte o zamandan bugüne kadar 
herkesten bir türlü ıöz ititilir. An
cak, seyyah Belhli dede şöyle ri -
vayet ederdi ki: Adı geçen mizar 
hamamı timdi mamurdur. Seya -
hatim sırasında Sernerkande uğ
radım. Bir sahur vakti o hamama 
vardım baktım, bir halvet için -
den (biraz! biraz!) sesi itilip hay 
Ji zaman dinledim. Hamamda 

' Artistlerin vücutlarını muayene ediyoruz 

En uzun boylu v~ ince belli 
artist kim? 
göğüslü ve boyuna göre en Mae West en geniş 

,olmakla iki kere rekor 

• 
şışman 

M. Dietrich, 
kırıyor. - En geniş 

en büyük ayaklısı da ... 
kalçaıısı 

Artistlerin bov1an. sıkletleri, gö
ğiis ve yapı genişİikleri nedir? 

lltınları lıerke- merak eıler. 
kat sinemanın hernz perıleı.i iiz~rin-' . 
de hunu iyie·e anlamak kahil tlc~il-
dir. Çiinkii, ~iyilcn e1hi~c ve ı~ık tev
~iatr gihi şeyler boyları ,·e vünulu ol
ıhı~undan haı-ka türlii ucisterir. 

• -O ) rı 

Rnnnn İ'ı,:İn, huracla size en nw~ 
lınr kaılm artiı-tlcrin hoylarını. sık
letlerini ,·e el iğ er ölc.;iilerini hi r 1 i~tı• 
halinde Ycrİ)oruz. Ru li;;tc)İ ho) ;,,ı· 
rasma giire yaptık: 

Ka\" Franı·i : hm 1.70: 'ıklct !l6: 
ayakka.l11 37: hel 69, ı;<iğii~ 87.:l kal
ça 97, Jean Muir: hoy 1,70. ı::ıkl<•t 
!l7.5, a' akk:ıhı 42, hel 67. gii~ii" 86. 
kalra 88.5. Gr. Garlıo: lııw l.67 . .;ık
let 56. avakk:ıhı 41. hcl .67. gii~ib 
88.5. kalÇa 97. Maıl. Garoll: ho) 1.67. 
sıklı-.t :l;i. avakkahı 41. lwl 69, ~iiğii~ 
89.!l. kalı:a '<>ı, Gin~n RogPrs: hoy 
1.65. ~iklct 52. ayakkahı :w, hcl 61. 40 rıı111u11·n owılı:l.:al>ı ifr. .Tan Mııre 

yalda~m; Jlarletı Ditrih 

kalça 98.5, C. Loınharıl: hoy 1.62, 
• siklet :l0,5, a' akkahı No. 38. bel 62.5 

gii~ii · 87.!l. k~lça 88.5, ;\lae V cst: boy 
1.62, ~iki et :>o,5, a~ akkahı No. 38. 

1,62 boy 56.:> .~rhlt'tt<' Mey V c~ı 
giiğü,. 87. kalça fl7. J. Mc- Donald: 
hoy 1.61. ~iklet 56. ayakkahı -o. 39. 
h<>l 66. ~iiğii~ 8 ı.:1, ka11::a n.:l. G. 
Cra"fortl: hoy 1.62. ı.ik let ·1 t.5. arnk
kahı No. 37. h(>I 6~. ~ii~ii"' 88,:l. kal
<:a 92. 1\f. Dictriı·lı: l.62 ik1et 5·1. a
~ akkaln No. 40. h<'l 70, ıtii~fo; 9~.;). 

halk çoğalmaya batlayınca ıes ke
sildi! 

Ve bu rivayeti fakir fÖyle isit
timdi ki Camas, yedinci tifeyi dök 
meye götürürken ayağına bir teY 
ilismiş, şişe diişüp kırılmıştı, yağ 
dökülmiiştü. Camaı gördü ki ne -
tice olmadı. Kubbeyi (ihf a) ya çe 
kip cekildi ~itti. Hele herhangisi 
ise Ebu Ali Sinaya hayat nasip ol· 
madı, bu hali ile (biraz! biraz!) 
diyerek kaldı! 

1 ı ,.,.. ..w.. f\'" r::. k 1 9 .ı 5 K 1e ı ~>. goı;u ;.1.1,.>, a ça ~.. . • 
Hephurn: hoy 1.62, iklet 47, ayak
kahı No. :~9, lıel 57. göğii;; 88,5, kal
ça 88:5. S. ~yılney: ho • 1.61. siklet 
:l2 a~ akkahı No. :rn, bel 61. giiğii .... 50. 
kalı;a 50, S. fiiıııon: hoy ] .59. ı:;iklet 
!) 1. ayakkahı No. ~8, hel 66, ;;iiğii~ 
88.;), kalça 1> ı. C. Collıert: hoy 1.59. 
iklct 19, arnkkalıı Xo. 10. hel 66, 

giiğih ~n. kalç:ı fN.5, D. Del Hio: hoy 
l .:l9, ~iklı·t 4').5, :n akkıılıı No. :n.:l, 
lıcl 66, giiğiib 86. k~lça 91, ~Terle O-

1 ,r;:; boyda Cirıcr>r Roc<>r 

lwroıı : hov ].57, iklet 47. a' akJ...abı 
.No. :rn, he·ı 66. giiğüs 82,s: kaİçJ 92. 

Şimdi yukardaki rakamlardan ne· 
tİcP çıkaralım: 

En uzun hoylu yıldız: Kay Fran
cis ile Jean ~luir (l.iO), 

En kr~a hoylu yıldız: l\lerle Ohe
ron (1.57). 

En §İ~man yıldız: (hoyuna naza
ran) ~f ae Vect ( 62 hoy. 56 5 sıklet) ; 
(a~ırlık itiharile) Jean Muir (57 sik
]~t). 

En gcnİf göğiii'l ü yıldız: Mae Vest 
(95,:>). 

En İnce helli yıldız: K. Hepburn 
(57). 

En geniş k'alçah yıldız r Marlene 
Dietri<'h (98,5 ). 

En kiiçük ayaklı yıldız: Joan Crav 
forıl (:37 No.). 

