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Ahmet Emin YALMAN Y a.lovaya ve Bursaya giden

ilin h ler, mevsim ziyaretçileri
tOy) .. er •eneden az olduğunu 
)\iı·~Y~rl_a.r. Halbuki oralarda 
L uınuıu ··ıd" b ~ek . gu uren ir umran 
aelled eti. va.r. Ziyaretçilerin her 

au ~ ç?k olınaıı beklenirdi. 
ki:y...ı lugun. sebebi, bu sene Tür-

"'"en bari llknu olın ce umumt bir seyahat 
karak k asıdır. Herkes biribirine ba
'bnak endini ecnebi memleketlere 
l'ak, ııe ~ı:akına düşmüştür. Bu me
lhnıetı neıun modası, iptilası şeklini 
~:Vana rk Kudreti olan, olmıyan ce
her k atııını§tır. Döviz bulmak için 
)), ..... apı çaı, ......... • ... ıurn .. ~uış, her vasıtaya baş-
talıkı U§, akla, hayale gelmez has
tir, ar, Sıhhi sebepler icat edilmiş-

e ~erce Tilrk vatandaşının ha
ltle"kide l1ce Beyabat edebilecek bir 
l'etah aıa:ınası memleket için bir 
l'uı. liari .etidir. Buna memnun olu
bancı ınu~ aıe:mıe temas etmek, ya
~ tlerın hayatını: görmek ve 
dtJı ~kda elbette bir faydadır. Bun
lbUtnJyetl a se~a~a~ hareketinin u
~ il't ~Parıs ıstikametinde olma
~~Plerı lerıe karstlarız. Muhtelif 
~ ~ ~ Pa.rıa sergisine karışma
ltıt, \> &reket, Faransaya kaI'§ı a-
ıt~i11~!ostluk noksanından ileri 
~"tlara. k~ Panse gidecek vatan· 

............ 1.ş~.~terilen kolaylıklar 
. .... ~ ,,,, l'll' • 

f: a:: btıttın bu dUıUncelcrc 
l!ı.tunt ın gınen seyahat akmmm u
lle ~ lllııarasım üzüntü ve endi§e 
boyıe se;Yoruz. Harice gidenlerin 
~dretle .alıatıer yapmağa cidden 
~. Faı:ı 01~P olmadığını bilmiyo
'ebep ld böyle bir seyyah akmmm 
~etnlek:r uğu döviz f edakarhğına 
'""l', ııı herhalde kudreti Y.Ok-

Seneıerd '1tkars enberi hUktimet, Merkez 
111 feda_:nı altın mevcudunu bin tür
~o ltU lrlıkJar ve tedbirlerle adeta 
bı._ o biriktirmi ti D" . . dı 
~ a. § r. ovız ıra -

Büyük Devletler ve Amerika 
Çindeki Menfaatlerinin 

Korunmasını Talep Ettiler 
Japonlar Daha içerilere İneceklermiş 
Çin Lideri Kati Müdafaa Kararında 

lngilizler Çine Para Temini Teşebbüsünde Bulunuyor· 

Ja~..ı.rlilı talimleri gören VniveTsite talebelerinden l>ir •rup •• 
Lonw ıs., 'b rrANJ - Çin hadise -

!erinde yepyeni bir vaziyet kendini 
gösterdi. Avrupanm büyük devletle
ri ile Amerika müdahale ederek Çin
deki menfaatlerinin korunmasını 

istediklerini Japonya hükt1metine bil
dirmişler ve her ~yden evvel Pekin 
ile Tiençin arasında muvasalanın te
minini dilediklerini anlatmışlardır. 
Büyük Avrupa devletleri tarafından 

vukubulan bu müracaata Tokyo hü-, 
kfuneti tarafından henüz cevap veril
memiştir. Fakat bugünlerde bir ce
vap beklenmektedir. 

Harp uaziyeti 
Çinden gelen haberlere göre, Ja

pon kuvvetlP.ri Sarı nehirden aşağı 
sarkmak üzere hazırlanıyorlar. Pe
kinin garbinde yeni bir vaziyet in -

(Arkası 10 ncuda) 

Küçük Sanatlar 
Mensupları için 

Bir Proje 

l zmir Faciasından Sonra Bunları Belediyeler 
Kontrol Edecek 

Bütün küçük sanat erbabile es
naf hakkında mühim bir kanun pro-

~eni . Çocuk Ansiklopedisi 
. 

~ c·ıt c·· 11H1i1 ı~ Kup~nu Kup~znu ~ 
1, 30 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. 
10 kupona mukabil bir 
cUz 71h kuruştur. . 

.......................................................... 
Tifo Azalıyor 

Dün Ancak Beş Kişi 
Tifoya Tutuldu 

Hastahğın 

Oldu 
Aşı ve Temizlik Tedbirleri, 
Azalmasında Çok Müessir 

i Bu sene ilkbahann ilk günle- ı bir alçalma kaydedilmiştir. Nite 
rlndenberi salgın bir vaziyet gös- kim evvelki gün alb tifo \'akası-
teren tifo, bilhassa Haziran ,.e na mukabil dün de ancak be~ kl-
Temınuz aylarında lstanbullulan şi tifoya yakalanmıştır. • 
endişeye düşürecek derecede ge- Alfıkadarlardan aldığımız ma.- İ 
nişlemişti. Günde 20 ile 25 ara- lfimata göre, bu azalmanın sebe-
smda tifo vakası kaydedilmiş, bu bi, alınan ciddi tedbirlerdir. BU- t 

vaziyet karşısında gerek bizzat hassa aşı, bu hususta !:Ok mües- • 
hükumet, gerek belediye bir~ok sir olduğu gibi, sular \'e diğer gıda ı 
tedbirler almıya mecbur kalmış- maddeleri üzerinde alman tedbir-
lardı. ler de tif oyn durdurmuş \'e azalt 

Fakat birkaç gündenberl tifo mı~tır. Bu arada şehrin temizliği-
bir durgunluk gösterdiği gibi son ne \'erilen ehemmiyetin de mll-
iki gün içinde de mühim nisbette him tesiri olmuştur. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ihtikara karşı kati tedbir! 

ipekli Kumaş hilesine 
meydan verilmiyecek 

Bir Nizamname ile Kalite ve Firma 
Damgası Mecburiyeti Konuldu 

lloıır.. :;arı ihtiyacIInJzı geçtikten 
le oıUrsa ianclıı§larnı bunu ne suret
~)h.Ci k ~Is~ harice çıkarmalarına 
1... l'le bira ab~iriz. Fakat bugUn için 
~ea. \>e Vaziyet yoktur. Geçici bir 
~lıin h~vk namına milyonlarca 
~ le "atan ce kaçması, her şuurlu 

Dün de Şirket Müdürü 
ve bir yaralı işçi öldü 

jesi hazırlanmı§tır. Bu projeye göre, Ankara, 5 (A.A) - Sanayi umum 
küçük sanat erbabı ile esnaf, beledi- müdürlüğünden: 

maliyeti ucuzlatmak gayesile fena 
ve karışık iplik kullanımak, kıumaş en 
lerini düşürmek, çözgü ve atkı iplik 
!erini azaltmak neticesinde bozul
muştu. 

e ~tü _daşnun derin bir ıstırap 
~ Ue karıılıyacğı bir man-

' 

~~ a:ce seyahate karşı döviz ba
~"'ll' \> ırnnıdan konulmuş bazı ka
\> t ipıu~ tedbirler var. Fakat seya-

tıı~§tır ~~io ~a?a: t~şkın bir §ekle 
ı..,~ y U dovız ıhtiyacı kanuni ve 
'W\Q\IR-

0 
ardan tem1n edil · ._, a§nı ememış, 

b
. l:luıııı.. ış, taşmıştır. · 
ı ~net· ~kara bo ıcesi olarak memlekette 

b· k l>aras rsa peyda olmuştur. Yani 
il' ec . ının resmi borsa kıymeti 
~ tıebı d.. . . 

, b11.. ovız nıspetile yüz kuruş 
t~ "''U llO 
~darı t • 113, 115 kuruşa el al-
"<tlld edarik etın v .. 

~I aşlar . ege muheyya va-
ar tUr v~ cızli döviz satan kaçak
l>a eınıştir. 

har l'asınırı r • 
t aza edil esını kıymeti zorla mu-
I a horaa) en rnernleketler için (Ka-
aı-1 b· adı veril . ı · le ır za en gız ı para borsa 

ltı İeQbir :~ret teşkil eder.Nekadar sı 
İia liıez. 'razı~~ bunun önüne geçi
eıı:l~rirı YU~kın ~ması; ancak 
ı. l'indek· .~elrnesı ve kaçakçıların "'ta ı dov· . sat..... ızı daha yüksek fiyat-

1" ... ııası ~b· b' . 
<ıkat '?\:, o• 1 ır netice verır· 

'a~ .a.i.i k . 
h {:I ın Pa r Parası dünyanın en 

ıı- h rasıdı lh . h . ı•ara ...... r. tiyaçtan çok az 
ı.ı t,. ... e"cud . . 

tıeaı"e.Ye, leh· . una, muvazenelı bır 
~l ile, mu ırnızde bir ticaret muvaze 
tla~aııete dcerrep ve salim bir iktısadi 

tb ayan k 
l'aı 1llle~1 h .rna tadır. Sağlamlığı 
~''i ar Yıkıhrk:lınde .. ifade edln!n pa-

llıetirıi n, Türk parası daima 
muhafaza etmiştir. 

