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Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

I~ Cilt Cüz f1inO 
~Kuponu Kuponu I~ 

1 9 3 7 
r 30 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. 
10 kupona mukabil bir 
cüz 7Yz kuruştur. BAŞMUHARRİRi: AHMET EMiN YALMAN 
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UZAK SARKTA 
Çinliler Harp Cephesine 
Trenler Dolusu Asker ve 
Malzeme Gönderiyorlar 

Tarihi 
Bir Fırsat 

Jlhrnet Ernin YALMAN 
ıa (Vaktiyle ticari sınai Lnkı-
Pların haricinde kaldık z .. -_ 

l'tnı 1~1- • ---da.n te .. LU(. Havacılık inkılabın. 

olur.) Uzak kalmak çok yazık 

A sirl~ca evvel Hint deniz
du. o d er_ınde bir çarpışma ol
"c /\ enızlerde dolaşan Türk 
~~p gemileri, oraları için ta
lcarşııa~tıtabancı bir bayrakla 
len U . ar. Bu bayrağın sahip
ticareti~ t?unıunu dolaşan, şark 
Porteki ıçın Y.eni bir yol açan 
harp ol~ genucileri idi. Arada 
dtiar. u ve Portekizliler kazan-

B ~~rp~~a, Osmanlı tarihinin 
ltn. gelen donum noktasıdir. Şa.rk
o zamanı eşyayı, bilhassa A vrupanm 
tı bahar: ~ddetU bir ihtiyaç saydı
!!" giden v ~ için Beyrut limanı 

Sark ti enedik remileri bir gUn 
.. _ caref 
ııolaşnıak ı, Afdkanrn etnaıncl .. 
b1tıınuştıu •Uretue ucuz bir denizyolu 
tu. ve kervan ticareti sönmüş-

bı ~undan 
ltıJap oıa Bonr.a ~Unyada bir ticari 

defi,u. u. BUtUn dünyanın siması 

~iı bun 
l'a ı:.ıd un haricinde kaldık Asya-to ııı• en bU•": . 

Pra.1t1a "uk cadde artık bizim 
bereketın~rnızdan geQmiyor, bunun 
deıı trıah en ve hareketli kuvvetin
~eırı.ıeke;~rn bulunuyorduk. Koca 
rhi, 8Ö~ ~avası boşanmış bir balon 
il. ıye ve kurumıya yüz tut-

'riearı · 
lltt iııkıı· ~nkıliptan sonra gelen sı-

Yeni 
1000 

Bir Japon 
Kişi Daha 

Büyük Bir 

Bombardımanı Neticesinde 
Öldü, iki . Taraf Arasında 

Harbe intizar Ediliyor 

Mil 
o 10 20 .30 40 50 

Şimali Çindeki harekatı bu haritadan kolayca takip edebiliriz 
' Londra, ı (TAN) - Şimali Çinde 1 dir. Bunun neticesi olarak §U birkaç 
"'Cif>O'l ve çın ıcuweuen arasındaki gün içinde çok mühim çarpışmalar 
Q&[p }ı .. .-..J\.&Ll .)~ .. ; ı.u Dc:Uu"'.1 .. D.. --o- • • • - •• 1.. 1i' ._ 

•• • - ---• •••~ Sl.KAt 
mek uzeredır. Her n: ka~ar Çin or- Japon tayyareleri, geniş mikyasta 
d~lan ilk hamlede agır bir boz~na faaliyet göstererek, Çinin askeri nak 
ugramışlarsa da Japon cephesınde liyatmı felce uğratmak istiyorl 
d ... bozgunluk alametleri belirmiş bu- Nitekim, Japon ke§if tayyareleri ;~ 
lunuyor. mi askeri trenin Pekin - Hankeu 

Bugün alınan en yeni haberlere hattının cenubunda bir noktaya doğ
göre, Şimali Çinde bütün trenler, ru gilti#ini, ve beş trenin de Tien
cepheye taze kuvvetler götürmekte- (Arkası 10 uncuda) 

Ordumuz Manevra Sahasında 

Muhtelif Birliklerimiz 

BELGRAD'DA 3 . ·ı KA YBETTIK 
Galatasaray Bayramı Çok 
Muhteşem Oldu, Fakat 

Admira 4 • 1 Galip Geldi 

~dmira · r.alatcqaray maçından bir enstantane 
Memlekette sporu temelleştiren Ga 

latasaray klübümüz dün 33 üncü yıl
dönUmUnü, bütün İstanbulluların al· 
kışlan arasında, çoit zengin bir spor 
bayramı halinde kutladı. DUn Taksim 
stadyomunda Galatasaraylıları çok 
dinç olarak seyrettik ve bütün müsa
bakalarda olgunluklarını tekrar baş
tan alkışladık. 

Viyanalı Admira takımile Galata· 
sarayın birinci takımı arasındaki fut
bol maçını ise Viyanalı misafirler 4-1 
kazandılar. 
~uuıu .• -- ---·Lı: -.v ucqe'll .uuuu111;1.-

SI Matbuat takımı ile mütekait Gr].a
tasarayhlar arasındaki futbol maçı 
idi ve bunda biz gazeteciler bir gol 
atarak galip olduk. 

Belgradda Türk - Yugoslav milli 
Futbol maçını da 3-1 Yugoslav ta
kımı kazandı. 