En yüksek ayaklı yıldız: 

Beli ince telakki edilenlerden 
) can Craıı/ord 

::\fuir (42). 
Yukarrlaki rakamlardan bir ntı:ti

re clalıa çıkarahil iriı : 
Dikkat ede<'ek olursak bu me~lıur 

artİ::ıtlerin hoyları, sikletleri nıua)Yen 
rakamlar arai'ında inip çıkıyor. De· 
ıııck ki. artLt tipiniıi hir niinıuncJiği 
trı-hit oltınahilir. Yukardaki rakamla
rın '8 atisi alınma bir artist tipi ~u 
~ekilıfe flit) elana çıkar: 

Boy: l .61: siklet: :>~.J 65, ayakka
hı numarası: 38,:>; bel: 65.:>: göğü! 
87; kalça: 92,5. 

Poliste 

Alacak yiizünden .• 

Vakit eritti. Ebu Ali Sina öl -
~Ü. Camas, hemen vasiyeti üzere, 
liliirnünü gizleyerek cesedi ortaya 
~~~ardı. Bir dibeğe koydu. iyice 
d 0Ydü, ezdi. O kadar ki hamur ol-

'1. Bu hamuru bir kazana koy -
:ı.ı, İyice piıirdi. Biraz su koydu. 

1800 ile· 1900 arasında giyilen elbiseler . Beyoğlunda Kadriler yoku"•tn 
da oturan deniz amelesinden H,.,
lil ile arkadatı Şevki bir" al11cak 
yüzünden kavsra etmislerdir. Sev
ki sustalı ile Halili muh)elif yer • 
!erinden yarala~ı,tır. 

lluze rengine girdi. Hemen ,i -
hlerden birini 1retirip döktü. Bi -
t~ı koyuluk geldi, yahni sekline 
~rdi !Bu yahninin hepsini de götü 
d~ hamam içindeki mermer kalıba 
tı 0lttu, ağzına kadar dol~urdu. Bu 
~~.alıp anlattığımız yedı ~.amdan 
l~t~nin altma koydu .. 4~ gun bek
tıı dı. Kalıptaki yahnı bıraz don -
~ ı.ı,, çiğnemik tekli ba~lamıştı. 
d '1nu da yine bir. camın al.tınav koy 
~ Ye buna da şııelerdekı yagl~r
~ ~ birini döktü, yine kırk gun 
d '·tl .... di. Bn defa taze et teklini al
~!: Sonra bir baıka camın altına 
b?liiriip kırk sıiin bekledi ve yine 
'İlt !İte yağ döktü. Bu defa deri -
~kemiği, kılları ve sair beden 
~ı'ıınıı belirdi. İs artık hayata 
~raıı,tı. Yine bir başkl\ camın al 
~i d'~Ötiirdü, yine fİıelerden biri 
~ e>ktü. Hemen kalıp içindeki 
bL..den harekete gelip hayat ala -
""'tler'ı ·· ··ıd·· ı goru u. 
~li '<ıi< gün tamam olunca, Ebu 

Sina, konutup "biraz, biraz,, 

Yüz senelik bir moda sergisi 
Fransada (Yüz senelik Paris 

kostümleri) adı ile bir eski moda 
sergisi tertip edilmiştir. Bu ser
gide (1800) senesiden 0900) se
nesine kadar giyilen kadın kos -
tümleri gösteren bu moda şekil -
leri arasında çok zarif olanlar bu
lunduğu gibi fevkalade gülünç o
lanları da vardır. Yukarıya bir 
küçük karikatürünü koyduğn -
muz kadın tuvaleti bunlardan bi
ridir ki (1858) senesinde biiyiik 
bir rağbet bulmuştu. Fransızların 
Krinolin (Crinoline) dedikleri hu 
moda esvap ince teller, yahut bü· 
külebitir ağaç çubuklar vasıtasile 
genit bir kafes biçiminde kurula
rak, sonra bu kafesin üstüne kıy -
metli kumaslar geçirilerek yapılır
dı, bu esvabın tam bir daire şek -
Jinde olan etekleri on metre uzun 
luiunda idi. Bu türlü bir esvabı 
giyen kadın tek batına büyük bir 

arabayı itral ederdi. Yanına ikin
ci bir kimsenin oturmaıma imkan 

kalmazdı. Bazan böyle bir esvap 
la arabaya binen' bir kadının etek
leri cf :şarrya tatar, gülünç bir man 
zara arzederdi. Bu moda yüzün
den 1864 senesinde Fransız pa -
pazları bi.iyük bir toplantı yapmış 
lar, kiliselerde halkın ot~nacağı 
sandalyalardan alınan ücret tari -
fesini deği•tirmitlerdi, yani Kri -
nolin giymiş bir kadından üç kiti 
paraııı alınmasına karar vermiş -
lerdi ! 

Yü": senelik moda sergisi hak
kmda yazı yazan bazı Fransız ga
ıeteleri bu eski"Ve ~arip kadın mo 
Jasmcfan bahsederken: 

- B•ına gülrniyelim. Korkarız 
ki yarın moda kralı yeniden Kri
nolini memlekette yaymak kararı 
verir, o vakit bu kararın önüne 
geçecek kimse yoktur. Başa gele
ni çekmeğe mecbur oluruz!,, di -
yorlar • 

Tabibi adli • Bav Nuri Kar"'\n 
vak'a verine gitmit. yarJ\lıyı Be
voğlu hast,.,nesine kaldırlmıştır. 
Şevki yakalanmııtır. 

Merrl;,,er.Jen ,p; .. r-·eJ. ~!~n '-'T
clın - Katine is"":"' de h1r J.r- .ı." 
on sri1n evv"'l ,,..r .. divendP,, ,.1:;~--

rek Balıklı R''"' h'"'•'"'"~·:ne k- 1• 

d•rılmt•h. Katine dün hantfı.ne·'~ 
ölmi.ittür. 

C.,..srdi tahi':li ı-d1i p.,., ı:'ryer 
tarı.fından mun''C"e edil-ı1•. re• 
sedin defnine rdt·~t verilmi~tir. 

Kac"rken trıtulrlrı - C:&r:-ı""
Dtda elhiıe sa•::\n Cemil ;~'1lin..Je 
birisi cli1n yr,...la.n oer•., p:;,.n;.,e 