<Arkası 10 uncuda) 

Müdür Ali Meftunun İfadesini 
Tespit Etmek Mümkün Olamadı 

yelerin murakabe ve idaresine hıra • 
1 - Harcıalem ipekli ma:ımılatı

kılacaktır. 
• • v •• • • mızdan olan Bursa krepdöşini, krep-

Işçıle~ın alacagı ucretler beledıye- birman, krepdamur, krepjorjet, 
ce .tespıt olunacak, ve patronlar be krepmaruken ve krepsaten nevileri· 
ledıye huzur~n~a mukavelel~r. yapa- nin bütün dünyaca tanınmış olan ev 
caklardır. Küçük sanat sahıbı ve iş af muhtelif sebeplerle ve bilhassa 
çilerinin çalışma tarzlan daimi kon- s ' 

2 - Piyasada alelfımum yerli ma
mulat ipekli kumaşlar namı altında 

(Arkası 10 ncuda)ı 

trol altında bulundurulacak, kendile- = = ================ ========= 
rine yardımlar yapılacaktır. Gerek N • • M ~ 1 o 1 d k 

. küçük sanat erbabına ve gerek esnafa 1ç1 n an u p u 
ait işlere bakmak üzere belediyelerde '-:1 
iktısat müdürlüklerine bağlı yeni teş 

Bayraklı infilakı faciasının ilk reıimlerinden .• 

Izmir, 5 (Tan muhabiringen) -
Bayraklı yangın faciasında yarala
nanlardan şirket mücr.-r ü Ali Meftun 
la ameleden Kavalah Osman da öldü
ler. Cenazeleri merasimle kaldınklı. 
Merasimde 50 kadar otomobil ve 60 
dan fazla çelenk vardı. Nakil vasıta
ları, düdüklerile bu mateme iştirak 
ettiler 

Lehimci Hasan öldüğünden hakkın 
daki takibat durdu. Mesuliyetin şir
ketin şahsiyeti miı.neviyesine tevec
cüh edip etmiyeceği noktasında du
rulmaktadır. 

Ali Meftun ağır yaralı bir halde i
ken müddeiumumilik ifadesini almak 
istemiş, fakat iş, doktorların müsaa
de etmemesi yüzünden geri kalmıştır. 

Infiliı.k esnasında deponun yanın
da bulunan komisyoncu Cemal, hadi 
seyi müteakip Ali Meftunla konuştu 
ğunu, kazanın nasıl olduğunu kendi
sinden sorduğu zaman Ali Meftunun 
kendisine, yangının lehim yapılan 
yerdeki gaz ocağının parlamasından 
çıktığını ve depodakilerin kurtulması 
na imkan bulunmadığım söylediğini 
bildirmiştir. 

Naldöken köyünden Bayan Gülis
tan, bugün Bayraklı karakoluna mil 
racaat ederek bir haftadanberi depo
da çalışmakta olan kocası Ibrahimin 
akibetini sormuştur. Zabıta tahkika
tında lbrahimln infilak esnasında de 
poda bulunmadığı anlaşılmıştır. 

kilit yapılacaktır. 

Bugün TAN'da 
• 

• 
Aka Gündüz 

Fıratın Ötesinde 
• 

Muharrir arkad~nnız Aka Gün-
düz iceri Anadoluda uzun süren 
bir tetkik seyahati yaptı ve in
tibalanm "TAN"a yazımya ha.,_ 
ladı. Bugün yedlncl sayfamızda 
Dk yazı~ veriyoruz. 

• 
Ylldızdan 

San Remoya 
• Altmcı Mehmedln soo gttnlerfne 

ait çok ali.ka cektci hatıralara i
kinci sayfamızda devam ediyoruz 

Federasyon Reisi Belgrad Maçla~ 
rındaki Mağlubiyetimizin 

Sebeplerini Anlatıyor 

Milli Takım oyuncuları dün Sirkeci garrntla.. 

[Yazısı bugünkü spor kıınumızdadır.] 
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No. 5 

Altıncı Mehmedin Son 
Hikayesi Giinlerinin 

I._ _Yaz_an_: s_. s._ı 
Altıncı Mehmedin sarayında 

bir hünkar imamı vardı. 

Adı Mustafa Efendi idi. Altıncı 

Mehmet yeni bir kadınla nikahlan
mak ihtiyacını duyunca Mustafa 
Efendi iki harcmağasını çağırır, 

bir nikah kıyardı. Fakat bu ni
kah, insanca mana ile bir aile kur
maktan ne kadar uzaktı! Aile mef
humu saray muhitine hiçbir zaman 
sokulamamıştı. 

60, 70 senedir millet, hak için 
mücadele yapmıştı. Bir hanedanın 
kulu sayılmaktan kurtulmıya çalış. 
mıştı Buna rağmen 10 Temuz 1324 
Meşrutiyetinden on sene. sonra 
Vahdettinin sarayında memleketi 
çiftlik sayan bir ô.lcm kurulu du
ruyordu. Bir tek adamın keyfi ve 
zevki knnundu. Herşey bunun bir 
ô.letiydi. Her kadın Qu sarayı dol
duran süs eşyasından biriydi .. Bu
gün beğeniliyordu. Üzerine ha 
set topluyordu. Yarın diğerleri gi
bi bir köşeye atılıyor, unutuluyor
du. 

G aribi şu ki bir ihtilal netice
sinde meşrutiyeti ele geçi

ren millet, padişahların zevkine göz 
yummuş, bütün rezaletleri milnaka 
şa sahasından hariç saymı,tı. Ka
dınefcndi mevkiindeki kadınlar 
devlet tarafından resmen tanın
mıştı. Devlet hazinesinden ayn 
ayrı maaşları vardı. Baş ka • 
dm 320 altın, ikinci kadın 280 al· 
tın, üçüncü kadın 250 altın alıyor
du. Dördüncü kadına 225 altın 
maaş veı;iliyordu. 

Yaşlı ortaklar, aralarına kan. 
şan gençler, iptidaları zahiren çok 
iyi karşıladılar. Ba.şkadın Nazik
cda arkalarını okşar: 

- Kızım derdi, biz ortak değiliz. 
Ben anne mevkiindeyim. Seni diğer 
kızlarımdan ayırmam. 

Gençler de her görUşte yaşlı 
ortaklann elini öperlerdi. 

Altıncı Mehmet, Nazikedayı ha
lası Adile Sultanın evinde görmüş, 
beğenmiş, başkadın mevldine çıkar 
mıştı. Ondan Ulviye ve Sabiha is· 
minde iki kızı oldu. 

Başkadının saray teşrifatı içinde 
daha mUmtazca bir mevkii vardı. 
Maaşı fazla idi. Misafirlere o çıkar, 
sarayın kadın halkını o temsil eder
di. 

Fakat, anne sıfatile hiç bir mev
kii yoktu. Kendisi nihayet satılmış 
bir zavallı idi. Çocukları ise hane
dan azası mcvkiinde bulunuyorlar
dı. Bütün saray anneleri gibi çocuk 
lanna hürmet gösterir, kendilerin
den anne muamelesi beklemezdi. 

Ortakların kadın sıfatile biribir
lcrini kıskanmalarına mahal yoktu. 
Hanedan azasının sevda macerala
n o kadar hudutsuzdu ki macera
lar hakkında malftmat toplamak, 
her gün ne yediğini, ne içtiğini bu
lup kaydetmek gibi imkansız bir 
§eydL 

M aceralar hep basit şeylerdi. 
Yalnız dik kafalı bir kız mu 

kavemete cesaret ederse, yahut ken 
dini naza çekmeyi bilirse mesele 
bir hadise diye hatırda kalıyordu. 

Altıncı Mehmet, Nazikeda ile ni
kah olduktan bir müddet sonra. 
Nazire isminde bir kız için yan
mı.ş, tutuşmuştu 

GUn~n birinde ortaya Seniye a
dında çok genç bir kız çıkmıştı. Bu 
kıza sonradan sarayda ln§irah adı 
verilmişti. 

inşirah, Altıncı Mehrnedin sUt 
kardeşi Zekinin hemşiresinin kızıy. 
dı. Altıncı Mehmet bir giln bu kızı, 

tivey annesinin dairesinde görmüş, 
aşık olmuştu. 

İnşirah, Saray ha.yatma ve ana. 
nelerine isyan eden dik kafalı kız. 
lann başında gelir. Kendini biraz 
debdebeye mukabil, yaşlı bir ada
cna satrnıya razı olmamış, ha • 
yatına sahip kalmak istemişti. Çok 

güzel bir kızdı. Bir romancı , en iyi 
nevi bir kahraman yaratmak ister
se Inşirahtan iyisini bulamaz. 

Nikah teklifi kıza hiç cazip gö. 
rünmcmi§, ağlamış, isyan etmişti. 
Fakat bütün muhit kenidisini taz
yik altına almıştı. Bilhassa ?.eki, 
yeğenini nikaha razı etmeden ya
kasını bırakmamıştı. 

Fakat Inşirah nikahtan sonra da 
Altıncı Mehmcde yüz vermedi. Bir 
çok akşamlar kapalı kapılar arka
sında yalvarttı. 

N ihayet günün blriılde sara
yın içinde bir kıyamet kop

tu. Sarayda hizmet eden kızlardan 
MUveddetin Altıncı Mehmetten ye
di aylık gebe olduğu meydana çık
mıştı. 