BUtUn hu spor hldiselerinin zengin 
tafsilatı spor sayfamızdadır. 

~~~ 
Bir Günde 1 

134 Kişi 

~iin Matbuat takımile oynıyan Galatcuaray mütekaitlm 

27 Sene 
Ji Zindanda 

Kalmış! 

1 >~ Gözleri Kör Olarak 
~lerin a a. Yabancı kaldık. tktısacli 
~ lb.eını nıanasmı anlamıyan nesil
~ çırp eketin sukutuna karşı boş 
~lorı ınduar. GUnün birinde im-

U, Citt·Uk nıirasgılarmm elinde öl-
ı. T k d T 1 Yakalandı 

ra ya a op anıyor ! d:ı::.:: .. ::ı::: . .:::m:::: 
.il Zindandan Çıkarıldı 

• 1 Pariste çıkan Paris • Soir guetesi-. 
.........,, nin Kahireden haber aldığına göre, o

hu 
,Q ~~k Önd~~· .tam~mile yeni 

lhıı kllrdu ruhi~ ~ur~ıye CUmhuriye
~ iııkıı· b Yenı TUrkıye, ticari ve sı-

~ ye nlza.mlarma ayılan hareket 

A 22 sind y 1 k B.. .. • ~eden şehJrliJere karşı mücadele-
yın e apı aca uyuk Geçıt ~ ye devam etmişlerdir. Dün 42 kl. 

&'rıyltı ~ ~· asırlardanberi ihmale 
:e 'Olttu. rnıııe.rini. Türk varlığı içi
b~ı>ayll<: l'~rıh ölçUlerlle göz açıp 
~ ır. ileti~ bır z~man içinde harikalı 

Resm •1 Ç k p I k Ol k ~ şi tram~-ay ve vapurlardan dur-o ar a aca ' madaıı atlamış ve bunlardan pa. 
~ ra cezası almmıştır. Fatih bele- ~ 
~ diye ınmtakasmda da iki kişi, 

l'itıı g.. areketın feyiz dolu netice
>.ıaıi;;nı~e b~şladık. 

~ı'4r. l n ~ıze. ~ir çok gerilikler kal
~urııar U en~ gıdışin projektörlerini 

reırı.ıy zerıne bir tek an içinde r.e-
oı o ruz ~ 
lıtul'ıak hU .: Böyle hareket edecek ı 
~u· llltiı:n tun yaptıklarımız sathi ka
t ı Usuı . çalışma usulümUz, temer
~ltıizi b" UdUr. Srrasile bütün dikka
) ~ ?!'ad: saha ~zerine topluyoruz 
~ ~ı bir tarnamıle yeni bir trcnel, 
llruy0rı:-uh, yeni b"r çalışma usulü 

z. 

~~u . .• 
ha~ le~? kadar sırası henüz ge- ~·~~~~"0·!;. 
~ \racıııttırıye~ hareketlerden biri 
t...e havac 

1 
: Bır müdafaa vasıtası di

"'l'd k l ıgı hi .. h . . b· • 'l'U ç şup esız ihmal et· 
le~ ist dat tklerin. ?avacılıkta büyük Şanlı ve heybetli süvarilerimiz 
\r oıdu'"u ve .kabılıyet sahih! bir mil- . .. . . 
U a. ltıta[~ nu ıddia etmek caizdir. Ha- Ilüyuk Trnkya manevraları ıçın 1 yorlar. Bu ayın 17 f.inde başlıyacak 
~" Un b~rırnızın içinde dünyanın en ordumuz harekete geçmiş bulunu- o~an manevralar 2 gün sonra, yani 19 
a.ı~n'<Ien s havacı ruhu kuruliljuştur. yor . .Muhtelif smıflaı a mensup kıta- agustosta en hevecanh tezahürlerini 

<lt"rı.etı eneye bun h At-·~"" . . . . . yaşıyacaktır. Genelkurmay B k 
\r • erj · un aµ)'w · --..... !arımız. manevra ıçın tahs s edılmış . aş anı 
e,~fliha .. nı ve netlcelcfini go~ " h d t 1 k .. .. .. mızın nezaretlerı altında cereyan e-

1 ' ediy · · I\. sa a a op anma uzere yuru- d k .. ~ S.hıız oruz. 'l" • • .. •• ece olan buyük Trakya manevra, 
et""" b' ne yazık ki b" ı· ::.a.·h y e , l!eçmışlerdır. Motorlu topçula~ tarımı d t .. . c}ıı. " ır • ır ıcan are- ,.. JF - z, os ve muttefık devletler er-
~Ya h lllUnakale vasıtası sifafüe rnfıızla sahra ve dag topçu batarya- k~ h b" h .. tı lt a'Vacııı~ ,. ~ . . anı ar ıye eyetlerının huzurlarile 

8.ldııc. gtna ta.mamile yaban- la.rımızdan manevra emnnı almış o- yapılacaktır. Bu heyetler bu hafta 
18flar, manevra sahasında tecemmu içinde memleketimize gelmiş buluna

(Arkası 10 uncu~a) etmek Uzere hareket halinde bulunu- caklardır. 

~ bosta.nlannı 18.ğrm suyu ile su
-. larken cürmü meşhut halinde 
- yakalanmış ve derhal kanuni ta-

. ~ kibata geçilmiştir. Yine Fatih 
mıntakasmda 2 kişi caddeyi iş. 

~ gal ettiği için, 5 kişi muayene 
,,; cüzdanına sahip olmadığı için, 13 
".: kişi de caddeleri ve sokaklan 
~ kirlettikleri için suçlu olarak ya-
kalanmışlardır. Beyoğluoda da 

~ dün 55 kişi muhtelif belediye suç. 
- lanndao takibata uğramışlardır. 
Beşikt.aşta da 15 kişi yine bele

~ diye suçlarından dolayı ceza gör· 
müşlerdir • 

~ Dün bütün l~1anbulda 850 ka.- ~ 
,,; dar serseri kedi yakalanmıştır. ~ 
ıı:: , ..... ....... "'-'"- ""-'......,"-"'"" .............. ," ..... 

Bugün "TAN" da 
lktncl sa)·fada: Nevzat Vah

dettinln Saray ve San Remo ha. 
trralan .. 

Beşincide: Tarihte meşhur ta. 
unlar •• 

Yedinci de: Parls Sergisi ve şe. 
birden röportajlar •• 

Dünkü Admira - Galatasaray 
maçında bir çarpışma 

rada geçen gün acı bir aile faciam 
meydana çıkarılmıştır. 

Vaka şöyle cereyan etmiştir: 
Kahirenin en eski köşelerinden Di• 

ri olan Seyyide Zeynep mahallesinde, 
oturmakta olan Şeyh Mehmet Sala• 
hattin adlı bir adam, Elhanefi cami
inde Kuran okumakla ve vaız vermek 
le kendine bir geçim yolu bulmuş ve 
şöhret temin etmişti. Mehmet Sal&. 
battin basık bir tuğla evde oturan ve 
gayet çekingen yaşıyarak, akrabala
rından pek az kimseleri evine kabul 
eden esrarengiz bir adamdı. 

============= Geçen gün, uzun süren bir hasta· 

Bir kamyon 
Çarpışmasında 

9 kişi yaralı 
Adana, (TAN} - Mihmandar kö

yü civarında feci bir kamyon kazası 
olmuştur. Fevziye köyünden Adana
ya gelmekte olan şoför Kenanın ida
resindekı kamyon, Ali oğlu Reşidin i· 
daresindeki kamyonla çarpışmıştır. 

Reşıdın kamyonunda bulunan bir 

kadın ve yedi erkekle Reşit ağır su
rette yaralanmışlardır. 

hktan sonra ölen bu muhterem ( !) z& 

tın evine giren ziyaretçiler, bodrum 
katında bır konsolun örttüğü gizli bir 
kapı bulmuş ve açmıya çalışmışlar
dır. Fakat bütün uğraşmalar boşa git 
miş ve kapının balta ile kırılmadan 
açılamıyacağı anlaşılmıştır. 

Çağırılan polis memuru kapıyı ki• 
rınca ufak bir mazgaldan içerisine 
pek az ışık giren bir mahzenle kar-
şılaşmışlar ve içeri giren zi. 
yaretçiler, öğürtücü bir küf 
kokosiyle karşılaşmışlar ve ilk 
bakışta mahzeni boş sanmışlardır. 
Fakat gözler loşluğa alışınca, bir k(). 

şede oturan ve uyur gibı görünen bir 
adam, nazan dikkati celbetmiştir. I· 
çeriye bir fener getirildiği zaman, zi· 

Şoför Kenan kamyonile beraber yaretçiler, bu yarı çıplak adamrn kar 
kaçmışsa da bilahare yakalanmıştır. şısında dehşet içinde kalmışlardır. 

K 
Mahzendeki adamın sakalları be-

azanın iki şoför arasında yapılan line kı:ıdar vanyor. Gözleri, mlnasıs 
kamyon yarışından ileri geldiği söy- bakışlarla bakıyor, kendisi bacak bi· 
lenmektedir. (Arkası uncuda) 



2 TAN 2-8-~37 ~ 

"~''' '" ""' ' 1111 Yerli Mallar Sergisinde 
~ Belediye ~ 

No. 
2 

~ ~aridatı : 

R · d 5 d ' U zerinde ~ 
Dün Sergiyi Tamam 
40 Bin Kişi Gezdi 

Nafıa 
Kadrosunda 

Tayinler 
eşa ın arayın a Sm!:~~b~:o~~e:~:İn:~: 

Geçen Çocuklu9-um ~~rı:::.::::;ı!:;~ı~:~~:: 
Nafıa Vekfileti tarafından yapılsJI 

son tayin, nakil ve terfiler şunlardı~: 

~ rnıştır. Bu maksatla bele<lıye ta- ~ 

~ 
rafmdan derin ve esash bir tet-

1 

kik yapılmaktadır. Bu tetkik es. 1111 

Yazan : Nevzat Vahdettin 1 nasında, buııassa varidatı ço. ~ 
_ 1 ~ ğaltmak i~ilt mevcut kanunlar- ~ 

1 ~ daıı istifade edilerek hangi re. ' 

E t ib ank 
Pav y o n 

Jçin H~zırlanan 
Takdir Kazandı 

Vekalet hesabına Amerikada rıı~· 
hendislik tahsil ederek memleketı· 
miu dönen Mehmet Zeki şose ve kÖP 
rüler fen heyeti mühendisliğine, Re· 
cai yapı işleri umum müdürlüğü şe
hircilik fen heyeti mimarlığına ta)'ill 

edilmişlerdir. 

Samsun vilayeti yapı işleri Uç~: 
cü sınıf baş fen memurlarından .. 
san Çanakkale vilayeti yapı işleri ~: 
çüncü sınıf fen memurluğuna, MııI11 

sa vilayeti üçüncü sınıf mühendisle· 
cinden Salim, Tunceli vilayeti ınüb~~ 
disliğine; Ordu vilayeti üçüncü sı~ı 
fen memurlanndan Sabahattin B0 il 

vilayeti üçüncü sınıf fen memurıuğU; 

-~ 'ı simleri deği'Jtinnek liizım gelece- ~ 
, ği veya yeniden ne gibi resimler ~ • 
~ konabileceği araştırılmaktadır. 1111 

Haremden bir manzara 

Ben 7, 8 yaşında iken babam - Türk kızı, bu gördüğüm yav-
öldü. Annem dört çocukla ru idi, değil mi? 

kaldı. Büyük halam benimle kız Tasdik cevabı aldıktan sonra be-
kardeşimi yanma alıp büyütmeyi ni yanına çağırır, okşar: 
teklif etti. Zavallı annem dört ço- - Gel bakalım, Türk Nevzadı, 
cuğa nasıl bakacak, razı oldu. derdi.. Sen bir Türk koncasısın. 

Büyük halamın kocası, Sultan Re "Nevzat" kelimesini her defa tek 
ıadm Mabeyn mUdilrU Hüseyin Bey rar ettiği için sarayda Padişahın 

di. Kız kardeşimle beraber onun e- bana "Nevzat" adını taktığı zan-
vine yerletşik. Fakat burada çok nedildi. Saray_ usulü mucibince 
kalmadık. bundan sonra saray hayatımda a-

Halam, saray için biricaç "acemi,, sıl adım tamamiyle unutuldu. Her 
arandığını duymuş. Repdın esvap- kes beni Nevzat diye tanırdı. Yal· 
çıbaşısı Sabit Beyin haremi araya nız Vahdettinle nikahım, kendi a-
girdi. Bizi acemi diye saraya kabul dımla oldu. 'vahdettin böyle iste-
ettiler. Saraya girmem, Reşadın cü mi§ti. 
!usunun Uçüncil senesinde oldu. 

Ben, Ziyaettin Efendinin dairesi
ne yerlefüm. lyi muamele göriiyor
dum. Kulaktan kulağa söylendiğine 
göre beni Ziyaettin Efendi için bU
yütüyorlarmış. 

Bir gezmiye gittiğimiz zaman : 
uauneşteıi yanmasın, rengi bozul
maem." diye kadın efendiler ken
di elleriyle yüzüme pudra silriiyor
lardı. Başım üstünde bir gemsiye 
tutan eksik olmuyordu. 

üzerime bu kadar titrenmesine 
rağmen bir sevgi ve şefkat sıcak
lığı duymuyordum. Bana karşı o
lan alaka, serde yetiştirilmek iste
nilen bir çiçeğe gösterilen itinadan 
farklı değildi. 

M untazam tahsil görUyordum. 
Sultanlara verilen hususi 

derslerden beni de istifade etti ri
yorlardı. Derslere merakım vardı. 
İlk mektep programını bitirdim. Or 
ta tahsili bitirmezden evvel Reşat 
vefat etti. Ondan sonra derslere de 
vam etmedim. 

Reşadı her hafta göriiyordum. 
Cuma günleri sarayın iki Uç yUz 
kişilik kalabalığını huzuruna kabul 
ediyordu. Çocuklan da dahil oldu
ğu halde hepimiz ayağını öpUyor
duk. · 

Reşat bir bakımdan iyi bir adam
dı. Kimseye ne zararı, ne de fayda
eı vardı. Kendisi Abdülhamitten 
çok gadir ve tazyik çekmişti. Kim
senin fenalığını istiyecek bir adam 
değildi. 

Hayatı, içki, musiki, ibadet için
de geçiyordu. Devletle, memleketle 
alakası azdı. Kurulu ananeler için
de körükörüne yaşayıp gidiyordu. 
Bütün iyi kalpliliğine rağınen bu 
ananelerden ilerisini görecek bir 
kudreti yoktu. Çocuklarına evlat 
muamelesi etmez, onlardan baba 
muamelesi beklemezdi. Çocuklar, 
babalarından "efendimiz" diye hah 
sederler, baba demeyi hatıra getir 
mezlerdi. 

R eşat, "Türk kızı" diye bana 
çok alaka gösteriyordu. Sa

ray muhiti Çerkezler, Abazalar, 
Gürcüler, Arnavutlarla dolu oldu
ğu için bir Türkün saray hayatına 
karışması, çok istisnai Hir hadise 
idi. 

Reşat, sarayın acemileri arasın
da bir Türk kızı bulunduğunu belle
miş olmakla beraber yUzlerce kişi 
arasında beni derhal teşhis etmez
di. Çok dalgın ve unutkan bir a
damdı. Dimağı ile muhiti arasında 
ldeta bir perde vardı. 

Beni görünce her defa yanındaki 
lere fısıldayarak sorardı: 

S arayda, hususi dairesinde 
bulunduğum Ziyaettin Efen 

diden de iyi muamele görürdüm. 
Bana derdi ki: 

- Sen benim ahret kızımsın. Sa-
na herkesin iyi muamele etmesini 
isterim. Sann fena muAm~J.oL .eden 
olursa bana bildir. Derkal haddini 
bildiririm. 

Bana fena muamele eden yoktu. 
Sonralan mevki sahibi olduğum za· 
man ortaya bir Türklük, Çer~ezlik 
meselesi çıkmıştı. O zaman daimi 
bir rekabel ve entrika mevzuu ol
muştum. Fakat sarayın sessiz, sa
dasız, zararsız acemilerinden biri 
halinde iken kimse beni aldırmı
yordu. Kenarda, köşede, kendi ha· 
yatımı geçirir, giderdim. 

Ziyaettin Efendi, pek zavallı bir 
adamdı. Bir aralık damaya merak 
etmi5ti. Sabahlara kadar uyumaz, 
önüne gelenle dama oynardı. 

G ünün birinde azmi ve i:ade
si ayaklandı. Tıp tahsıl et

miye merak etti. Babasının iradesi
le Tıbbiyeye girdi. Tahsilinin ne 
dereceye kadar ciddi olduğunu bil
miyorum. Fakat merakı, delilik de
recesine varmıştı. Her eline geçe
nin nabzını, kalbini dinler, uzun u
zadıya muayene eder, kitaplarda o
kuduğu bUtün hastalıklan hepimiz 
de keşfederdi. 

Bir giln Reşat söndü gitti. Saray 
halkı birer tarafa dağıldı. Ben kısa 
bir zaman Ziyaettin Efendinin Hay 
darpaşadaki köşkünde kaldım. Son 
ra saraydan ayrıldım. Küçük ha
lam, Rejide Kamil Beyin haremi 
Fatma Hanımın Anadolu Hisarın
daki evine yerleştim. 

N evz.at V ahcl ettin 
(Arkası var) 

\Beykozlular 
Sivrisinekten 
Şikayetçi 

Son zamanlarda Beykoz ve bilhas
sa Çayırcaddesi şiımdiye kadar görUl
memiş derecede sivrisinek istilasına 
uğramıştır. Bu mahallede gündüzle
ri bile evlerde oturmıya imkan yok
tur. Bazı aileler evlerin pencerelerine 
bile cibinlik tijlleri germiye başla-

mışlardır. 

Çayır boyundaki mahallelerin ö
nilnden geçen şose de, yapıl -
dığı gündenberi hiç tamir gör
mediği için toz deryası haline gelmiş, 
arabaların ve otobUslerin kaldırdığı 
toz bulutlan bUtUn mahalleyi kapla
mıya b~amıştır. 

'- Jı'akat belediye bilhassa şehre ait ~ 
~ olması icap ederken başka eller ~ 
~ tarafmdan idare edilmekte olan 
~ mües..<1eseler meselesi üzerinde de ~ 
~durmaktadır. ' 
~ Şimdi belediyeyi en ziyade iş- ~ 
~ gal eden Akay \'e Şirketi HayrL 

ye ile henüz hukuki \•aziyetl hal- i~ 
ledllemiyen Halicln birer şehir 
müessesesi olmalan itibariyle 
belediyeye devredilmeleri keyfi- ~ 
yetidir. Belediye bu hususta ali- ~ 
kadar makamlara ınüracaate ~ 

1 
na: Tunceli vilayeti birinci sını: feti 
memurlarından ŞUkrii Elaziz vilaY~ 

; birinci sınıf fen memurluğuna, ~ il 
1 ya nafıa müdürü üçilncü sınıf ba_!ııı 
hendisi Rasim lş'er Eskişehir•vilaY" 
ti Nafıa mildilrlüğüne, Bursa naft' 
şirket ve müesseseleri komiseri :aıı.li~ 

. "e~ 
Altan İzmir ve Ankara nafıa şır,. ~ karar vermiştir. ~ 

\""""~ı~, Etibankın faaliyetini gösteren madeni harita ve mUesseseleri komiseri Halit J{sJI• 
demir de Bursa nafıa şirket ve ıııil' 
esses,eleri komiserliklerine, de~~ 
lan inşaat fen heyeti dördüncü s 
baş mühendislerinden Akif Bozoi1; 
nafıa milf ettişliğine, Ankara viliye_ 
birinci sınıf mUhendislerinden ~ 
nafıa müfettişliğine, binalar fell be" 

Japon 
Gemileri 
Geliqor 

Galatasaray lisesinin bahçe ve sa-1 zırla.nan !l'ürkiye harit&SI üzerinde 
!onlarında tertip edilen Dokuzuncu çok zevkli ve açık bir surette göste
Yerli Mallar Sergisi, dün pazar oldu- rilmiştir. 

ğu için, sabahın erken saatlerinden, 
akşam çok geç vakitlere kadar tah
minen 40 bin kişi tarafından ziyaret 
edilmiştir. Serginin çok güzel hazır-

lanan pavyonları arasında bilhassa 
· Etibankm pavyonu çok beğenilmiı?
tir, Güzel Sanatler Akademisi profe
sörlerinden B. İsmail Hakkı tarafın
dan hazırlanan bu pavyonda Etiban
kın faaliyeti, metal krome olarak ha-

Dekor, pavyonun içinde teşhir edi
len eşyayı kıymetlendiren ve tamam
lıyan bir unsur olarak kullanılmıştır. 
Işık ve renk bakımlarından da pav
yon pek muvaffak bir vaziyet gös
termektedir. 

İktısat Vekili B. Celal Bayar, Eti
bank pavyonunu çok beğenmiş ve bu
nun sergiler için iyi bir örnek oldu
ğunu söylemiştir. 

Telsiz Ocretleri 

Fil.o 1'.ıımanciant 
Visamiral Koga 

Y akumo gemisinin ıüvariıi 
Albay Ugaki 

Öbür gün (çarşamba) liımanımıza 
iki Japon mektep gemisi gelecektir. 
Gemilerden birinin adı lwate'dir ve 
kumandanı da Marki T. Daigo'dur. 
Diğer geminin adı ise Yaikuma'drr. 
Bunun da kaptanı Ugaki'dir. Bu iki 
gemilik filoya Visamiral Koga ku
manda etmektedir. 

Gemilerin ikisi de 1900 tarihinde 
tezgahtan indirilmiştir. Biri İngiliz, 
biri de Alman mamulatındandır. / .ı
ber alındığına göre, filo çarşamba gü 
nU saat 9 da liımanımıza gelerek Se
limiye ile selamlaşacak, miiteakıben 
de 31 pare topla Atatlirkil selamhya
caktır. 9,30 da İstanbul Üssübahri 
kumandanı filo kumandanını ziyaret 
edecek, 10 da da Amiral, Dolmabah
çe rıhtımına çıkıp saraydaki deftere 
adını yazdıktan sonra valiyi ve İs
tanbul kumandanını ziyaret edecek
tir. 

Kanuna Göre Hazırlanan 

Dünden itibaren meriyet mevkiine 
giren telsiz kanununa göre, muhtelif 
radyo aletlerinden her mali sene baş
langıcında alınacal< ücretler şöyledir: 

Yalnız kulakla dinliyebilen kristal 
detektörlü, lambasız ve hoparlörsüz 
ahizelerden 2 lira, meskenlerden, nü
fusu on binden az olan yerlerde 5 ve 
nüfusu on binden çok olan şehirler
de 10 lira. Kara ve hava nakil vası
talarile, Türkiye limanları dahilinde 
çalışan deniz nakil vasıtalarından 10 
lira, limanlar haricinde çalışan yolcu 
vapurlarının salon veya güverteleH
ne konan tesisattan 30 lira. 

Nüfusu on binden az olan yerlerde, 
umuma mahsus, kahvehane, çayha
ne, kıraatane, pastane, lokanta, bira
hane, gazino, sinema, tiyatro, dans 
salonu ve barlarda, otellerin umumi 
salon ve bahçelerine konan tesisat
tan 10 lira. 10 - 100 bin nüfuslu şe
hirlerde E fıkrasında sayılan umum 
hususi mahallere konan tesisattan 
birinci sınıf için 20. ikinci sınıf için 
10 lira. 100 - 250 bin nUfuslu şehir
lerde E fıkrasında sayılan umuma 
mahsus mahallere konan tesisattan 
birinci sınıf için 30, ikinci sınıf için 
20, UçUncü sınıf için 10 lira. Nüfusu 
250 binden fazla olan şehirlerde E 
f!Krasında sayılan um1.1;ma mah!ms 
mahallere konan tesisattan birinci 
sınıf için 50, ikinci sınıf için 30, Uçün 
eli sınıf için 20, dördüncü sınıf için 

10 lira. 
Halkevleri. spor klüpleri, askeıi 

klUp ve mahfeller, hastaneler, mek
tepler ile belediyelerin menafii umu
'miyeye hadim tesisatından 5 lira. 
Spor klüplerile, askeri klüp ve mah
fellerden gayri klüplere, bankalara 
ve telsiz alıcı satan müesseselere ko· 
nan tesisattan nUfusu on binden az 

mıya yarıyan hususi tesisattan keza 
her mali sene için 10 ili. 100 lira, bin 
nüfuslu şehirlerde elli ve yilz binden 
yuıkarı şehirlerde 100 lira alınır. Pos
ta idaresinin telsiz postalarından bi
ri vasıtasile neşredilecek ilan ve rek
lfumlardan günde bir defa okunmak 
üzere bir gün için kelime başına 30 
kuruş, 3 gün için kelime başına 25 
kuruş, 12 gün için kelime başına 20 
kuruş, bir ay için 15 ve 3 ay için 10 
kuruş alınacaktır. 

Poata telaizlerile 
Posta idaresinin telsiz postaların

dan biri vasrtasile yapılacak trans
misyonlardan beher saat ve kesri i
çin 60 lira ücret alınır. Ancak gerek 
devlet müesseselerinin ve gerek hu
susi müesseselerin yaptıracakları bu 
transmisyonlar için, stüdyo ile trans 
misyon yapılacak mevkiler arasında 
vücude getirilmesi muktazi neşriyat 
devresi ile Telefon İdaresinin Posta 
İdaresi tarafından lüzum gösterile -
cek şekilde tesis masrafı alakadar 
müesseselere aittir. 

Romanyaya ithal 

Edeceğimiz Mallar 
Romanya ticaret ve sanayi nezare

ti, bu senenin eylül nihayetine ka
dar Romanyaya Türkiyeden ithal e
dilecek malların bir listesini yapmış 
tır. Bu mUddet içinde Türiciyeden Ro 
manyaya 160 milyon !eylik mal ithal 
olunacaktır. Bunun yüz milyon leyi 
kontenjana tabi ve 60 milyon leyi iton 
tenjana tabi olmıyan ıpallardan ola
caktır. 

r~t~7 
\ PAZARTESt \ 

yeti mimarlarından Süreyya ~~ 
vilayeti mimarlığına, lçel vilayeti 

rinci sınıf fen memurlarından ı; 
rettin şose ve köprüler birinci il 
fen memurluğuna, Malatya nafıa ~. 
dürü üçüncü sınıf baş mUheil~ 
Necmettin Akyol Kütahya vUi)°f 
nafıa mUdilrlilğline, İstanbul n,JI' 
şirket ve müesseseleri komiseıi jlr 
san Yunusoğlu ile Ankara nafıa ~ 
ket ve müesseseleri komis~ 1~ 

- ~ .. - __ 1_:11 

m~lardır. 'ıf 
--~1a h. nı" "'t1 d'·ro·· cU sııı .ı:.Doutre ır v ye ı o un .• 

fen memurlarından Niyazi, Bilecı~· 
vilayeti dördüncü sınıf fen me~~ıı· 
rmdan Rıza, Edirne vilayeti dord et 
cü sınıf fen memurlarından ~ ıf 
Şakir Tunceli vilayeti üçüncü et" • 
fen memurluğuna terfi suretile ti 

yin edilmişlerdir. 

ipekli Kumaşlar 

Kontrol Edilecek 
İktısat Vekaleti, Türkiyede dO; 

nan ipekli kumaşları, ticarette t3 ~· 
şin men'i hakkındaki kanuna ~ 
naden kontrol altına alacaktır· 6,. 
nun için kumaşların şarj ve apr~1,ıt 
bil olmamak şartile haiz oıa.ca ·t ,. 
standard bir nizamname ile tesbl ~ 
dilmiştir. 15 ağustosta meriyet~ 
cek olan nizamname Devlet Şil ~ 
dan çıkmıştır. Bu nizamnameye e~ 
tabii ipekten maksat yabanı. v~. 
ipekböceğinin ifrazatı olan ıpe 

Petrol ve Benzin 

,Ucuzlayınca tl' 
devle 

Gaz ve benzin fiyatları_ i,Sb'v 
teşebbüsü ve kararile ımUhUJl I1 uıöe' 
te tenezzUl ettiği için bu teneı;,. ~ 
dolayı daha evvel eski fiyat ~ıı 4' 
cinden aktedil.miş mukavelel ıt(J,J 
tadili ve ~~ni v~iyete ~ydu~eıı 1 
icap edecegı Malıye Vekaleti? tit· ~ 
kadar makamlara bildirilmıŞ . ö( . ıll 

vaziyet hususi mukaveleler ~ç e•ıt 
h~ ~tbik edileceği haber ~ 
dır. 

Buıünkü Hava: 

. s9 

Şehir Suları Mikropsuz 
Bir Hale Getirilecek 
lstanbul sularının .nikropsuz bir 

hale getirilmesi için belediyede bir 
komisyon kurulmuştur. Bu komisyon 
memba suları da dahil olduğu halde 
bütiln şehir ırularmın esaslı surette 
ıslahına ait bir proje hazırlıyacaktır. 

olan yerlerde 10 lira. 10 - 100 bin 
nüfuslu şehirlerde 20 lira. 100 - 250 
bin nüfuslu şehirlerde 30 lira, 250 bin 
den fazla nüfuslu şehirlerde 50 lira. 
Yukardaki fıkralarda sözU geçen bi
IUmum tesisattan ise 10 lira. 
Eğer hoparlör adedi birden fazla 

olduğu takdirde, fazla hoparlörler i· 
çin keza her sene yüzde 25 nisbetin
de Ucret alınır. 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun-! 
dan alınan malumata göre, yurdu
muzda Ege mmtakasının, Doğu .ve 
Cenubi Anadolunun, Trakyanm a
çık, rüzgarların Cenubi Anado· 
!uda cenuptan, Eğede garpten, diğer 

8 . G"' 31 aızıf· .. ı:ı 
ınci ay un: i 13;:1" 

Arabi 1356 Runı . '};O 
CemaziyUlevvel: 24 Temırıuz· ıo 

Ö
-1 12. 

'}üneş: 4,57 - g e: 19,2Ô 
tkindi: 16.16 - Akşam: ~ 

1 ~k' 2. 
Haber radyoları 

Kanunun yedinci maddesinin B 
fıkrasında yazılı abone olanlar için, 
matbuat ve borsa gibi haberleri al-

mmtakalarda şimalden esmesi muh· 
temeldir. 

DUNKU HAVA 

Dün, barometre 759 miUmetre, ha-

Yatın: 21,17 - msa · 
20 sııııti 

raret en çok 30, en az U garııar 
olarak kaydedilmiştir. R z 
ğudan esmiştir 
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~lialyan Münasebetleri 

iki Devlet, Yakında Pürüzlü 
I Akdeniz 
~lerini Konusacaklarmıs , , 
Çıkan Ş-a-y---ia-la_r_G-it-ti-kçe Esas 

Peyda Ediyor. 
L~~ansa Bu Yüzden Korkuda 

~l ı:gi;~ ~ 
1
<TAN) -:-- -~irk~ gündenbe~ ort~ya çıkan müatak

fılde ka 4 b. talyan gorutmeaı hakkındakı fayıalar, resmi maha
lli bu h ta ır tekziple kartılanmamıttır. Düne kadar İngiliz erki
.\denn ~~ataki auallere tasdik edici bi.r cevap vermemitlerae de 
~tinin al u~ahaledeki ıon havanın ve alelfunum Akdeniz meaele
dece .. • dıgı teklin, iki devleti ergeç baıba,a konutmıya aevke-
lt'\ar~alckaktır. 
l'atı-•- FEDAKARLIKLAR ,-

""'-· '"aulere ·· .""IYetı in . gore, ltalyanm mali A •k 6 
~ekte:ıltere ile anla§mayı icap . m er l a 