nin cantııı~ınd-"l yir""i b,.5 liı-111 ~n
rasınr çalnı1<1. karl\.r~<ert tutu1""'·1-t
tur. Cemil dihı akıam üzeri adli
yeye verilmittir. 



1 - IWRUN 24 HAZiRAN 1937 ' 

Kadlrcan KAFLI Tefrika: 82 

Hayatının bu güze~ gününde onun ayrıhk 
acısını bütün kuvvetile hissediyordu 

Umur bey üç gün müddetle taht- 1 Hayatının bu güzel gününde o· Üç bin kişi ile batan on bin ki· 
ta oturdu ve gerek halk mümessil- nun ayrıLk acısını bütün kuvveti- şilik düşman ordularını darmada-
lerinın ve gerek kumandanlarla ak- le hissediyordu. ğın ediyor; birkaç yüz kişinin ba· 
rabalarmm tebriklerini aldı. Bu ha- freninin sözlerinin gerçekten şmda koca fırkalara hücumdan çe 
beri alan kom§U hükümdarlardan da kalbinin derinliklerinden gelip kinmiyordu. Denizde de hazan 
elçiler gelerek hediyeler getiriyorlar, gelmediğini düıünmek bile aklı - bir tek kadırga ile sekiz on kadır-
tehrik ediyorlardı. Bunların arasın- na gelmiyordu. ganın ortasına atılıyor; düşmanı 
da Prenses Liçyanın elçisi iki mek· Birkaç senedenberi üzeri kül - şaşırtan manevralarile canlı bir 
tuh getirdi. Birisi hükümdarlar ara· lenmiş gibi duran, hatta söndüğü kasırga gibi zaferden zafere do -
sındaki resmi dille yazılmış, prens· sanılan eski ateş meğer ki bütün laşıyordu. 
liğin büyük mührü ile mühürlen • şiddet ile yanıp duruyormuş! Piyetro Zeno gene ondan kaç· 
mişti. Diğerinin altında sadece Lic- O yıl içinde Umur Beyin za - tı ve hu sefer artık aldatamadı. 
yanın imzası bulunuyordu ve bir ferlerinden kuvvet alan Karasıoğ- Gifrlos bir daha dayak yedi ve 
yerinde "Size bir imparatorluk bile lu Yahşi Beyle Saruhan ve Mente- haraç vermeğe mecbur oldu. 
azdır. Kalbim her zaman sizinle şe oğulları bütün Adnlardenizini Umur Bey kendisinin geri!erin· 
beraberdir,, diyordu. kasıp kavuyorlardı. Hatta Yahşi de olduğu halde hala Bizans İm -

Umur bey elçiye sordu: Bey Selanik civarına çıkmış, bu - paratorluğunun elinde olan Ala· 
- Prenses Liçya kiminle evlen· raları yağma ederek ancak impa- şehiri de zaptetmek is~':li, bura -

di? ratorun ordusu geldiği zaman ge· YI büyük bir ordu ile kuşattı. 
- Prenses evlenmediler. ri çekilmi,ti. Andronik çoktan pifman olmuı 
- Niçin? Bu sırada papa yirmi ikinci tu. Osman oğlu Orhan Beyle Ka -
- Ülkemizde eşsiz bir hatıra Jan gene bir ehlisalip. toplama - rasi oğullarının tecavüzleri da-

bırakan büyük Aydın hükümda _ ya muvaffak olmuştu. Başlıca a· ha sıklaşmıştı. Umur Be -
rı sanırım ki bunu 1Jenden iyi bi _ mirallerinden biri de Piyetro Ze - yin d o s t 1 u ğ u n u n kıy-
lirler. no olan bu donanma Türkleri mağ metini daha iyi anlıyordu. O ııra· 

• Umur Bey Prenses Liçyaya a· lup ediyor; zayiata uğratıyordu. da 1331 de ölen Andre Kataneo· 
ğır hediyeler gönderdi. Türk hükümdarları Umur Beyi nun yerine Midilli ve Foça sinyo-

lzmire indiği sırada Bizanstan imdada çağırdılar ve ancak o su· ru olan Dominik Kataneo istikla -
iki elçi geldi. Genç hükümdar ne retle müşkül bir vaziyeten kur - lini ilan etmi§, Bizans imparatoru 
onu, ne de getirdikleri hediyeleri tuldular. . da onu yola getirmek için ordu ile 
kabul etti: ' Umur Bey yeniden Tesalva ve Foçaya gelmi§tİ. Fakat hiç bir ıey 

- Hemen dönüp gitsinler, yol< Moraya akınlar yapıyordu. Hatta yapamadı. Saruhan oğlundan im· 

·Büyük Radyo 
müsabakamız 
Müsabakamıza iştirak etmekle 

mükemmel iki radyo sahibi 
olabileceksiniz 

sa hiç dönemezler! sahil şehirlerile kalelerden baska dat İstedi. Gene bir ~ey elde ede-
Bizans İmparatoru Andronikin eski Yunanistanın en rneıhur bir medi. Üstelik Saruhan oğlu Süley R d b k 

düşmanlarla birle§miş olmasını şehri olan ve Mora yarımadasının man Beyle birkaç tanınmış Türk a lJO. m u··sa a am lZ 
bir Türk affedemiyordu. iç taraflarında bulunan (Isparta = ailesinin çocukları F oçalılara esir 

Elçilerden biri, dönmeye razı Mistra) yı bile muhasara ediyor - düştüler. 
olmndı. Salabattin Beye sokuldu: du. (Arkası var) na· sıl olacak .. ? 

- Ben imparatorun elçisi deği-
lim. Prens Kantaküzenle Prenses Pazarlıkla Eksiltme llAnı . 

İr~~:~:~::-;:tluktan halise. istatistik Genel Direktörlüğü Eksiltme rarSıuıtı okuyu~uz. Daha fazla izahat aımıı" 