Saray usulünce şehzadelerden o
lan bu gibi çocuklar derhal alınır
dı. Yok~a hanedanın üremesine hu
dut olamaz. Çocuk alınırken an
nesinin ve çocuğunun hayatı düşü
nülmez. 

Müveddet saray kanununa karşı 
suç işlemiş, çocuğunu kurtarmıya 
çalışmıştı. Gebeliğini gizlemişti. Ye 
dinci aydaki tehlikeye bakmadan 
çocuk alınacaktı. Başka çare yok
tu. 

Saray kanununa karşı daima is
yan halini muhafaza eden İnşirahın 
gönlü buna razı olmamıştı. Gitmiş, 
Altıncı Mehmedin ayaklanna ka
panmış ve şöyle bir lisan kullan
mıştı : 

- Ben si?.e layik değilim. Bura
ya alı§&mıyorum. Betbaht oluyo-
rum. Beni boşayımz. Yerime bu za
vallı kızı alınız. 'Kız, çocuğundan 

ayrılmak istemiyor. Belki de bir er 
kek çocuktur, siz de memnun olur
sunuz. 

• nşlrahm müracaatı iyi bir 
1 s~ate rastgelmişti. Altıncı 

Mehmet kendisini boşıyarak saray· 
dan çıkarttı. MUveddeti nikahladı. 
Doğan çocuk, Mehmedin yegane er 
kek evladı Ertuğrul E fendi idi. 

ln\!İrah saraydan ayrıldıktan son 
ra Mısıra gitti. Hayatı bir defa kı
nlmıştı. Mesut olamadı. Kendine 
kıymak istedi. Mani oldular. Sonra 
ne olduğunu bilmiyorum. 

Bundan sonra Altıncı Mehmet, 
Müveddetin amcasının kızı Nevvare 
ile nikahlandı. Nevvarc UçilncU Ka 
dın Efendi oldu. Çok mağrur bir 
kızdı. 

(Arkası var) 

lf eni Polis Kadrosu 
Yeni polis teşkilatı kadrosunun ka 

lemlerde çalışan memurlara ait olan 
kısmı gelmiş, tebliğ edilmiştir. Bu 
kadroya göre, emniyet mUdilrlüğü 
tcrclimanı Samocl birinci sınıf mua
melat memurluğuna, şube müdür 
muavinliği stajyerlerinden Nazım ve 
Zeki ,ube mUdUrU muavinliklerine, 
merkez memurlarından Tevfik, Tah
sin, Tevfik Doğanoğlu ve' Liıtfi em
niyet amirliklerine terfi ettirilmiş

lerdir. 

Y aaağa Kartı Gelenler 
Son 24 saat içinde beledf ye yasak

larına riayet etmiyen 390, nakil va

sıtalarına hareket halinde iken atl ı

yan 25 kişi cezalandırılmış, 172 ser

seri kedi yakalanmıştır. Bozuk oldu

ğu anlaşılan 197 pasta, açıkta satı
lan gayri sıhhi 40 kilo ayran mUsa

dere edilmiştir. 

Sanayiciler Toplanıyor 
Iktısat Vekilimiz B. Celal Bayar, 

Akdeniz seyahatinden 20 ağustosta 
dönınUt olacaktır. Vekil, o giln &na
yicilerin yapacaklan umumi toplan • 
tıda bulunacak ve muhtelif sanayi 
meseleleri üzerinde izahat alacak
tır. 

üniversiteye Sırtta Hamallık 1 

Gelecek Yeni · 
Başvekil 
Sir Gip'i 

Kabul Etti Profesör Kalktıktan Sonra 
Gureba 

Üç Krinik 

Hastanesine 

ilave Ediliyor 
Prag Universitesine kaydı hayat 

şartile çağrılan Fen Fakültesi astro
nofmi prof esörU Freundlich ile lsviç
renin Fribourg Üniversitesinde vazife 
verilen maruf radyoloğ Dessaver'in 
yerlerine ayni kuvvette iki profesö
rün getirtilmesi takarrür etmiştir. 

Astronomi için Amerikada bulunan 
Alman profesörü Rosenberg ve Al
manyada bulunan Yon Brunn ile gö
rüşülmektedir. Radyoloji enstitüsü 
için de Alman Lazarus'la ve bir Isviç
reli profesörle muhabereye girişilmiş 
tir. Bu profesörler, ders yılı başında 
Istanbula gelmiş olacaklardır. 

Gureba haıtane•inde üç ı 
1 

yeni klinik ı· 
Tıp Fakültesine bağlı Gureba has-

tanesinde yeniden üç kliniğin yapılma 
sına karar verilmiştir. Bunlardan bi- ı 
rincisi kulak • boğaz • burun, diğerle- '. 
ri kadın ve tedavi kliniklikleridir. . 

•• -· • • 1 Kulak • burun - boğaz klınıgı ıçın: 

Dün böyle tasınıyordu .. 

84 bin lira, tedavi kliniği için de l 
125,000 lira harcanacak, inşaata a. i 
ğustos sonunda başlanacaktır ·. 

Radyo Ücret 
Tarifesi 

Hazırlandı 

. -.. ~ -.... ·, -.. _.. . "' 

Bugün böyle tafınıyor .• 

Belediye, sırt hamallığını kaldıra
rak, bu işin medeni şekilde ve asri 
vasıtalarla görUlmesini temin için 
aldığı tedbirleri peyderpey tatbika de 

rara uyarak elarabaları tedarikine 
başladılar. 

Alakadarlara Bildirilen vam ediyor. Bu işe başlanalı daha on 
beş gün bile olmadan iyi neticeleri bi-

Bunun ilk örneğini de yukarıki re
siımde görüyoruz. Bu bisikletli vatan 
daş, eskiden bin bir eziyet ve azaba 
katlanarak sırtına vurmak mecburi
yetinde kn.ldığı yükil,şimdi büyilk bir 
kolaylıkla ve daha seri olarak en pra
tik bir vasıta ile götUrüyor. Belediye
mizin kısa bir zamanda elde etmiye 
muvaffak olduğu bu güzel neticed~n 

T arif eyi Neşrediyoruz rer birer görmiye başladık. Şehrin iş
lek caddelerinde insan sırtında yapı

Yeni telsiz kanununun tatbiki do- lan gayriinsanı nakliyata artık rast 
layısile hazırlanan radyo ücret tari- lamıyoruz. Bayntlarmı hamallıkla 
f esi bUtün alfıkadarlara ôildlrilmlş • kazannnltır, hPloni,vPnin lcovdu§ıı ka-
tir. Bundan sonra yahuz kulaklıkh, 

18.m basız ve hoparlörsüz ahizelerden 
iki, nüfusu 10 binden az olan şehir· 

lerdeki mesken radyolarından 5, on 
binden çok nüfuslu şehirlerle kara, 
hava, nakil vasıtalarile liman dahi -

!inde çalışan deniz nakil vasıtaların
daki tesisattan onar lira Ucret alına

caktır. Nüfusu on binden az olan 

yerlerde umuma mahsus kahvehane, 

kıraathane, pastahane, lokanta bira

hane, gazino, sinema, tiyatro, dans 
salonu, bar, otel, umumi salon ve 
bahçelerdeki tesisattan 10, 10-100 
bin nüfuslu şehirlerden birinci sınıf 
tesisat lçln 20, ikinci sınıf için 10, 
100-250 bin nüfuslu şehirlerde umu 
ma mahsus mahallerdeki tesisattan 
birinci sınıf için 30, ikinci sınıf için 
20, üçüncü sınıf için 10 lira, nüfusu 
250 binden fazı~ olan yerlerde birin
ci sınıf tesisat için 50, ikinci sınıf 
için 30, üçüncü sınıf 20, dördüncü sı
nıf için de 10 lira ücret allnacaktır. 

Halkevi, spor klUpleri, mahfeller, 
hastane, mekteplerle umumi mena • 
fie hizmet eden belediye tesisatından 
alınacak Ucret beş liradır. Spor klüp 
lerile askeri klUp ve mahfellerden 
gayrı klUplere, bankalara, telsiz alıcı 
sı satan müesseselere mevzu tesisat
tan 10 binden az nüfuslu yerlerede 
10, yüz binden az nUfuelu şehirlerde 
20, 100 - 250 bin nüfuslu yerlerde 
30, 250 binden fazla nUfus1u yerler
de 50 ve yukarıdanberi yazılmıyan 
tesiı:ıattan 10 lira ücret alınacaktır. 

Bu ücretler, beher tesisat için yal-
nız bir hoparlör mevcut olduğuna 

m P.mnun olmamak elden gelmez. 

Bayat Bahk İLk Festival 
Etler Galası yarın ve 

satılmıyacak 

Dükkanlarda Soğuk Hava 

Tertibatı Mecburi 
Belediye, kasap dUkkanlarile balık 

satan dükkanların derhal soğuk hava 
tertibatı yap tınlmalarına karar ver 
miştir. Ve halka satılacak et ve ba
lıklar buz dolaplarından çıkartılarak 
verilecektir. Bu suretle sıcak havalar 
da bayat et ve balık satılmasının ö
nüne geçilmiş olacaktır. 

Bütün bostan sahipleri de bostan
larına derhal terkos tesisatı yapmıya 
mecbur e<lilmişlerdir. Bostanların ter 
kostan başka su ile sulanmalarmn 

Festival eğlencelerine devam edil
mektedir. Bu akşam sanatkar Naşit 
ve arkadaşları Bebekte "Çifte kera· 
met,, i temsil edeceklerdir. Yarın sa
at H ,30 da tenis maçı yapılacak, ak· 
şaın üstü l<~atih • Beyazıt ve Kadıkö
yündc itfaiye, şehir bandosu ve aske 
ri bandolar konser verecektir. Yarın 
akşam ilk defn olarak Büyükderede 
Beyazparkta festival galası verilecek 
tir. 