~ ls ır. Bunun i~ln de Musso- H G . • 
cltıı baıı f°Ya Uzerindekl isteklerin- Q f p em l S l 
~tcektir edakirhklar yapma.'ı icap 
)'lıtığı ~ •.taıya.n _diktatörü bunu Daha yapıyor 
~linde .dirde lngiltere de ispanya . 
~ hır ınlktar miis ahakir Vaşıngton, 1 (A.A.) - Reuter: 
~acak ve 0 zaman ik~ 1 t B. Roosevelt bedellerinin yekU.nu en 
lhı_ da lnÜza.kerelere mü 

1 
•tebvire a.- fazla 50 milyon dolar tutacak olan 6 

~ h .. - ı.._ saı ze.. • . . . . 
~-•ruwınış olacakt muavın harp gemısının ınşasına sa-
a ~ERLAIN•IN MEır.KTUBU lahiyet veren kanun lahiyasını imza 
·~en•· t ·.,+; 

~efy\it ın Roma seyahati henüz e mı.,. .... r. 
lıerıain•u etmemiştir. Fakat Chaın
lli;-ıe bir n Mussoliniye Grandi vasıta. 
tıarııar ç ~ektup göndereceğine ina
~İlıYor Go tur. Bu da varit olmasa 

rand· · 
8iliı deyl t . •nı?, son günlerde In-
~erİtıden ~ ,_rıcalıyle sık sık görüşme
~lki de b ogan bazı yeni fikirleri ve 
tı:ıtUreee~zı teklifleri B. Mussoliniye 

MA 'I'B;uhakkaktır. 
. ._lngiliz nıa~ 'l'Ui FlKIRLER I 
~hür ed . Uab _Akdeniz meselele. 
~ emıyece •· .· .. __ ,~ f.n 

~ gazeteler· . gi fikrindedir Frı:ın 
~ ~itesind 1 ıse, Ademi Müdahale 
~ ~' ltaı e tebeUüre başlıyan Ingi
I ~ltrıa d~a~.- ~l~an blokunun kor 
eler n § Uklerını gösteren maka. 

eşrediyorlar. 

Fransız 
Gazeteleri 

~aı;. .. e Diyor ? 
tetelerı~ 1 {A.A.) - Bu sabahki ga
laıeaıa,.,~ serdetmıekte oldukları mü
tıliı .... , mev 
t ll:ıU zuunu Fransız - tn-
~eti nınaseba.tı ile lngiliz planının 

Sso~!esı teşkil etmektedir. 
~~ 4-ıl ŞlMALI AFRİKAYA 

\\i ~bo d A U~IT BAGLAMASIN 
~ol' ~İ. e l>ans gazetesinde Pertinax 
~-

ltı.qı,. l'tt ttı" " 
bıı ~tat Uzakerata girişilecek ise 
<laı.tıı~akıyet temenni edelim. Çünkü 
~ıt'!111ın ereler Majorque ve İbiza a-
~~e8İ tnuvakkatcn dahi olsa işgal 

~ger ı:eselesini ihmal edemez. 
\\. İle ~!yan hükılmet reisi Lon -
"l'a.,_ go ·· ·· ' labj~~ıı A.f z:ıştukten sonra Şimali 

Fransız Komünist 

Fırkası 

Mesele Çıkarıyor 
Paris, 1 (A.A.) - Hariciye nazı

rı, Delbos akşam Başvekil Chau
temps'ı ziyaret ederek Jaures'in ha
tırasını tebcilen tertip edilen nüma
vis hakkında kendisine izahat ver
mıştır. Hu nüma~§te nan . 
rı Jıükumeti temsıl etmekt€1~zı-

Mülakat esnasında bilhassa komü
nist partisini temsil eden mebus 
Cozniotut tarafından söylenen nu
tuk mevzuu bahis olmuştur. Bu nut
kun bazı kısımlan dahili ve harici 
siyaset sahasında bir polemik mahi
yetinde telakki edilmektedir. 

Bu nümayişin halk cephesini teş
~ il eden partilerin salahiyettar te
şekkülleri tarafından mevzuubahse
dilmesi ihtimalden uzak değildir. 

Fransada 

teni Bir Abide 
Paris, 1 (A.A.) - Reisicürnhur 

Lebrun 1919 da Aragonne'da Meuse 
nehri taarruzuna iştirak etmiş olan 
Amerikalılar namına dikilen heyke
li açmak üzere Montfaucon'a hare
ket etmiştir. ReisicUmhurun refaka
tinde Başvekil Chautemps, hariciye 
nazırı Delbos, tekaüt nazın Riviere 
mareşal Petain, Amerika sefiri, 
William Bullitt ve general Pernhing 
bulunmaktadır. 

1 Yunanistanda 
4 Ağustos 

Şenlikleri 
Atina, 1 (A.A) - 4 Ağustosun yıl 

dönümünü tesit programını hazırlı

yacak olan büyük Atina halk komis. 
yonu bugün toplanmıştır. 

Pirede gece şenliği muazzam bir 
~erçeve içinde cereyan edecektir. 

Limanda bulunan bütün vapurlar 
donanmış olarak geçecekler ve Su
nion burnuna kadar gideceklerdir. Bu 
şenliği deniz üzerinde atılacak hava 
fişekleri tamamhyacaktır. 

Sahil belediyeleri de gece şenlikleri 
hazırlıyorlar. 

4 Ağustos münasebetiyle Atinada: 
1 - Faler'i Sepolia'ya bağlıyacak 

olan büyük "4 Ağustos,, · bulvarının 
inşasına başlanacak, 

2 - Kipsoli mahallesinin pazarı a
çılaracak, 

3 - Tamamen tamir edilen beledi
ye dairesi açılacak, 

4 - Güzel Sanatlar mektebi bina
sının temeli atılacaktır. 

Stadyomda yapılacak ve biletleri 
parasız dağıtılacak olan büyük şen_ 
}ikten sonra, Atinanm bütün muzik 
müessesatı saat 22 den gece yarısına 
kadar meydanlarda orkestra ve kolo 
konseri vereceklerdir. 

şar.ap tüccarları ve lokantalar 4 A 
ğustos gecesi müşterilerine bedava 
şarap ve yiyecek vereceklerdir. 

Yugoslav 
Başvekili 
I stırahatte 

Belgrad, 1 {A.A.) - Split'den bil
dirildiğine göre Miloler'e gitmekte o
lan Prens Tonuslav bu şehirden ge+ 
çerken askeri ve mülki makamat mü 
messillerile kalabalık bir halk kütle
si tarafından alkışlanmıştır. 

Bugün Şuşak'a gitmekte olan Baş
vekil Stoyadinoviç ile orıman ve ma-

-u\,,;..u . .a,,,,. ,...,___ •• • - T ..-.\..1.:.,anA'. 

dan geçmişlerdir. Başvekil ile nazır, 
bir gemiye binerek Adriyatik denizin
de birkaç gün istirahat edeceklerdir. 

Dük de Windsor 

Venedikte 
Venedik, 1 (A.A.) - Birkaç gün

denberi burada oturmakta olan Dü1r 
ve Düşes Vindsor, bugün Dük dö ~
nes'in öğle ye~eğinde davetli bulun
rııuşlardır. 

lrlandada 
Karışıklık 
Devam Edi.qor 

I • 

Belfast, 1 (A.A.) - Devonshile 
Street'de boş bir evin kaldırımı al 
tına konulan bir bomba bu sabah sa
at ikide patlamıştır. 

insanca zayiat yoksa da bir duvar 
yıkılmış ve civar evlerin camları kı
rılmıştır. 

. 
Ademi Müdahalede 

Biribirine Zıt 
iki Fikir Hakim 
ispanyada Harp Yine Şiddetlendi, . 
Asiler Barcelon'u Bombaladılar 

Londra, 1 (TAN) - Hafta sonu olması, ispanya itinin 1oiyaai 
cephesinde bütün hareketleri durdurmuttur. 

Ekseriyetle, önümüzdeki hafta içinde toplanacak olan Ademi 
Müdahale Tali Komitesinde bir hal tekli bulunacağı ve uyutula-. 
cağı umulmaktadır. 

Madrid sakinleri kamilen göçebe 
haline geldiler. Herkes taşınmıya 

hazır bir halde .•• 

Çünkü Sovyet Rusya hiçbir feda
karlık yapmıyor, evvela ecnebi kuv
vetlerinin ispanyadan çekilmesini ve 
müzakerelere a.ncak ondan sonra de. 
vam edilebileceğini şart koşuyor. Hal 
buki Almanya ve Jtalya, bunun tama 
miyle aksini, evvela iki tarafın muha
rip hakkının tanmma.'imı istiyorlar. 

lngiltere ise, yava., ya\'8§, Jtalyan 
ve Alman eklifierine müzahir bir ta 
'\'lr takmmıya ba.51adığı hissini ver
mektedir. 

FRANSADA ENDIŞE 
Fransa Sovyet Rusyaya müzaheret 

etmektedir. Hatta bazı Fransız gaze
teleri en dürilst teklifin, Sovyet Rus. 
ya tarafından yapıldığım açıkça ya
zarak Fransada hakinı olan fikri gös 
teriyorlar. Ontimüzdeki hafta içinde 
toplantıdan evvel bazı uyuşma yollan 
aranacağı ve hususi konuşmalar ya
pılacağı sanılmaktadır. 

Harp Azıttı 
Londra, 1 (TAN) - Ispanyadan 

gelen haberler, dün cephelerde olduk 
çamühim harp faaliyetleri yapıldığı 
nı gösteriyor. 

Asi tayyareleri dlin saat 4 te Bar
selonun üzerinde uçarak, şehirdeki 

f"lEK 
Hep Soran Adam 

Anadan doğma müstantik olanlar 
vardır. Muttasıl sorar \'e öyle şeyler 
sorar ki, bilmemesi bir parça dii~ün
me.k isteme~işindendir. E\'\'elki gün 
ziyaretine gittiğim dostlanmdan B. 
Buruk ta bunlardan biridir. 

Odasından içeri girer girmez. ilk 
sözü: 

- Oo! Nereden çıktın yahu? Oldu. 
- Ne ''ar ne yok? Nasılsın baka-

lım? 

- iyiyim :ükiir, Sen nasılsın! 
- Beni mi soruyorsun? Görmüyor 

musun haliıril? 
Onünde bir ~,ğm evrak hani harıl 

okuyor .. Şöyle gözümün kuyruğu ile 
bakttm. lçiınde ciddi me.<;eleler, binler. 
ce liralık davalar, daha fazla değerli 
pli.nlar, münakasalar falan var. 

- Kahve içer misin? 
-istemem. 
- Ya ne içersin? 
- Bir§ey içmem. 
- Hasta mısm? 
- Hayır, canım ist:emiyor. 
Sustu, kağıtlan okumıya ba.,Iadıı 

Derken sordu: 
- · Bugün günlerden nedir? 
-Ça~mba. 

- Ayın k~ı? 
-28L 
- Hangi ayın söyle canım f 
- Temmuz be birader. 
Biraz sonra: 
- ProjenJo türkçesi ne idi! 
_ 'l'a.,lak ... 
Yine okudu ve bir aralık tekrar 

ba.,mı kaldırdı sordu: 
- Em,·ali menkulede hissei şayia 

olur mu?. 
Ben hemen şapkamı aldım \'e: 
- Allahaısmarladık azizim. Senin 

işin çok. 
Benim de vaktim yok. inşallah ;)i-

ne görüşürüz .. 
- Yahu, nereye gidiyorsun ..• Hal 
Saatine baksana! Kaç olmuş?. 
Diye hB.la sual soruyordu. Ne a. 

damlar var dünyada. 
B. FELEK 

--------- - --- askeri hedefleri, müstahkem mevkil 1eri ve ,kışlaları bombardıman etmiş ı:ıı:::=============ı Pnl""'Ya 

Alman 
1 

ve mUhim hasarat yaparak §ehirde umumi karargahı olan Valdecuencayı 

Ekalliyetleri 

Arasında 
Varşova, 1 (TAN) - Son günler

de Polonya hudutları dahilinde yası
yan Almanlarla hükumet arasında 
bazı ihtilaflar çıkmıştır. Hüküımetin 
milli ekonomiyi korumak için aldığı 
tedbirler ve bilhassa 7.i.rai knyitler, 
Şimali Silezyada yaşıyan zengin Al
man çiftçilerini memnun etmemiştir. 
Bunların içinde mütemadiyen Alman 
yaya hububat ihraç ederek, pa~asmı 
almıyanlar vardı. Bu suretle orada 
bir sermaye yapıp, ucuz veya p!lhalı 
çiftliklerini satarak Alman:ra ia yer
leşmek istiyorlardı. 

Halbuki ufak Leh çiftçileri analla
nnı böylece adeta bedavaya satanlar
la rekabet edemiyordu.. Diğer taraf· 
tan bazı yeni kayitler de hul ubal. ih
racatım daraltmıştı. 

Alman çiftçileri bunu protesll> et
mekte iseler de hükümet umumun 
menfaatine yarayacak kararları ie
ğiştirmiyecei(tir. 

panik uyandırmıştır. işgal etmişlerdir. lhtiHtlciler ileri ha
Asi membaları, Aragon cephesinde reketlcrine devam ederek cenuba doğ 

de düşmanla çatışmış ve düşmanı ru hareket etmişlerdir. Cenup istika
püskilrterek mühim miktarda malze- metinde hareket eden kol biraz sonra 
me elde etmiş ve bir kasabayı almış pek mühim bir sevkulceyiş noktası o. 
olduklarını bildiriyorlar. lan Toril kasabasını işgal etmiştir. 

BIN KADAR ESIR ALINDI 
Truel cephesinde de asi kolorduları 

ilerlediklerini haber vermektedirler. 
Hatta beşinci kolordu bir günde yir
mi kilometrelik bir sahayı işgal et. 
miştir. Ele geçirdikleri kasabaların 

miktarı 24 tür. Dün alman esirlerin 
sayısı bine yaklaşmıştır 

Hükfimet mahafili hiçbir harp ha
beri vermemiştir. 

Hükumetçilerin 

Umumi Karargahını 

Ele Geçirdiler 
Atbarracin, 1 (A.A) - Ihtilalciler 

dün Terul ve Cuenca eyaletlerinin hu 
dudunu birkaç noktadan geçerek sa
bahın ilk saatlerinde hükiımetçilerin 

Asilerin Resmi Tebliği 
Salamanca, 1 (A.A) - Resmi teb

liğ: Ihtilalciler Albarracin mıntaka
smda ilerlemiye devam etmektedirler. 
Kıtalarımız bu mmtakada Toril, Ma
segose, Arroyofrino ve Valdecundayı 
işgal ederek mühim miktarda harp 
malzemesi iğtinam etmişlerdir. 

"Demir kol,, un Valence istikam&
tinde ricat ettiği zannedilmektedir. 

27 Sene Zindanda 
Kalan Adam 

(Başı 1 incide)' 
leklcrinden ve ellerinden duvarlara 
zincirli bulunuyordu. Aptal gibiydi. ·~!~eğin· ti.kasında daha sıkı bası

le diden ~-.t~ayyül ediyorsa daha 
tir ltal'Jıl Uyük bir hayal inkise.rı i
~ lta1y ~nıı~a hazırhımvn .. rlı:>!"'1<>1- . 
~~tıı Ue i,:ukrtmet reisi, ihtimal B. 
~U İle ln .. rd Plymouth Uh l • ~ ........ .. 
~I' ~~t ~l~ tezi arasındaki tesanü
\e ~ikka ını, olduklarına pek o ka
~d4ıirıirı t ~trnemiştir. Bu tesanüt, 
"fit. "~iye:n~letine inandırmak iste
hı·~<lir.,, hıl9.f ına olarak pek kuv-

ispanya Harbi ve A denii Müdahale 
Lakırdı söyliyemiyor, gözleri de gör
me hassasını yan yarıya kaybetmiı 
bulunuyordu. 

Yakınlarda bulunan bir nalbant, 

k:m olduğu bilinmiyen bu zavallı a
damın zincirlerini çıkardıktan sonra, 
hiç birşey anlamaz görünen bu za. 
vallı, hastaneye götürülmüştür. 

·~SA. 
l> Ve İNGlLTERE ARASIN-
' et.it l?arjn~ AHENK 

'-'aı~sa ilsıen ~azetesinden: 
'))lh,:ııcia•n e lngıltere Salam:ınca ve 

,.,il 111 rnuıı · 
~·asınd arıp sıfatlarının ta· 
ı~ırıı?naa:;:1 evveı gönüllülerin geri 
~ rı akdedu a ~aşlanmnsı suretile iti
b.iıier. l!u llıesı hususunda hemfikir 
ıı01t fına 01 noktada, Romanın iddiası 'lai na:;ak, Fransız ve İngiliz 

dır.,, lan arasındaki ahenk 

8(---u 9ar Pavyonu 

t>al'iı da Açıldı 
'ttgı • l (A 
~ a de~i a .J\..) - Oğleden sonra 
'ç'lıtııştırUlgar pavyonu merasim· 
tal' l'ı li~ · Merasime ticaret müs
\1t lilltıek ans ile Fransız ve Bul-

~"at i~t?1ahafiline mensup bir 
l?a.k etmişlerdir. 

G eçen hafta l<ipanya harbine 
karışmamak komitesi yi.ne 

bir sürü münaka.,alara sahne oldu. 
Komitenin toplannıasmdan önce 
Sovyet Rusya Birliği noktal naza.. 
nnı kısaca anlattı: Gönüllülerin 
ispanyadan çıkmalan ve çıkmala
nndan sonra ispanyada dövüşen 
iki tarafa muharip ha.kkııun tanın-
ma..'iı. 

lnglltere ile Fnmsanm öteden. 
beri söyledikleri ve diledikleri blHl
dan ibaretti. 

Fa.kat Almanya Ue ltalya diğer 
devletlerden aynbyor. Gönüllüle
rin !:lkmasım kabul . etmekle bera.. 
ber muharip hakkının da hemen 
taıunması üzerinde ısrar ediyor-
lardı. 

V azlyetin bu noktadan bir adım 
ilerlediğini söylemek tamamiyle 
yanlış olur. Çünkü bu noktalar iş
lenmekte ve bunlann teferruatı U. 
zerinde uzun uzadıya konuşulmak
tadır. 

Konuşmalann bu kadar azama-
9111&, gerginliğin arasua tehlikeli 

r····~~;~·=··~·~~~· ··~;;:··~~~;~~··· ..... ı 
f ......................................................... i 

bir safhaya vannasma. sebep, Is.. lalı vermemeyi istihdaf ediyor. He. 
panya işlerine kanşmamak peşin- defe vanlamamasımo sebebi ise a-
de koşanlardan çoğunlHl bu işe lü- Ia.kadar taraflardan hiç olnıusa 
zumundan fazla karışmış olmalan. birinin mühim kararlar verilmeshı. 
dır. Kanşmayı, kanşmamazlığa den önce kat bir hadisenin vukuu-
çevirmek için vuku bulaa teşeb- nu beklemesidir. 
bilslerln samimlyetsizDği müspet M eseli son haftalarda Franco 
bir neticenin elde edilememesine taraftarlan Madride taar-
saik olmakta, batta bu yüzden ara ruz etmişler ve bu taa.rnız netice • . 
sıra çıkmazlara sapılmaktadır. ' sinde Madridi ele geçirmeyi um-

Yoksa, ispanya işine lüzwnuıı.. muşlardı. Madridi zaptetmek 
dan fazla kanşılm&m1ş olsaydı ka- Franco ile taraftarlan bakımm. 

. nşmamak işi llzerinde anlaşmak- dan da, meşru hükumetin vaziyeti 
tan daha kolay bir iş olmazdı. bakunmdaıı da kati bir hidise teş-

lspıınya harbine vuku bulan ka.. kil eder. Fa.kat hükO.metçilerin mu-
nşma, gönüllü yahut asker, sonra amıidane mukavemeti neticesinde 
silah ve mUhlmmat göndermek taarruz boşa gitmiş, ve aslJer, bü. 

şeklinde tezahür ettiği için, kanş- yük kuvvetlerini eritmişlerdir. 
mazlığı temin için vuku bulan faa.. Harp o kadar çetin olmuştur ki iki 
llyet gönüllüleri yurtlanna çevir_ taraf ta büyük za;)iat verml!), hat-
meyt ispanya harbin.in şiddetini ta birçok mamureler yer yüzünden 
artırmamak için Ud tarafa da si- yok edllmiştir. Bununla beraber a.. 

siler wnduklanna nail olamamış 
ve harp, taarruzdao evvelki vazi
yetini muhafaza etmi5tir. 

ispanya bu kadar kanlı hadisele
re sahne olduğu halde Londrada 
toplanan Ademi Müdahale Komi-

tesinin haıa. tereddüt ve tezebzUp 
içinde bocalamasının sebebi yuka-

nda dediğimiz gibi, Ademi MUda. 
haleye iştirak edenlerden bir kıs. 
mmm mühim kararlan geciktir
mek istemesi \"e arada kati hadise. 
lerin vukuunu beklemesidir. 

Bu kati hadiseler kolay kolay \'11-

ku bulmadığına ve vuku bulmıya. 
cağma göre ne olacak! 

Tereddüt ve tezebzüp mü devam 
edecek! 

Yoksa lspanyollan keudl başla
nna bırakmak için karar verilecek 

mi, ve bu karar tatbik olunacak 
mı? 

Bize kalırsa tereddüt ve tezeb
züp devri kolay kolay nihayet btll

mıyacaktlr. 

Tahkikatın meydana çıkardığına gö 
re, Mehmet Hanefi Salahattin adlı o
lan bu adam, ölen şeyhin küçük kar
deşidir. Kendisi , ortalıkta son olarak 
1910 yılında görülmüştür. O zaman
danberi kaybolan bu adam, Malezya• 
ya bir seyahat yapını§ ve ora.da ev· 
lenmiş, bir çocuk sahibi olmuştur. 

Fakat kendisi, hayatı hakkında hiç 
birşey hatırlıyamamaktadır. 

Kardeşi tarafından mahzene kapa
tıldığı zaman mı yoksa mahzende 
kaldığı müddet zarfında mı deli oldu
ğu anlaşılamamıştır. 

Zalim Şeyhin karde§ini mahzene 
kapatmasının sebebi olarak ta kıs

kançlık düşünülmektedir. Çünkü Meh 
met Hanefi medreseden iyi bir suret-

te mezun olmuştu ve tefsir ilminde 
daha genç yaşında büyük bir şöhret 
kazanmıştı. 

Doktorlar 27 sene mahpusta ka
lan bu zavallı adamın tamamiyle iyi 
olacağını ummaktadırlar. 



' ======================= ~ A M 

.M.ahkemelerde 

Bir Garson, Gazinonun 
Sahibini Soymak istemiş 

MARKALARI 
MÜZAYEDEYE 
ÇIKARMIŞI 

Y enikapıda Sandıkburnu painoMIDda ~ 
eonlulc yapan Muharrem adında bir delilmnlı 
dün tevkif edildi. iddiaya ıöre 9UÇ tudur: 

Bu gazinoyu Mehmet Çalmıöz ifletmekte
Clir. Tezgahın çelcmes1ncle birer liralık mar
kalar 'Y&l'Dlıf. Ganon Muharrem bir aralık 
tezıihm yanma IOkulayor Ye marblanlan ee
kiz tanesini yayqça &fD'IJO"· Sonra bu maıb.· 
lan prson arb.c:lqlan araamda müzayedeye 
koyuyor: 

- 3 marka 250 kW'Ufl. .. Alan var mı? Ganonlu
C!an biri marka alıyor. Diğerleri ise Muhammıbı bu 
teklifini reddediyorlar. Halbuki Mehmet Çaiargöz aa
baıhleyin garaonlarma 70 marka verdiği halde akşam 
tlzeri 73 marka eline geliyor. Zaten markanın c;alm
masmdan da şüphelendiği için derhal pollae haber ve
riyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Garip Bir 
Sahtekarlık 

Aynaroz bUyttk manutınnda vazife göl'flll pa 
Efren Atldonovlç Gavrllef'ln Galatada '.rophaae et
vanada SO odalı bir apartonanı vardır. Papu öl
mllşttlr. Burada daha evvelce keadlslnl teman eden 
Beyu Rllllardaıı papaz Savatl Asllye Vçünctt Hukm 
mahkemeıdne batyaran.k: 
"- Papu Efnın Andonovlo Gavrllef beabn! 

Gehhdü' 151 numaralı mtUldlmU A.ynarOD vakfe
dl)'onma.,, diyor ve iddiaya ıöre mahkemeye 
veellrelar da lbru ediyor. Mahir-ne de bu veenmıanı 
göre, P'P'== i9tecllği bnln veriyor. Savatl ilen 
Beyu Bm iken ve 'l'lirk tabUJeUnde bulımdup 
de A.yarosda doğduğunu ve Yaua tebeullldan bu
huldutan• da aöyJemlttlr. İtte tam bu sırada müdde
iumumi Hikmet Onata hlr ihbar yapdıyor ve hAdL 
sede sahtek&rlık bulmadulu laaber verDlyor. Ş 
mUddebunmnillk bu salltellrbğmı auçlulan haklnn 
takibat yapmaktadır. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu mrada işin sarpa aardığmı 

1 gören Muharrem kimse görmeden 
tezgi.lım yanma geliyor ve cebindeki 
5 markayı maaaıım bir köşesine bı
rakıyor. Bunlardan Uç tanesi de te.ı:
gihm arkasına dUtUyor. 

Şöyle Bağırniış: Bana 
Etem Derler! 

Mefbu.t •uçlar müddeiumumisi, 
garson Muharremi Sultanalımet bi
rinci ıulh ceza hlkimliğine gönderdi 
ve hl kim Ret it suçu sabit gördUğU i
çin Muharreme iki ay hapis cezası 

:verdi ve derhal tevkif etti. 

' 

Beı Lira Ceza 
Sirkecide bakallık yapan Ahmet. 

öün pazar olduğu halde hafta tatili 
yuağmı dinlememif ve dUkklmm a
çarak peynir ekmek 1atm11br. Sul
tanıhmet ıulh UçilncU ceza hl.kimi, 

bakkal Ahmedi bet lira para CezasI· 

na mahkfun etmi,ıtr. 

Çingene 
Abidin oflu Etem isminde birisi Huan oflu MehmediD kapın· 

mn önüne oturmuf, bu sırada Mehmet te balkonda hava alıyor· 
IDUf. Etem evveli Mehmedin suratına uzun•uzun baktıktan IODI'&: 

- Hazret.. Orada ne kuruluyor-ı-
BUD. Bana Çingene Etem derler. Ali- Poı·ıse ve 
mallah senin gibi on tane Mehmedi 1 
cebimden çıkarırım, diye bağırmış ve 
fena llkırdılar da aöylemiftir. • 11e11meı bu teo&vüsll karakola ha- Bek il!! ıye 
ber vermek için aşağı indiği zaman "S' 
da Etem gırtlağından tutup oJ.wn.le s • • 1 • 
tehdit etmiştir. oy enmıc 

Di1:n mefhut ıuçlar müddeiumumi- 3 
liğiııe verilen çingene Etem kendini 
,<>yle müdafaa etmek istemiştir: 

:'- Vallahi Bay müddeiumumi ... 

·Sonia Henni Eski 
Kocasile Sevisiyormus 

Son ıünlerde, Hollwood'da hir ded.!ıu çdmııfbr: Sabık
1

dün
ya paten pmpiyonu aarıfm güzel, Sonja Henni, eski kocası 

T yrone Power'le ee.i9iyormuf. Sonja fİllldi, tatilini ıeçirmek üze
re memleketine dönmüttür. 

Bu mesele hak1\l.Dd• diyor ki: 
- Evet, birkaç zamandanberi, iki

mizin admm biribirine eklendiğini pek 
iyi biliyorum. Fakat biz Tyrone ile 
gayet iyi iki arkadqtan bqka bir. 
şey değiliz. Biz onunla vaktiyle ae
vittik, evlendik ve sonra bop.ndık. 
Şimdi ise ikimizin de iflerimiz o ka- • 
dar çok ki eevi§miye.değil ya, yeryü
ztinde qk denen birtey mevcut oldu· 
ğunu dilfUnmiye bile vaktimiz yok. 

- Peki amma, lhı Avrupaya ve 
vatanıım olan Norveçe döndtifllııUz 
zaman, ona her gUn mektup yazıyor. 
mupunuz, diyorlar. 

- Katiyyen, mektup defil ya bir 
kart postal bile yazmıyorum. llaama 
Cıh, Norv~ten HoUwda her gün tele 
fon etmeyi ve Tyrone ile konuşmayı 
aklıma koydum ve bunu her gUn 
yapıyorum. Kilometrelerce uzaktan 
onunla konuşmak pek bot oluyor. 

Telrrar nlen...Jıleri söylaen 
Sonja H enni ve T yrone 

- Bu sene PARiS SERGiSiNE • 
Tertip edilen seyahatlerin en güzeli 
10 EyUU Çelyo vaporile hareket 

VENEDlK PARlS PRAG VİYANA BUDAPEŞTE Bt.YKR.Eş 
2 gün 7 gUn 3 gün 3 gUn 3 gUn 1 iun 
İkinci mevki seyahat birinci 8IDJf otel T .L. 295 

Fazla tafslllt ve N A T T A Galatasaray 
BrO,Ur için Tel. 44914 

Yerler süratle tutulıuyor. 

Adamcağlzl Denize ı Denize Düımüı 
Fırlatmıılar Galatada Kals:fat yerinde manevra 

D\in Y enikapıda, deniz UstUnde ga
rip bir hidiae olmut, bir sandalla ge
zen iki arkada9, rakı içtikten sonra 
sarhot olmUflar ve yanlarından baş
ka bir sandalla geçen bir adamı ya
kalayıp denize atmiflardır. Adamca
ğu, bin mütkWitla kurtanmuş, iki 
arkadat hakkında takibata başLın-
mıatno 

yapmakta olan Niyazı Huda motörü
niln arkasına bağlı olan kayıkta Ka
IIDlpl.f&da Yenic.;eşme mahallesinde 
10 numaralı evde oturan Aslan adlı 
bir çocuk varmış. Çocuk manevra es 
nasında muvazenesini kaybederek 
denize dU,müpe de yetişilerek kur-
tarılmıa ve lıo:r•iı ............ ._ · 
eme yatınlmıftır. 

Gürlede Hayırlı Bir it • 
Menemen, - GUrle çlftiğl sahibi 1 Askerlik işleri 1 

Kadri ki.hya, Tuz ve Çullu köyünden _______ ...;... ___ _ 

45 kimaeals çocufu atımıet ettirmiş, Aakerliie Dair Bir T ebli~ 
giyeceklerini de vermiştir. Usküdar ukerlik ıubeainden: Da-

Floryada Bir 

Boğulma Faciası 

Ben körkUtUk ıarhottum. Ne yaptI
ğmu bilmiyordum. Kafamı yokluyo
rum, fakat hiçbir şey hatırlamıyo

Sirkecide oturan Meli.hat adlı bir 
kız, dün meşbıut su~lar müddeiumu
miliğine verilmiştir. Mel: ; ,at bekçiye, 

polise ve kolllfUSUD& sövmekten suç-
ludur. ' --=====-------====-

reden devam etmiftir. 

ha yüksek okul talıailine devam ede-
miyecek olan erlerden 937 yılı lise ve 
muadili okullarla yüksek tahsil me
zunu olanlardan yedek subay okulu· 
na gönderilmek üzere yoklamaları 
yapılarak sıhhi durwnlarma göre as
kerliklerine karar verileceğinden 1-
8-937 de Betikt&§ askerlik ıubesin
de 15 gtln devam etmek tlzere bqlı
yacak olan ukeri mecliaine gönderi 
leceklerdir. Bu gibilerin okul velt&iki 
ve ntlfus cUzdanile tea ıubeye gelme
lerL 

nmı.,, 

Etem, asliye nöbetçi mahkemesi
ne gönderilmiştir. 

Bir Yankesici 

iddiaya göre, Meli.hat evvelki gUn Polill ıararla Mellhati karakola da· 