dıyordu. freninin mektubu çok in· • .. .. • h '} K • d 1 f '' · ız' h M • •• 

1 i d ' · 1 Ü t 
ce kırmızı deri üzerine altın yal - ve 1 a e omısyonun an: s ersen ergun arem ze m rncaa 
dızla yazılmı§h. Bizans siyaseti - d bl il • 1 
nl• h J k d"I . . il 18.6.937 tarihinde kapalı zarfla ekı:ilmeye çıkarılmış olan 35-38 formadan e e rsı n z n er nası sa en ı erının e e - . . . . . . •. 
rinde 'olmıyarak hazan sapıttı _ ibaret Bele.diyeler istatistiği ile 5-7 forma tah~n olunan hususı ıdareler ısta~ıstıgı 
ğından, dostluklarının pek kuv . için teklif edilen fiat haddi layıkın.da gC:rülmedığinden bunlar pazarlıkla eksıltn~e· 
vctli olduğundan, ayrılığın uzun ye çıkarılmıştır. . 
sürmesi dolayısile hasretlerinden 1 - Her iki eserin 16 sahifahk b~~ıer forması için 40 lira bodel tahmın olun-
bahsettikten sonra "Siı. hakikat - muştur. 
te imparatorlardan daha üstünsü • 2 - Pazarlıkla eksiltme ve ihale 12 Temmuz 937 Pazartesi gi.lnü saat 14,5 ~a 
nüz ve kalbim ölünceye kadar si· Umum Mı:idürlük binasında toplanac"lk olan komisyonda yapılacaktır. 
zinle beraberdir,, deniliyordu. 3 - Eksiltmeye ~ctirak edeceklerin 1800 lira üzerinden 'le: 7,5 nisbctinde 

Benli Ayşenin gözlerinden gün teminat vesikası vermeleri lazımdır. (1695) (3592) 
lerdenberi sevinç yaşları sızıyor; 
Umur Beyin muvaffakıyeti için 
dua ediyordu. O da kalbinin her 
an Umur Beyle beraber olduğunu 
hissediyor; fakat bunu ne söyleye 
biliyor, ne de yazabiliyordu. Hal· 
buki bunları yapmış olsa bile U -
mur Beyin hisleri üzerinde devam 
lı hiçbir tesir yapmıyacağma şüp· 
he yoktu. O, yalnız Prenses lre -
ninin yazılarını harf harf okuyor; 
hatta bu harflerin arkalarında baş 
ka manalar varmış gibi her biri -

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 111 emmuz 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 

nin üzerinde duruyordu. ikramiyelerle ( 20.000 

liralık 12.000, 10.000, 

ve 10.000) liralık 
Prenses lreni gözlerinin önü -

ne geliyordu. iki adet mükafat vardır. 

Jandarma Genel 
Komisyonundan: 

Komutanlığı Ankara satınalma 

Aşağıda cins ve miktan yazılı eşya ve malzeme hizalarında gösterilen tarihlerde eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bunlara aid şartı:ameler Komisyondan parasız alınabilir. Eksiltmeye girmek istiyenlerin teminat makbuz veya banka 
mektupları ile vesikalarını vaktinde komisyona vermiş olmaları. ( 1691) ( 3 585) 

Cinsi Milctan Beherinin İlk temi- Alım şekli Şartname İhale tarihi 
fiatı , natı 

A - Ekmek Torbası 3787 Tane 110 Kr. 326,63 Lira 
Yem Torbası 10477 Tane 60 Kr. 471.47 Lira 
Sünger 2808 Tane 40 Kr. 84.24 Lira 

B - Monta Çivisi 600 Kilo 24000 Kr. Tutarı 
Monta Çivisi 400 Kilo 16000 Kr. Tutan 
Ağaç çivisi 800 Ka:ı~al56000 Kr. Tutan 
Ağaç çivi 100 Kangal 7000 Kr. Tutarı 
Kabara çivisi 2000 Kib 72000 Kr. Tutan 
Üç katlı keten ipliği 150 Kilo 82500 Kr. Tutarı 
Dokuz katlı keten ipliği 100 Kilo 51000 Kr. 
On katlı keten ipliği 100 }{ilo SOOOO Kr. 
Sustah kapsül 5000 çif: 7000 Kr. 
Nalça 20000 çift 70000 Kr. 

4865.00 Lira 364.88 Lira 

bedeli 

Açık eksiltme O 10.7.937 Cumartesi SA. 10 
Kapalr zari O 14.7.937 Çar amba Sa. 10 
Acık eksiltme 

~ . O 14.7.937 Çarşamba Sa. 15 

Açık eksiltme 12.7.937 Pazartesi Sa. JS 

Bir müddettir kuponlarını koyduğumu_z radyo müsabakasının zamanı 
yaklaşmıştır. Junun için müsabakanın nasıl yapılacağını . etrafile bildiri • 
yoruz. 

M :.isabakaya radyocular da iştirak edebilirler. 

1 -

2-

4 -

s -

6 -

RADYOCULARIN iŞTiRAK ŞARTLARI 

Müıtabaka Avrupa ve Amerika sistemi makineler olmak üzere ikİ 
esas üzedne tertip edilmiştir. 

Müsabakaya her kuvvet ve modeldeki makineler i!ltirak edebilir. 
Müsabakaya i~tirake çağıı ılan ve bunlardan iştiraki kabul edenle· 
rin adları önceden ilan edilir. Radyo acentelerine mektuplar gön· 
derilmiştir isimleri unutulan müesseseler tafsilat alabilirler, iştirlil< 
edenlerle iştirak etmek için müracaat edecek firmaları peyderpe)' 
bildireceğiz. 

M asabakaya iştir:ik edecek radyoları memleketin tanınmış müts' 
hassıslarının iştirak edeceği bir fen heyetinin muayene ve tecrübesi· 
ne arzolunacaktır. 

Müsabakaya girecek radyolardan Avrupa ve Amerika makinete· 