Tarife Komisyonu Toplanıyor 
Akay, Şirketi Hayriye ve Haliç ida

relerinin vapur bilet ücretlerini tes
pit edecek komisyon, bir iki güne ka 
dar çalışmalarına başlıyacaktır. Bu 
komisyonun bilhassa Akay tarifele
rinde tenzilat yapacağı muhakkak gö 
rülmektedir . 

izin verilmiyecektir. Dünkü Yağmur 
Su tafıyan arabalar Dün hava nkşama kadar kapalı 

Memba suyu taşıyan arabalar di- geçmiştir. Hafif şekilde yağan yağ-
ğerlerinden farklı olacaklardır. Bun- .. _led "dd ti . rt ·1 d k mur og en sonra şı e nı a ır-
ların arabacı yerı e amacana onu- b" 1 k - k hal' d dil d tm. b mış ır ara ı sagana ın e ş-
l~n ~ısnı:ıları .. arasın a ye ış eş san mtiştilr. Şehrin basık yerlerinde gene 
tımlık bır bolme bulunacaktır. Da- bl 'k' t'l . dahl Ak 

1 
su rı ın ı erı pey anmış, sa-

macana tagıyan araba ara paket, za- d il Ort k"' 1 d b . k 1 k 1 ray mey anı e a oy yo un a a. 
ti eşya gibi hiçbır şey onu amıyaca zı evlerin alt katlarını su basmıştır. 
tır. Aksarayda selin getirdiği taş, topruk 

TAPU MODORLERl 
ARASINDA TA YlNLER 

yüzünden seyrüsefer kısa bir mUddct 
aksamıştır. Son yağmurlar mahsul 
için fevkalade bere kelli sayılmakta

drr. 

lngiliz Mühendis. Dün 

Londraya Döndü 
Ingiliz Mühendisler Cemiye~ 

Sir Alexandre Gip ile arka ~ 
Zonguldak ve lzmir liman ıne ~ 
hakkında tetkikler yaptıktan eı)i 

Yalovnyı ziyaret etmişler ve e'/1 
akşam şehrimize dönmüşlerdir. yıV 

Sir Gip, dün Dolmabahçc sara~ 
da Başvekil Ismet lnönü tarafı~ 
kabul edilmiştir.· Sir Gip, Bat" il' 
he~ Uç limanda yapılacak .in~at 1Jll 
lerı etrafında izahat verıpıştil"· G6' 
esnada Deniz Müsteşan Sadullah 1111' 
ney ve liman mildUrU Raufi de 
lunmuşlardır. 

Sir Gip'in ıö:zleri 
Diln akşam Londraya hareket~ 

Sir Alexandre Gip, Yalovadaıı 416111' 
nUşte seyahat intibalarını.sorall 
muharririmize demiştir ki: ~ 

- Ilk ziyaretimde de söyl ;.ıl 
gibi bura~a kendimi tamam~e k ,_ 
memleketımde ve kendi alıştığılll f.' 
hitte buluyorum. Türklerde bit" ı 
kusur görüyorum ve kendilerlJS GO' 
bir tek şikayetim var: Bu da ,,111' 
mükrim ve misafirperver olPl 
dır 

Sir Alexandre Gip'in arkad~ 
dan biri de şu sözleri ilave et~İr 

- Bence rakı dünyanın en rt' 
kisidir. Türkiyeyi ilk ziyaretiJJldt '6 
kı ile tanı§tığıma memnunuııı:....
gilterede Türk rakısı bul~-.,
Bunun mahrumiyetini çekece~d 
gilizlere rakınızı tanıtsanız lJlll"" 
rede çok mü§teri bulurdunuz. 

Yeni Satın Abnacak 
Şilepler 1~ 

Almanyada bulunan De~~ 
rnUdUril Sadettin, gelecek haM 
de şefirımııt: uvuc1,;cnı.ıT . 15 ' 
Almanyada KıııpP. tezgahlarınl 'Şer 
marlanan vapur1aMı inşaatı ile dil 
gul olmu§, yeniden satın aıınıtı-"yJr. 
şilnillen şilepler için temaslat 
m~~ ~ 

Geçenlerde Almanyada tezgllı' ~ 
nan Uç vapurdan sonra y~~~..dt· 
vapur daha kızağa yerleş~ 

H absburg hanedanına .~ 
Kont Cabay dün saa-o-..,., 

r upadan §ehrlnılze gelmiş ,.e ~ 
\'apurla da Romanyaya. gttınil • . ~ 

F atihte oturan KenaoJll 
yaşındaki oğlu pencere 

nnda oynarken sokağa düşıııUI 
surette yaralanmıştır. 

• 
3 temmuzda Bratisla,·a'~ 

Janan Cemiyeti Ak\"aııı
zaheret kongresine· iştirak edell 
rahhaslarımız dönmüşlerdir 

Y, eni emnlye: teşkUiitı ~ 
da umum müdür ,,e , .... 

il B. ŞUkrlle gijriiı;mek Uzere 
ze gelen Ankara emniyet Ol 
Satlrettin Ankarn~'a dönnıU~ttlt· 

M 
aarif mlidil~U Tevfik 1'~ ; 

Ankaraya gitmiştir. '9 

• ~I 
M açka • Beyazıt otobilS~ C 

sabahtan itiba.l·en 
ba.,ıamıtjt ır. Otobüsler Sirk~; 1 lL 
bıii.li Türbe yolile Beyazıdıı. il 

maktadırlar. taı göre tespit edilmiştir. HoparförUn 
adedi artarsa, beher fazla hoparlör 
için, her sene yUzde 25 nispetinde 
fazla ücret istenecektir. 

Istanbul tapu mtidilrlUğüne Bursa 
tapu sicil muhafızlarından Ruhi, Bo
lu müdürlüğüne Afyon tapu başkati
bi Muhsin, Afyon müdürlüğüne Kil· 
tahya sicil muhafızı Ali Rıza, Bile
cik müdUrlilğUne Kırşehir mUdürU 
Hasan, Kırşehir müdürlüğüne Ağrı 
müdürü Hüseyin, Ağrı müdürlüğüne 
Zara mUdürü Şükril, Kastamonu mü
dUrlUğilne Antalya müdürü Şükrü, 
Antalya müdilrlUğUne Kastamonu 
mUdürü Fehmi tayin edilmişlerdir. 

fTAkVi1"il~HA~ 
Havuzlarda 

Tesisat 
Büyük 
Kuruluyor 

lktısat Vekiletinin verdiği bir 
milyon liralık tahsisatla· Kasımpaşa 
fabrika ve havuzlarında yapılmakta 

olan inşaat ve tesisat devam etımek
tedir. Yeniden 40 ton ağırlığında bü
yük, seyyar bir vinç konulmu,tur. 
Vinç, bUyUk parçalan, tezgahtan tez
gaha taşıyacaktır. Torna ve prese 
ile makine, motör imaline yarıyan 

tezgahlar da getirilmiştir. 

Yeni Vagonlar 
Avrupa hattında işllyen katarla

rın vagonlarındaki konfor eksik gö
rülmüş, A vrupadan blittin modern 
tesisatı cami vagonlar getirtilmesine 
karar verilmiştir 

\ 
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Cl™A 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun-
dan alınan nnaliımata göre, bu

gün havanın Karadeniz, Kocaeli 
ve Doğu mıntakalarında ve Orta 
Anadolunun Şarkında kapalı ve 
yağışlı, diğer mıntakalarda kıs
men bulutlu olması, rüzgarların Do 
ğuda Cenuptan, diğer anıntakalar
da Garpten orta kuvvette esmesi 
muhtemeldir. 

OUNKU HAVA 
DUn, hava, ekseriyetle kapalı ve 

yağışlı geçmiş, rüzgar Cenuptan 

Bugünkü hava: KAP ALI . ., 
Sinci";y"™ GUn: 31 ~~ 
Arabi 1356 Ru . ; 

mu•· 
Cemaziyülevvel: 28 Teıtl ıJ.ı' 
Güneş: 5,01 - öğle: 1g:J. 
İkindi: 16,14 - Akşaro: s,oJ 
Yatsı: 21,10 - lmsak: 
_, ..... __ ------
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~e,.e ltalqa ile anlaşıyor mu? 

Ciano'nun Beyanatı 
londrada Umumi 

a Memnuniyet Uyandırdı 
oma, Mektup Teatisini Tekzip Edi)"Or, 

lo Fransız Gazeteleri Telaş ICiinde 
1-ıeıiJcnd~a., 5 (TAN) - Kont Cianonun Üniversal Service adlı A-

a. ıatihb t k" - l b L d d ~iYet} ara tef ılatına vukubu an eyanatı on ra a mem· 
q., an} e kartılanmıftır. lki Batvekil gibi iki Hariciye Nazırının 

leoııı ~~ hususunda mutabık kaldıkları anlaşılmaktadır. 
"tor \'e ik lano nun beyanatı, Mister Eden'in son nutuklarına cevap sayı-

,ltollıad 1 taraf arasında hUsnüniyetin teessüs ettiği bildiriliyor. 
1!11ssolin.:ı lllesuı ınahafj] ffitler ile 
tı., etınekt n .nıektupla..5tıklanru tek
~ l'Coına edirler. Bu mahaf'ıle gö-
~ llılre~ ~Un mihveri normal 
~ -~ IŞhyor ve f e\'kalide mm-
~ t edll~emiı:? bulunuyor. 