gece yansından aonra pencereden aokağa şüprüntü atını, .. Kamtuların vet ediyor, o da pencereden bu dave-
dan Cavit bunu görmüş ve devriye ti bin bir kUfUrle kartJIJYormu.,. Nt
gezen polis Mustafaya §iklyet etmiş. hayet Melihat kara.kola getiriliyor, 
Polis, yanmda bekçi olduğu halde fakat yolda da polis ve bekçiye söv
Mellhatin kapısmı çalmıf. Meli.hat melerine devam ediyor ve sokağa sUp 
kapıyı açm19. Poliı kendisine adını rilnttl atmadığmı aöytuyor. Karakol· 
sorunca Meli.hat: da kendisinden aokalı kirlettiği için 

!? - '8 - 937 

Günün programı - ıstaobdl 
Olle Netrlyatı : 

Saat 12,30 Pllkla TUrk .__114 
12,50 Havadis, 13,5 :Muh~ 
netriyatı, 14 SON. 

Alqan1 Neşriyatı : 
Saat 18,30 Plakla dans ın 

19,30 Afrika av hatıraları: s. J 
llhaddiD Clhanoğlu taraf!11~ 
Rıfat ve arkadaşları uu-.... _-.:ıı&1r 
TUrk musikisi ve halk şat~ 
20,30 Ömer Rıza tarafından Af91~• 
söylev, 20,45 Safiye ve ark 
tarafından Türk musikisi ve

5 prkıları (Saat ayan), 21,1 
kmtra, 22,15 Ajans ve bol'I& 
berleri ve ertesi günün P~ ...... 
22,39 Plakla aololar. opera ve 
ret parçalan, 23 SON. 

• Gtlnön proıram kil 
SENFONiLER 

16.15 Roma kısa dalgası: 
fonik konıer ( Fuga, FeJ:.rari 
22 Milano, Florans: 
(Maudr, Pek, Hrubes vs.) 

HAFiF KONSERLER 
7 ,10 Berlin kısa dalgall: 

konaeri (kmmen plakla). 
Konserin devamı. 9,20 Paı11 
dalgası: Plak. 9,45: K~_Jht 
11,50 ve 13 te Keza. 13 ~..-
1& dalgası: Eğlenceli Jll 
14.15: Devamı. 14,15 Paris 
dalgası: Limoj'dan konser 
15,15 Berlin kısa dalgaBI: 
muzika. 15: Monpelyeden 
nakli. 15,35 Roma kısa d 
Orkestra, piyano. 16,30 
1a dalgası: Büyük bir ko 
kısmen nakil. 16,30 Paris ~ 
gası: Orkestra. şarkı. 18 •' 
va: Koro. 18.30 Moskova: 
kon1er. 18.35 Roma kısa 
Cetra orkestrası (Hafif nı 
19,03 Bilkre9: Radyo salon,... 
trası. 20 Petşe: Orkestras. Tll-" 

şova: Kilçllk orkestra, şarkJ. 
Prag kısa dalgası: Hafif ~ 
22 Bertin kısa dalgası: HB.P" 
siki konseri. 22,05 Prag kı8I 
gası: Halk musikisi. 22,05 
reş: Eğlenceli Romen 111 
ppliklan (1875 m.) 22.35 
Çigan orkestrası. 22.45 
Eğlenceli musiki nakli. 

OPERALAB, OPEBETLEB 
20,05 Viyana: (Salzb 

nakil) Mozart'm "Don Ju 
rası. 21 Nis: Mozart'ın .,.·~,. .... 
aıı,, operuı (kısı!ıen) 

~A~Mıs~ . 
21.M BUtreş: Oda Jll~~ 

22.15 Llyppzig: Oktet ~ 
22.30 Prag kısa dalgası: lC 
konseri ($metana). 
R~ITALLER ~ 

9,45 Berlin kJ8& dalgası: ri~ 
bert'in şarkılarmdan (Ba ~ 
12 Berlin kıla dalpBI: ŞI!.~ 
13.10 Bükreş: Meehur pD1 
rin pplikları. 17 ,15 Berlln 
dalgası: Piyano solo (Poldi t. 
ner) (21.30 da} ayni neşrlY"~ 
Peşte: Flüt konseri (){~ 
18,40 Berlln kısa dalgası: .dit 
9arkıları. 19: Hugo WolfUll ~ 
ları. 19 Peşte: Şarkı resital~" 
VaJ'IOva: Şarkı (Plik}. 19,.:ıv 
lin kısa dalgası: Zimbal soJo. 
Halk prkılan. 20.55 
Çift piyano ile modern 
22.05 Prag lma dalgası: 
22,10 Bükref (364 m.): ~. 
Bitali (Hahn, Godard, PUçı-

Dlln Floryada bir boğulma faciası 

41mu,tur. Otuz bet yqlarmda tah
min edilen bir adam, öğleden aonn. 
pli.jda denia girmiş, iki yi1s metre 
kadar açıldıktan sonra dermanı keail
mit ve suda çırpma çırpma boğulmuş 
tur. Ceset denizden çıkanlmıt, fakat 
hllviyeti henU. teeblt edilmemfttir. 

Sa.bıkahlardaıı ömer oğlu Ahmet, 
dün ~alova postasmı yapan vapur
da Mustafa adında bir yolcunun cüz
danım çalarken ctlrmll meşhut halin
de yakalanlillf ve adliyeye verilmiş
tir. 

(- Mükerreren ars ve tafsil olunduğu üzre ce
(miyeti fesadiye mürettip ve mtı.,evviklerinden ve 
(belki de belli başlı rllesasmdan olan Tıbbiye mektep 
(li Erden nam mtlfsit makasıdı muzmirealnt bltema· 
(miha meydanı icraya vuetmiye bqlım'fbr. Bura· 
(da haiz olduğu ntlfuz ve sahip bulunduğu serveti ce 
(lime 1ayesinde elde ettifl keeirlllmikdaİ' ehli fesa
.(dı bilfiil istihdam ettfii göı1llmektedir. 

- Benim adını yok, demli} ve he- bir lira para cezası almıyor, aonra 
men kapıyı suratlarına kapam!f. Ko- da hakaret auçuııdan mahkemeye ve
nufmanm bundan sonrası ise pence- riliyor. 

(leyip eylemtyecejine dair aon aözl\nll almak ~ 
(geleceklerini ifade ederek tube istikametinde 
(olup gitmiflerdir. Bunların bili.hara ahzi ..ııer 
(beai denilen debboyun arkaamdakl derununda 
(bqı Refik çetei feeadiyeaile birlqip akdi 
(eyledikleri memnu olu!ut ise de bir polis JDUlt 
(Uç bet ikmal efradı jandarmadan ibaret olaJI 

(Nitekim, bu aabah cemiyeti mukaddelemizln 
(kltlbtl cihanmeclfibunda eedekayi mebuam kiram· 
(dan Dilnbelek zade Cebbar Efendi Hazretlerile te
( allt 1atveti htlkfimet babında tertill ediyei maknı
(za olunurken uker ıubeai ytızbqılarmdan ve Er
(denin ağ kolu makamında bulunan erbabı feeat
(tan Reflk Tekinin riyaseti altında elli · altmq kiti· 
(den mürekkep bir heyeti fesadiye cebren ol binayi 
(mübareke dahil olarak çakirlerine tevcihi hitapla 
(hUkCimeti adilei me§l'1ltamm ve mebusu müpriln
(ileyh hazretlerine teveccühle mepııtiyeti mefl'U1Li 
(kimilemiai alenen tahkir etmi§lerdir. Mühim bir 
(feeadm önUnil almak üzere her ikimiz tarafından 
(münasip "8aya ve nesayihte bulun\tlmut f8e de 
(sözümüz klrglri teılr olmıyarak yUzbqı merkum 
( unftl fiddeile ve allmeletnnas "yakında görecek· 
(siniz, mebusanmm httkQmeti zalimanenizi de bat· 
(lannıza yıkacağız" dedikten sonra bi.tl aUmme 
:(hlşi. biltUn nUzzan kiram hazeratma ayn ayn · 
( sebbil ,etim etmte ve maiyeti efradı ellerini lalbr 
(tar altında mahfi olan liWılarma uzatarak ankarip 
(bu ite t•bbUs olun&catmı teldden beyan ve tarafı 
( çakiranemizden esbabı aoruldukta hiç bir p.k şe
(fe bulunamıyarak tahldratta devam ile mtlfstt mer
(kum Erdenin ntlfuz ve kÜvvetini ima eylemişler
( dir. Şahaımmı ait tahrikat ve ttıtum sadakatimizin . . 
(kefareti olmak üzere kal ve nazara almmamış ise 
fae vatanı mukaddesin ve hükfuneti muazsezenln 
(elyevm bulunduğu ahvali nuikeye k&1'fl vukubul· 
( ması katiJeD melhuz ve hattl muhakkak bulunaıı 

-80-
(azlm ve kabili sirayet bir fesadın önUne geçmek (zallmenin adamısın, mebusan denilen "Con" gUrll-
(akdemü vuaifi 1adakatindelı olmag:in. .. ) ı (hunun inühabmda cemiyetlerine yardım eylersin, 

Dünbelek zade bunu muvafık bulmakla beraber: (aeni pire pire etmiyelim de kimi edelim" diyerek 
- Bir vaka daha var, dedi. Onu da Ulve etlen (blmll olduklan ealihai nlriye ve llitI carihai aakt-

müeyyet ve müesair olur.· (leleri ile kapmın her iki kanadım çi.ki çlk eyleyip 
- Bir vaka daha mı var! (denmu haneye akurane dühul eylemiılerdir. Çaki· 
- Evet bizim Hacı Zeynullah Efendinin maruz (rt müp.rUıılleyh kem.ali tedehhtlfUnden hanesinin 

kaldığı bir vaka. (bir canibine ihtifa eylemif ve hatunlardan ibaret 
Kadı bundan da haberdar olunca biraz dtlftlndU. (olan efradı aileıi havli can ile bq açık, yalın ayak 

Buna kolay bir kulp bulamadı. Yandan çizerek, bu (tafra fırlayıp mlltearrizinden .istimdat ve lhu fer-
iti mebusun mtma yükledi: (yat etmeleri üzerine mütecavizler kadmlar arasın· 

- Onu zatı iliniz ilive buyurursanız. muhtelif (da genç ve ili rivayetin hama bir bikri baligayi 
wlruat bu suretle karşılaşmıı olur. (görerek •tu kimdir?" deyu aual etmelerile "Hacı 

- O da muvafık. Onu da ben yazayım. Şu kadar (Efendinin kerimei meeruamdır" cevabı verilmesi U-
ki benimkiler de tlfreli olursa daha münasip du,er. • (r.erine hep bir ağızdan "öyle iae bunu alıp reiae gö-

- Hay hay! Hemen burada yazar ve derhal tel- (türetim" deyu yaygara etmitleı: ve içlerinden birisi 
grafhaııeye göndeririz. (aaikai pfletle "Erden Efendi emme de bundan 

Mebus ta yazdı. O da ayni mealde, fakat biraz da· (hotlanacak hl" tefevvühatile reislerinin mUfıidf 
ha tomturaklı idi. Fazla olarak bir tane de bafku- (merkum mektepli Erden olduğu gereği gibi anla· 
mandanlığa yazdı. Hacı Zeynullah vakUJDI da fU (şılmıftU'. Bu erbabı bujzu fesadın gözleri 901 mer-
suretle ilave etti: (tebe kararmış ki cebir ile kaldırmak istedikleri mer 

( .... Hacı Zeynullah Efendi dAilerinin maruz kaldı· (kumenin, müfsidi melfln ile karaberi karlneai oldu-
(dıfl tecavüze gelince, itbu esdekayi bendegb ku· (ğu bile nazarı dikkat vıe insafa alınmam!ftır. O eı-
(lunuza ve batta ayni gUn ve ayni saatte yirmi o- (nada civardaki kadmlarm yetifip saatlerce yalvar-
(tuz kişiden mürekkep bir zümrel bağiye giderek (ma ve yakarmalan neticesinde Efendi çakirinize 
(hlnem kapmını dak ile tqra hurucunu talep e~ (llç gUn müsaade edilerek hitamında kendi cemi-
(ler. MtlşarUnlleyhin havf"ü birası arz ile viki olan (yetlerine iltihak edip etmiyeceklerine ve takriben 
(mUcanebeti ü&erine "bre hain. vezid, sen ki hWdllneti (mUbqeret olunacak harekltı layaniyeye iftirak ey 

( vel r.abrta ile Uzerlerine yilrUmek kabil 
(dan bizzarure hallerine terkolunmuştur.) 

Mtlllveddelerin dotrulutun&. iğriliğine, i 
köttlltlğllne dair hiç bir mübahase ve m~ 
meden ılfrelendi. Yalım Kadı fU kadar IÖyliY8 

- Bir defa da Hacı Efendiye okuaak ta oııdlJI 
ra göndersek. 

- Birazdan gelirim demifti. Nerede ile gelir 
ne hacet! Mtlllveddeleri okuruz, yeter. Bu ~ 
nlmustikenaneye k&r11 ne türlü müracaat 

. cUmleetne muvafakat edeceği bedlhtdlr. Bi.hU 
rek f&hlI lllııize, gerek kitabınıza itimadı tAJlll 
dır. 

Şifreler qafıda bekliyeıı jandarma neferile 
grafhaneye gönderildi. Şimdi Hacınm dö~ 
liyorlardı. Hacı evin kapmndın köpük sa~ 
mif, hemen kanlIDID oduma c;ıkmlttı. 

Yaralanan Güzel Kuı 
Odadan girince baldızı Hafız Hanımm kö,ede 

duju.nu gördü. Ve ilk aöatl: 
Sözü: 
- Mıtıllah Hafız Hanım! 
Diye haykırmak oldu. Hafız Hanım neye 

m bilemiyerek Hacının yüzüne ıaşkın şatkIJl 
Hacı cottu: ,, 

- Sorımya diliniz varmıyor değil mi öyle ya · ' 
kadar rezaletten sonra sormıya IUzuın var 1111 
Namuaumuz, fel'ef°ımiz bir paralık oldu. 

Kadıncağız yutkundu bir aea çıkaramadl· 
haykıra haykıra aöylllyordu: .,ı. 

(AflaUll 
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FEN .ALEMiNDE: 

Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
l' AN~hmet Emin y ALMAN 
L· d ın hedefi: Haberde fi-
IQr e h , 
tl.iat ' ~r şeyde temiz, dü-

, ıaınuni ol k k .. 
Raıeteai 1 ma , arıın 
~ 0 ınıya çalışmaktır. 

GONON MESELELERi 

Gençliği 
Son ha<J· 

bakanı bir ı t:~~ ~ niha) et, sayın Baş
kıldı: liu te . ıg neşretmlye mecbur 
ıslk>run _bilgin her satrnnda Türk 
ı.._ u asıı !: • ' "lll'şı, bUtUıı ıgırından çıkaranlara 
~oruı, B . halkın isyanını hissedi
tılden, u 18l a.ı, spor gen~lig" ini ve-

sevk t 'k " 
bıiisbet too'bı eaısı ve terbiye edecek 
\ıicut rJerle clhazJannushr Biz , ruıı . 
'l'üti<ıl e . ve kafaca, ~etin ve güç 
lnatiırn ınşasını ba~arabllecek Ke. 
) oruı. B ge.n~liğini l eti~tirmek isti
lla 8e)fr~ d~\ayı, bir )arış veya are
llf ,.,._ erinJn llıtırası ile deg"il ''e-
-ua.nıar Tü k , " 

'llrlar k l i) esinin yaratıcı un_ 

etırıeıc "ı!rosunu bir an evvel eJde 
'Poru aş ile takip ediyoruz. Türk 
~\'ldnı ile baıı kimselerin seyahat 
keYflnı' b ne ba.5kalarının tayfacılık 
~k 1?Şltut etmek vesileslrtı ol
tıılı.. aııındır. Hastalık ve bakım
cı_ :· 

1 
bilhassa şehir ve kasabalar

"-\'a i~ P ettiği Türk bUnyesini açık 
ilen, bu~~ \'e pyunlan ile kurtanr. 
"'taseu unyenın içindeki bazı kötü 
)·or:uı ~rt de tedavi etmiye uğra.51-
&eletı • vlet IDaddi manevi elinden 
h.a Ya;~ )apı~or: Nihayet hem 
dıııQ. ge::ı'ın, ~em de ana baba itima
~lle : gUzeı _harcandığını, eski 
ttiliiı'Pı: h avgacıhgı \'e sokak küfür
.ı._ e," avas 
-.qlaıın ınıo, sık sık, spor mey. 
t·~ ı ve spor Ut . •gını görU s unlarmı ışgal et-
lara böıu Yoruı. Türk gen!;liğini saf
"liştii·ın· P Olllan karşı ka~rya dö

~ ıye klü 
tevırını) e hl .Pleri kin oca klımna 
tUr il"" ç kiınsenin hakkı yok. 

· unlece h 
6e"kll, be l 81 hatıi, ruhça asil ve 
İiia.}'P'HtJ :Sit. ~'ınel i, dayanışmayı, 
"terk t :t'ın{ll ferd cibi ko~-es, stat !.'"b' e .............. . 
lll\ies esel • ınektep, k'.tup, büttln 
tide etın er Yalnız böyle bir gençlik 

bs~l'cu c el~ hedef edineceklerdir. 
'" • eınıyett .. . "'ilin e ınustesna hır ter_ 

Bali ıa' centilmen terbiyesinin tlm-
0 tak ~-ı· kki 

'ı>oru ~ a · edilecektir. Biz 
clı~~z~ız böyle bir gençliği ara
l'etl§ıı \'e istediğimizden ve onu 
b l'dlğt k 
~ ~k d adal' himaye ediyoruz. 
belle . evlet ılDÜJ'akabesl ve nizamı 

lı halledeeektır. 

Falih Rıfkı :ATAY "= 
Per~is~t~e============ 
~ Bir Cinayet 

~ına Tecavüz Edeni 
Öldüren Ana 

li 
Q)Q" s 

~illi QrQ/yQn mahkemede 
~it 8 adalet 
... r rastı tnahafili Fransada pek 
•14ld· anan b• . Urter ır cınayet ile rneş-

llıı . 
~ da..,anın 

'dır b suçlusu, Bayan Saraf-
ır .E: 

l"rneni kadınıdır. Bayan 

GECMIS 
GUNLERDE 
TAUNLAR 

J arih tekerrürden ibaret-
tir, derler. Bu; ağız· 

)arda sakız gibi çiğnenen bir 
lif olmuttur. Fakat bazı hadi· 
seler var ki Kaıımpafa deresi 
gibi umumi hayatımıza dur-

madan akar, bizi boyuna ze
hirler. Buna tekerrür değil, de
vam denebilir. Tanca'lı gezgin 
lbni Batuta 621 yıl önce Bi
zanaa geldiği zaman latanbu
lun ve bilha11a Galatanın pis
liğinden tiksinerek bahsebnİf
tir. Galata sokaklarından li.
ğamlar aktığım ıöylerken: 

~ı:~~::~~eç~: VEBA pıSlik ~k zıyade-
dir. Ortasından 

murdar ve neci-
FELAKETİ 

;~~:~~ 0~ e u• yu· N Du· NYAYI kilıselen dahi pıs 
ft~~.~ • 

(1) 
Tarih kitapları 

iı:ırıcı ve istila
cı bütün has
talıklardan ve - HIRP ALAMISTI 
ba ve taun diye bahseder. Muhtelif 

hastalıkların karakterleri tama. 
men tesbit edilmediği için her bu
ıa..cnrır hastAhıhn Rih hıu.. ·- .... l.o -

dır. Dilimizde de buna "kıran,, u. 
mumi vasfını vermişiz. Bununla 
beraber tUrkçenin muhtelif leh
çelerinde sari hastalıklar ayrı ayn 
adlandırılmıştır. 

Fakat eskiden yazı dilimize a
rapça ve farsça hakim kılındığı 

için sari hastalıkları ayrı ayrı ifa_ 

de eden bu kelimeler kullanılma.. 

mıştır. Dilimizde istilacı hastalık

ları vasıflandıran şu kelimeleri bu. 

Iuyorum: 
Geçeklü, kıran, kırlagan, kiken, 

Miçki, ulet, Yumurcak, Yunırucak, 

Tünömö. 

Ş ark taun ve vebaya o kadar 
çok kurban vermiştir ki her 

·······~::·~~·;··········ı 
ltsKAHIM nl'\~N:ı i 

......... ~.:~:.~ ~· ......... 1 
denilen bir taun zuhur etmişti. 

Insanlar sokaklarda dola§ırlarken 
köhnemiş birer ağaç gibi devrilive

riyorlardı. Olilleri kaldırmıya im
kan bulunmadığı için şehrin pis 

kokusu ta uzaklara kadar yayılmış 
ve damlarına et yiyici kuşlar üşüş
müştü. H. 79 da büyük bir taun 

Şamı kasıp kavurdu. H. 86 daki ta
un bir ölüm tırpanı halinde bütün 
Yakın Şark şehirlerini dolaşmıştı. 

Bu taun yalnız gençleri öldürdüğü 
için tarih bunu "gençler kıranı., dL 
ye adlandırmıgtır. Milyonlarca 

genç b~ ti.unun tırpanı önünde ku
ru bir ot demeti gibi doğrandılar. 

H . 330 senesinde Bağdatta, H. 
462 de Mısırda "vebayı müf 

rit,, çıktı. H. 749 senesinde Mısır ve 
Şamda çıkan büyük veba milyon
uu'\:a msaıu vıuurau . .ti. 81~ yılının 

taunu bütün ditftf a mamurelerini 

kasıp kavuran bir afet olmuştu. 

Bu taun gıdasının en çoğunu Is
tanbuldan toplamıştır. H. 820 yılı. 
nın vebası Mısırı kınp geçirdi. Ve
baların en müthişi olan tifo H. 901 

yılında "Biladırum,, a musallat ol
muştu. Uç sene süren bu kıranda 

milyonlarca Türk öldü. Bu hastalı
ğın en büyük kurbanlan yine Is.. 
tanbullular olmuştu. Tifo şeklinde 
tahribat yapan veba Bizansm 
kökleşmiş bir hastalığı idi. Zaman 
zaman kuduz dilini çıkarır lstanbu
lu mezarlığa çevirirdi. 

Tarihin kaydettiği müthiş kı

ranlar a
0

rasında bir de "vebayı amı 
behabım,, vardır. H. 703 yılında 

çıkan bu hastalık Şarkın bütün 
hayvanlarını tırpanından geçir
mişti. (2) 

Yeni ve Mühim Bir ilaç 

Keıfedildi 
lnglllz gazetelerinde okuduk: 
Llverpol şehrindtJ toplanan eczacı-

1 Iar kongresinde büyük bir ehemmiye. 
ti haiz olan yeni bir ilacın keşfinden 

•• stanbul belediyesi son za. 
manlarda yine azıtan tifo 

münasebetiyle umumi bir pislik 
mücadelesine ba§ladı. Kanunlan
mızın, zabıtai belediye talimatna
melerimizin koyduğu yasaklan tat
bika çalışıyor, kedileri, köpekleri, 
kırdırıyor, dilencileri toplatıyor, a. 
çık li.ğımlan kapatıyor, her tUrlU 
pislik ve intizamsızlıkla savaşıyor. 
Tarihin her çağında Istanbul böyle 
mücadele ihtiyaçla ; duymuştur: 
Dört asır evvel bir padi§&h şiddetli 
bir fermanla lstanbul sokakların
daki köpekleri kırdırdı, Fatih Sul
tan Mehmet bütün vakfiyelerinde 
vakfettiği birçok eserlerin mermer 
duvarlarını , direklerini, süslü kapı. 
' annı yazı ile, resimlerle kirletme. 
meleri için her müesseseye birer, 

ikişer bekçi ayırmıştı. Topkapı Sa
rayında saklı bulunan 1141 - 19 
sayılı vakfiyesinin 120 inci yapra
ğında Fatihteki imarethanesinin 
duvarlannı yazılarla, nakışlarla 

kirletmemek için günde iki dirhem 
gibi yüksek bir para vererek bek
çi tayin ettiğini söylüyor. Ayni 
vakfiyenin 127 inci yaprağında da 
darüşşifasmın duvarlarını kirlet. 
memek için yüksek yevmiyeli mu
hafızlar tayin ettiği görülüyor. 

G eçen sene clizamlılarm şehir 
içinde gezdiklerini gazete

lerde okuduk. Hatta bunlardan 
birisi bir gazete idarehanesine ge
lerek mikropların kemirdiği par_ 
maklannı ve burnunu gösterdi. Ge_ 
çen sene bu mevsimde çıkan bir 
gazeteden şu haberleri alıyorum: 

1 - Belediye şehir köpekleri ile 
önemli bir savaşa geçmiştir. Bir 

sedilmiştir. Bu ili.çtan birçok 
hastalıklann tedavisinde istifade e
dilecektir. Menenjit, pnomi, kan ze_ 
hlrlenmesl, sıcak memleketler has
talıklan, barsak hastahklan bunlar 
arasmdadır. Bundan başka bu lli.ç 
kızıl humma, romatizmal hummalar 
ve kızamık gibi hastalıklann lhtilit 
yapmasına da mini olacaktır. Tec
rübeler çok iyi neticeler \'erdiği için 
bu ili.ç yakında aspirin fiyatiyle pi
yasaya !;ıkanlacaktır. Çocuk doğum· 
lart hummalannda da bu lli~tan bü
yük istifadeler temin edileceği anla.. 
şılıyor. Londnwın kadın hastanele
rinde yapılan tecrübeler ınettceslnde 
doğum hummalanndan ölünıler, yüz. 
de 22 den yüzde sekize inmi tir. 

llicrn adı Para - AmlnobenzenesuL 
pho namlde'tir. Buna kısaca Sulpha. 
nilade denilmektedir. lli.ç, kömür 
ziftinden istihsal ohHlUl or. 

7'ecrübfller iki sene evvel başlamış 
\'e keşif bir Alman alimi tarafından 
tesadüf eseri olarak yapılmıştır. 

Eczacılar kongresi reisi Mister 
Lescher Ulçtan bahsederken şu söz. 
teri söylemi)tir: 

"Son yirmi sene içinde vücude geti· 
rilen üç büyük ll&cın biri budur.,, 

Ballkesirde Mahrukat 

Buhranı Şiddetli 

Balıkesir, (TAN) - Mahrukat 
buhranı devam ediyor. Vaziyet o rad
deye gelıni§tir ki tek bir odun bile bu 
Iunamamaktadır. Şehrimizdeki fırın .. 
ların birer birer kapanmasından kor .. 
kuluyor. 

köpek kuyruğu getirene on be§ 
kuru§ verecektir. 

2 - Müddeiumumilik adliyenin 
duvarlarını, aptesanelerini yazılar .. 
la, boyalarla kirletenleri yakala
mak ve cezaya çarptırmak için 

emniyet direktörlüğünden üç sivil 
memur almıştır. 

3 - Beyoğlu ve BeşiktaŞ kay_ 
makamları lağım sulan ile sulanan 
sebzeleri imha ettireceklerdir. 

4 - Belediye dilencilerle adam. 
akıllı savaşacaktır. Polis dün müd. 
deiumumiliğe beş dilenci verdi. 

• • • 
Ben aklım erelidenberi lstanbul 

gazetelerinde haftada hiç olmazsa 
iki defa bu di~ci mücadelesini o
kurum. Fakat köhne Bizansın top
raklan bu zehirli baldıranlan ye. 
tiştirmekte çok cömert olacak ki 
bir türlü kökleri kesilmiyor. Bi. 
zans Istanbulu da böyle imiş ki 
lbni Batuta bunları sayıp dökmü§. 
tür. 

hamlesinin zayiat yekflnunu en a
şağı milyon kelimesiyle ifade ede
biliriz. Ben lslam dininin intişar 

günlerinden 9 uncu Hicret asnna 
kadar Yakın Şarkı kasıp kavuran 
bazı meşhur taunları ve vebaları 

topladım. Başvurduğum mehazle. 
rin de biribirini şerheden yalnız iki 
kitap olduğunu kaydedersem top. 
Iadıklanmın devede kulak kabilin. 
den kalacağına derhal hükmeder. 
siniz: H. 69 yılında Basrada Carif 

Sarafyan, bundan beş altı ay evvel, 
Pariste dişçilik eden Sassouni adlı bir 

adamı öldürmüştür. 

Resmi Dairelerde 
Memurlar ve Halk 

1 

I
• kinci Selim zamanında (H. 

974-982) Istanbul esir pa
zarlarında kör, topal kambur, sar
sak, veremli, cüzamlı köle ve cari. 
yeler için çok yüksek bir piyasa 
vardı. Pırlanta gibi Çerkez cariye

lere ve tuttuğu taşın suyunu çıkar
tacak kadar kuvvetli kölelere kim

se para vermiyordu. Fakat bir kö
türüm cariye veyahut köle mezat. 

ta inanılmıyacak kadar yüks'ek fi

yat buluyorlardı. Sahipleri bunlan 
dilendirerek bol bol para kazanı

yorlardı. Bunların çoğu Arap ya
rımadasİndan getirtiliyordu. Arap 
yarımadası lstanbula boyuna di
lenci yetiştiriyordu. Cerci softalar 
da halkı izaç ediyorlardı. 

Mesele, ne bir aşk, ne de bir kav
ga yüzünden, bilakis garp memleket
lerinde nadir fastlanan bir sebepten, 
namus meselesinden çıkmıştır. 

Vaka şöyle olmuştur : 
Sassouni adlı digçl, kendisine teda

vi için gelen, Sarafyanm on dokuz ya 
şındaki kızını klorformla bayıltmış ve 

tecavüz etmiştir. 

Kız, bunu sonradan anlayıp ta eve 
geldiği ve anlattığı zaman, anası ba
bası perişan olmuşlardır. Hatta baba 
sı damarlarını keserek intihara kalk
mıştır. Bunun üzerine Bayan Saraf
yan, ailenin eski tabancasını alarak 

dişçinin evine gitmiş ve ahlaksız dok- , 
doru dört kurşunla yere sermiştir. 

Mahkemenin alacağı netice, Fran- ı 
sada merakla beklenmektedir. 

Gazetelerde şöyle bir havadis 
vardı: "Resmi dairelerde işi olan 
halktan bazdan memurlann mua
melesinden !Jlkiyet etmlşler, tt\h
klkat neticesinde bu §lkiyetler 
haklı görölmü!f \'e ali.kadar ma
kamlar, memurlarm halka iyi mu
amele yap1D88ı hususunda yeniden 
emlrler vermişlerdir.,, 

Bunu okuduğumuz zaman, dört 
beş k'A§I bir masa başında oturu
yorduk. Arıkada Iardan biri, içinde 
bir bitap bulunan gazeteye sarılı 
paketini masanın üzerine lmy
mu;;tu. işte bu havadis, bu kitap 
paketinin üst tarafına tesadüf et
miş ve içimizden birinin dikkatini 
Çf"..kmiştl. Hoş sohbet olduğu nls
bette de muzip olan bir arkadaş 
ga'l'f'tevi aldı. Açtı, tarihine baktı 
ve bize de gösterdi. Sonra şu tek
lifte buloodu: 

- Bu haberin intişar tarihin
den sonra içimizde dairelerde işi 
bulunmuş olan -.rsa gördükleri 
farkı söylesinler! 

Gariptir.. Biri müstesna olmak 
üzere büttln arkadaşlar, bu tarih
ten soora ve blriblrlne çok yakın 
günler içinde muhtelif dairelerde 

muhtelif muamele tarzlanna ma
ruz kalmışlar. Birer, birer anlat

tılar. 

Hükllmetlmlzin gayesi, daireler
de eskiden kalma itlyatlann tama
mlle tasfiyeye uğratılması ve hal
kın iı:;i günü gününe görülmesidir. 
Arkadaşlanmın anlathklan hika
yeler bir ara~·a gelince, alakadar 
daire ~enerlnln lf)lerlne yanyacak 
bir rapor olabilir. Fakat ben ra