rinden ayrı ayrı birer birinci tefrik olunacak ve birinci gelen Uii11 

edılecektir. 

Müsabakada birinci gelen radyolardan bireri satın alınacak ve okı.ı· 

yucular müsabakasında birinci gelenlere hediye edilecektir. 

OKUYUCULARIMIZIN iŞTiRAK ŞARTLARI 

1 - KURUN Gazetesile neşretmekte olduğumuz kuponlar 120 oluncll• 
en son on beş gün içinde, aşağıda istediğimiz malumatın yazılı ol· 
duğu bir kağıt ile birlikte bize gönderilmiş olacaktır on altıncı güJ' 
gelecek mektuplar müsabakaya iştirak ettirilmez. 

2 - Okuyucularımızın biriktirdiği yüz yirmi adetten ibaret tam bir ta• 
kım kuponla tercih edilecek Avrupa ve Amerika radyoları içiıt 
yalnız birisine iştirak olunabilir ... Her iki radyt.. makinesine ait ıııU· 
sabakaya girmek için iki talom kupon göndermek lazımdır. 

3 - Kuponlarla gönderilecek kağıtta şu malGmat • bulunmalıdır: 
A - Tercih etmekte olduğunuz markanın modeli. 
B - Senesi. 
C - Lamba adedi 
D - Kendi adresiniz. 
E - Markanın ismi. 
4 - Müddeti içinde gelen cevaplar tasnif edilecek hangi markalar rat 

la rey alırsa o markayı intihap eden okuyucular arasında iki biriııc 
ayrılacaktır, birine bir Avrupa diğerin~ de bir Amerika radyo 111ll' 

kinesi hediye eçlilecektir. 

Eksik kuponlarınızı gazetemiz ldareslnden 
tedarik edeblllrslnlz 

Kuponları biriktirmeği ihmal etmeyiniz. 
VAKiT Propağanda Servisi 

cı.:.wımrnıll~lfflllntt~l!Uftlll~llantnııııııUllUUUuıuırıtıtlllllııtlll!l1ltllllllllıtuuıı11lllllllnııl 



SATILIK, KiRALIK 
Müteferrik ve 

EV, ARSA, 
saire 

SATILIK KAGiR HANE 
4 - Beyo~lunda lstlklll caddeıtne ya· 

kın Bekar sokağında 10 numaralı 
9 odalı bahçeli ve ayrıca çamaşır· 
lıfı ve çamaşırlıftnda iki odayı hı 
vi ki&ir hane utılıktır. 

SATILIK KAGiR HANE 
S - Çemberlitaşta Peykhane caddesin· 

de kagir 18-20 odalı iki kapılı dört 
katlı apartnnaa tertibine clftriıli 

<te hali hazırda dahi müfrez dairele
ri havi kagir hane çok ucuz satı • 

lrktır. 
IATILIK MOFREZ ARSALAR 
11 - Maltepe ile Bostancı arasındaki 

KUçUkyah lıtaayonu lttlulinde 17 
parça mUfrea ıraa tamamı 20.000 
ırıın fiatlar uygundur. 

SATILIK APARTIMAN 

YOZOK TAŞI GiBi KIYMETLi 
ARSA 

32-Pangaltı civarında ıki yU.z kü
sur a~ın arsa maktuan 1200 li· 
raya satılıktır. Tafailit almak 
iatiyenlerin Serviıı~ mUra
caatlan. 

33 - Arı kovanı bulundu bqka mil· 
racaat edilmemesl'i> 

Yakıt Prop86anda. servis.i 
GENÇ BiR BAY AN lŞ ARIYOR 
34 - Ortaokuldan mezun ~nç bir ba. 

yan iş arıyoı: muhasebe, riyaziye 
ve daktiloL ~şleri yapabilir. Ar.zu 
edenler,in Servisimize mUracaat. 
lan. 

BiR BAY AN iŞ ARIYOR 
35 - 20 yaı:;mda bir bayan yazı ve he

sab 1şleri arıyor. Arzu edenlerin 
Serviajmize müracaatları. 

SATILIK APARTIMAN ARANIYOR 

BORSA 
a:s. a. 037 

n :, .... )llcla ltaftUJ olıuı&u, bl 
,... ....... ıöı.Jel'dlı. Kalr•m.l&• 
IB& 1J de ııapa.ru, .aut fl,yaUıı.rı ın. 

PARALAR 
• Sterlh:ı 628- Pezeta 

Dolar l!7,- • lıılarlr 51,-
•Frank ll4- • ZloU 23 -
Uret ı2:ı- •P9Gco Z-
lıelçikal't ~-

...., 
ıt-

DraJuııd 23- • Dbla.r u2 -
bl'iÇ1'8 Fr ..ı7j, - Ten 

•1.AYa 23 - ·KJ'OD~ 8IJ -
nortıı 68.- •AJtm 106.i -

• KrqoÇek. 8-i- •Banknot 25G 
• ŞlllD Avua 2360 

ÇEKLE il 
• L;ODClJ'a G27 • V\7UA H96:'J 
• NeyYor• 0,7871 • lladr1<' 13 875:; 
• PaJ18 ti Gs:;o • Berltıı U.\670 
• llll&ao 14. 98-iO • V&rfOYa 4,1610 
• 8rU1ıMI iG7 •Buda~ 30075 
•Atına !>71610 • euıaee 101 on:; 
• OelıH'l'I 34ın-i • Betgno 3U:> 
• 8otya 6389:>8 • Yolrohamaı 2 i4 
• Amster<Sam U320 •MGallen ti0:.!2:> 

l4 - Arnavutköyle Bebek arasında 
sokak içinde ve içinde dal ıuyu 
bulunan iki daireli ! ve dört oda • 
lt hamamı havi apartıman satrhk· 
tır. Son fiyat 5000 liradır. lstek • 
lilerln ıerviıimize mUracaatlan. 

36-Taksim, Cihangir, Maçka taraf· 1---------------•Praa 2'J.62i;) •8tnkbolm 3,0033 

~ATILIK KAGiR KONAK 
16 - Nişantaımda birinci sokakta on 

bet odalı Marmara, Boğaza, lh· 
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyüne 
kadar nezareti fevkaladesi ve a· 
partıman tarzdıda taksimatlı, ha· 
vagazı terkos, elektrik tesisatını ve 
vasi bahçeyi havi k!gir konak mak 
tuan 17000 liraya satılıktır. Talip 
olanların servisimize mOracaatlan. 

SATILIK EV ARANIYR 