' hlahafılı, lnglliz - Itaıyan 
~6!~~ini müsait bir surette kar
~ '4Ulr 

ı FRANsız GAZETESiNiN 
• l>arfate .Y~DIKLARI 

Ademi Müdahale Komitesi 
Yarın 

Dün Atina 
Hakiki Bir 

Bayram Yaşadı 

Bütün Şehir Donandı 
• 

ve Halk Çılgmca Eğlendi 
Atina, 5 (A.A) - Atina A· 

Yine Toplanıyor 
BarseJonda Temyiz 
Reisine Mitralyözle 
Bir Suikast Yapıldı 

Asi Membaları Mütemadi 
Muzafferiyetler Uan Ediyorlar 

jansı Bildiriyor: Londra, 5 (TAN) - Ademi Müdahale Komitesi yarın öğleden 
4 Ağustos gününün dün kut- sonra lngiltere Hariciye Nezaretinde toplanacaktır. Komite Reisi 

lanan ilk yıldönümünün en bariz Lord Plimot dün Sovyet Rusya, İtalya ve Fransa sefirleri ile gö

ve en göze çarpan vasfını, bütün rütmüf, bugün Almanya murahhası Yon Ribbentrop'u kabul et
ı>rogramın halk tarafından tertip mittir. lngiltenin 19 Temmuz tarihli planını kabul için mahsua 

edilmit olması tetkil eylemekte- bir temayül vardır. Müzakerenin esasını da bu plan tetkil ede· 
dir. En ufak eve kadar bütün bi· cektir. 
nalar, zengin bir surette bayrak- . -·ı HARP VAZİYETİ 
l 1 donatılmı•tı. G ı· · d 1 

1 
Harp vaziyeti mühim bir değişik-

ar a T ece ıyın e s. lik · · t· A ·1 D l p 
b. l l · B d 'L geçırmemış ır. sı er, e ar-

bütü.n ına ar e ektrık ziyası ile l ernar rıow dillo'da mühim mevkiler elde ettik-

lııt gllıete ~tışa~ . eden Intransige
beue!'i h 81 lngilız • Italyan münase 
~ ~e a~nda Fransada hakim o
lile Ço\kkur tarzını göstermesi itiba-

tenvır olunmuftur. l lerini haber veriyorlar. Mevkufların 
Dün sabah . ha~k, bütün klli<ielerin 1 Ag"'ır Hasta ' evlerinde silah ve mUhimmat bulun-

' 

neşeli ~.an. seslen ve mahalleleri do- 1 muştur. Ve birçok kimseler daha tev 
ıa.~an muzıkaların meserret verici kif edilmiştir. 

hal'li ain·§ayazu dikkat addedilecek 
au ll'li bir makale neşretmiştir. 

~~aıete, Ingiliz • Italyan Başve
bi.. diııe lllektuplaşmalarmı manidar 
~ bu anlatmakta, rivayete naza-

nağmeleri ile uyanmı~hr. Daha şa,.. ı MADRIT CEPHESiNDE 
fakla beraber, civar halkı, ellerinde Cümhuriyetçiler öğleden evvel, Ca-
"Yaşasm Kral, ya~a.'iın ~letaksas, ya rabanchel bölgesinde ahiren zaptet-
şasın 4 Ağustos., yazdı bayraklarla, tikleri mevzilerin tahkimile meşgul 
rl~vlet merkezine akına ba..5Ianuştır. olmuşlardır. 

Kanunu Esasi meydanında öğleye Guadalajara bölgesinde Cümhuri-
kadar durmadan halk danslan ve mil yetçiler mevzilerini tedricen islah et-

3 

fi.EK 
KÜC$Ük, Amma Mide 

Bulandırır 
Birisinden, küçük birisinclen acı 

acı ~ikfıyet ediyordum. Kötüliik etti. 
ğinden, teZ\'irat yaptığından, iki yüz
Jiılük ettiğinden <lolayı ona karşı o
lan ho5nutsuzluı'.;"llmu anlatıyordum. 

Birisi dedi ki: 
- Canım! Bu kadar ehemmiyet iz, 

yersiz \'e mendebur adamın yapaca
ğı fenalıktan ne olur. .Me~hur söz
dür "atelj olsa cürmü kadar yer ya. 
kar,. 

Ben bu söze cevap \'ermiye hazır
lanırken, hazırundan bir doktor ileri 
atıldı: 

- Azizim, azizim. Bu id<lia bir ha
tadır .. Kainattaki en büyük fenalık
Iann amilleri çok kü~ük §eylerdir. 
Her ~eyden e\.'Vel işte aczin, çelimsiz· 
liğin ,·e ehemmiyetsizliğin tim ali o
lan sivrisinek. Ta§ulığr sıtma ile bir 
ülkeyi ve bir ırkı mahveder. Halbuki 
nekadar küçüktür. Tifo, veba, ko
lera, nrem, \'e bütün mühlik ha..5t:a
lıklann amilleri gözümüzle görülemi
yecek kadar küçük şe~1er değil mi
dir!. 

Dünyada sivrisineğin telef ettiği 
insanl~rla mesela timsahların öldür
düğü insanlann adetleri arasında 
timsah lehine dünyalar kadar fark 
vardır. 

Hangi büyük canavar bir veba. mlk 
robu kadar muzirdir • 

Onun için sen o fikri değiştir. Kü
çük i.mlller büyük fenalıklar yapabi
lirler. :Kainat ka.nunlan maalesef bu
na müsaittir. Küçüklerin yapama
dıkla.n şey iyiliktir. Onu da büyük· 
ıere bırakıyorlar demektir. 

Dedi. Ve doğnısu hepimizi inan
dırdı ve susturdu. 

8. FELEK 

Mussolinl ile mekt:uplaştığı Roma<'a 
tekzip edilen lngiliz Başvekili Mister 

NEVILLE CHCAMBERLAIN 

~ de~ktuplann dünya çerçevesi
~ art kecek mahiyette olduğunu 
~at1ı.n 1 

mektup gönderme değil de 

"~"'::~~ .teatisi denebileceğini 1 sur iye ilk 
li oyunlar oynanmı,tır. mişlerdir. Bu sabah bir taraftan yük 

Hükumet reisi B Metaksas alkış- sek birçok noktalar tahkim edilmiş m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--.-.--.-.... .-

lar arasınd.a, Kipseli mahallesinin ve diğer taraftan da topçu asilerin 

~ do:ı:llllekeUer de, Italyan • In , • 
Oatıu5 ğunun, Ingmz Fransız 111 hedelerını ~u ·d" "ıı.rabeıen ·· · d- k uıa lVl UQ , ı diasnu uzerın e ur u 
~I. '-1.lı Clt "'~- t n1 rı B . . l ~G J .. ~. ~ı ~aze e şu a lZlm e 

lLız l>ONAI\~ASI FRANSA. V 
''lıöy~~ l>E~.EKTIR I anacnk 

tiıdir Fr ir §ey me\'zuubahis de- Ankara, 5 (Tan muhabirinden) -
1\atı~ri da~ a De lngilterenin men- Hükfımetimizle Suriye arasmda ya
Otdusu .;:1rna rnemzuçtur, Fransız kında siyasi miizakcrelere başlana
~ do ' giltere ordusu ve lngilte- cak ve iki de\'leti alakadar eden me-
81 de::~• da lı'ransız donanma- seleler hakkında müteaddit anla~ma 
ltııl·~ ır. Donanmasız ordu ol- iar imza edilecektir. Oğrenildiğin°e gö 
Ola~ ğı gibi ordusuz donanma. da re, ilk imza olunacak mukavele, hu. 
httıel'in. lngiltere ve Fransa biri- dut muka,·elesidir. Bu tiekilde Suriye 
birıbirı d~n vazgeçmezler, ~ünkü Hükiimeti bizimle müzakerelere 

~ ~a~te erıne. nıuht.açtrrlar.,. Eylfil 936 da Fransa - Suriye mua-
~ ltııdeıı b lngılterenin realist siya- hedesile iktisap ettiği yeni hü,·i)·eti

l'le biti ahsederek, makaleyi şu söz le başlamı~ olacaktır. MiizakereJer, 
''lll · l'lnektedir · bazı Suriye gazetelerinin verdiği ma-

lıı. • gulere il · k 
~it 'Yen· . e Italya arasında yapı Jômat hilafına olarak An arada ce-
~Ue ~ 1 bır Pakt Ingiltere ve bil- reyan edecektir. Fevkalade komiser 
}' bir §e nsa için bir Lokarnodan baş Kont dö Martel!o son Paris se)·ahati 
ta içhı i 'Y olanıaz. Italya ve Alman- de bu müzakerelerle alakalı görün. 
~·Ve~ bu, -ancak bir dörtler pak- mektedir 

bııt 01 u Pakt ta Cenevre paktına 
In.ak nıecburiyetindedir.,, 

8Qb k . 
IJ 1 Bir 
'/'.il/gar Nazırı 

e'llkif d·td· ~~lgı.ad e l l 
tif~cliğine' 5 

.. (A.A.) - Sofyadan bil
l'll.. Çi fıtk gore, sabık nazırlardan ve 
_,"'tıa ası re· . 