por yazmasını bilmediğim için ar-

kadaşların dediklerini, anlattıkla
nnı mümkün olduğu kadar kendi 
ağızlarından çıkığı gibi zaptetmiye 
~ştım. Buıılan tarih sıralarma 

göre sıraladım. Yazılar şunlardır: 

1 - lstanbul icra dairesinde. 
2 - Bir kalem mümeyyizi nez-

dinde. 

S - Bir nahiye müdürlüğünde. 
4 - Bir poll~ merkezinde. 
5 - Postanede. 
Arkadaşlarla görilştilkten son

ra bu yazılan olduğu gibi gazeteni
ze göndermiye kal'ar verdik. Neş-

rinde memleket ve ali.kadar ma
kamlara hizmetteki faydalar varsa 
\'e yazılışı mu_vafık ise ııeşredersi
nlz ... 

(TAN: Yazılar bize geldi. Ya
nndao itibaren neşredeceğiz.) 

Bugün Istanbul sokaklarından 

eksilen yalnız cerci softalardır. Fa. 
kat onların yerlerini daha mUte
kamil ( ! ) bir dilenci kafilesi dol
durmuştur. 

işte II Selim 381 sene evvel ka
dısına gönderdiği şiddetli bir fer
manla bunları menetmek mecburi.. 
yetini duymuştur. 11 Muharrem 
937 tarihli bu mühim ve enteresan 
ferman Babıali hazinei evrakında 
saklıdır. 

(1) lbni Bat uta seyahatnamesi 
cild l sayfa 892. 

(2) Katip Çelehinio "Tak\im • 
tit - te\'&l"ih,. l §erheden ''~lüriy • 
üt • te\'arihu ln 186, ıs;, 188, Sf8, 
!t'ljl 4.q2. 46.!i r.f.alar.ı. ____ _ 
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Belgrad Maçını 
3 • 1 Yugoslav 
Takımı Kazandı· 

Galatasaraym Yıldönümünde 

Admira • Galatasaray 
Maçını Viyana Takımı • 

4 • 1 Netice İle Kazandı 
Memleketimizde en emektar 

klüp olan Galatasaray, 33 
Uncü yıldönUmünün ikinci gününü 
dün Taksim stadında büyük bir 
kalabalık önünde parlak merasim
le kutladı. 

Saat 13,30 dan itibaren halk 
stadyomun tribün ve dühuliye ta
rafını doldurınıya başlamıştı. Saat 
14 te merasime iştirak eden Gala
tasaraylılar klüplerinden çıkarak 
muntazam bir yürüyüşle önlerinde 
kolordu bandosu bulunduğu halde 
Cümhuriyet abidesine gelmişler ve 
merasimle abideye çelenk koymuş
lardır. 

Saat 14,30 da Çoban Mehmedin 
taşıdığı Türk Bayrağı önde olarak 
stadın arka kapısından içeri gir
mişlerdir. Kafilenin önünde eski 
GalatasarayWar onları takiben kız 
sporcular, denizciler, iskrimciler, 
atletler, basketbolcular, voleyboL 
cular, güreşçiler, ve en arkada üç 
takım halinde fut bolcular geliyor
du. 

B Uyük bir yeklın tutan bu 
sporcu kafilesi tribünlerin 

karşısında dizildiler. Ve bandonun 
çaldığı Istiklnl Marşiyle merasime 
başlandı. Bunu takiben klüp baş
kanı keşşaf Saim kısa bir söylev 
verdi. Bu söylevde Galatasaraym 
ilk Türk spor klübü olduğunu ve 
böyle emekdar bir teşekkülün bay
ramına iştirak etmek llıtfunu gös
teren halka teşekkür ediliyordu. 
Muhtelif harplerde şehit olan Ga
latasaraylıların ruhlarını tebcil 
için bir dakika süren sükuttan son
ra sporcuların geçit resmi yapıldı. 
Ye saat 15 te müsabakalara baş

landı. 

Günün. ilk müsabakası dün seç
mesı yapılan kızlar arasında 

100 metre koşu idi. Neticede Ne
zihe 15.1/5 le birinci Tayyar ikin_ 
ci, Mukaddes üçüncü oldular. Ve 
bu mUsabaka kızlarımız arasında 
ilk defa olarak yapıldığı cihetle ye
m Türkiye rekoru olarak kabul e
dildi. 

Yüksek atlama: Bu müsabakaya 
dört atlet iştirak etti. Birinciliği 

Galntasaraydan Pulat 1.80 le aldı. 
Fenerbahçedcn Necdet 1.75Y2 le 
ikinci, ayni derece ile Galatasaray
dan Faik üçüncü oldular. Yunan 
atleti 1,70 le ancak dördüncü ola-
bildi. 

1500 metre: Bu müsabakaya 2 
Yunanlı ve 3 Türk olmak üzere beş 
atlet iştirak etti. Neticede Balkan 
şampiyonu Yorgopulos rakiplerini 
25 metre açarak 4 dakika 17 sani
yede birinci, Kusudis ikinci Artin 
üçüncü geldiler. 

8 00 metre kızlar: Bu müsaba
kaya altı kız koşucu girdi. 

Ve neticede Kadriye 3.11 ile birinci 
Ifakat ikmci, Nuran üçüncü oldu-

lar. 
400 metre: Bu müsabakaya beş 

atlet girdi. Sıkı bir mücadeleden 
.!!!lnnt Yunan eamJJivorıu Skivatis 

Dünkü 800 metre birincisi 

l 00 metre birinciıi genç hızımız 

800 metre birincisi genç kızırmz 

53.8 ile birinci Fenerbahçeden Fi- · 
ruzan ikinci Izmirden Fahri üçün
cü oldular. 

Kızlar bayrak yarışı: Bu müsa
bakaya kırmızı, sarı, mavi olmak 
üzere üç takım iştirak etti. Ve ne
ticede 1.6.3 ile kırmızı takım birin
ci mavi takım ikinci oldu. 

200 metre: Bu koşuya üç atlet 
girdi. Yunan süratçisi Lambro an
lıyamadığımız bir sebepten bu mü
sabakaya iştirak etmemişti. Neti
cede Balıkesirden Raif 23.1 le bi
rinci Bursadan Nazmi ikinci Nazım 
üçüncü oldular. 

B .. u ..... ı. .. :>'""" .. lr• ~ol-L....,--""7' • 

Admira maçının baftayı
minde Balkan bayrak yarışı yapıL 
dı. Bu müsabakaya Yunan atletle
riyle muhtelit Türk ekibi iştirak 
etti. 800 metrede Galip, Yunanlı 
koşucuyu 40 metre bir farkla geç
tiğinden bu avantaj nihayete ka
dar devam etti. Ve neticede yeni 
bir Türkiye rekoru kırılarak 3.34.9 
dakikada Türk ekibi birinci Yunan 
ekibi ikinci geldi. 

Cirit atma: Bu müsabakaya dört 
atlet iştirak etti. Neticede Galata
saraydan Rasim 52.30 la birinci 
Fenerden Necdet ikinci, Şerif üçün
cü oldular. 

Halat çekme: 
Tekaütler maçı haftaymmda Ga

latasaray kara sporları takımı ile 
susporlan takımı arasında balat 
çekme müsabakası yapıldı. Ve Ço· 
ban Mehmedin bulunduğu kara 
sporları takımı kazandı. 

T ekaütler maçı: 
Tekaütler maçı için MatbU

at takımı ile Galatasaray futbol
cüleri muhteşem göbeklerile saha
da arzı endam ettiler. Abidin Da
verin kenardan iskemlede idare et
tiği maça Galatasarayın akmiyle 
başlandı. Oyun bilhassa Matbuat 
takımındaki göbeklilerin tuhaf ha
reketler:ile çok enteresan geçiyor
du. llk devre 0-0 beraberlikle bit
ti. 

!kinci devrenin 5 inci dakikasın
da matbuat takımından Sedat Ga· 
Jatasarayın meşhur müdafii Bur· 
hanı geçerek k~cinln kolla·rı ara· 
sından yegane golü yaptı. Bira2 
sonra hakemin Galatasaray lehine 
verdiği penaltıyı meşhur Burhar: 
sıkı bir şiltle kaleye gönderdi İSE 
de kaleci Foto Namık bunu kur
tardı. Ve maç matbuat takımının 
1-0 galebesile nihayetlendi. 

S ıra günün en mühim mi.ı~a
bakasına gelmişti. Saat 

17.~U da evvela Admira biraz son
ra Galatasaray sahaya çıkarak 
h:ılk1 cıl"l!hnlııdılar. rlmira bevaz 
forma beyaz pantalon giymişti. 

Galatasaray takımında cezalı oyun
cular oynamıyordu. Santrhaf mev
kiine Pcradan Japoni konmuştu. 

Ad mira takımı: Platzer - Şal1, 

'1ariçka - Urbanek, Gizer, Klak 
- Katlets, Hayneman, lstoyber, 

Galatcuaray clün bize otuz. 
üçüncü yılını çok parlak biT 

spor tezahürü şeklinde gös

tereli. işte intıbalar 

' Galatasarayın genç sporcu kızları dünkü müıabakalarda. 

Dün, Galatasaray bayramında sahaya çı:ıan 
matbuat lutbolcülel·i 

_.'l 

Galatasaray atletleri genç ve dinç ko~uyorlar 

l 

Galatasaray - Aclmira maçıncia R.aie önüm.ie .• 
Şiling, Vogul. a.Kın A VU::.LUt Yc.1 u.ı.l ıkım kale-

Galatasaray takımı: Avni - Mi- cisi olan Platzer'in şahane bir kur-
tat. Salim - Suavi, .Japoni, Eş- tarı§iyle bertaraf edildi. 
fak - Salahattin, Süleyman, BU- Oyun çok seri oluyor. Karşılıklı 
lent, Haşim, Bülent. akınlar iki kale için de tehlike olu-

Kısa bir merasimden sonra ha- yoran. 
kem Ahmet Adem idaresinde Ad- T ım 12 nci dakikada Gnlata-
mira mükemmel bir paslaşmadan saray aleyhine olan bir 
sonra Galatasaray kalesini sardı. kornerden solaçığın çektiği şüt Av-
Çekilen şilt avut oldu. ninin mütereddit bakışları arasın-

Galatasarayın yaptığı mukabll (Arkası 10 uncuda) 

Belgrad, 1 (Sureti mabSUS5~ 
giden arkadaşımızdan telef onl~& 
Belgrad stadında 10 binden f eııe 
bir kalabalık önünde geçen ~ 
İstanbulda oynanan ve bers. ~· 
neticelenen maçın revanşı oytl ıJl& 
dı. Bizim Taksim stadından d tı· 
bozuk ve toprak bir sahada yııP •• 
ğımız bu maçı maalesef 3--1 }ta) 

bettik. 
Dost Yugoslavyanm muh~ 

Başvekili Belgradda olmadığı. 1~. 
maça hususi kalem müdilril rurt 
reti mahsusada göndermiş ve tır 
fıutbolcülerine samimi ve dost 
mennilerini bildirmiştir. ftı• 

Saat 17 de evvela biz, sonra. J 

b. sıı 
goslavlar çıkarak coşkun ır uJJ 
rette tezahüratla karşılandık: ~e.!l 
maçlarda mutat olan merasıtıl, IJl 
sonra İtalyan hakem Barlasin~ 11 ıı.• 
idaresinde oyuna bizimkileriJJ 
kını ile başlandı. 

Takımımız şu pekilde idi: ~'!· 
Clh·a+ • .!... 'rijjO.LJ • .., li'f!.?:!•}\JOılı 

cı:, ~lnın, ."M.. :ı\.'ı • u.L~ · 

yazi, Rasih, Sait, Niyazi. JX)1!'a • 
Buna mukabil, Sofy:ıda ~ U ı]tllY 

dıkları bir mağlubiyete ugrs.d sJsll 
rı için büyük tarizlere maruz lt a• 
Yugoslav milli takımı bu oyun:ıı\"' 
zami ehemmiyet vererek en 
vetli takımlarını çıkarmışle.rdf·J{O' 

Blazer - Fogl, Motoviç -: .,,, 
koteviç, Goycr. Arseniyev~>"'' 
Glazer, Tomaşeviç, Uslih, 

dinoviç, Tunesiç. ~ 

O yuna çok süratli başlail~ 
3 üncü dakikada A.nlt &!Cıı.

Niyazi mükemmel bir fırsat Y r'~ 
ladı. Çektiği şut direğe çnrl'

8ö.of 
döndü. Oyun havadan oynall edi' 
ve çok sert bir şekilde devalll 
yordu. . t bit 

Tam beşinci dakikada Cıb~-tJI 
şütü avuta gidiyor diyerek bı t<Y 
Fakat büyük bir hayret içind~pıf. 
pun falso yaparak direğe ç 
içeri girdiğini gördük. 

0 Yugoslavya 1 - Türkiye. . ti' 
. k dar ııcı . Yirminci dakıkaya a tıleoı-

raf ta hakimiyet tesis ede fl1)J 
Çok seri ve sert bir oyun oyn~ jıl' 
Tam ou sırada sağaçık Niya.ı1 ~~· 
goslav müdafii ile kafa kafa~d# 
pışarak kaşı yarıldı ve s~b #• 
çıkarak yerine Ankaralı SeliJll 

di el" 
Maçtan evvel iki fede_ı:asY;; iÇiP 

smda üç oyuncunun degt§Ill 
anlaczılması işimize yaradı. .....ı ~ 

..s k. ıcıs:ıv-
Oyunun bundan sonra 1 ~ itıl O' 

man zaman iki takımın ha~..ıt 40 
. tıw· e 

yunu altında cereyan ettı )'eı1ll 
ktı •\)' ıncı dakikada Hıısan çı 0 ~ 

Rıza girdi. Ve ilk devre 1-: 
. l bıttı. gosla vların galebcsıy e 1~ başınıı :i 

• kinci devre başlar ucoll1 

1 takımımız derhal ıı (?n51~ 
"k da \., geçti. Ve beşınci da kı a i gıı; 

geriden aldığı biı topla şahs 1 ysY' 
. ~ d gü el bır go rctıyle fevkala c z 

tı. ,8 1 ~ 
Türkiye 1 - YugoslaV) zıl11 - , 
Bu beraberlik maaıesef L1 Cill11 

. . . dnkıkadn ol' 
medı. Sekızın.::ı . . 000 ., 
fazla ileri çıkarak ko.Iesını cı goll~ 
raktı. Ve Yugosla~lar ıkın 
r ini bu suretle yaptılar 1 

·· kiye> ·ıı' 
Yugoslavya 2 - Tur ,yet 
20 inci dakika ofsnyl vııı. sııll' 

y gosla" de topu ynkalıyan u 
trforu üçüncü golil yaptıı.ye j. , 

3 •rtırk ,,, 
Yugoslavya - 0 ''"r' 

<Arkng' 1 
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'~~~ 
6 Pan. • • ~ 
• •erguı bugün bütün ' 
~ Aurupayı ve hatta d.. ~ 
• . unyayı ' 
~ 'fgcıl eden büyük iktııadi ' 

\ hôdiıelerden biridir. i 
"'·· -''1-l'.l'.1~ ., 

'l A N , ................. .....,~~"~ 
' Pari•te bulunan bir arkada- ~ 

fımı:z;, bu muazzam ıergiyi 

günlerce dolaşmıı, inhba· 
larını bize, resimlerile bir-

~ 

~ 
~ 
\ 
- likte göndermiye baılamııtır 

'"'"'" ... "''"'""'"""""" 

sergiıine uzaktan bir bakıf -

Beynelmilel 
Sanat Sergisinde 
Neler Gördüm? 

Paris 
.. , 

tUrlil bitmiyen merdivenlerile sergi
nin üstüne, yani zeminden hiç olmaz
sa 25 metre yükseğe çıkılıyor. Orada 
Alman möbilye sanayii ve çiçekçiliği 
görülüyor. Açık gazinoda istirahate
diliyor. Oparlörün verdiği güzel Al-

, 

7 

ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR: 

PAZAROLANIN 
BiR BENİERI 

İ ncecik boynu üstünde, olgun bir Tekirdağ kar-
puzunu andıran kocaman bir kafası vardı. De. 

rine kaçmış gözleri bu kafanın minimini çukurları 

iç.inde, kayboluyordu. Elleri, ayaklan, dört yaşında 
bır çocukta da ancak bu kad8tl" çelimsiz ve bu kadar 
küçük olabilirdi. 

Serseri birkaç çocuk, yavrucağın önUnde ardında 
dolaşarak, haykınşıyorlardı: 

- Pazarola Hasan Bey!. Paz.arola Hasan Bey! • 
İnsanların çüt yaratıldığına, onu gördükten sonra, 

ben de inanmıya başladım. Koltuğu altında bir şeker 
işportasile sokaklarda dolaşan bu çocuk, meşhur "Pa
zarola., nrn tam bir benzeri idi. 
Yaramazların elinden kurtulduktan sonra, yavru. 

cak geniş bir nefes a.!arak, yanımıza sokuldu; ince
cik sesiyle, malmı sa.tnuya. çalışıyordu: 

- Baylar .. Bayanlar .• Uğur şekercisi geldi! Birer 
ta.ne karamela alm •. Türlü §ekerlerim de var! .. Şeker 
ye, can besle! .. 

Ürkütmiyerek yanımıza çağırdık: 
- Çocuğum, dedik, adın ne senin? .• 
Şüpheli gözlerle bizi tepeden tırnağa süzdükten 

sonra cevap verdi: 
- Necati. . 
- Baban, annen var mı?. 
- Var ya ... lkisi·de sağ .• 
- Seni mektebe göndermediler mi?. 

- Gönderdiler amma. .•• 
- E .. Amması ne oluyor? 
- Gönderdiler amma, ben okuyamadım. 

- Niçin?.. Hastalandın mı?, 

- ..... . 
Biraz sıkıştırınca kaçamaklı bir 

cevap verdi: 
- Güneş çok yakıyor başmıı da. 

babam, gitmesin mektebe .. dedi. 
- Sokaklarda dolaşırken, başı

nı güneş yakmıyor mu? 
Yavrucak, boynunu büktü. Belli 

ki küçük izzeti nefsi, mektebe de
vam edemeyişinin ha.kiki sebebini 
anlatmıya mani oluyordu. 

- Baban ne iş yapar? 
- O, burada değil.. Adapazann· 

Yeni Pazarolayı böyle tanıJJ, 
- Amma, hangisini daha çok!. 
Yine bir hayli dü§ündilkten SOJl .. 

ra. kararını verdi: 
- Parayı daha QC>k severim!. 
- Niçin? 
- Param oulrsa, bol bol geke' 

alırmı! 

- Aferin! 
Hiçte aptal bir çocuğa benzemi•' 

yordu. Şirin, hatta cana yakın bir 
yüzü vardı. 

- lstanbullu musun sen?.. de
dim. 

man operaları dinleniyor. Parisin se
masına deh§etle bakan Alman kartalı 
da bu paviyonun üstünde Cermenya
nm bir remzi olarak yükseliyor. Ser-

gi umumi manurasiyle canlı, muhte-
3em, .Almanların bilhassa teknik me
..nde gok iWi ~ttiğini ııöater~ 

• da .. Kasaptır. 

Ba§IIll salladı ve hissedilir bir ıu' 
rurla: 

- Biz Adapazarlıyız! dedi 

ı. Serginin d . . w 

SergiJ e Sovyet pavyonunun 
cepheıi 

vıı.ıuyor 
8

. ennliği on kilometreyi derecede kuvvetlidir. 
tiı:un. "E t~~~ kapıları olan bu ser- • sürü Rus aperalarr, baletleri, bu el 
~ Çocuky el ın altına tesadüf eden işi olarak yapılmış sahnelerle göste-
l"İik antr s~rayının önüne açılan bil- Sovyet paviyonu tamamen bunun riliyor. Rus musiki aletleri de mükem 
iltj llıuh esınden girilincce serginin aksine tanzim edilmiştir. Kapıdan i- mel. Bundan sonra Sovyet ağır sana
l'or. lk· teşern paviyonu gö7.e çarpı- çeri girilince tam bir sadelik göze yiinin elde ettiği neticeler görülüyor. 
•u.nıetı: ayrı rejimin, iki biribirine hu ç~ıyoı:: Fakat bu ~d~li~, içinde Muhteşem lokomotifler, tank, tayya
ları _ bakan memleketin paviyon-ı denn manaları olan bır ınkılabın bü- re, paraşütler, bir sürü Sovyet fabri
ltırnarı..ı (A.lınan-Sovyet). Fransızların tün canlılığı, fevkalade büyültülmüş, kalarının elde ettikleri neticeler gra
)alist az:ıa, Sovyetleri, Nasyonal Sos bazan bütün bir duvarı kaplıyan re- fik ve resimlerle görülüyor. Sovyet 
tnernı k bır rejimle • Komünist bir simlerle, 1914 le 1936 seneleri arasına denizciliği, Sovyet gemileri ve bilhas
~ d: =~ b.öyle karşı karşıya koyma sıkışan Sovyet faaliyetinin rakamla- sa son zltmanda açılan Moskovayı ti 
aiylret e ~dar. ~te serginin en çok rile karşınıza çıkıyor . . Her tarafta Şimal denizine bağlıyan me§hur Vol-

dılen pavıyonıan bunlardır. Sovyetlerin büyük eserı, her sahada ga.. kanalı kabartma, mücessem bir ş~ 
c\. • aldıkları netice görülüyor. Salon tam kilde görülüyor. Kanalın tulünün 416 

tatılılınanıar paviyonlannın önüne bir uzunlukta değil, merdive~erle sa- ı kilometre olduğu da gösteriliyor. 
\~l' denilecek kadar kudı:etıi hey- londan salona yükselmek kabı}. Solda 9 

' koYmU§lardır. Bu tunç heykel- kabartma ve çok güzel yapılnuş bir Ba ka bir tarafta S . 
~.\tınan kadın ve erkek birliğinin eski dünya haritasında Sovyetlerin .. ş ovyetlerl·n· kül
~. ~e rneydan okuyan mehateti işgal ettiği saha ve renkli noktalar- t~r hayatınlda. yaptıkları. yenilıkler, 
)Ult "Yetler bu heyk ll · d h b" la Sovyet köy ve kasabaları., koy mektep en, halkevlerı, çocuk ba-
) \>e daha h e en a a u- kım yuvalan, bunlar çok büyütülmüş 
Otı.Ja"--~ mu te§em olarak pavi- • . .. . . w ~a.:ı~ -4&1lll üzerine kondurmuşlar. Bir resımlcrle go~te~ıyor. Di~er taraf-
ki~ ve bi k . Sağda en büyük komünistlerden tan Sovyetlerın ılme olan hıznıetleri-
tn!.le. 8anki ~ e~ elinde ?rak çe- dördü: (Karl Marks- Engels - Lenin_ ni, tesis ettikleri hava yollarile be
r·· .. Uatunde ad anta akrm pavıyonlan- Stalin) hepsinin yanyana resimleri raber kutüplerde elde edilen netayi-
~1-ıı e ıııtıldamıyan ve 1 h kkı d yazılmı.. 1 ' · .. · tek'4Jl"' kırpınıyan kartall k on ar a n a ~ eser er de cı, kutuplerde tesıs olunan merkezle-

li ribi hamı ~· annı ese- çok güzel ciltlenmiş ve onların önüne ri mücessem ve canlı bir fekilde gös-
lricı "":ı.- e ~ıyor zannım veriyor sıralanmıa. Her tarafta Lenin, Sta- t d"kl · 'b· b" ürU ilan -~aları bu suretle göze çar- :ı.- er ı erı gı ı ır s · kabartma ha-

"~ l""•lYonı d lin, gençlik için, amele içinde, halk i.- ritalarla, renkli ve ı§ıklarla dünya il-
~ iki re . . ar an içeri girilince yi-lasllif .~ınun tamamen zıt tertip, çinde, hususi hayatlarında nasıl ya- zerinde Sovyet tayyareciliğinin kud-
~~r ~0ıilıı ve gösteri§i de meydana §&maktadırlar. Resimler gösteriliyor. retli biligisini ve muvaffakıyetini an-
~ inkılap şeflerinin en mühim nutukla- tatıyorlar. Serginin tam nihayetinde 

'ruhleveınar l~i ihtl§&ma dökmUşler... nndan parçalar her tarafta kabartma üç metreye yakın bir yükseklikte Sta 
~Ya i . avızelerle pek ağır ve lüks harflerle gö7.e çarpıyor. Bununla be- linin alçıdan gayet muazzam bir hey-
~~ı Çınde AI ğ be s ti ·şı· yalnız rekl' keli etrafı çiçeklerle sUslenmi• bir hal 
~ Sanatı ınan a ır sa.nayiini, gll- ra r ovye er ı ama ~....,,.. 
buvarı arını te§hir etemektedirler. boğmamışlardır. Geçen senelerde ne de görülüyor. Ve ondan birkaç satır 
>tik y~~:ab ayni bUyüklUkteki bü- yaptıklarını gösteriyorlar. 1914 te kabartma harflerle duvara nak§edil
teteYanı oya tablolarında resim Rusyada ne kadar okuma yazma bilen miş "Biz bütün dünya ile sulh üzerin· 
llatu . arının henren hepe· f""t·· · t vardı. Şimdi ne kadar oldu. Kaç mek- de yaşamak istiyoruz. BugUnkU hazır 
\t talıst . .. ı, u urıs , ~·Alın ' ı>epza.Jıst, realist eserler tep, kaç hastane, kaç klüp vardı. Şiın- lığımız bu zihniyeti Y,lkmak istiY.enle-
lı.ınendif:n agır sanaayiinin bilhassa dine kadar olmuştur. re karş.ıdır". 
)ta ait ın r, V~pur, makine, dinamo• 
tİbi Uhteııf şekilleri görüldüğü 
billıa::Yolar_ı, . elektrik aletleri, ve 
~· akordiınusıkı aletleri ki piyanola
li Celbeöı Yonları burada nazarı dikka 

Yor. 

s • 
alonun 

°<l~da d h nihayetinde karanlık bir 

• Bu ma!Umatı da yalnız rakamı de-
ğil, resimle, grafikle, şemalarla gös
teriyorlar. 

Sovyet ressamlarının harikulade 
gU7.el ve hemen hepsi Sovyet inkıla-

bından mUlheıiı olarak yaptıkları tab 
!olar çok kudretli bir resim aleminin 
Rusyada parladığını gösteriyor. Ser
ginin mühim bir kö~esi Sovyetlerin 
tiyatrodaki kemalini gösteriyor. Ya

pılan sahneler, dekorlarile, muhtelif 

'Ye: a henüz radyo gibi umumt
tlan iki 't ~akat parla« bir istikbali 
~liYor Be evlzyon makinesi teşhir 
"'l' line~ unlar. hem çalı~tyor hem de 
lıel'iyor aıun fılmini plaklarında gös 
4lın. eserlerden parçalar, canlı resimler, 

uzun ve bir ve eşyalarla ı§ıkla teşhir ediliyor. Bir an Paviyoııunun 

• 
Sovyetıerin paviyonu bana kalırsa 

Almanların paviyonundan daha mü
kemmel... Tertip güzel. Sadelik çok 
yerinde, hem inkılap, hem sanat ve in 
kılap için sanat.... Bütün hedef bir 
noktada, bir mihrak noktasında bir
leşiyor. Büyük Sovyet inkılabı asırlar 
danberi bati bir şekilde yürüyen Rus 
milli sanayiini bir hamlede yükselt
miş, hem ağır sana~ide, hem güul 
sanatlerde bu inkıllbın ateşi var. Rus 
lar bu, büyük fırsatta kendilerini bir 
defa dahş. bütün dünyaya göstermek 
vesilesini bulmu§lardır. 

- Kasaplık fena i§ değil. Insaı
na para ka:ıandırır-

Içini çekti: 
- Amma, babamın dükkanı yok. 

Geçinecek kadar para kazanamı
yor. 

- Sen, bari, yardım edebiliyor 
musun babana .. 

- Ediyorum ya .. Günde elli ku-
ruşluk §eker satıyorum. 
Aklıma ge~ sardum: 
- Şekeri çok 11evlyor musun? .. 
Ağzını şapırdatarak, esnafça kıs 

kıs güldü : 
- Param olsa da ben de yesem .• 
- Demek, sattığın gekerlerden 

biç yemiyorsun? 
Güldü : 
- A .. Onlar yenir mi? 
- Peki .. dedim. Sana bir§ey so-

rayım, şekeri mi, ço~ seversin pa
rayı mı?. 

I 

,~ -
Bi•küJ: ıatıyof. 

K o~an kafası içinden şu da. 
kıkada neler geçtiğini ne 

kadar öğrenmek isterdim. Bir tür-

lU karar veremiyordu. Şekeri mi, 
tercih etsin, parayı mı? Nihayet 
dedi~: . 

- Parayı da severim, §ekeri de .. 

6000 Yll Sonra Bugünkü 
Medeniyetten Neler Kalacak? 

J Amerikanın Oglettrope Üniversitesi Rektörü Doktor Jacobs 60 asır 

sb;nra bugUnkU medeniyetimizden bir iz kalmaması ihtimalini düşünerek 

bugünkü medeniyeti temsil eden en bellibaşlı eserleri bir araya getirmek 
ve bunların 6000 sene sonra ele geçmesini ve görülmesini temin etmek 

istemi§tir. Doktorun seçtiği şeyler, bir plak, bir film, bir miktar şiklet, 
birkaç ga7.ete, bir sinema projektörü, ve bir gramofondur. Bunların 
hepsi çok dayanıklı bir sandığa doldurularak bir yere gömUlecek ve bu 
sayede 6000 sene sonra. gelecek olanlar bugünkü medeniyeti tanıyabi

leceklermiş ! 

- Omda da ,eker satacak mı• 
8ll17 

- Elbette satacağım!. 
- Başka karde§lerin var mı! 
- Var .. Uç tane .. 
- Onlar da senin gibi bUyUk bq 

lı mı?. 

- Hayır .. Hiç biri bana ben.-. 
mez. Onlar, hem boylu, hem de bat 
ları ufak.. ' 

- Baban? Annen?. 
- Onlar da öyle .• 

K Uçük Necatiye, Pazarola Ha 
san BeY.e çok :bemecliğiDl 

habrlatt1m. 
Güldü: 
- Ben de adını duymuştum 0ıt 

nun .• 
- Kaç ya'1Ddasm bakayım.. 
- 12 .•• 
Hatırı ho§ olsun diye, arkadaglaıt 

aramızda küçüğün şekerlerini, ka. 

1 
ramelıllarını paylaştık. iki tane de 
ona ayırıp verdik. Gözlerini sUze-

ı 
rek çıtır çıtır yedi. Halbuki, verdi· 
ğimiz parayı, güçlükle kabul etti
rebildik; o zaman ben: 

- Haniya, dedim, parayı daha 
çok seviyordun? Şekeri güle güle 
yediğin halde, parayı alırken yüzü .. 
nU buruşturdun. 1 

Başını öte yana çevirdi, cevaP. 
vermedi. 

Yanından ayrılıyorduk artık: 

- Bize bir diyeceğin var mı?, 
Gazeteye resmini basacağız! dedil4 

Gülümsiyerek: j 
- Amma, adımı yazarken unut

mayın ... Bana Uğur şekercisi der· 
ler ... Kim benden geker alırsa, o 
gün işi ra.stgider. 

- Peki .. Necati.. Merak etme, 
yazarız .• 

Galiba o da Hasan Bey gibi, uğu 
riyle tanınmı§ bir adam olmayı ak .. 
lına koymuştu. Sevine sevine uzak 
-Ştı. 

Küçük Uğur şekercisi gittikten 
sonra, arkada§lardan biri, kağıt Ü· 

zerine hemen şu mısraları karalıya
rak uzattı: 

u c- ımaym ki, ses veriyor, bize 
çıkmı§ mezardan' 