larında deniz nezareti olmak gar. 
tile on on be§ bin lira araamda 
yeni yapı ve konforlu apartıman 
aranıyor satmak istiyenlerin 

37 - '.Arnavutköy civarınd:ı denize alt· 
JJlı§ adım mesafede 9 ili on bw 
metre murabbaı arsa satılıktır. 

Depo, apartıman, otel inşasına 
çok müsaittir ve fiyatı çok elve. 
rlşlidir. İsteklilerin Servisimize. 

MÜFREZ ARSALAR 
38-Çengelköyünde sahilde satılık 

müfrez arsalar mevcuttur. 
Taliplerin Servisimize müracaat.. 
lan. 

JŞ ARIYOR 
39 - Ortamektepten mezun bir TUrk 

ESHAM 
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il il 
.... BUNDAN l30YlE MUNı:!ASIRAN 

,,~ERLODENT" ~UlLAıNINI 2, 
I 

DIŞ MACUNLARININ 
I 1. I 1 /f 

E N 1 V I S.I D 1 R .. ' 1 

ODEnT 20 - Fener yolundan lloetancıya kadar 
olan sahada 3 - 4 odalı bahçeli 
mazbut satılık bir ev aranıyor. Sat
mak isteyenlerin aon fiyat ve eve 
dair izalıatlarile servisimize mlira • 
caatlan. 

genci 20-30 lira ücretle bir ti· ı-ııı-----..----..----.. --------------"!'----------
~J\TILJK YALI ARSASI 
24 - 'Osküdarda Şemsipaıa nam ma· 

halde Direkli yalı anası namfü 
maruf iki bin bet yüz metre mu· 
rabbamı mütecaviz ve kırk met· 
reden fazla aahili bulUJlan bir ar· 
H derunundaki kö~kle Yeyahad 
ayn ayn satılıktır. G8rmek için 
VAKIT Propaganda servisine 
müracaat. 

cart milesse!!ede çalı§mak isti-
yor. İtibari kefalet verebiiir. İs· 
tiyenlcrin Serviaimi7.e müracaat
lan. 

MUHASiP 
40 ......: Ticari muhasebe malOmatı olan 

bir genç her türlü yuı ve muha· 
sebe itlerinde çalıtmak üı:ere it a· 
nyor. 

İsteyenlerin servisimize müra· 
caatları. 

VIYANALI MOREBBIYE 

T • Perıembe CUMA akvam ı4 Haziran _5 Haziran 
=====~ 15 R. Ahır 16 R. Ahır 

Gl1D dotuf'.J 
Gl1D babfı 

Yılm geçe g1lnler1 
Yılm kalan ıroıııert 

429 430 
19.4!\ 19 45 
3,00 3,00 

12.16 12 I 6 
16,17 16.17 
19,45 19 45 
2T.49 2L49 
2.09 S,09 
175 176 
T90 I 89 

SATILIK OTOMOBiL 200 URA 
29-Takside çalışır, husust için çok 

41 - Viyanah ve diplomalı bir müreb· ---------------

elverişli az benzin serfeder, his.. 

tikleri iyi bir halde. 

Karaköyde Şal benzin deposurıa 

müracaat. "V. P. 1458,, 

11ULUNMAZ FIRSAT 
31 _ Şişli ile Bomonti arasında çok 

itinalı yapılmış sekiz odalı mo· 
dern ve kübik kargir ev satılık. 
tır ve bahçesi çok muntaznmdır. 
Arzu edenlerin Servisimize mü· 
racaatıarı. 

biye iyi bir aile nezdinde çocuk 
bakımı için iş arayor. Arzu eden
lerin Vakıt Propaganda serviı'ine 
müracaatları. (V. P. 1540) 

iŞ ARAYOR 
42 - Şirket veya müesseselerde oda· 

cılık istiyorum. ilk tahsilimi bi -
tirdim. Eski sigorta şirketinde ça· 
lrştığıma dair elimde bonservisim 
vardır. 

43 - Orta tahsilli ve bulıarcaıian ter 
cüıneye muktedir i>ir Bsy iş ara 
yor. Servisimize mürac3at. 

Bunlan almak veya satmak istiycnlcrin ve bu itlerle alakadar olanların 
t~ara caddesinde VAKIT Yurdunda VAKiT Propaganda servisine müracaat-

Mühim kolayhklar 
~ıağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç • Bir Kart 

. Günlôk =-"""'\· 

[ R~!?!=O===='· 
ÖOLE ~EŞRlYATI: 

Saat 12,30 PlA.kJa TUrk muslldsl. 12,!"0 

Havadlı. 13,05 Muhtelit plAk neoriyatı. 14 Ot 

Son. 
AKŞAM: NEŞRiYATI: 

18,30 PH\kla dans !llURiklsl. l 9,30 Spm 

mUsahabelerl E§t'el Şefik tarafından 2C: OC 

Sadi ve arkadaoıarı tarafından TUrk musl • 

kisi ve b&lk oarkıları. 20,30 Ömer Rıza tA • 

rafından arapça ıöylev. 20,45 Sa!lye ve u
kada,ıan tarafından Türk musiklırl ve ııaU 

şarkılıırı (Saat ayan). 21,15 ork.-~tra. 

Sattt 22,15 Ajans ve borsa haberleri V'l 

ertesi gllnUn programı. 23,30 Pllkla sololu 

opera ve operet parçaları. 23,00 Son. !arı olanlar. 
~ir Telefon 
~ir mektup 

Bir at;laın göndererek 
veya bizzat gelerek 

temas etmelidirler. 
ıerviıimizlc ----------------

VAKiT 
,, 

PROPAGANDA 
SERVİSİ 

5 _ Otomobil almak satmak veya it 
letmek istiyenler. 

1 
Suadiye Plaj~ 

Sinemasında 

_ Montekarlo 6ecelerJ 

Okuyuculamruza hizmet olmak Ü· 

tere aşağıdaki hususlarda kendilerine 
~ını olacak kolaylıkları kendileri gibi 
1: lllfJnüp halledecek, işlerini görecek • 
'it: 

6 - Radyo almak satmak veya tamir 
1!!"'9-

ettirmek istiyenler. KURUN 
ABONE T ARiFESi 

l 