Japon İmparatorunun 

Kardeşi Nazi 

Bayramında Bulunacak 
Berlin, 5 (A.A.) - Japon im. 

paratorunun kardeı;i Prens Chi
chfbu, Nazilerin Nuremberg kon. 
gresinde hazır bulunacaktır. 

halk pazarının küşat resmini yap geri hatlarını şiddetle ateş altına al 
mış, "Yeni lonia., varoşunun stad- nuştır. 

yomunun Hk tt-melta..~mı koymuş Bugün Universite mahallesi cephe. 
ve belediyenin yeni sarayım ela aç- sinde Manzanares nehri kıyısında a-
mıştır siler tarafından §iddetli tüfek ateşi 
Gece, bütün şehir ışıklarla donan- ve hatta top sesleri işitilmiştir. Ka-

mış, ve Pire limanından donanm!Ş o- çanlnr asi hatlarında isyan hareket 
larak kalkan gen_ıiler, Sunion b~rn.un !eri olduğunu teyit etmişlerdir. 
na kadar ışıklı bır hat resmetmıştır H"' k ·met iler Asturyasta dün 8. 

Y . b••t•• h' 1 . d u u c:; unanıstanın u un §e ır enn e silerin mevkilerine taarruz etmişler, 
b.. .. k"" l · d d d" Londradan alınan haberlere göre, 

ve utun oy erın e e, un, aynı bu harekete 3000 kişi 1ştirak etmiş, 
tarzda mühim tezahürler yapılmış- meşhur Ingiliz edibi Bernard Schow Asturvalılar 100 maktul bırakarak 
tır. . ağır surette hastalanmıştır. Schow dönmUşlerdir. 

k d h · d b··t·· lrlandacla doğmu~hır ve birkaç gün Gece sabaha a ar, şe ır e u un BlR VAPURUN TEVKIFI 
k k h 1 · d evvel de 81 inci ya.~ını idrak etmiştir. lokantalarda ve . ır a ve erm e, MESELESI 

dansedilmiş ve milli şarkılar söylen 
miştir 

Serbest ithalat 

Kararnamesinin Tesiri 

Müsbet Oldu 
Ankara, 5 (Tan Muhabirinden) -

Serbest ithalat kararnamesi, P.iyasa
da müspet tesirini göstermiştir. Ka
rarnamede neşirden sonra bazı eksik
likler görüldüğü ve bunların ayrı bir 
kararname ile ikmal edileceği, husu
si ticaret anlaşmalarile bağlı bulun
duğumuz devletlerden bir kısmınll! 
da serbest listeye geçirileceği haber
leri teeyyüt etmemiştir. 20 günlük 
tatbikat, kararnamenin mükemmeli
yetini göstermiştir. Bu itibarla hiç -
bir tadilata lüzum görülmemiştir • 

Mussolini Bir 

Nutuk Söyliyecek 
Roma, 5 (A.A.) - 12-18 Ağus

tosta Sicilyada yapılmış olan büyük 
manevralann sonunu giisteren ra

por üzerine B. Mussolini miihim 
bir siyasi nutuk söyJiyecektir. 

Bükreşte 

Komünistler Yakalandı 
Bükreş, 5 (TAN) - Burada za

bıta, Romen ve Macar lisanlarında 
komünistlik propagandası yapmak 
suçile geniş mikyasta komünist tev
kifatı yapmıştır. 

Asiler 14 Temmuzda Molton vapu
runu tevkif ederek araştırmak hak-

kında lngiltere tarafından vuku bu
lan siyasi teşebbüse cevaben tevkif 
şeraitini bildirmekle iktifa etmişler
dir. 

Bir Suikast 
Barselona, 5 (TAN) - Havas 

Ajansının bildirdiğine göre, ge-
~en gün öğleden sonra otomobille 
gelen m~hul kimseler, burada ad-
liye sarayından ~ıkarken temyiz 
mahkemesi reisi A.ndrio'ya mitral 
J·özlerle 25 defa at~ açmakla su
İka~t teşebbüsünde bulunmuşlar
dır. Mahkeme reisine ve onu koru
makta ola.n polislere hiçbir şey ol
mamış yalnız iki yolcu yaralan
uu~tır. 

<l~· \'e bUh ısı B. Guitchef, Av -
da~ Se~h a.ssa Parise yapmış ol
\.t ltelldeıı ~tinden avdetinde Sofya
<la. llıtıaueyhi ınerken tevkif edilmi§tir. 
\ı lıU!{Uın tı tevkifi esbabı hakkın-

lngiltere, ltalya Yak/asması 
' ~e?llioi:t gazetelere hiçbir teblia 

~·ır. b 

c,ıaı -------
1 ı~. Bayar Çecmede 
~l' lt, 5 3' 
~ ~t Vct·\~AN Muhabirinden} -
~e; ~elfıl Bayar Ayvalık-

e gıtmiştir. 

longu!dak 
1'nkara Hattı 

~ ~11ıM t aınamlandı 
<iıqu dak 5 

~a.. t hav ' (.A . .A.) - Maden 
,., ,, d zasını .A 
'-'oıı etniry 

1 
nkaraya bağlı _ 

~t1 ~dağa k 
0 

dunun Çatalağzından 
~il ıt?lliştir ~ ar olan kısmmm inşa 
to11~ekt~. ~y döş.~me:nne devam 
l:rıı~t Zongu1dş ~enduf enn 13 Ağus 
-~ lt'. l3u hab:;a gireceği anlaşıl • 
te ~1t?tıiştir. '1'r Zo~guldakhları çok 
,,.._ Ştı.ır1 rn: enın memleketimi-

"'"a 6 c."nu ın <>lıırak Zonguldaklılar bir 
kutı uyacaktır. 

H abeı; harbinin koı>ması üzeri
ne Jııgiltere ile ltalya a

r8.$ında batilıyan gerginlik, centil
men Ağrimen., in imzalanması Ü

zerine hafif1t•mi!}, fakat ispanya 
harbinin doğurduğu neticeler, ye
nide.a ,·azi:retin e ki şeklini alma
sına saik o"ımuştu. ltulyanın ispan
ya harbine müdahale etmesi ve ls
~a.nya asilerinin mu\'affakıyetine 
yardım eden bir vaziyet alması, bu 
,·azi:n•tin Garbi Akdeni7.de ırnlh ,.e 
emnlyeti boı.an Ye tehdit t-den ma
hiyet anetmesi lngiltere ile ltal. 
yanın arasını açmakta idi. 

Bu yüzden ispanya harbi mese-
. lesinde iki tarafın biribirine karşı 
aldığı vaziyet -.·arıu~ma vazi)·eti ol
duğu gibi Akdenizde, ve Avrupa 
sulhii sahasrnda biribirlerine karşı 
aldıktan ,·aziyet te ayni mahiyette 
idi. 

Netice itibarile bu iıkl de\'letın, 

~lddetli rekabet tesiri a·tında b r 
gün ~arpışmaları mukadder ve mü-

ı···················································.-. ..... 1 
L .... ~~~.~.: .. ?.~:~ ... ~~~ .. ~~:.~~~ ...... .J 

karrer sayılmakta idJ. nın mümkün olduğunu, anla.5mayı 
lki taraf arasında son haftalar başarmak için iki tarafın bunu sa-

i~inde ba~lıyan yakla. ·ma hareketi, mfmiyetle arzu etmelerinin kafi ol-
ltalya ve lngiltere Ba~vekillerinin duğunu anlatmış, bilhassa iki mem 
mektupla.~malarile, daha müspet Jeket menfaatleri arasında bir ay. 
bir safhaya girmek istidadını gös- nlık bulunmadığı, bu menfaatlerin 
termiş, niha)·et ltalya Dış Bakanı biribirine karşı mütemmim nziyet 
Kont Ciano, iki memleket arasın- te bulunduğu üzerinde durmuş ,.e 
clakl ihtilat sebeplerinin maddi ol- son söz olarak anlaşmanın sulh ve 
maktan fazla, ruhi bir mahiyette medeniyet içbı faydalı olacağını, 
olduğunu anlatmış ve bu ruhi ih- Roma _ Berlin mihveri üzerinde fe. 
tilafın mahiyetini tavzih ederek bu na bir tesir yapmıyacağınr, biJakis 
nun "itimatsızlık., kelimesile ifa- bu mihverin hedeflerinden birinin 
de edilebileceğini söylemştir. anlaşmak istiyenlerle sulh \'e me

S on teşebbüslerin bu itimat. 
sızlık ha,•a..rtı yerine itimat 

,.e emniyet havasını kunruya yar. 
dım ettiğini söyliyen Kr-!!t Ciya
no, Ingiltere ile Italya a.nl&§ması-

deniyet namına anlaşmak olduğunu 
ilave etmiştir 

K ont Ciyanooun bu sözleri, 
her şeyden e\'Vel, iki taraf 

arasında anlaşma zihniyetinin ku\'-

vet bulduğunu gösteriyor. Kont 
Cfyano, Akdenize ait centilmen Ağ~ 
rimenin bütün ku,'Vetile mer'i ,.e 
mute~er olduğunu söylemesi de 
bu zihniyeti bütün vuzuhu ile teba.
ruz ettirmektedir. 

iki taraf arasında bu havanın es 
miye ba..~lama..'iı üzerine ltalyanın 
Bari radyo ista..~yonundan lngiltere 
ye karşı yapılan neşriyat durdu
ğu, ltalyan matbuatında Jngilte
re aleyhinde neşriyata yer verilme 
diği bildirilmektedir 

Ingilterede bu yeni anlaşma. ha
vasından şüphe edenler, hatta bu 
anlaşma arzusunu, bir iğfal maske
si sayanlar yok değildir. Fakat an
laşma teşebbü.'1ü bugünkü hızını 

muhalua ettiği takdirde aleyhte 
\.'Uktı bulacak iUrazlal'Hl bir neti
ce vermemesi beklenir. 