"Pazarola Hasan 3ey, geldi Ada
pazardan ! " 

Bu yazıyı okuyanlar, Uğur şeker 
~iqi Necati çocuğu lstanbul sokak
larında boşuna aramasınlar .• 

O, şimdi Adapazarmda ! 
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Koof)eralif Kursu i"'""--Yojd~~l 

lzmirdekiKursuBitiren ~ Bulunan ~ 
G 

. · Ceset i 

İne9ölde 
Oylat 
Kaynağı 

ençler Dıploma Aldı ily:,~~~.r~~:~üpe~:;: 
varında telesriih etmif ve 
parçalanmış bir ceset bulun-

Burada Tekrar istifade 

Edilmesi isteniyor 
; 

• 

Kurıa devam eden talebeler birarada 

muştur. Inegöl, (TAN) - Kasabamızın ci 
Yapılan tahkikat, cesedin varında, 500 kilsur rakımlı bir orma-

Akpınar köyünden Ha.an nm içindeki Oylat sıcak su kaynağı-
nın vaziyeti bura halkını işgal etmek 

adında 50 yaşlannda birine tedir. 

ait olduğunu göstermiftir. i Kaynak! çok eski zamanlarda ya-
Hasan, çalışmak üzere Sı· pılmış ve havu.ilaıile kalın taş duvar 
vasa gitmiı, dönüşte hcuta· 1 ~a? h~Uz pek sağlam olan bir ~ina 
lanarak bir tarlaya girmi,- ~ ıçmdedır. Halk, genişce bir saha etra 
t• O el b" .k. . . ~ rafına yapılmış bulunan kulilbelerde 
ır. .. ~~w .~ ır ı 1 s~a~ ıçın- - barınarak ve kaynakta. banyo yapa

d e oldugu ve cesedının an- - rak birkaç gününü orada geçirmek 
cak 20 gün sonra görüldüğü t ayni zamanda Oylat civarının çok gU 
anlaşılmıştır. ' zel havasından ve ool sularından isti 

fade etmek itiyadında iken bu sene 
bundan mahrum kalmıştır. 

Geçen seneye kadar Oylat kaynağı 
maliye tarafından kiraya verilir ve 
bin lira kadar da varidat temin eder· 
ken, bu sene asri tesisat vilcude ge
tirilmek üzere imtiyaz verileceği bil
dirilmiş, kaynak bu sene kapalı kal
mıştır. 
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Kanzu 
ı saç Eksiri 

KOM OJE 
Saçların köklerini kuvvetlendi • 

! rlr. Dökülmeslnl keser. Kepek· 

lerl tamamen giderir ve bU • 

~---=---• yüme kabiliyetini artırarak saç · 
lara yeniden hayat verir. Koku -

' su l!tlf, kullanışı kolay bir saQ 

eksiridir. 

lNGtt.IZ KANZUK EOZANESJ 

BEYOGLU - 1STANBUL 

~~----------------------' iKTiSAT VEKALETi, iÇ TiCARET UMUM MUDURLUGIDHlEN: 
30 İkinci Teşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde Türkiyede iş 

yapmı:ı.ğa iz.inli bulunan ecnebi şirketlerinden Lloyd Triestino (Flotte 
Reunite Lloyd Triestino - Marittima Ita.lyana e Sitmar) Şirketi unvaJll 
tebdil ile "hali tasfiyede (Oriente) seyrüsefain Şirketi,, namı altında tas' 
fiyeye ~tiğini bildirmiş ve lazırngelen vesaiki vermiştir. 

Bu şırketle alakası olanların lstanbulda Şirketin umumi vekili Artut<' 
Boncttaya ve icabında tktısat Vekaletine müracaat etmeleri ilan oıuııut· 

Askeri Tıbbiye Okulu Müdüriyetinden: 
1 - Bu sene okulumuza talib, eczacı, kimyager, askeri haklın ve nıu· 

alllm talebe alınmak U?.ere kayıt muamelesine baglanmıştır. 
2 - Lise mezunlarının derecesi çok iyi veya iyi olacak olgunluk diP

Joma. veya tasdiknamesi ve askeri tam ehliyetnamesi bulunacaktır. 
3 - Okula giriş gartlan Istanbulda bulunanlar için mektebimizde, tBf' 

radakiler için Liselerle askerlik şubelerinde mevcuttur. (207) (4739) 

r On_ ~n evvel VilAyet ta.rafından 1 vukçuluk ve yumurtacılık kooper~Uf 
Rız lılesı salonunda açılan yumurta- lerine bilgili memur yetiştirmek olaQ 
cıhk kursu dün nihayet bulmuştur. kursa, muhtelif kazalardan gel.eh 24. 
Bu kurs ~~tısat Vekaleti iste.ndardi- genç iştirak etmiştir. BugUn saat on 
zasyon mutehassısı Doktor Bade -ile da Ticaret Odası salonunda Vali Far. 
Vekaletin Izmir kontrolöril Bay Gev lı GUleç, z.iraat ve baytar müdürleri 
det tar~fından idare edilmiş ge· Doktor Bade, kontrolör Cevdet ve dn 

Alınıyor Halbuki 50, 60 bin lira sarfile bu- 11••--------• ~ # • 
rada modern tesisat vUcude getirmek • Dünyada birinciliği kazanan • 
üzere imtiyaz alacak bir istekli çık- COŞKUN 

rek amelı ve gerek na.zaH dereler ve- . .
1 

. ti ha bırçok zevo.tın huzurlarında genç 
rı mış r. . . 

D kt B d 
lerıın imtıhanları yapılmıştır. Imtihan 

o or a e son Olarak yumurta-
nın ambalajı dersini vermiş ondan da muvaffak olanlara birer ehliyet-
scnra yumurta ihracat ticarethane- name verilmiştir. Kooperatifler ku
leri gezilmiş ve tatbikat yapılmıştır. ruldukça bu gençler kooperatif rnc-

On gün devam eden ve gayesi, tıı· muru tayin edileceklerdir. 

Izmir; (TAN) - Nafıa Vekaleti, 
Halkapınar suyu tesisatını satın alıp 
belediyeye devredecektir. 

mamıştır. Çıkabileceğine de pek ihti 
mal verilmiyor. Diğer taraftan bir
çok ailelerin her sene tatil günlerini 
Oylatda. geçirmeleri yemek, içmek 
gibi zaruri bir itiyat haline gelmiştir. 
Bu aileler modern tesisat yapılıncaya 
kadar buraya bir doktor tayin edilme 
sini ve onun emirlerine riayet etmek 
şartile kaynaktan istüade yolu bulun 
masını temenni ediyorlar. 

Elektrik işi 

SiLiFKEDE 
METRÜK 

MEMLAHA 

Belediye tesisat parası kendisinden 
alınacak olursa, az miktar olduğu 
takdirde bunu kabul edecektir. Hal
kapınar suyuna fazla kıymet verilme 
diği için Bucadaki Tahtalı dağında 

bulunan mebzul kaynaktan istüade 
tercih edilmektedir. Bunun için 400 
bin liraya ihtiyaç var fakat, Halka
pınar suyu kireçli oldu!:'Undan ve yük 
sek yerlere motör işletmek suretile 
sevkolunabildiğinden daimi bir mas 
raf ihtiyarına bağlıdır. 

Inegöllülerin elektrik tenviratı hak ısaatlendir. 

Karabukte 
Elektrik 
Tesisatı 

inşaat Bucıünlerde 

Tamamlanıyor 

Karabük, (TAN) - Ineaat faali· 
yeti devam ediyor. Memurin apart
manları ağustos ortalarına doğru ik 
mal edilmiş bulunacaktır. Elektrik 
tesisatı bugünlerde bitmek Uzeredir. 

Karabükün istasyon civarında şim 
diden parlak bir gece hayatı başla
mıştır. 

Demir ve çelik f abrikalarmın tesi
sine başlanılmış olması, bUtUn muhit 
te bir hareket uyandırmıştır. Bugüne 
kadar canlılık görUlmiyen spor saha-

sında da bilhassa memurların iştira
kile faaliyet başlamıetır. SUmer Bank 
memurları hafta tatilinden istifade 
ederek köylere gitmekte. köyliller 
ve köy gençlerile hasbihalde bulun
maktadırlar. Bundan her iki taraf ta 
faide)enmektedir. 

Geçen hafta Doktor Faik Okten'in 
riyaseti altında hemen bütün Sümer 
Bank memurları, buradan beş saat 
uzaktaki Yörük köyüne gitmişler bu 
güzel köyde zevkli ve istifadeli saat
ler geçirmişlerdir. Doktor, hasta köy 
lüleri muayene etmiştir. Bu seya
hatler esnasında halk içtimalyatmın 
bütUn şubelerile meşgul olunmakta, 
yaşayış, adet, anane ve musiki bakım 
larmdan halkıyat tetkikleri yapılmak 
tadır. 

Çankırtda Okuma 

Yazma Öğren nler 
Çankırı, (TAN) - Halkevimiz 

bilhassa milsbet sahalarda çalışmak 
tadır. Gündilz bayanlara, gece bayla 
ra mahsus olarak yeni harfleri öğren 
memiş olanlar için açılan kurs bitmiş 
ve çok rağbet görerek devam eden. 
lere diplomaları verilmiştir. 

Aynca hapisanede açılmış olan o
kuma. yazma kursu da bitmiş ve 33 
mahk\ım muvaffakıyet kazanarak 

kında da bir temennileri vardır. Ka- H 
sahamızın üç sene evvel yapılan elek er yerde arayımz 
trik tesisatı iyi işlemekte ise de gece iill•-•1•55•b•lrin-cı•·•m•U•kif•. •a•t•• .. 

Çankırıda Küçük 
Sanatlar Sergisi 

den maada cereyan bulmak bir mese 
le teşkil ediyor. Elektrik fabrikasının 
kuruluşundan bir sene sonra ikinci 
bir motör alınarak gündüzleri de ce
reyan temini lazımken, belediye ile 

Çankın, (TAN) - Valimizin reis şirket arasında çıkan ihtilaf buna im 
liği altında, ulusal ekonomi ve arttır kô.n vermemiştir. 

Geniş Bir Mıntakanın ma kurumu tarafından mükafatlı bir Yalnız sandalye fabrikatörleri, e-
küçük sanatlar· ve elişleri sergisi açıl lektrik şirketile anlaşmışlar ve fab. 

ihtiyacı mıştır. On beş gün devam edecek 0 _ rikalannm gündüz öğleye kadar ecre 
yanla işletilmesini temin eylemişler-

K 1 b•ı k lan sergide kadın terziliğine ait eser-arşı ana 1 ece dir. Halbuki kasabamızın gerek diğer 
ler, oyma, dantela, gergef ve nakış müesseselerinde ve gerek evlerin.de 

Silifke, <TA:Nl - kasabamızın ce · ı · · l · ·· ·· ış erı, ev te:ıyınatı iş emelerı ve orgu öğleden sonra elektrik cereyanma 
nubuşarki cihetinde bulunan ve Ak- leri. tiftikten elle yapılmış şeyler, ihtiyacı olanlar vardır. Binaenaleyh 
göl namile maruf olan memlaha sene. kunduracılık, dericilik, sarı:ıciyc, gü- gündüzleri sabahtan öğleye kadar 
lerdenberi metruk bulunmaktadır. müş, bakır, mermer, toprak ve alçı yerine, öğleden geceye kadar cere-
Sadece, mevsiminde lnhisar Jdaresi işleri, suni çiçek ve sepetçilik ve oy. yan verilmesi daha münasip olacak-
birkaç piyade ve süvari kolcu gönde macılık eserleri teşhir edilmektedir. tır 
rerek köylünün tuzdan istifadesine ======= = ========·============ 
mani olmakta ve tuzları atlara çiğne. 
terek bozdurmaktadır. 

Bu işlerden anlıyanların söyledi
ğine göre, Akgöl memlihası, bitip tü 
kenmek bilmiyen b!r tuz hazinesidir. 
ve burası işletildiği takdirde geniş 

bir muhitin ihtiyacı karşılanabilecek 
tir. 

Düzcede El ve 
Ev işleri Sergisi 

DUzce, (TAN) - Hayırperver tüc 
carlarnnızdan Cevat Türkoğlu, DUzce 
kadınlığına bir hizmet olmak üzere 
bir nakış muallimi getirtmig, bu mu

allimin idaresi altında iki aydan fazla 
süren kursa hemen Düzcenin bütün 
kadınlan devam etmiştir. 

El ve ev ielerile salon tezyini sınıf 
!arını bu müddet içinde öğrenen ka· 

dmlanmızm vilcude getirdikleri eser 
lerden mürekkep sergi, Halkevinde 
Halkevi Başkanı Ismall Oztürktin ve 
ciz bir nutku ile açılmıştır. 

Meydana getirilen eserlerin zarafet 
ve inceliği, bilhassa salonun cazip va 
ziyeti çok takdir kazanmıştır. Sergiyi 
7 bin kişi gezmiştir. 

iki Hüviyetli Adam 
Gemlik, (TAN) BozöyUklü Ali Ha

san isminde biri, iki nüfus tezkeresi 
taşıyıp kullandığı anlaşıldığı için po
lis tarafından tutulup Adliyeye veril-

Zonguldak Halkevi 
Köylerde 

Köylüler dertlerini söylüyorlar 

Zonguldak, (~ususi). - ':'alinin 1 köylü kitlesi toplanmış bulunuyordu. 
başında bulundugu, hekım, zıraatçı Vali ve heyet. köylUlerin arasına ka
ormancı, baytar ve muharrirlerden ttlarak onlarla konuşmuşlar, ihtiyaç 

mü1re~kinep iHk_aı~evi hey~ti, kböyl ziya- larını ve isteklerini sormuşlar, not et 
ret enn ıncı devresıne aş amış-

mişlerdir. 
tır. Heyet yolda tekrar çağmldığı 
Gaca köyüne uğnyarak yeni yapılan 
okul kurağını gezmişler, köylülere or 
man ve ziraat işleri, toprak bakımı 
ve soysal durumları üzerinde faydalı 
bilgiler vermişlerdir. Buradan Haca
lı köyüne gidilmiştir. 

Bacalı köyünde, yakınında bulu
nan (9) köyden gelen kalabalık bir 

Halkevi hekimi, hasta olan köylü
leri muayene etmiş, ilaçlarını parasız 
vermiştir. Okul çocuklarına kağıt ka 
lem, defter dağıtılmıştır. Şehir ban
dosu ve davullar milli havalar çalmış 
ve mahalli oyunlar oynanşrak geç 
vakte kadar çok eğlenceli saatler ge 
çirilmiştir. 

Rüşvet Suçlusu 
Mahkum Oldu 

Gemlik (TAN) - Cideli Ra§it oğlu 
Hasan, fabrika. işçilerinden Rasimi 
bıçakla yaralamış, kendisini tutmağa 
gelen zabıta memurlarına da rüşvet 

teklif etmiştir. Hasan, elli lira para. 
cezasına. ve üç ay 25 gün hapse msı h
küm olmu§tur. 

Esrar Ahrken 
BANDIRMA (TAN) 

- Beyköyünden Şaban lbra· 
him, esrar alırken yakalandığr ve 
satanı zabıtaya haber vermediği için 
bir sene hapse ve 200 lira para ceza
sına mahkUm olmuştur. GUpe gUndüz 
esrar satan Mehmet Abdurrahman da 
ayni cezalara çarptırılmıştır. 

Kızllcahamam 

Hapisanesi 
Kızılcahamam (TAN) - Bura ha· 

pishanesi tam manasile gayri sıhht ve 
dar olduğu için, kira ile tutulacak ge 
niş, bahçeli ve muhafazalı bir binanın 
hapishane ittihazı hakkında Ankara.· 
dan emir gelmiştir. Fakat, henüz bu 
evsafta bir blna bulunamamıştır. 

Kızılcahamamda Mahıul 
Mahvoluyor · 

Kızılcahamam (TAN) - Bu sene 
çeltikçi köylerde pek çok ekilmiş o
lan prinç mahsulü kuraklıktan mah
volmak tehlikesindcdir. Eğer birkaç 
güne kadar yağmur yağmazsa bu a
kıbet muhakkaktır. Diğer mahsul sa
hiplEJ_ri de kuraklık devam ettiği 
takdirde başlarına ayni halin geleceği 
nı söylemekte ve endişe göstermekte
dirler. 

ABONE BEDEU 
Tilr1ı:lye Ecnebt 

'400 Krş. t Sene 2800 Krf. 
750 " & AJ 1500 • 
400 " 3 "' 800 .. 
1 50 .. 1 Av !00 ,, 
Milletleraraaı Poıta lttihadma 

dahil olmtYl!n memleketler içiıı 
so • tft O • !.!I '!radrr. 

D ............ ....-... -~ 

Manifatura mağazasınds. 
müşteri bolluğu 

Beyoğlu iş 
Bankası 

Karşısında 
Mevsim dolayısile fiyatlarda 

görlllmemiş tenzilAt bu fırsatt311 
istifade etmek istiycn şıklık se-
venleri bu mağazaya koştlfrll\Sk· 
tadır. ,...,•;.. 

140 santim eninde keten 
ga.ndi 

J{. 
200 

100 santim eninde (keten 
ve pamuklu Karolin 145 
Tek renkli fantazl 
ketenliler 40-120 
YünlUler 150 kuruştan itibaren 
Erkek kostümlilkleri 
(keten ve yünlü) 
Fantezi organtinler 
Gandi 
İpekli tilller 
Marokenler 
Krep saten 
Ekstra jersey 

2oO 
so 

175 
90 

200.225 
250 
130 

Fiyatlar maktudur. 

--------------------~-
BANYODAN 

SONRA GüNEŞ 

BütUn zevkile, kendini güneş.e ıı;· 
sıl verebiliyor? Elinde şemsıye 
mi var? Hayır! Fakat yU~tiJl~ 
güneş tesir etmiyen iki nil'8 

koymuş: 

VENOS PUDRASI, 
VENOS KREMf ... / 

--~--~--------~ 
KızdcahamamdCI , 

Odun Buhranı Bitt• 
~ 

Kızılcahamam (TAN) - !{az: .ı· 
orman mühendisi Nuri ErkcJJle ııı" 
var köylere giderek tetk:katta b~~ fıf 
muş, yaş ağaç kesilmemek şnrt uııı1'' 
tmadan devrilmiş odunla• · sn tı-' 

. . . . B urctıe. 
sına ızın vermıştır. u s t1111ı; 
müddettenberi halkı ve fırıncıln }lr'' 
k: l vaziyete düşüren odun bll 
bertaraf edilmiştir. 
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Biinft Alenışah 
ll'IZAR: D.. .. 

1kınci sUt unku tefrikamızır 
•ütuna ununun sonundan üçünci: 
tır aU:çerkcn sehven dokuz Sa· 
lşaır,,, . ~ır. Bugün o satırlar 

c:ı•.ra ilave ed 
l'ılnıZ<ta .. .. er ve okuyucula. 

(
b·· n ozur dileriz ) 
OUyÜk e . • 

lfat•d § hıt) namı verilen Şeyh 
J arın hen .. 

lan tek . ~z on beş yaşında 0-
1. varısıni ·· Alalpler; d gormek, onların 
tıışan h n e senelerdcnberi yanıp tu 
dirıniye a~:e~ ateşini bir anda din-

Bu ü.fı gelmişti. 
h.· on beş 
•ıu buçuk Yaşındaki genç Şeyh, 
bir ha Yaşındanberi, efsanevi 

Yat ger· . . 
lerle .. :.ırmışti. Dalına ölüm-

ve fevk l" d . 
llliş olan bu a a elıklerle pençeleş-
Üctdnıda.n hayat, genç Şeyhin, ec
fedilrniş rnevrus olan keramete at· 
tereddüt. O?un için kendisine hiç 
~ veli) edılıneden, (Anadan doğ-

h sıfatı verilmişti 
ortaarnafih . 

ttınek 1• • şu hakikati de ilave 
torunuş~~dır ki, (Şah İsmail) in 
~k .. ve h~ ~ zan ve zihabı vere. 
kilde id' tta, kuvvetlendirecek şe-

ı. 

Ytızu ·· ba.1 Şe güzel, ve çok güzeldi .. Ba-
blliveJh Haydarın çehresindeki 
!tıelaba ~· anası Alemşah Ban\ınun 
ttnııh ti uygun bir şekilde imtizaç 
b 19 •• ona b"t·· 
hıi b' ' u un görenlerin kal-

de nı~: ~da teshir edecek derece-
2eUik 

11 
ssır, vakur ve cazip bir gü-
erınişti. 

Sadef 'b· gı 1 Parlıyan duru be-
barırçe Yk~ çehresi üzerinde, uçları 
tnıcıa k ıvn1an ince kaşlarının al-
·ı.._ . ıvııcnnı 
"'lD koyu k ana kıvılcıınlana ba-
l~ri hUyUk b~s~ane rengindeki göz
tine tnalikti r ifade ve irade kudre. 

Sonra .. b~ 
ler, onun ~k·parıı Panl yanan göz-
'etnıekte idi a~nın kudretini de gös 
~Unun h" · u zekaya. Alemşah 
~el b' ıınn:et ve pyretile mü
~Urn kır cila 'Verilmişti. Büklüm 
~ al~nıraı saçlar taşan kafa 
taıı '1lnul nda, o yaşta bir çocuk
leııgin b ınıy~ca~ kadar kuvvetli ve 

Ona ~r dınıag yetişmişti. 
~tı j, •• .' erşeyden evvel, (Şia) lı
"' ... an v 't' ~ezııebi) . e 1 .ıkadı ile, (Caferi 
0gtetnı.ı nın hıkrnet ve felsefesini 
~n şlerdi. 

t" kudr u· !§en e 1 ve idealist ellerde ye 
tıe Y~p~~nç (Şah Ismall), kendisi
~tıni ~n telkinleri kolayca haz. 
ti ı., ~tı. Ve o··yle b" .. 1 . . ili; ho ır gun ge mış-
'i~e~k. caıarının yüzlerine gülüm-

t2' o;le . . 

K•eıs .. daki, her ~ı hürmetle e
yen.. (zikudret) .. ve (pür heybet) 
bir adam olmak üzere kabul ederler 
di. 
Şah lsmail, kendisine zorla veri

len bu büyüklüğün manasını çarça
buk idrak etmişti. Ve bunu idrak 
eder etmez de, artık talih ve mu
kadderatın kendisine açtığı cereya 
n.ı. tiı.bi oluvermişti. 

B ahcandaki muvakkat der
gah, artık dolup dOlup bo

şalıyordu. Her gün, Şah Ismailin 
ziyaretine gelip onun dizlerini öpen 
yüzlerce ve binlerce müridin yerini, 
ertesi günü yine yüzlerce ve binler
ce mürit alıyordu. 

Altı senedenberi gizli yapılan a
yinler, artık 3.şikareye vurulmuştu. 
Her taraf tan: 

Yüzseler ctiımle vücudim 
Kalmasa tende derim 
Dönmezem Bft:tiü Aliden 
Haydariyem, Haydarl ... 
Teranelerinin arasında, coşkun 

müritlerin: 
- Medet .. Ya, Ali! ... 
Naralan yükseliyordu. 

şayan bir sükQnet ve soğukkanlı
lıkla görmüşlerdi. 

Davul sesleri, gittikçe kuvvetleni 
yordu. Yeşil sancakların etrafında. 
parıl parıl parhyan silahlar güme
leniyordu ... Emir atlıları, oradan o
raya koşuyorlar .. sert ve tannan 
seslerle, (büyük kumanda heyeti) 
nin emirlerini her tarafa tebliğ edi
yorlardı. 

Artık, son hazırlıklar bitmişti ... 
Birdenbire, korkunç bir kös (2) se
si işitilmişti. Köse indirilen ağrr ve 
fasılalr darbeler üzerine, küçük da
vullar, derhal susmuş, her taraf
tan kumanda sesleri yükselmişti. 

Yedi bin atlı, bir anda atlarına 
binmişlerdi. Bütün gözler, Lahcan 
dergahının kapısına çevrilmişti. 

Aradan birkaç dakika geçer geç. 
mez, koca Lahcan ovasında, müt
hiş bir alkış sesi, müselsel dalgalar 
gibi gürlemişti. 

(Arkası var) 

(1) Büyük, demir topuz. 
(2) Pencere ~eklinde bir tekne 

üzerine, kapak gibi gerUen deriden 
yapılmış olan, yalmı bir taraflı mu 
harebe davulu. 

• 

Sergey Danilin Mikhail Gromou J\ndre Yumaşeo 

Moskova • Kutup ve Amerika 
Seferine Ait Yeni Rakamlar 
G eçenlerd.e üç Sovyet tayya

recisi tarafından büyük bir 
muvaffakıyetle başarılmış olan 
ikinci Moskova - Şimal kutbü - A
merika hava seferi hakkında Sov
yet gazeteleri yeni tafsilat veriyor
lar. 

Moskova Gazetelerinde yazıl
dığına göre, bu son seferde
ki muvaffakıyet bir tesadüf netice 
si değil, alet ve Materyal bakımın 
dan çok dikkatli ve itinalı bir şe
kilde hazırlanmış olmanın verdiği 

riyazi bir neticedir. 
Ant-25 tipindeki tayyare 12 tem

muz 1937 günü sabahı saat 3,21 
geçe Mo~ovadan hareket etmiş 

ve şu yol üzerinden uçmuştur: 
Moskova • Kulguyev adası - ye

ni Zemblc adası - Fransuva Jozef 
toprağı - Şimal kutbü - Patrik a
dası - Bank adası. Tayyare bun
dan sonra 120 inci tul dairesi üze
rinde ve Kanada semasında u<r 
muş, Roşöz dağlarını Seattle ci
varında aşmış, müteakiben San 
Fransiskoya, oradan Los Angelese 
varmış ve nihayet Meksika hudu
duna 16 kilometre mesafede bulu
"'llan Santa Jacinto'da yere inmiş-
tir . 

Rtldolf adasile kutup arasında, 
tayyare bir siklona yakalanmış ve 
saatte 40 kilometrelik bir hızla kar 
şıdan esen bir rüzgar, pilotlara hay 
lı zorluk ~ektirmiştir. 

Tayyare hareket etmeden birkaç dakika önce 

T ayyareciler bu uzun yolcu
luğa çıkmadan evvel esaslı 

bir surette hazırlanmışlar ve bir 
gün önee altı bin metreye yükse.
lerek makinelerinin oksijen cihazı
nı tecrübe etmiş1erdir. 

Tayyareciler, alete fazla. eşya 

almamak hususunda çok titiz dav 
randıkları için, bol bol benzin yük 
liyebilmi.şler ve böylece 500 kilo
metrelik bir yol için de fazla ben
zin almışlard.ır. 

Tayyare ilk uçuşuna saatte 195 
kilometre bir hızla başlamış ve 
gökyüzünde yükselmiştir. Kutup 
havalisinde ise hız, saatte 240 kilo
metreye çıkmı§ ve irtifa da 300 
metreyi geçmiştir. 

tik pilotlarmdandır. Yararlığına 

binaen kenqisiııe kızıl yıldız nişanı 
verilmiştir. 

Pilot Mikhail Gromou 
•
1

1k defa olmak üzere 1917 
senesinde ve 19 yaşında ol· 

duğu halde uçmuştur. Uzun yıllar 
planörcülükle ve harp tayyarecili
ğile meşgul olmuş, nihayet mual. 
!im pilot olmuştur. 

Gromov eski püskü tayyare p~ 
çalarından yenl tayyareler inşa e
derek, inşaat mühendisliğine olan 
büyUk kabiliyetini göstermiş, son
ra tayyare tecrübe pilotluğuna ta
yin edilmiş ve birçok rekorlar kır
mıştır. "Sovyet Rusya kahrama
nı,, Unvanına maliktir. 

t1~tliğin· zannediyorum kı, bana 
'atı.. tanı. ıı §eyler, bir hayli nok
t~~ 

1
. anı gelince, bunlan ikmal 

Yapılan ayinler, tamamiyle bir 
gösterişten ibaretti. Dergahın bü
yük meydanında sazların, çokürle
rin tannan ahenkleri arasında ne
fesler, suzişler, (on iki imam) a 
ait methiyeler, Kerbela şehitlerine 
ait menkıbeler okunarak müritleıin 
heyecanı galeyana getirirken, 
tekkenin diğer höcrelerinde de ateş 
Ii müzakereler cereyan ediyor .. Si
lahına ve kuvvetine güvenilecek en 
seçme müritlerden, gizli bir ordu 
teşkil ediliyordu . Hay Mısır Hay! 

Tayyarenin içindeki eşya ile bir
likte bütün ağırlığı 11500 kilogra
mı bulmaktadır. 

Ant-25 in bir havalanışta uçt'll
ğu mesafe 11500 kilometredir ve 
tayyare bu yolu 62 saat 17 dakika
da almıştır. 

Sinema Artistliği 

Yapan Mektepli Kız 
. ~ll!txı aıırn, demişti. 

tiıı h\}~alı Banu, artık istikbal i
e_.,.ıidııı k Urnitıer beklediği bu tek 
tifa et~tı Y~l~ız fikir terbiyesile ik
~eği nı.:~ıştı. Onun, hayatta giri
~~i İçi ~bar~zelerden galip çıkabil 
~ bi .. ~' rnUkemmel bir binici ve 

ttı· • sı1· h · %t .. a §Or olmasına da ehem-
vernu t• 

.\ttııt . . ş ı. 
la.ı ~ ıyıce ihtiyarlamış olan la
l>:ı.. sını. il .. . ... , ten e gureş ıdmanlan ya-
lt ile u ç Şah lsmail, en haşan bir 
~h. ~rurn gibi kayalardan atıl-
<-0 • Qav d ~bir t. a a bir kuşa ok atmayı .. 
lııah .. ./\. ~l-ıı-~t parçasına kılınç çal 
~lı 4eki1~r bır görzü (1) en fay. 
en 6~11 e kullanmayı mükemme-

6 enınişti. 

A lernş h • 
,i "\ fi ~ Banu, bunları da ka-
.. 1l'ler 8 .. ~

0rnıemişti. Artık parlak 
•et· oylıy w 

ltıi de en oglunun natıka kud 
~en k arttırmak için, ona günler 

~aıınu::etıi hatipleri dinletmiş ... 
1 ~ler Uz ıt~bet tarzlarını ve dinli
eı-tııi ın er:ınde müessir olacak jest 

:Su k eşkettirrnişti. 
b adar mı? 
"laYır ... 
:autUn ... 

~lt §eyhi bu~arla beraber bu kü
br> billey' dbUytık göstermek için o-

ll\111 aha ö w til . · "1.1k Jf' .. gre mışti. O da, 
bı 'llıııtı :~nrnektl. 
) · kı~ıı k ası Şe~h Haydarınki gi 
•. ~il ınıı-ı~Çeden bır külah üzerine 
'ili.... <c.ıs ın 1 ~ ·~tıkli dU s~ mış tacı .. yine ye-
"~lltda 2 liınt keteninden, ya-
-~ ·on 'k ~ • on . . 1 i imama delalet e-

sil}\ lsına1~1~ dikişU hırkasile, küçük 
ı ın ( · ) ~ pır postu üzerinde 

tlttı .. taZ:u g<Srenıer; onu, çok ol 
arntyle tekemmuı etmiş .. 

Bu teşkilat, bir iki ay zarfında ik 
mal edilmişti. Ve bu teşkilatı Vlicu
de getirenler de, (Emir Şemsettin 
Zekeriya), (Şemsettin Geyliıni), 
( Şamlfı aşiretinin reisi Hüseyin 