' Mobilya, eıya vesaire satmak ve-

h almak istiyenler, 

~ ~ Katip, muhasip, hizmetçi, aşçı, iıçi 
~t1Yenler ve bu hizmetlere talip olan• 

t, 

a 
~ ..... kiralık, satılık ev, apartıman, dük· 
~ n, nıağaza arayanlar. Kiralamak, ki· 

1• >'a vermek. Almak veya satmak is • 
1l'cnler ' . 1tt'" l>era vermek veya almak iıtiyen· 

' 

7 - Tercüme ettirmek veya tercilme-
ler yapmak istiyenler bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre
bilmeleri için (VAKiT PROPAGAN . 
DA SERViSi) nde bu işlerle meıgul 

olmak üzere aynca bir büro vücuda ge
tirmiıtir. 
Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır. · 
maz. • 

Vakit Propaianda Servisi 
Vakit Yurdu Ankara Cad. latanbul 

Poata kutuıu 46 Telcinn 24370 
Telgıraf: Propagand• Vakıt 

A~hk 

s il~ lık 

8 aylık 
YıUık 

11...Wket 
lflııde 

93 
%60 
47:1 
900 

ltılaıdeket 

clqınd11 

155 K"" 
-t2> Krt-
8~0 Krt· 

1600 Kr,. 

Tarl!cslnden Balkan bl rllğt 1çln ayda otuz 
kunıt dUşUIUr. Posta birliğine glrmlyPn 

yerlere ayda )'etmiş beşer kuruş 
sammedUlr. 

hrldyeal• wr ,_.. me"""'* 
KnllUN• alMlae yaadır 

Adrea değiıUrme Uc~tl 25 k\Jnıştur. 

1 LAN 

Edremit kaymakamhğından: 
1 - Eksiltmeye konulan i§: Edremit civarındaki Bostancı ılıca binas 

y eniden inşası. 
2 - Ke§if bedeli: Keıif bedeli 997 3 lira 50 kuru§tur. 
3 - Bu işe ait şartnameler ve ev rak: 

A - Eksiltme §artnamesi. 
:B - Mukavele projesi. 

C - Fenni şartname. 
D - Hususi sartname. 
E - Mttraj ve lıuliaai ke§ife cet 
pcojtler. 

.t~tyenlcr bu prtname ve diğer ~vrakı ~dren.it nyrMkamlığından g 
reb&'Jir1cr. 

4 - Eksiltme 28-G- 937 pazartesi günü saat 15 de Edremit kaymak 
tık dairesinde yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı :zarf usulilc tlir. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 748 lira muvakkat temi 
\'ermesi ve bundan ba§ka aşa ğıdaki vesikaları hamil olup göstermesi laıımdı 

A - Ticaret odasına kayıtlı bulun 
ğuna dair vesika. 
B - Bu gibi inşaatı yapabilecek fe 
iktidarı bulunduğuna veya evıafı 

gösterecekleri inpat ustabaşının naf 
dan veya sair fen heyetlerinden al 
ehliyet veısikalın. 

7 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yaı:ılı saatten bir saat 
veline kadar Edremit kaymak;ımhğı dairesine getirilerek eksiltme komisyonu 
isliğine makbuz mukabilinde vtr«ektir •. 

Posta ile gönderikcek mektupların nihayet 3 iincü madd:dc yazılı ua 
kadar gelmiş olmasını ve dıı zarfların mühiirmumu ile iyice kapatılmı1 olm 
sı laı.undır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

lstanbul ~elediyesi ilanları 
• 

Litre 
1000 Emrazı Zühreviye 

7 5000 Ccrrahpap H'ıtahancsi 
ı.soo Zeynep Kamil .., ,, 

64000 Haseki .. 
21900 Beyoğlu 

163400 

Hastahanelere lüzumu olan Pasti;.-ize ıüt kapalı zarfla eksiltmeye ko 
muıtur. Bir litre süte IS kuruı fiat t;\~min olunmuıtur. Eksiltme 5 Tem 
S37 Pazartesi cünü aut 15 de Diimi 'Encümende yapılacaktır. Şartnamesi 1 
'azım mildürl•:iğünde görülebilir. lıte\:li ler 2490 No. lu kanunda yazılı ves 
ve 1838 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektublyle beraber tekli m 
tuplarını havi kapalı zarflarını yuka:-: .fa yazılı ıünde aut 14 e k2.dar na· 
Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek aarflar kabul olunmaz. 

KIRALIK KAGiR HANE ve 
DUKKAN 

Be;iktaıta Akaretlerde 14, 18, 2Q 
30, 31, 33, 45, 80, 97 numaralı evlerle 
ıs, 19, 20, 21. 24, 28 M. 28, 43 numar.ı!ı 

dükkanlar asık artırma surctile kiraya 

(B.) (3$31) 

verilteellnden iıttklılerh 
g37 puırttal günU ıaat onbc~e kac 
Bıtiktaıta akarttl:rde 54 numarada r 
tevtlli kaymakamhlına mtiracaat eta 
leri (V, N. 22;J02) 
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HAZ 1 A 
STCM 

DE c 
ANTALO .. 

Son Moda Kumaşlarla Ucuz, Şık ve dayanıklı 

YALNIZ GALATADA MEŞHUR 

Elbise Bulacaksınız Mağazasında 
Tediyatla dahi 

s 
HAFTALIK ve AYLIK 

muamele vardar. Telefon 43503 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
19/611937 vaziyeti 

A K T 1 F Lira P ~ S i P 
Kuaı 

Altm aft kllotram 21.013.9111:.29.600.0'29. t ı 
Banlaıot. • • • ,, 15.900.061. -
Uf&klık, • • • ,, .870.872.97 46.370.963.08 

•I 

8erm&J•. • t • • • 

lhtiya.t altçeııl: 