Hülasa hadiseler, yeni bir inkişa
fa doğru Derlemektedir. Neticenin 
yakında ta\'azzuh etmesi beklenir. 

Antakyada 
Halk Partisi 
Kuıuldu 

Ankara, 5 (Tan muhabirinden) -
Hataydan alınan malflmata göre, An
takyada kurulan Halk Partisi, mesat 
programını hazırlamış, çalı§malarma 

başlamıştır. Bütün Hataylılara açık 
olan Partinin gayesi, oradaki Türk 
vatandaşlarını tenvir etmek, milli kül 
türü kuvvetlendirmek ve aradaki vah 
deti muhafaza etmektir. 

!dare heyetine seçilen aza • 
Jar şunlardır: Abdullah Şeyhzade, 

Bekir Bereket, Cafer Şemseddin, Hüs 
nü Melek, Kemal, Nizameddin, Sıd

dık, Süreyya, Şükrü, Şefik ve Yusuf. 
Mülhakattan gelenler şunlardır: 

Kamil Karsu, Talip, Kamil, Mahmut 
Bürhan, Sabit, lbrahim, Arif ve Ha
cı Arif. 

Zonguldakta 
''Kömür iş,, in 
Faaliyetleri 

Zonguldak, 5 (A.A.). - Vali ve par 
ti başkanı dün daimi encümen üyeleri 
ile birlikte Üzülmez maden mevkiine 
giderek burada lş Bankasinin Kömü
rlş maden sosyetesinin yeni tesisat 
ve inşaatım tetkik etmiş ve sosyete
nin genç ve yüksek enerjili müdür 
ve memurlarından yeni yapılan işler 
hakkında izahat a1mıştır. 

Sosyete, maden mevkiinde KömU
riş köyü adlr yeni bir köy ve aynca 
bekar amele mahallesi adlı bir ma
halle vücuda getirilmektedir. Bu köy 
ve mahallede en modem tesisatla me 
murlar ve işçiler için yeni evler ya
pılmaktadır. Geçen sene sarfedilen 
120 bin liradan başka bu sene de bu 
işler için 240 bin lira verilmiştir. Pek 
yakında havzanın bu zengin köşesine 
en yeni planlara göre zümrüt bir ka
saba ımanzarası verilecektir. Kömüriş 
sosyetesinin 21 numaralı ocak kuyu
sundan saatte 100 ton kömür çıkara 
cak olan tesisatının açılış töreni 26 
Ağustosta yapılacaktır. 

Romada Bir Telsiz 

lstasiyonu Yandı 
Roma, 5 (A.A.) - Romanın San

polo telsiz telefon istasyonunda mil• 
hiını bir yangın çıkmıştır. Hasar iki 
milyon lirettir. Yangın, kondansatör
lerin fazla ısmmamndan çıkmıştır. 



4 ======================================================TAN 6 - 8 - 937 
u_ ' , , ' ,, 

':.M. a: h. kem e 0l erde . . 

Rasgeldiğine 

Hakarete 

Kalkışmış 

Mütecaviz Kadın, Hüvi

yetini Söyleyinciye 

Kadar Nezaret Altında 

Kalacak 
Yaşlıca bir kadın, diln adliye bina 

sının ilst ~atında KUçükayasofyada 
Mehmetpaşa yokllijunda 9 numarada 

ÖKSÜRÜNCE 
ÇOCUGU KAÇIRMIŞ 

Ev,·eJki ak,.am Kerestecilerde tuhaf bir nargile hırsızh!;rı olmus 
ve suçlu olarak yakalanan Ahm et, dün Sultanahmct sulh üı;üncü ce
za mahkemesine ,·erilmiştir. Hadise şudur: 

Tevfik oğlu Ahmet, kafayı tütsülemiş bir halde meyva halinin 
önünden geçerken Bedrinin kahvesi önünde duran hir nargileli 
yavaşça kaldırmış ve götürmiye başlamıştır. Bunu uzaktan fa rkeden 
mahalle bekçisi, hemen ı..eşinden koşmuş ve yiiz metre B!:llmadan 
retişerek yakalamıştır. 

Dün meşhut SU!:~ar müddeiumumiliğine verilen Ahmet, kendisini 
şiiyle müdafaa et mişt ir : 

- Ben çok sarhoştum. Kiifele rln yanına uzanmış, uyuyordum. Bir 
çocuk eline nargUe~i almış götürüyordu. Ben öksürlince korktu, ye
re bırakıp kaçtı. Yoksa, ben bir nargileye t enezzül eder mi)im? 

Suçlu, sulh ceza mahkemesine verllmi. tir. 

oturan Trablusgarph Seyit Atlasın 
önUne çıkmış, ve ondan alacağını is
temiştir. İstediğini alamayınca da se 1 
sini perde perde yükseltmiye başla-

Üç Suçlu ve 
Davacı İle 

Bazan Para 

BazandaDua 
mış ve halk ta bunların etrafında 

bir halka çevirmiştir. Sesler bağırma 
ve çağırma halini alınca adliye polisi 
Refik işe el koyımuş ve işi yatıştır
mak istemiştir. Nesibe, bu müdaha
leye de kızmış ve bütün kuvvetini se 
sinde toplıyarak ona da hakaret et
miş: 

- Sen de onun kuyruk yalayıcı-
sm, demiştir. '• 

Polis Nesibeyi ve davacısını meŞ
hut suçlar müddeiumumisi Hik met 
Sonelin önUne çıkarmış, kendisinin 

de hakarate uğradığını söylemiştir. 

Suçlu kadın, sorgusu yapılırken müd 
deiumumiye hüviyetini vermemekte 
ısrar göstermiş: 

- Ben ne admnı söylerim, ne de 
hüviyetimi veririm. Demiştir. Dava
cı, kadının Nesibe ismini taşıdığını 
ve faizcilikle geçindiğini, kendisinden 
beş lira faizle para alarak iade ettiği 
halde hala da bir lira faiz istediğini 
söylemiştir. 

Müddeiumumt sabıkasının t espiti 
için Nesibeyi adliye jandarma kara
koluna göndermiştir. Nesibe, orada 
da karakol kumandam Kanbere ha
karet etmiştir. Şahit olarak dinlenen 
mahkeme mübaşiri, Nesibenin yine 
bir mahkeme katibine hakaretten do 
layı mahkumiyeti bulunduğunu söy
lemiştir. Müddeiumumi, hüviyetini 
söyleyinclye kadar Nesibenin nezaret 
altında tutulmasına karar vermiştir. 
Asliye dördüncü ceza mahkemesi bu 
gün Nesibe hakkındaki kararını vere 
cektir. 

Saat Hırsızı Tutuldu 
Bir ay evvel Galatada çelik mües

sesesinde Isviçreli Richard'ın çok 
kıymetli bir saatini yazıhanesinden 
çalarak kaçan Kemal yakalanmıştır. 
Suçlu, suçunu itiraf etmiş ve saati 13 
lira mukabilinde Kemal isminde bir 
vatmana sattığını söylemiştir. Saat 
geri alınmış, sahibine verilmiştir • 

• 

Yirmi Sahit 
1 

Toprak Kazma 
Yüzünden Biribirlerine 

Girdiler 
Dün, polis meşhut suçlar milddı:!i

umumiliğine Uç suçlu ve davacı ile 
20 kadar şahit vermiştir. Şahitler a
rasında eli değııekli, beli bükülmüş 
ihtiyarlar, kucağı kundaklı kadınlar, 
genç kızlar da vardır. Hadise şudW': 

Küçükpazarda Mehmetpaşa yoku
şunda oturan Rabianın çocuğu sokak 
ta toprak kazarken evlerinin pence
resinde oturan 15 yaşlarındaki Mus
tafa: 

-Orasını ne kazıyorsun? diye sor 
muş ve şu cevabı alım ıştır: 

- Senin mezarını ... 
- Ben ölmek istemem, sen kendi 

mezarını kaz. 
Bu sırada Mustafanın akrabasın -

dan Naciye bu atı maya karışmış 

ve : 
- Sen bizim oğlumuzun ölilımU

nU neden istiyorsun ? diye çocuğa çı 
kış.mıştır. Bundan sonra iş bUyü
mUş, hepsi biribirlerine sövmüşler, 
hakaret etmişlerdir. 

Müddeiumumi, bunları Sultanah 
met sulh üçüncü ceza hakiminin ö
nüne çıkarmıştır. Her iki tarafın şa. 
bitleri dinlenmiş, Naciyenin diğer şa
hitlerini getirmesi için muhakeme 
başka güne bırakılmıştır. 

Lazımmış 

Bir Sabıkala Yaşamanın 

Felsefesini Kurmuş 
Süreyya isminde bir genç, evvelki 

gUn kafayı t ütsüledikten sonra Ga
latada Kemeraltında Vitalinin dükka 
nına gitmiş ve: 

- Ver oradan bir yarımlık, demiş
tir. Bir yanın kiloluk rakı aldıktan 
sonra da kandilli bir selam çakmış 
ve oradan uzaklaşmak istemiştir. 