p~- '. <Varsak beylerinden Aptal 
- J ' .bi Erdebil tekkesi müritle-

J b 

rinin en mümtaz şahsiyetleri idi. 
Teşkil edilen orduda, bilhassa; Af
çar, Kaçar, Varsak, Şamlu, Tekeli, 
Rumlu, Zülkadirli, Usttaçlı vesaire 
gibi en cesur silahşor aşiretlerden 
seçilmişti. 

Ordunun mikdan yedi bin güzi-
de atlıdan mürekkepti. Bunlar da, 
yukanda saydığımız Türk ve Türk
men aşiretlerile, lranın yerli hal
kından olan Farslardan ibaretti. 

ilk Hedefte Feci 

Bir intikam 

H er taraftan sert ve ·hiddetli 
davul sesleri yükseliyor .. 

At kişnemeleri, silah şaıkırtıları bi
ribirine karışarak derin ve korkunç 
bir uğultu husule geliyordu. 

Kızıl külahlı süvariler. birdenbi
re Lahcan ovasını doldurmuşlardı. 
Fakat bunlar, nereden çıkmışlardı? 

(Kızılbaş) olmıyanıar, buna ce
vap bulamıyorlardı. 

Çünkü, Lahcanda herşey, çok 
kuvvetli bir ketumiyet içinde cere
yan etmişti. Yedi bin Türk ve A
cemden mürekkep bir ordu, bütün 
teferrüatma kadar hazırlandığı hal 
de, bundan hiç bir yabancı haber
dar edilmemişti.. Senelerdenberi fe 
laketten felakete uğrıyan Kızılbaş
lar, tamamiyle (sır saklama) yı öğ 
renmişler .. Bütün işlerini, hayrete 

Biz ona mısır buğdayı deriz, 
frenkler de Türkiye buğda)'I der
ler. Halbuki mısının asıl vatanı A
merikanın cenup kısmıdır. Ameri
kanın k~flnden önce, ne Avrupa
ldar, ne AsyahJar, ne de AfrikalL 
lar mısır buğda)'lm tanımazlardı. 

Fakat bir kere tanındıktan son
ra bertarafa pek çabuk yayıldığın
dan bi~ok memleketlerde halk o
nu öz atalanndan kalmış lezzetli 
bir yemiş gibi seve seve yerler. l~ 
tanbulda da ,·aktiyle Göksu deresi
nin kenanna dizilen mavi, pembe 
maşlahlı bayanlann mısır koçanını 
ellerinde tutarak tanelerini beyaz 
dişleriyle ısırdıklannı görenler, 
frenklerin buna Türkiye buğdayı 

demelerine ha.k verirlerdi. 
Mısır buğdayının burada en çok 

yenilen şekli suda pişmiş olam ise 
de, a.o;;ıl vatanında en makbul şek
li ateş üzerinde kebap edilmiş mı
sır buğdayıdır. Oradaki pehlivan
lann iddiasına göre kebap mısır ln. 
sanı hem iyi besler, hem de kemik
leri büyütür ve onlara kunet ve
rir. 

Biz Türkler zevkı selim sahibi 
olduğumuz i~ln, mısır buğdaymın 
haşlanma.'iından başka hem koçanı 

üzerinde kebap edilmiş, hem de kı
şın ta.ne tane patlatılmış mısır ye
meyi öğrendiğimiz halde Avrupa.. 
War ondaıı a.ncak bulamaç yahut 
~örek yapma.•nm bilirler. Bunda 
haklan yok ta denilemez, çünkü 
mısır buğdayı un edilip bulamaç 
veya ~rek halinde yenilince daha 
kolay hazmedilir. Halbuki btzlm 

yediğimiz gibi suda haşlaırımış ya
hut koçani~·le kebap edilmi~ mı~ır 
buğda~'I -bilirsiniz ki- pek ko
lay ishal ,·erir. 

Onun için Avrupada mısır buğ
dayı yetiı:ıtiren memleketlerin hal
kı çocuklanna mısır buğduyınrlan 
bulamaç yedirirler ve hundan ço_ 
cuklannın büyümesi bakımından 

pek istifade ettiklerini haber \e
rirler. Yine A\'rupah hekimlerden 
bazılarının ka,·line göre bizim Ru
melili pehfü·a.nlann iri yan olmala
n sebeplerinden biri de Rumeli·:de 
mısır buğdayından ~·apılmış çörek
lerin çokça yenilmesidir. 

Mısır buğda)'I hangi şekilde ye. 
nilse midede pek az kalır. Hazme
dilmesi asıl barsaklarda olur. Ter
kibinde buğdaydakinden sekiz mis

li fazla yağlı madde bulundu~
dan linet verir. Bundan dolayı haf. 
tada bir iki defa mısır yemeyi tav
siye ederler. Karına şişkinlik ver
memesi de bir iyiliktir. 

Yalnız, her nedense, fikri iyi bes
lemez diye adı çıkmı~tır. Onun için 
fikirlerinin mahsulii ile geçinmiye 
mecbur olanlar ona pek rağbet et
mezler. 

Buna mukabil mısır püskülü her 
keste idrar artırmak için iyi bir 

ili.çtır. Bunu ev kadınlan bil<Ukle
ri gibi hekimler de idrar yollann
da kum sancılanndan, iltihaptan 
şikayet eden hastalarına mısır püs 
külünden yirmi gram kadar bir lit
re sue içinde kaynattırarak içme)1 
tavsiye ederler. 

• • 
Moskova gazeteleri bu eşsiz u

çuşu başaran tayyareciler hakkın
da şu malumatı veriyorlar: 

Sergey Danilin 

R usyanm kurtuluş harbıne 
basit bir asker olarak jşti

rak etmiş, sonra tayyare fotoğraf. 
çılığı mei<tebine girerek genç ya
şında uçmıya başlamıştır. 

Danilin Rusyanın havadan hari
talarını yapmak hususunda büyük 
muvaffakıyetler göstermiştir. 

Gayet iyi hesapçı ve yol çizmek 
hususunda bricik denecek kadar us
tadır. Kutup seferine iştiraki bil
hassa, cograf ya bilğis.inin kuvve
tinden, ve kaptanlığından ileri gel
miştir. Kasırgaya yakalanılmasm 

rağmen, Danilinin hesaplan saye
sinde şimal kutbü üzerinden, mu
ayyen saatten 13 dakika evvel uç
mak mümkün olmuştur. 

Andre YumQfeU 

•• ilk defa olarak 1924 te tay-
yarecilik melttebinde uç

muşt'llr. O zamanlar, 20 yaşlarında 
kadar vardı. Yumaşev yükselme 
rekorile çok meşgul olmuş ve bü
yük ağırlıklar yüklediği tayyare
leri çok yükseklere çıkarmış bir 
adamdır. 

Mesela 5 ton ağırlığında bir tay
yare ile 9000 metre yükselmiştir. 
Kendisi ayni zamanda ressam ve 
Sovyet Rusyanın en usta akroba-

16 yaıındaki mektepli artid 
Annie V ernay 

Pariste Molierc lisesinin genç tale
belerinden biri olan Annie Vernay gü 
nün birinde bir sinema mecmuasının 
müsabakasına iştirak ederek birinci
liği kazandı. Aradan az bir zaman 
geçmeden, meşhur rejisör Turjanski
nin çevireceği (Nina Petrovna'nın ya
lam) filminde gayet mühim bir rol oy 
nadı ve sonra yine mektebine gide
rek derslerini okudu. Daha 16 yaşın
da olan bu güzel genç kız şimdi 
(Prenses Tarakanova) filmi için ye
niden mektebi terketmek m ~cburiyc
tinde kalmıştır. 

Bu filmde baş rolü yapacak ve son
ra yine mektebine dönecektir. 
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Tarihi 
Bir Fırsat 

Dünyanın En Yaşlı 
Atı, lnanlıdciki Meşhur 

(Başı 1 incide) 
Havacılığın harikalı inkişafmın 

pek yakın bir atide nerelere varaca
ğını görmek için kuvvetli bir hayale 
ihtiyaç yoktur. Memkketiımiz bu ba
kımdan büyük bir fırsatla karşılaş

mıştır. Fakat tarihin bir milletin kar
şısına çıkarabileceği en büyük fırsat
lardan birini kaçırmak üzere bulunu
yoruz. "Hayyam,, dır Biz Avrupa ile Asya arasındaki 

en kısa ve en emniyetli hava 

O tomobilimiz bizi Lülebugaz
dan inanlıya götürüyor. ls

tanbuldan Edirneye trenle gelirken 
arpa, yulaf, çavdar, kugyemi, pi
rinç ve ayçiçeği tarlalarının yalnız 
hattın iki tarafındaki dar sahaya in 
hisar ettiğini sanmrştnn. Halbuki 
mevsiminde düşen bol yağmur; top 
rağm cömert kabiliyeti ile karış

mış, bütün Trakyayı yeşil dalgalı 

bir bereket tufanına sarmıştır. Iki 
saattenberi Lüleburgazdan Inanlı
ya yol alıyoruz. Altın başaklı tarla
lar payansız bir zincirin halkaları 
gibi biribirine geçerek devam edi
yor. Pencerelerinden sardunya ve 
sakız dallan sarkan şen ve temiz 
muhacir evleri görüyoruz. Her e
vin yamnda bir tavşanlık, şehir nU 
mune mektebindekinden farksız 

fenni bir tavuk kümesi, bahçesini 
çerçeveliyen yeni sistem an kovan 
lan var. Göğün bereketi, toprağın 
feyzi ve köylilnün alınteri kanşınış, 
Trakyada yepyeni bir hayat doğur 
muştur. 

Trakya kalkınıyor, hayır .. Kalkı-
nan Trak kendisine ilerileme ve 
sıçrama hazırlıyor. 

\ •• şte yeşil bir sathı mailin içi-
ne batmış gibi duran Inanlı 

harasının binalan gözüktü. Uzak
tan toprak renginde iki dağ yav
rusu göze çarpıyor. Bu; hara hay
vanları için hazırlanmış ve makine 
ile bağlanmış ot demetlerinin vücu 
de getirdikleri mhıimini ehramlar 
dan sonra otomobilimiz haranın me 
nıurlar dairesi önünde durdu. 

Hara; hendesi bir intizamla şu
raya bu .. nya serpilen memurlar da
iresi, laboratuarı, ellişer aygırlık 

iki ahırı, yem silosu, memur evle
ri, hizmet hayvanları ahırlarile in
s;. na derhal muntazam ve ciddi bir 
müessese içinde bulunduğu kanaat 
ve inanını veriyor. Gezdikten son 
ra da buraya verilen lnanlı isminin 
müsemmasına pek te uygun düştü
ğü anlaşılıyor. 

Müessese müdürü Bay Mitatla 
şimdi aygır deposuna girdik. Gıcır 
gıcır, temiz bir dehlizde ilerliyo
ruz. Sağlı, sollu yumuşak ot sedir
ler üzerinde eşinen ve kişniyen 
besili aygırlar var. Müdür deponun 
mevcudunu veriyor: 

- 43 aygırımız var: 13 ü halis 
:Arap, yirmi beşi Nonyos, dördü 
yar,mkan Arap, bir Ardene. 
Tavlaların üstünda'l(i rakamları 

ve adlan sordum. 
- Bunlar, dedi. Hayvanların si

cilleridir. Gördüğünilz rakamlar do 
ğum yıllannı gösterir. Mesela şu 
Ali 1932 doğumlu, beş yaşında ha 
lis bir Araptır. Anası Pava, baba 
sı Şakyadır. Peti 1931 doğumlu Ma 
car Nonyosu, Hetes 1930, Urmey 
1932 doğumludur. 

Aygırlarrmızın şecerenameleri 

vardır. İsimlerini hiç değiştirmeyiz, 
satın aldığımız memleketlerdeki ad 
!arını muhafaza ederiz. Burada soy 
ıuz, sopsuz atın yeri yoktur. 

B ay Mitat sesleniyor: Küheylan 
Ceylan, Vecdi.. Ve uzanan kır, 

al, yağız alınları bir evlat şefka- · 
tile okşuyor. Bir Ardene aygırı ö
n ünde durduk. Bay Mitat anlattı: 

- Bu, top hayvanıdır. Çok ta
hammüllüdür. Iki yaşında bile ara
b aya koşulur. Fakat zürriyet kabi 
lıyetini çabuk azaltır. 

Bir Macar atının önündeydik. 
K ymetli rehberim: 

- Bu da Macar kadanası dır, de
dı ve sorduğu: Kadana hangi di 
dendir, bilir misiniz, sualinin ceva
bını yin kendisi şöyle izah etti: 

- Kadana macarca asker demek 
tir. Macarlar bize bu adı vermişler. 
Bizden de (bırak) kelimesini istia
re etmişler. Dedelerimiz Macaris
tandan at alırlarken Macarlar sat
tıkları atlara kadana oldu, yani as 
ker oldu derlermiş. Beğenilmiyen 

Otuz beı ya,ınJaki "Hayyam,,ın 
hal& ihtiyarlık göıtermiyen ıertı 

lakat ıevimli bafını buracıkta 
görüyoruz 

inanlı aygır Jepoıu müdürü 
Mithat Güler 

hayvanlara dabırak adını verirler
miş. Çünkü Türk heyetler alacak. 
lan atlan muayene ederlerken be 
ğenmediklerine (Birak) derlermiş. 
Macarlar bunu fena hayvan an:amı 

na almışlar. 

D eponun itinalı ve geniş bir 
köşesindeyiz. Bay Mitat ses· 

!eniyor: 
- Hayyam, Hayyam! 
Kır ve neşeli bir baş uzanıyor ve 

dudaklarile müdürün avucunu gı
dıklamıya çalışıyor. Bu oynak, ve 
fıkır fıkır kaynıyan, kıvrak endam 
lı Hayyamın menkıbesini dinliyo
rum: 

- Kıymetli hayvanlar için depo
muzda hususi kabineler yapılmış -
tır. Buralarda hayvanlar bağsız ve 
tam manasile serbest olarak istira 
hate bırakılırlar. işte Hayyam da 
depomuzun baş kabinesini işgal edi
yor. Hayyam bu sene tam 35 yaşını 
doldurdu. Bu, kimin beygiridir, bi
lir misiniz? Son halife Abdülmeci
din .. Establi am.ircden çıkmış, Zi-

raat mektebine gelmiş. Ll.ğır 
bir hayvandı, yattığı yerden kalka
madığı için kuyruklayıp kaldırırlar 
mış. Burada bakıldı, rahata erdi. 
Ne cevher olduğunu gösterdi. 

Saltanatın yıkılması zavallı ve e
sir Hayyamı bile haşmetlu Feres 
Hazretleri yaptı. Şimdi bizim depo
muzun baş aygındır o. 

Müdürden rica ettim. Hayyamı 

dışan çıkardık. Böğürlerinde ame
liyat izlerini gösteren sağlı, sollu 
iki derin boşluk vardı. Rehberim 
bunları bana izah etti: 

- Abdülmecit, alaylarda yalpa 
ve heybetli yürüsün diye zavallı 
hayvanın böğürlerindeki veterleri 
kestirmiş, ameliyat yaptırmış. E -
ğer Establi amire kalsaydı, şimdi
ye kadar çoktan ölUrdU. 
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yolunun sahibiyiz. Dünyanın en bü
yük hava caddesi ilzerinde bir mem
leket haline gelmek elimizdedir. 
(Vasko dö Gama) nın bulduğu deniz 
yolu neticesinde asırlarca tecerrüt 
halinde kaldık. Terakkinin uyandırı-
cı harek~tleri bu sırada kapımıza hiç 
uğramadı. Havacılık hareketinin bir 
merkezi olursak bu birkaç asırlık za
rar tamir edilmiş ve dünyanın can
damarı birim topraklanmıza getiril
miş olur. Bunun iktısadi ve içtimai 
neticeleri ve bilhassa aramızda hava. 
cılık devrinin çok hararetli zihniyeti
ni yerleştirmek bakımından uyandı-

! racağı tesirler pek aşikardır. 

B u saniyedeki manzara bu yolu 
1 tıkamış olmamızdır. Brassert 

1 

Şirketinin Karabük tesisatı müdürü 
sıfatile memleketimize gönderdiği 
B. Hopkinson ile iki gün evvel konuş
muş ve havacılık hakkında söyledik
! lerini yazmıştık. Memleketimize çok 
dost olan bu İngiliz, kendi şirketinin 

D epo müdürü onu şöyle vasıf 
landınyordu: 

- Faaldir, 1.rkçıdır, yani .yavru 
lan tamamen kendisine nzer, tem 
sil kabiliyeti fazladır. Dölü'lıiç şaş
maz, şıp diye tutar. Trakyada Hay 
yamın; ün almış birçok yavruları 
vardır. Birçokları ·sergilerde müka 
fat kazandılar. 

· eımrine verdiği bir tayyare ile Lon
dradan buraya geliyor, fakat bu tay
yareyi Karabükle Ankara ve İstan
bul arasında memleketimizin hayrı 
ve faydası için sık sık yaptığı seya
hatlerde kullanamıyor. Bir günde ya
pılacak işleri 5, 6 günde yapmak, 50 
dakikalık yola 15 saatte gitmek su-

. retile zamanını, yani bizim zamanı
mızı israfa mecbur kalıyor. 

Bay Mitat izahatını bitirirken: 
- Bunlar aşımdan yeni döndü. 

ler, dinlendiriyoruz. Dinlendirmek 
için de bunlara her gün üzüm ve 
yumurta veririz. Aygırlar tabağa 

kırdığrınız yumurtaları baYtl.IJ. bayı 
la içerler. Aşım esnasında da böyle 
kuvvetli şeyler veririz. 

1. H. K. 

UzaK Şarkta 
(Başı 1 incide) 

tsin - Puken hattından yukarı doğ
ru gitmekte olduğunu görmüşler
dir. Japon tayyareleri, Çjnlilerin ate
şine maruz kalarak trenlerden dördü
nü bombardıman etmişler ve Pau • 
Timg - Fu istasyonunu yakmışlardır. 
Bu tayyareler iki hat boyunca Çinli
lerin birçok yardımcı tayyare mey
danları ve Lunghay demir yolu bo
yunda da mühim harekat üsleri mev 
cut olduğunu görmüşlerdir. 

Yeni maktuller 
Tientsin, ı (A.A) - Çin kıtaları

nın Tangku ile Tinetsin arasında 
Mukden ekspresini yoldan çıkarmış 
oldukları Japon erkam harbiyesi ta
rafından bildirilmektedir. 6 kişi öl
müş ve 60 kişi yaralanmıştır. Bun
lar meyanında ecnebiler de vardır. 

Resmen verilen malumata gôre, 
Italya konsolosu Çin milislerine ta
arruz etmek üzere şark istasyonuna 
hareket eden Japon kıtalarının ltal
yan imtiyaz mıntakasında.ı geçmele
rini protesto etmiştir. 

Ecnebi imtiyaz mıntalarında yiye
cek azalmaktadır. Hububat fiyatla
rı iki misline çıkmıştır. 

Japon topçu kuvvetleri Çin keş!f 
kollarını bombardıman etmişlerdir. 
Japonlar Fransız imtiyaz mıntakasi
le yedi kilometre ilerisinde bulunan 
Fransız tersanesi arasındaki telefon 
tellerini ve yolları kesmişlerdir. 

Japonlar Fransızlara taarruz 
ettiler 

Tientsin, 1 CJ\.A.) - Çinlilere ta
arruz etmek üzere beynelmilel köprU
del" geçmeleri menelilmiş olan Japon· 
lar, 1901 mukavelenam:?si mucibince 
Şark istasyonu da bulunmakta olan 
F.ansız müfrezesine taarruz etmiı;

lerdir. 
Japonlar, bu müfrezenin silahları

nı almı§lar ve sonra efradın gözlet·• j 
bağlamak istemişlerdir. Fransız ne· 
ferleri, kaçmağa mu1· -·;ık olarak 
ıstasyon salonunda , rikatlar vücude 
getir-;cşlerdir. Japonlar, Fransız as
kerlerinin üzerine ateş a~:ı.rak bir 
çavuş ile bir neferi ağır sı.-:-ette)'ara-

ı lamışlar ve yaralılan tedavi etmek-

İngiliz dostumuzun vardığı hüküm 
şudur: "Siz tayyareyi henüz bir nak
liye vasıtası diye kabul etmemiş bu
lunuyorsunuz,., 

Bu hükUm bir inkflap memleke
ti için çok acıdır. Dünyanın 

bütün havalarında serbestçe uçan in
sanlann, Tı ı:. havalarında bir Tibet 
manzarası görmesi, Ttirkiyeden uç
mıya ait bir müsaadenin altı haftada 
çıkması, memleketimiz hakkında çok 
zararlı bir propaganda mevzuudur. 
Tayyare bir sürat vasıtasıdır. Acele 
işlerde kullanılır. Tayyare ile Avru
padan memleketimize gelecek veya 
Avrupadan Asyaya gidecek bir insa
nı altı hafta bekletmek, hava yolu
mu2JU kapamak demektir. 

Zaten dünyanın büyük hava yolla
n, bizim havalarımızın haricinde ku
rulmıya başlanmıştır. Dünyanın en 
büyük hava iltisak merkezlerinden 
biri haline gelmek elimizde iken, bu
nun aksi olarak havacılık bakımın-
dan tecerrüt haline düşmek tehlike
sine maruzuz. 

B u gidişin tarihi mesuliyeti bü
yüktür. Bunun bir kırtasi me

selesi diye değil, mühim bir meımle
ket meselesi diye mütalea edilmesi 
lazımdır. İlk iş, tayyareyi mevcut ve 
lüzumlu bir nakil vasıtası diye tanı
mak ve dünyanın bütün başka mem
leketlerine nispetle aldığımız aykırı 
vaziyete nihayet vermektir. Tayya
renin faydalarına mukabil elbette 
mahzurları vardır ki, bunlara ayrıca 
çare düşünmek lazımdır. Nitekim 
her memleket bu çareleri düşünmüş
ler ve tedbir almışlardır. 
Dünyanın ticari inkılap ve sınai 

inkılap gibi iki büyük tarihi hareke
tinden hariç kaldık ve asırlarca bu
nun zararını çektik. Havacılık iniula
bı ayni ölçüde bir tarihi harekettir. 
Bunun manasını kavramakta ve icap
lannı yapmakta gecikirsek ve dün-
yanın en büyü~ hava caddesi üzerin
de yer alabilecek bir memleketi te
cerrüt haline düşürürsek cidden ya
zık olur. 

Ahmet Emin YALMAN 

sizin bırakmışlardır. 
Fransız, kıtaatı, bur1~nn yardı,..ıı

na ancak 30 temmuz sabahı yeti§e
bilmiştir. 
Fransız memurları, hadiseden Frnn 

sız sefaretine malumat vermişlerdir. 

1000 telefat 
Şanghay, ı (A.A.) - Tientsin'den 

Central News ajansına bildirildiği

ne göre, Hotoung şehrinin kalabalık 
mahallesinin bombardımanı netice· 
sinde ölen ve yaralananlann miktarı 
bine baliğ olmuştur. 

Spordan 
Galatasarayın 
Ylldönümünde 

(Ba.starafı 6 Hı cıda) 
da kendi kendine kaleye girdi ve 
bu suretle Admira birinci golünü 
kazandı. 

Admira hakim bir vaziyette a
kınları istediği cenahtan yürütü
yor. Solaçıklannm tehlikeli iki şü
tünU kale direkleri kurtardı. 

17 nci dakikada Galatasarayın 
sağdan yaptığı bir akında Süley
manın kaleye mUvazi şütünU ka
lecileri ancak ayakla kurtarabil
di. 

Galatasarayın fazla enerji sar
fetmesile oyunda bir müddet teva
zün hasıl oldu ise de çekilen şilt

ler isabetli olmadığından netice 
alınamıyordu. 

Avusturyalılar merkezden ine
rek açıklarına topu geçiriyor ve en 
fazla şütü açıklar kale~ gönderi
yor. Hiç alışmadığımız bu oyun 
sistemi hr r an kalenin tehlikeye 
girmesine sebep oluyordu. 

35 inci dakika san kınnızılılann 
soldan yaptıklan bir hücumda Ha. 
şim kaleci ile karşı karşıya kaldığı 
halde topu kaleye atamadı. Bir d~ 
fasında Süleyman çok müsait bir 
fırsatı çalını hevesi yüzünden he
ba etti. 

D evrenin son dakikaları A
vusturyalıların hakimiy<!ti 

altında geçmeğe başladı. Galatasa
ray kalesi Ustilete üç mühim tehli
ke atlattı. Mitatın yaptığı entbo
lü çok sıkı bir şiltle kaleye gönde
ren Viyana sağiçinin şütünü ka
le kurtardı. 

İkinci tu Avni fedakarlıkla 
atlattı. cU §Ütil Salim güzel 
bir ayak koyarak kurtardı. 

Bu üstüste olan tehlikeleri atla
tan Galatasarayın merkezden yap
tığı bir akın Admira kalesi önünü 
karıştırdı. Süleymandan Haşime 

ve ondan Bülende geçen topu Bü
lent durduıımadan plase bir vu
ruşla Avusturya milli takım kale
cisinin bacakları arasından kaleye 
~okarak Galatasarayı berabere va
ziyete getirdi ve iki dakika sonra 
birinci devre 1-1 beraberlikle ni
hayetlendi. 

I
• kinci devreye Galatasaraym 

sağdan yaptığı bir hücum
la başlandı. Galatasaray, takımın
da ufak bir tadilatla sahaya çıktı. 
Mitat çıkmış yerine Suavi geçmiş. 
Genç takımdan Bedii solhafa alın
mıştı. 

Admira muhacimleri karşısında 
en fazla muvaffak olan oyuncu sağ 
haf oynıyan Eşfaktı. Karşısında 

oynıyan müteaddit defalar beynel
milel olmuş solaçık Vogl, hiç mu
vaffak olamıyordu. 

Onuncu dakikada Admiranın 

sağdan yaptığı ani bir hücumda 
solaçığa geçen ve ondan sıkı bir 
şiltle kaleye giren topu Avni mu
vaffakıyetli bir blokajla kurtardı. 
16 ıncı dakikada kaleye 30 metre 
mesafede olan bir f avulden A vru
panın en namdar şütçilsü Şall, bom 
ba gibi bir şiltle Admiranın ikinci 
golünü yaparak şöhretinin adamı 
olduğunıu isbat etti. 

Bu sırada sakatlanan Avni çıka
rak yerine Sacit kaleye geçti. 

21 inci dakikada ceza çizgisi i
çinde olan bir kargaşalıktan veri
len penaltıyı Etyen sıkı bir şütle 
kaleye gönderdi ise de kaleci las
tik top gibi yerinden fırlıyarak za
viyeden girmekte olan topu yaka
ladı. 

B u kaçırılan penaltıdan son
ra sarı kırmızılıların açıl -

dığını ve Avusturya kalesini üst
üste sıkıştırdıklarını gördük. Fa
kat muhaciımlerin acelesi, isabetsiz 
şiltleri netice almalarına mani 
oluyordu. 

30 uncu dakikada Haş:imin geri
den alaraık kaleye kadar getirerek 
sol köşeye çektiği sıkı şütil Plat
zer avuçlarile adeta okşar gibi ya
kaladı. 

35 inci dakikada Galatasaray 
kalesinin önü karıştığı sırada mü
sait vaziyette topu yakalızy.n sol
açık Vogl ınkı bir şutla UçüncU gol 
lerini yaptı. 

Biraz sonra soldan inkişaf eden 
bir Galatasaray akınında solaçığın 
ayaklarma yatan Avusturya kale
cisi sakatlandı ise de bir dakika 
sonra tekrar oyuna başladı. 

S on dakikalar Galatasaraym 
hakimiyeti altında geçiyor

sa da bir çok fırsatlan ya muha-

Mabaatler 
Belgrad Maçılll 
3 • 1 Yugosla~ 
Takımı . Kazandı 

(Ilruştnrafı 6 mcıds) 
.. sa 

Bu golden sonra oyun mu 
1 bir şekle girdi ve karşılıklı akJll ... 

-"ştılv 
la geçerek bu vaziyet degı tıe' 
den 3 - 1 Yugoslavların gale 
siyle nihayet buldu. Maçtan soııtl' 
Yugoslav seyirciler çok coşkun 
zahürat yaptılar. 

Nasıl oynadılar: t 
Takımımız umumiyet 1 

bariyle çok gayretli bir oyun °> 
dı. Yugoslavların iki açığının ili 
seri olması haf hattımızın uın 
muvaffakıyeti göstermesine ~ 
oldu. Bilhassa muhacim halt 
bu yüzden fazla beslenemedi. ıJt 

Kaleci Cihat maalesef fena_...; 
gününde idi. Birinci ve ;kinci 5"" 

leri hatalı yedi. s.1' 
!ki müdafiimiz Hüsnü ve f 

güzel oynadılar. ,J 
Muhacim hattında yal,nız R t1' 

oynadı, Fenerli Niyazi de SS:ıca f 
nıncıya kadar iyi idi. Rasih! 
gosla vya halkı çılgınca alkışladJ. 

Yugoslavlar çok güzel bir ... ıt 
çıkardılar. Bilhassa havadan OJ"' ı 
da uzun boyları yüzünden der 
hakimiyeti alıyorlardı. Hakerll-""1 
kaç hatası müstesna fena deli~ 
Uçüncü gol bariz bir ofsayt idi-

Yüzmede Galatasar 

Kürekte BeykoS 
Taksim stadında futbol ve 8 

tizm müsabakaları yapılırken. 
bek Denizcilik şubesinde de k 
ve yüzme müsabakalarına de 
edildi. 

Anadoluhisarla Bebek ara.5
0 Boğazı geçme müsabakasına . 

tasaraydan 16, Fenerden 1, G 
ten l, Ortaköyden 4, Boğaziçi 
bünden 1 yüzücü olmak üzere 
yüzücü i§tirak etti. Neticede 
latasaraydan Halil 23 dakikad~ 
rinci, Orhan ikinci, Mahmut 'il" 
cü oldu. 

Beykozla Bebek arasında Sı 
lan dörtlük klasik tekneler f1l 
vemet yarışı çok heyecanlı oıdıJf 
sıkı bir mücadeleden sonra ~ 
kozun geçen haftaki Moda ya 
rında birinci olan Hilmi Ural 
dörtlük skifi birinci geldi. Gala 
saray ikinci oldu. Yanşlardall 
ra birincilere kupa diğer derece 
lanlara madalyaları verildi. 

Bakırköyünde 

Dünkü Maçlar 
Dün Bakırköyde BarutgücU r 

hasında yapılan Yeniköy s~ 
takımile Barutgücü genç ta.~ UJI 
rasındaki maç 2-5 Barutguc 