AdJ ve fevkalAde. ı a • ı 2. 105.172.40 

Lira 

11.000.000-

Husus1 • • • • • J)ah!ldekt Mıılıablrler ı 

.986.924.96 4.516.007.7lı 6.621.180. ıo 
:rtırk Uruı: • • )L. .986.924.96,

1 
llartçte.ld malıablrler: 

Alta n!1 kllograı 5.054.471 7.109.521.60 
Altm& tahTllt kabil serbest 
döTtzJer. 26.333.61 

feda vüldek1 Banknotlar: 
DeruhtA edilen evrakı n&kttye 
Kanunun 6 Te 8 inci madd~ 
lerlne terl1k&D hazine taraım. 

Diğer dOvizler ve borçlu 

kllrl.ng bakiyeleri • • • , 
.. dan Y&ki te<ii7 at. 

40.851.620.23 47.987.475.44 ı Deruhte edilen enak:ı na.kUy• 

t 158. 7 48.56.3-

L. 13.496.827-

llazble talı'rlllerh 

karfilitı. L 158.748.56.3-
K&nunun 6 ,.. 8 ine! mad. 
delerine te"f'tlkan H&zinı tan,.. 

Deruhte edilen enala naktiye 1 

tmdım Y&1d ted!yat. - ,. 13.496.827- 145.251.736-
Beaedat eDıldaan 1 

Bulne bonol&n, • • • iL. 4.000:000.-
Tıca.ı1 eenetıer , , , • , . ft,, 32.005.752.53 36.005.752.53 
&ham n Ta.ln1llı cDsdaaı: ı 

l. l"yuıin k&.rJI]tfı eaham •e L.37.497.779.98 
JDerulıte edilen enakl n~ 1 
ftah'rilA.t ltibarl kıymetle ı 

B Serbest eaham •• tah'rillt L. 3.761.517.49 41.259.297.47 
AYaJ:.Bl&r: 1 

Altm ,,. dtinz ll..terla• 1 L. 66.492. -
Tah'rillt Qzertn• L. 7.655.690.74 7.722.182.74 

4.500.000-
11.481.443.13 

baktyea:t. • · • • 1'L 145.25 t. 736-
Kar~ılığı tamamen &ltm oiaru 'j 
tedavüle tlheten •Uedllen rıL. 19.000.000-
Reeskoııt mukabill Ul•eten ted.,,. 9.000.000- J 73.251 .736, -

1 
=d..Uruı He• ... tl 14.033.205.48 
Oö.U Taa.ltbD .. *1 ı 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler •e alacaklı 

kll rtn~ bakiyeleri . , • • . 

Mubt.elll ı t ı t ı 

!L 1.039.15 

~.26.234.477.1l9 26. '235.ıi 17 .14 
106.424. 136.63 

Tekb 

2 Mart 1933 tarihinden lti'b&ru: 
1341.565.77:>.aa ~ekb .14 l .565. 775.35 
t.konto nsddl .)l'Uacle 11 1..2 - Alta n..nut &'ftD.I yll..tdı t ı-ı 

/ 

,. 
1 

·.. ~ .. ;- . . ~ .~ .. ~·. ~ ' : ~ 'l . : '~ ' : • ~ - . ·• t ... : ' -
rkekler 

1 
vaff a 

Güzelliğim asri zamanın 
bir mucizesile 0/o • 50 
nisbetinde a_rtmışlır 

Cildim, hemen ya 
rr ölmü~ bir halde 
Ldi. Buruşmuş, sol
mu~ ve ihtiyarla . 
mıştı. M~amafih 

karakterim henüz 
gençti. Dansı se
viyordum. fakat 
hiç kimse l'>eni dan 
sa davet etmiyor· 
du. Bugüntin er. 
kekleri, gençliği. 

arıyorlar. 

Nihayet bir cilt mütehassısı 

ile istişare ettim. Dedi kı: Cildi. 
min "Biocel.,i cildi teril taze tu
tan kıymetli cevheri • a.talınış • 

tır. Fen, son zamanlarda "Bio
ccl,,i genç hayvanlarda ı;izlen. 

miş cilt hüceyrelerinden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak ol· 
muştur. Tıpkı cildinizin "Biocel,, 

i gibidir .. Bu cevher; şiındi cil
dinizi beslemek ve gençleştirmek 
için matlup nisbct dairesirıde To 

kalon kreminin terkibirıde mev. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve resim!nde gö· 

rüldüğü gibi memnur.lyetbahş 

neticeler elde ettim. S:ınra, bir 

miknatisin çeliği cezbettiği gibi 

cilde son derece yapışma hassa· 
sını veren hususi ve kıymetli 

maddeleri ihtiva eden yeni ve 
gayet ince bir pudra ku~landım. 
Hemen hemen gayrimer'i olup 
sudan, yağmurdan ve tagayyü
ratı havaiyedcn kat'iyyen müte· 
essir olmadığı için banyonuzu a· 
lırken veya sıcak bir salonda 
dansederken terlcseni? bile yü. 
zünüzde sabit kalır. Bu yeni 
pudranın şayanı haret ve ori· 
jinal renkleri vardır. Bu cazip 
keşif pek büyük ve maıi fedakar· 
lıklarla Tokalan müessesesi ta
rafından temin edilmı!itir. Ve 
Tokalan pudrasına karıştırılmış· 
tır. Her yerde Tokalon krcın ve 
pudrasını arayınız. 

Binlerce Tokalan müşterittnden müeuesemize mektup 
yazanlarm müşahedeleri, kendWğinden rıelen ve kıy

metli delillerdir: 

( Krem ve pudralarınızı kullanm.ı-k ıuretile yüzümü. 
zün düz ve pürüzsüz hale geld•ğini gördüm. Bu hal ar 
kadaşlannun bile nnarı dikkatini celbet ti.) _ ... 

M. F.S. M. Buna 

(TokRlon kreminin yüzdeki k:tb:u erkler için çok iati. 
facfeır.ini gör:füm. Bu krem ve eş!İZ' pud1·a!armız sayesin 
de dü?.gÜn ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O. . Fatsa . 
Mcl<tupların e.ıııll:ırı doıyalarımızda saklıdır. 

-- --
Sahlbl. A~W U~ 1'l eşr1ya ı DlrektörU: Retık 