galebesile neticelenmiştir. 

Akınspor B takımile Baru 
B takımı arasındaki maç ta . 
BarutgücUnün galebesile bitJll 

Fenerbahçe ve Beşiktaşın 
rmetli elemanlarile takviye ed " 

gUC" Akınspor A takımile Barut~ ~ 
takınu arasındaki maç ise 3-

rabere neticelenmiştir. Maç 
köy Barutgücü sahasında bine 
kın seyircinin önünde oynan 

Çek Güreşçileri 
Gelmek lstiyorld' 
Ankara, l (TAN) - Çel< J 

güreş takımı iki temas yaprtl8 

zere Federasyonumuza mU:" 
etti. Bu müracaat tetkik edil 
tedir. 

cimler kaçınyor 
tarıyordu. 

Oyunun bitmesine iki daki~ 
ken soldan yapılan bir Ad?1 ,o 
kınında yine solaçık sıkı bil' 
dördüncü gollerini yaptı ve 
sonra maç bu vaziyet detrif~ 

• 4-1 Galatasarayın mağ~tıbt. 
nihayet buldu. d 

Bu maçtan sonra Milli ?JU
111 Vekili Kazım Özalp. bUtlin 

bakalarda kazananlara l<UpŞ 
madalyalannr vererek nıel' 
nihayet verildi. tı 

Galatasaray bayramma 
1 Taksim stadında saat 20 de 

1ı güreşçilerle yapılacak J!il~ 
sabakalarile devam edilPC'~ 
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ı Bayanlar, Büyük Dertten ~urtu~du~u-~! !s~anbul Ga rimübadiHer J< omisyonundan: 
· No. Semti \"C mahallesi Soka~ Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

-
1886 Tnrabya 

2183 
Ayyansarny Atik Musta-
fa paşa 

2443 
Hasköy Kiremitçi Ahmet 
Çelebi 

24G6 1 Jköy Hacı Şaban 
2898 Büyükdere 

3538 
Istanbul Çelebi oğlu Ala-
ad din 

.3654 !<'ener Tevkii Cafer 

5107 BilYlikderc 

6947 
l'arabya Dereiçi 

8631 
Bat-cırköy Sakız ağacı 

E. Zisooğlu Y. Mestan E. ve Y. 4. 

E. Papas Y. Çınarlı E. 18 Y. 24 

çeşme 

Ayazma E. 16 Y. 20 

Efremoğlu E. ve Y. 10 

Mandra bağlan mevkü E.15 Y.13 

Sabuncu hanı alt katında E. ve Y. 

13-14-15 

Mektep 

Fal yara 

Dere 

E. Leon Y. Yurdsahibi 

E. 8 Mü. Y. 4 

E. 6-6 Mü. 

8 ve 8 Mü. 
Y. 6-8-10 
12-14 ve 
Elmadağı 

sokağından 

E. ve Y. 2 

E. 19 Y. 21-23 

E. ve Y. 16 

mulıammeo K. 

Iç;nde bahçesi olan 
harap ahşap hanenin 120 Açık 
2/ 10 his. artırma 

120 metre arsanın 
2/ 3 his. 160 

270 ımetre nrsa 270 

83,20 metre arsa 100 

1124 metre tarlanın 
7/16 his. 110 

Kagir kala Tonos dilk 

kanın 2224/ 23040 his. 700 

Bahçeli kagir hanenin 

7 /2380 his. 320 

" 
" 

" 

" 

" 

" 
973,61 metre arsa 1460 Kapalı 

zarf 

667,30 metre arsa- 340 Açık 
nın 1/4 his. artırma 
253 metre arsa 250 

" 

F E M 
• L Kadının adet zamanlarında kullanacagı yem ve sıhhi bır tuvalet servıeti,, 

1 dir. Hususi (FEMİL} bağı denilen bir bağla kullanılır. En ince ve en sıkı 
elbiseler altında görünmez, çıkınb ve biçimsizlik yapmaz. l:t"'EMİL, sıhhi ve 

fenni bir şekilde hususi bir pamukla hazırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. Kanı derhal emer. Asla •mruma
dığı gibi, ıslaklık da vermez. Gayet hafif ve yumuşaktır, cilde yapışmaz, tahriş etmez. Ba.y:ınlar, evde, yaz
lıkta, sporda, vazifede, mektepte seve, seve kullanacağınız FEMİL sizi çamaşır zahmetlerınden tama.mile 
kurtarmıştır. FEMİL ve bağlarını bir defa aybaşlarınızda kullanmak ?.üt~~ dün):~ ?.oktorla~mın b~nu ne
den ısrarla tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. Her eczanede, parfumon ve buyuk tuhafıye magazala-
nnda bulunur. 
İsmet Eczane ve Laboratuvarı Galata, İstanbul Tel. 49247: Eczaya müteallik her siparişi müşterilerini 

memnun edecek bir şekilde dikkat ve sür'atle gönderir. ______ :imll ________________________________ , 

Devlet Demiryollcirı ve Limanları işletme Umum idaresi llônlarıl 
' 

Birinci lşlebne Mmtakasmda aşağıda mevkileri, mikdarları ve muhammen bedelleri yazılı balast ayrı ay!'ı 
kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 18-8-937 tarihindeki Çarşamba günü saat 15 de Haydarpaşa garı binasında birinci işletme Ek-
siltme komisyonunca yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde istenilen muvakkat teminat ve evrak ve vesaikle teklif mektuplarını ek-
siltme günü saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 

tstekliler, bu husustaki şartname ve mukavele projesinden Km. 186,~00 deki ocağa aid olanını 145 kuruş 
bedeli mukabilinde, diğerlerini bilabedel Haydarpaşa garındaki idare veznesinden alabilirler. ( 4595) 

Balast ocağının mevkii İhale edilecek M3 m ihzar M3 m tahmil Muhammen Muvakkat te-
1Jlikdar bedeli bedeli bedel minat nıikdnrı 

Lira Kuruş 

"1" 184,600 H. Paşa • E!Wkişehir 10000 m3 130 kuruş 
"2" 186,400 H. Paşa - Eskişehir 20000 m3 130 kuruş 

15 kuruş 14500 lira 1087 50 
15 kuruş 29000 lira 2175 00 

dUşeYukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 11, 8, 937 tarihine 
"3" 217 .500 H. Paşa - Eskişehir 12000 m3 125 kuruş 
"4" 40,000 Eskişehir - Afyon ~3000 m3 95 kuruş 

\ n çarşamba günü saat 14 tedir. Satış munhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

15 kuruş 16800 lira 1260 00 
12 kuruş 24610 lira 1845 75 

543 75 ıY 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
n Rektörlüğünden: 

' sıııe ukYll Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fakülte-
ız ve k T 

:aıı ~atılı er ek ve Orman Fakültesine yalnız erkek paı:nsız y~~h, pa-
gıdaki ve Yatısız talebe alınacaktır. Enstitllyc yazılabılmek ıçın aşa

l §artlara U.Ymak gereklidir. 
bak~; 'l'Urk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını vererek 
~ınıctır tyaaını Yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış bulunmak la

. (Bak l 
o.aıııar a oryasını yapmamış veya Olgunluk diplomasını almamış 

2 enstitUyc alınamaz.} 
1ar ~~ lstanbuı Universitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek olan
ler<'k Ba~kudu_kları sömestrlerden muvaffak olmuşlarsa, ikisi kabul edi
lıırıar . .Anc rk Zıraat ve Orman Fakültesinin üçüncü sömestrlerine alı
·~ ön,e~trt . BaYtor Fakültesine girenlerin bu Fakültenin birinci ve ikin-

taat Fak·e~n~e okunan Anatomi ~rsine de aynca dev!lm etmeleri ve 
.. ı · 3. - E u ~sıne girenlerin Ziraat stajım yapmnl rı gereklidir. 
ı;s. <ılıt, ~. Ne~stı.tuye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den yukarı 

~ 4. _ p arı ·talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 
ı.ı Yeti Ve ar~sız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabi-

l'aııoru l" saglaıniıkları hakkında tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun 
11Y~t)j oı~zır:ıdır. Bu raporlarda talebenin her türlü askeri hizmete kabi
' v. _ :mu~ ~Yrıca tasrih edilecektir. 
j'.k ınua nstituye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve sağlam-
1Yetıni :Y~nesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabi

l. 6. _ g~~termıyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 
O ay at ~raat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çiftliğinde 

<ıyıık Ver~J. görıncğc mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 lira 
llıeaı Ve _ılir. Yatacak çiftlikte paramz sağlanır. (Stajyer talebenin ye
,f!~llıc.z)ıçrnesi de enstitüce sağlandığı takdirde kendllerine bu 30 lira 

1 • 

l ~ - Paras · · · · d h " Ple ol ız yatı talebesinden staj veya okuma devresı ıçın e er ne 
lı~a ~ Ursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlaraan 
ıt~\~ıtıdaaen ?ıkarılanlardan Hük\ımetçe yapılan masra.fla~ı ödeyecekleri 
~- Vcrılecek nümuneye göre noterlikten tasdikli bır kefaletname 

t ........ 
~8 k~ ~nstitüye girmek isteyenler yukanda yazılı rapordan başka nü
~· dtııı, 0~ını, aşı kiı.ğıdıru, polis veya uraylardan alacakları özgidim ka-

3" \ etllatııeı ta_ ve liselerde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki ehli
iŞ~ t·? aıt..ı t erı iliştirilerek el yazılariyle yazncaklan pullu bir dfiekçe ile 
~ ı::u ~~~ f?~~ğrafile birlikte doğruca An.karada yuksek Zi:aat ~nsti

uc lt Yıt oıu rlUğüne başvururlar. Talipler dılekçelerınde hangı fakülteye 
cG 111da birtltnak istediklerini bildirmelidirler. Aksi takdirde dilekçeler hak-

3-' 9• ........ ~ :tnuaıneıe ynpılmaz. 
h a~llı ka ~ leuz veya usuli dairesinde pullanmamış olan ve 8 inci maddede 

e 1 aıtkında!n~arın ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. Ve bunlar 
ıf !'alo. - n· Çbir muamele yapılmaz. 

~ar ar 1rinci ve sekizinci maddede yazılı vesikalarla vaktinde başvu
i r~ ''-abuı ::~ndan pek iyi ve iyi dereceli olanlar tercih edilir. 

r 8eçilirı ılecek talebe diploma derecesine ve başvurma tarihlerine g~ 
( it \g1lla ~··er. kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler de başvurma sı-

aeaı. c:ıOrc al b"l" el >1:lar t ına ı ırler. Ayni şerait altında liseden fen kısmın an çı-
ıtl ll. _ ercih olunur. 

11~ ~~2. _ <;;vap isteyenler ayrıca pul göndermelidirler; 
U akş aşvurına zamanı Ağustosun birinci gününden Eylulün 30 uncu 

'-- a:na kadardır. Bundan sonraki başvurmalar kabul edilmez. 
~ (4643) (2298) 

~ t 1_~s:~n~uı P, T, T. Vılayet Müdürlüğünden: 
181~ ita A.gustos - 937 tarihinde meriyet mevkiine giren 3222 sayılı 

il ı~ ~ nununun . ı. . . ~ ta . muvakkat maddesi mucibince, bu kanunun merıyeı.e 
1~ ~· ı rthte ın b" · h" 1 · b" ~ıı Çıncıe evcut ılumum telsiz tesisatı ve cıhazları sa ıp erı ır 

b ı; 2 ......_ lJ l"Uhsatname almağa mecburdur. 
~a :tnurnt tel · · ,. t • ~ı sah sız telefon neşriyatını almağa mahsus alıcı tesısat ve 

.e• r.ur 1Pleri · . 
~ lı acaıı.t nın ruhsatname almak için en yakın P. T. T. merkezıne 

\!~!\Un rrıe:~erek senelik Ucreti tediye etmeleri lazım ve kafidir. Bu ka-
cl ~11 1.Y<!te gird" • -· • • n Olan U lE,'1 tarihten evvel alınını§ olup 937 malı senesıne 
~ ~ a ......_ nu cretJer mezkftr sene için alınacak ile.retten mahsup edilir. 

~ 1•• kanun hUk"" 1 · ·· ·1 · · 1 , ,, ıullıseıe um en ne gore esasen ruhsat verı mesı caız o mı-
l..ııı ~etirenıe;den Verici veya hem verici ve hem alıcı telsiz tesisatı vücu

~r. Ve tl' _hakkında bır seneden üç seneye kadar hapis cezası hükmo
~Ulıııat sısat zabıt ve müsadere edilir. 

alınası · 
~ cnız olan kimseler tarafından ruhsat alınmaksızın veri· 

"5" 538,750 Eskişehir - Ankara 

-1 "e" 538, 750 Eskişehir - Ankara 

rrKızıLA ~ · I 
HAST ABAKICI HEMŞiRELER 

Okuru d~rektörlüğünden: 
. Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve parasız

dır. Okul, genç bayanların haatabakı,cı ve ziyaretçi hem,ire 

yeti.erek, hastanelerde 've umumi sıhhatle alakadar olan mü

esseselerde çalı,malarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler hususi 
doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir . 

isteklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitir

miş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat için yazı 

ile veya bizzat lıtanbulda Aksarayda Haseki caddesinde OlCul 

Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 15 Eylul 1937 den sonra 

müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

~-................................... . 
Uyuşturucu Maddeler inhisarından: 
1) 1934 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup idaremiz satışlarına 

iştirak ettirilmek üzere depolarımıza tevzi olutian afyonlann sahiplerine 
1936-1937 senesi satışlarımız üzel'.inden tediyesi lazım gelen yüzde otuz· 
larm tevzii mukarrerdir. 

Tevziat morfin makbuz sıra numaralan ile aşağıda gösterilen günlerde 
ya pılacakbr. 

2) Istanbuldan gayri mıntakalarda bulunan afyon sahipleri ellerindeki 
.ııorfin makbuz numaraları ile açık adreslerini birer mektupla idaremizt: 
bildirmelidirler. Bu takdirde tahakkuk edecek hisseleri havaleten adresle
rine gönderilecektir. 

3) Ellerindeki '!nakbuz numaralarına nazaran gününde müracaat etmi
yenlere hisseleri tevziatın sonunda verilecektir. (4781) 
Makbuz No. Müracaat tarih Gün 
1001-1025 28 Temmuz 937 Çarşamba günü 
1026-1050 29 ,, ,, Perşembe günü 
1051-1075 30 ,, ,, Cuma günü 
1076-1100 2 A!;'Ustos ,, Pazartesi günil 
1101-1125 3 ,, ,, Sah günü 
1126-1150 4 ,, ,, Ça:rşam ba günU 
1151-1175 5 ,, ,, • Perşembe günü 
1176-1200 6 ,, ,, Cuma günü 
1201- 1225 9 ,, ,, Pazartesi günU 
1226-1250 10 ,, ,, Salı günil 
1251-1275 11 ,, ,, Çarşamba günü 
1276-1306 12 ,, ,, Pe:rşembe günü 
501-538 13 ,, ,, Cuma günü 
539-588 16 ,, ,, Pazartesi gUnü 
589-620 17 ,, ,, Salı günil 

Memur Aranıyor 
T. C. Ziraat Bankasından : 

Ordu, Mersin ve Istanbul şubelerimiz Kambiyo i§lerinde çalıştırılmak 
üzere yüz lira aylıkla ve imtihanla dört memur alınacaktır. Tahsillerinin 
liseden aşağı olmaması ve Fransızcaya iyi derecede vakıf olmaları lazım
dır. Taliplerin Istanbul §ubemizde Kambiyo kısmına müracaatları. (4649) 

ci veya hem verici ve hem alıcı tesisat vücude getirilirse bir aydan altı 
aya kadar hapis veya yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezası hük
molunur. Ruhsat almaksızın yalnız alıcı tesisat veya cihazı vUcude ge
tirenler veya kullananlar hakkında 25 liradan 250 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. Seferberliğe hazırlık veya seferberlik zamanın
da veyahut hazarda örfi idare mıntakalarile her nevi askeri memnu mın
takalarda birinci fıkrada yazılı fiili işleyenler hakkında beş seneden on 
seneye kadar ağır hapis veya ikinci fıkrada. yazılı fiili işleyenler hakkın· 
da bır seneden Uç seneye kadar ağır hapis ve Uçüncü fıkrada yazılı filli 
işleyenler hakkında ise bir aydan alb aya kadar hapis cezası verilir. 4809 

5000 m3 135 kuruş 
5000 m3 135 kuruş 

10 kuruş 7250 lira 
10 •kuruş 7250 lira 543 75 

_.,... 
• • • 

Muhammen bedeli (8800} lira olan 20 adet (500) ve 30 adet (1000) 
kiloluk demir baskül 27-8-1937 cuma günü saat (15) de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın almacakbr. 

Bu işe girmek isteyenlerin (660) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gUn ve 3297 veya 1-7-1937 
G. 3645 No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar· 

paşada tesellüm ve nvk şefliğinden dağıtılmaktadır. (4593) 

• • • Muhammen bedelleri (19979,04) lira olan muhtelif cins ve eb'atta 14990 
adet galvanize saç 17. 9. 1937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada Idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1498,43) liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları, Resmi gazetenin 7. 5. 1936 gUn ve 3297 ve
ya 1-7-1937 T. ve 3645 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimat
name dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gUn saat 14,30 a ka
dar komisyon Reisliğine vermeleri lazmıaır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar-
paşa.da Tesellüm ve sevk §Cfliğinden dağıtılmaktadır. (4807) 

Memurluk Müsabakası imtihanı 
T. C. Ziraat Bankasından: 

Bankamızın merkez, §ube ve ajanları için LUZUMU KADAR :MEMUR 
ALINMAK UZERE müsabaka imtihanı açılmıştır. 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve ya§I 
18 den aşağı 30 dan yukarı olmamak şarttır. 

(Bu yaştan aşağı olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından evvel 
memurluk sınıfına geçemezler). 

Orta mektep mezunları için alb ay, lise ve yüksek mektep mezunları 
için bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında orta mektep me
zunlarına 30, orta ticaret mektebi mezunlarına 40, lise ve ticaret lisesi 
mezunlannn 80, yüksek mektep mezunlarına 100 liraya kadar ve iıntihan· 
daki muvaffakıyet derecesiyle mütenasip surette ücret verilecektir. 

Iyi derecede yabancı dili bilenlerin ücretleri emsalinden on liradan az 
olmamak Uzcre yüksek tutulur. 

Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar, 
yirmi liradan aşağı olmamak kaydiyle yüzde yirmi nisbetinde zamla 
TEKAUDE TABI DAIMI KADROYA alınırlar. 

Müsabaka imtihanlarına Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydın, Ba
lıkesir. Bursa, Çanakkale, Dlyarbekir, Denizli, Edirne, Edremit, Erzu
rum, Erzincan, Eskişehir, G. Ayıntap, Istanbul, Izmir, Kastamonu, Kars, 
Kayseri, Konya, Kütahya, Giresun Malatya, Maraş, Samsun, Ordu, 
Uşak, Odemiş, Sıvas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, şubelerimizde Qrta 
mektep ve orta ticaret mezunları için 19 ve 20 ağustos ve ijsc ve yüksek 
mektep mezunları için 23 ve 24 ağustosta saat dokuzda başlanacaktır. 

(Ankara ve Istanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunları alınmıyn
caktır.) 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden imti
han yapılacağı yukarıda isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebilecek 
izahnamelerde görülebilir. 

Istcklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka şube
si Müdürlüğüne ve Ankarada Bankanın personel işleri Müdilrlüğüne 
18-8-1937 tarihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. (4673) 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğünden: 
Siyasal Bilgiler okuluna Lise mezunları arasında yapılacak seçme sı

navında kazananlardan 65 i meccani leyli ve 35 i nehari olmak üzere bu 
yıl 100 talebe alınacakbr. 

Ucretli leyli talebe ahnmıyacaktır. Namzet kaydı 15 - Ağustos - 937 
den 18 Eyllıle kadar muayyen günlerde Ankarada Siyasal Bilgiler oku
lunda, Istanbulda Yilksck Oğretmen okulunda yapılacaktır. Fazla iza
hat için bu okullara müracaat olunması. (2240) (4642) 

P. T. T. Fabrikası satınalma 
komisyonundan: 

Kasa imalatında kullanılmak üzere muhtelif eb'adda cem'an 2625 kilo 
demir saç ile keza muhtelif eb'adda 1700 kilo lama demiri aç:k eksıltme 
ile satın alınacaktır. " Bunların tamamının muhammen bedeli 690 lira 75 
kuruş ve muvakkat teminab 52,5 liradır. 

Taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve eksiltmeye iştirak için 
6-8-937 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de Fabrikada müte
şekkil Komisyona mUracaatları. (4395) 



lsg~ri her yemekten sonra gün~e l ~ela ~i3lerioizi 1 "Dl YUlNmmtMı; ~, 
DYO Li N ~uEo~~ 

....,. ......... ·. • , ,ı. r 

Diş macunife fırçalamalısınız 
Cünkü 
Bir defa fırçala

malda di5ler temiz
lenmiş olmaz. Ağız 

guddelerinin ve dahL 
li uzuvların müte.'1la
di ifrazatı, dışandan 

mütemadiyen • alınan 
ecnebi maddeler mik. 
roplar, yemek, içki, 
sigara ,·esaire dişle

re, diş etlerine binbir 
mikrop a.5ılar. anza. 
lar husule getirir. 
Bunlar birike birike 
nihayet dişlerde çü
rüme, etlerde iltihap

Esmer ve 
sarı§ınlara 
TABİfBİR 

9fizellik verir. 

lar başlar. Artık fe. Güzellik müteha•&ısı Parisli bir 
IU.keti önlemek ve 1 kimyagerin ,ayanı hayret keşli. 
durdurmak güçtür. 

V k 
. . . Evvelce, mevcudiyeti bile tabay-

a tın de ıhbyatı elden bırakmıyarak Yul edilemiyen' on misli daha ince, 
• daha hafif ve havada uçurulup tek-

dişJerİnİzİ en az günde 3 defa r~ topıan.a~ y:ga.n~ pudra ~aline ge-
tıren Panslı bır k:myagerın şayanı 

R d I • 1 f l hayret yeni usulü, Tokalan pudrası-a yo 1 n e ırça ayınız nın i~~li~de ~atbik edilmektedir. ~u: 
nun ıçındır ki, Tokalan pudrası, cıldı 

OP1AMiN 

bir güzeli'~ tabakasile kaplıyarak 
yüze muntazaman ve mütesaviyen 

1 yayılır ve adeta tabii bir güzellik te
min eder. Bu pudra ile "Makyaj edil-
miş,. manzarasını veren adi ve ağır 
pudralar arasında ne büyük fark de
ğil mi? Ayni 7.,amanda Tokalan pud-

ı------------------------• rasında krem köpüğü vardır. Pudra· 

Saç eks:ri, 
abıhayat 

1 
Saç dökülmelerinin kat'i devasıd1r. Gedde-
lere neşvünüma bahşederek saçları büyütür, 
sıklaştırır ve uzatır. Saç hastalıklarına, ke
peğe ve cilddekı müz'iç kaşıntıya karşı: 

OPTlMiN Sl~ EKSiBi 

,~. ADEMi iKTiDAR .~ 

il 

ve BELGEVŞEKLiGiftE HA ŞI 

Hormobin 
Tabletleri. Her eczanede arayınız (Posta kutus~ :ı 

1255 Hormobln Galata istanbul -- ~ 

" 

PROFiLAKSiN 
Belso§uk u§u ve Freng < en korur. 

HTI 

Antivirüs e Tedavi 
Kan çıbanlan, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, doıa:
ma, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan, 
ı?rgenlikler, koltuk altı çıbanları. ' tA.-. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Scıtış ~-ı~hl3lll: 
Şark ispençiyari Laboratuvarı 

l ISTAnBUL 

-------------------~ahıbı; Ahmet Emio l'A.LMAN. Um um1 Neşrıyatı idare Eden: 8. :SA.Lll 1 

Gazetecilik ve Nesrivat Türk Limitet SirkP.ti RA1ulrluh vPı Tı\N mAthM· 

nın tamam 8 saat cildde yapışmış 

kalmasına sebep olur. Tokalan pud
rasını kullandığınız t~ kdirde, en sı

cak salonlarda bile tekrar pudralan
mıya hacet yoktur. Uzun bir dans 
suvaresinden sonra b;le teniniz dai
ma terü taze kalacaktır. 

. . . . . . . ·····; ·. .. . . 

Şekerli ve meyvalı olup en leziz birgazoz ve en nefis bir şampanya hulasası gibi insana zevk ve hayat~ 
bilhassa İngiltere ve İtalyada şerbet ve içki yerine kullanılan en sıhhi bir mayidir. Hasan gazoW--midevi ve • ..ııı 
zımdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba kaşığı içilebilir. Yazın sıcaktadondurma ve şerbet yerine aıııı--

gazoz özü alınız. Cok ucuzdur: · 

Hası::1.rı n"Iey-va ö.zil 
Ekşilik, şi~'!< inlik, ağrı, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dolgun ve gazli midelere yeı.'Ylekten sonra, ttl

çüklere 1, büyüklere 2 tatlı kaşığı midevi ve hazımdır. İnkıbaz ve barsaklarda atalet halinde sabah aç ka.rnııı• 
1 - 2 tatlı· kaşığı müleyyin ve çorba kaşığı ile müshildir. Meyvaların özünden yapılmıştır. Şekersizdir. 

. .'~ ., ~ . - ... ~ . . . \ ·, . • 
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Sayğı değer Bayanlar ve Baylar: 
Galatasarayında açllan Yerli Mallar Sergisine teşrifinizde RADIUM ve EMiR tıraı bıçakları paviyon11•' 

da uğramayı unutmamanız rica olunur. Bu sergi sırf Türkiyede imal edilen eıyay a mah'sus olduğundan b11r0 

ya öyle TORKÇE iSiMLi ve Üzerlerinde Made in Germ any markah tıraı bıçakları kat'iyyen giremez. Bu ser 
Jide ancak kendi vatandaılarımızın ellerile hazırladığı HAKiKi RADIUM ve EMI R yerli tıraı bıçaklarını b~ 
1acaksınız Her gördüğüC1üz TORKÇE iSiMLi tıraş bıçaklarını yerli mah sanmayınız, bunların ecnebi mab 0 

iuğu Üzerlerindeki Made in Germany markasından bellidir. 
HAKiKi RADIUM ve EMiR yerli tıraş bıçaklarına verilen para memleketimizde kaldığından bunıor 

·,ullanmak iktisada riayet ve yerli sanayiinin dahi terakkisine hizmet etmektir. 
Her yerde yerli mah yapan fabrikalarını arıyahm ve yalnız onlarlft mamulôtını kullanahm, zira YERi. 

MALI KULLANMAK MEMLEKET BORCUDUR. 
HAKiKi RADIUM ve EMiR yerli tıraı bıçakları Türkiyenin her tarafında satılmakta olduğundan her yer 

le arayın ve ahp güle güle kullanın. 
FABRIKASI: RADIUM TiCARETHANESi - lstanbul. Galata Okçu Musa caddesi No. 104/106. Telefoll 

l2878. Posta kutusu 1313. Telgraf: Radium - lstanbul 
-- 20/8-20/9/937 DE DEVAM EDECEK OLAN Vll CI IZMIR ENTERNASYONAL FUARINDA 252 No. 

PAVIYONUMUZA TESRIFINIZI BEKLF.RIZ. 