Vitali seslenmiş: 
- Arkadaş parasını vermediniz. 

Biz ra~ıyı yalnız bir kandilli temenna 
ile değil para ile aldık. 

Süreyya cevap vermiş: 
- Herşey para ile oımaz. Bazısının 

parası, bazısının duası Uizımdır. Ben 
içer içer sana dua ederim. Vazgeç şu 
paradan. 

Bu sırada 3.186 numaralı polis Ali 
hadise yerine gelmiş ve SUreyyaya: 

- O :lum görüyorum, sn çok sar 
hoşsun. Eğer evi.n yakınsa git evine 
yat, değilse bir otomobille göndere
lim. Sonra rakı şişesini veyahut pa
rasını şu adama ver, demiştir. 

Süreyya bu teklife içerlemiş ve he 
men polisin üstüne çullanarak taban 
casına el atmıştır. Ayni zaımanda da 
kolundan asılarak ceketinin kolunu o 
muzundan koparmıştır. 

Polis dün suçluyu meşhut suçlar 
müddeiumumiliğine vermiştir. Biraz 
sonra asliye dördüncü ceza mahke -
mesine çıkarılan suçlunun laf atmak

Hapisaneden Kaçan. tan ve sarhoşluktan aa sabık:ısı 01~u-
ğu anlaşılıyordu. Şahitler dınlendık-

lar lzmirde Tutuldular ten sonra müddeiumuımi kendisine ce 
za verilmesini istemiştir. Mahkeme 
kararını bugün verecektir. Izmir, 5 (TAN Muhabirinden) 

Uşak hapisanesinden kaçan soygun
culuk suçundan 7,5 seneye mahkfım 
Çallı Himmetle arkadaşı Ali, Alaşe-

bir civannda müsademe neticesinde 
yakalanmışlardır. 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 

Sir Aleksandr 
Ziyafet 

Kipe 

lstanbul Belediyesinden : 
10 Ağustos 937 Salı gününden itibaren Kara k öy köpriiıü a: 

zerinde seyrüsefer icabı ve Beled iye - zabıtası talimatnaıoesı 
ile Be lediye tenbihi hükü mle r in e göre a,ağıda yazı lı huıu51t 
tatbik edilecekt ir. 

Sayın Halkın ve b üt ün vesaiti nakliye ıahiP' 
ler i ile foförlerin arabacı ve sürücülerin af'· 

Liman Şirketi MüdUrü Bay Raufi ğıdaki maddelere riayet etmeler i ilan olunııt· 
Manyas evvelki akşam Büyükada f 11 
Yat klübünde İngiltere Mühendisler 1 - Halk köprü üzerinde yaya kaldırımlardan bir tara ta 
Cemiyeti Reisi Sir Aleksandr Kip ve diğer tarafa ancak çivi ile işaret edilen saha d a h ilinden geçe-
nrkadaşlarına bir ziyafet vermiştir. cektir. 
Bu ziyafet çok samimi bir hava için- daJI 
de genmiştir. 2 - Bütün nakil vasıtaları, bu sahaya geldiği vakit bura 

'$' ' kteıı Bu yemekten evvel İngiltere sefa- yaya geçen varsa derhal duracak ve yaya giden ler geçtı 
reti ticaret ateşesi miralay Vedes yi sonra yoluna devam edebilecektir. Bu sebeple nakil vasıtalatl 
ne Sir Aleksandr Kip şerefine Bil- bu sahaya gayet ağır gelmelidir. ''B,, ' '4880,, 
yükadadaki evinde bir kokteylparti ~~~---••••••••••••••••••·-~~! 
tertip etmiştir. Bu toplantıda Londra 

ve Atina s~firlerimizle eşleri de ha- lstanbul Belediyesinden: 
zır bulunmuştur. 

• 1 - lstanbul Belediyesin in Kadıköy, Üsküdar ve 8•~ 
JAPONLARIN iKi ZiYAFETi koz şubeleri ~~nırları içinde 15 • _Ağustos • 19~7 ve :. 

BugUn 5 ile 7 arasında Japon mek d~lar, Bakırkoy, S~rıye_r §U b~l~rı sınırları içınde Z ~ 
tep gemisinde bir kabul r esmi yapı- Agustos • 1937 tarıhlerınde n ıtıbaren arkahkla her "' 
lacaktır. Davet sahibi Vis - Ami- eıya taıınması yasak edilmiştir. 
ral Koga ve vapurun zabitleridir. 2 - iskelelerde deniz vasıtalarından kara vasıtold' 
Resmi erkan ~e şe~r~iz içtimai ha- rına yükleme ve bocltma jc lerile kar 1tarındC1• 
yatında mevkı sahıbı olanlar davet- ... ::ı 3 a vasıa k rd 
liler arasındadır. magazalara ve hanlara boJaltma ve buralardan ° 
Akşam saat onda da J apon sefiri vasıtalarına yükleme işlerinde arkalık kullanılması ıilll' 

ile eşi tarafından Perapalas otelinde dilik caizdir. 
bir süvarc verilecektir. 3 - Şehrin muhtelif mıntakalarında bulunan ve O~ 
ROMANYA SEF ARETINDE ba, kamyon, kamyonet gibi vasıtaların iılemesine 111 

sa it olmıvan dar ve dik yok uılarda nakliyat için orkd' 
ZlY AFET ilk kullanllabilir. 

ÖnUmUzdeki salı gUnU akşam se- Ancak bu nevi eşyanın yokuıların bacına kadar o~· 
kizde Romanya sefiri tarafından A- b ~ .,. 91' 
yaspaşada yazlık sefaret binasında ~ ve yahut kamyonla taıı~ mıı olması lazım geldi91 fi 
hükumetimiz erkanına ve ecnebi se- bı taıınacak her parça yukün 75 kilodan fazla 01111° 
faretler heyetine bir süvare verilecek caiz değildir. · r 
tir . 4 - Her türlü deniz vasıtalarından kıyılara kodd 

kömür, kum, tuğla, çakıl ve kereste taıınmasındo or 
Adliye Vekili kahk kullanılmasına izin verilmiıtir. . dO 

5 - Bu tenbihler şimdilik seyyar satıcılar hakl<ırt 
Gölcükle tatbik alunmıyacaktır. 149~ 

lstl·, ah at edı'yor Belediyenin Emektar Bakırköyde D e niz Müsaba~ 611 
Eminönü halkevinden: tıııill .• o 

Kapıcısı Öldü halkevi denizcilik §ubesi tsrllfıPf ödemiş, (TAN) - Adliye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu Gölcükte istirahat Şehremini Rıdvan Paşa zamanm
etmektedir. Vekil, günün bazı saat- danberi belediyede çalışan 6:5 yaşın-

denizciliği teşvik için 15 AğU5to:l 
•• •• .. • }.o ... " ,.o .. ,.,.,u .. u 'Da lrı-r1.rıu1 donıcr l)JlOJl 

ve Marmara Yıldızı Gazinosu {r 
lennı ktl:hve<ıe l.ıwl\ııı. ~' 4w,· gt:~ı... 
mekte, ak§amları Gölcükte kayık ge 
zintisi yapmaktadır. Şükrü Saraçoğ

lu, vaktinin en mühim kısımlarını 

köylü ile hasbihaller yaparak ve on
ları tenvir ederek geçirmektedir. 
Adliye Vekilimiz, geçen gUn Bayın

dır sporcularını buraya getirtmiş, ya
pılan maçı Odemişliler sıfıra karşı 
dört sayı ile kazanmışlardır. Bu mü
nasebetle gece bir eğlenti tertip edil
miş, bu toplantıda Şükrü Saraçoğlu 
da bulunmuştur. 

Bir Kadının El ve 

Ayakları Kırı dı 
Heybeliadada İsmet İnönü cadde

sinde oturan Ledi kaiim, pencereyi 
açarken gözleri karararak yuvarlan
rnı§, eli ve ayakları kınlmı§tır. 

Oa JUıU1:ııne V.:>uıuu, ..lUn v._.,;çooi Da· - d k üzere .ı 
de saat (15) e başlama rcıılll' 

şında birdenbire ter dökmeye başla- dere, gayri federe amatör sp0 li ~ 
mış, sonra olduğu yerde devriJmiş ve arasında yüzme, sandal, yeJJ<ell 

510
dJ 

ölmüştür. Osmanın cenazesi bugün dal, kotra, federe klUpler af3ırıUs'' 
belediye tarafından kaldırılacaktır. fıtn ve yol yarışları, vaterp01•

0
• ci· r 

bakaları tertip edilmiştir. :sırın etil" 
Bir Musevi Hudut kinciye kadar madalya, kUP8 ~er l 

cektir. Müsabakalara girecek nll ~· 
ağustos cumartesi gilnü ak§aJJll peJV 

Haricine Çıkarlldı dar halkevi ve Bakırköylinde J3llşal' 
banyoları sahibi Bay omer aı.ı1' 

Bundan yirmi beş sene evvel Tür- müracaatla isimlerini yazdırJJl 
kiyeden ayrılarak Amerikaya giden 

Mikado Şalom isminde bir Musevi, 
evvelki gün Rodi vapurile §Chrimize 
gelmiştir. 25 sene evvel vatandan 
aynlan musevinin pasaportu tetkik 
edilmiş, emniyeti umumiye müdür
lüğünden müsaade almadığı anlaşı

larak hudut haricine çıkanlmıştır. 

Ölüm · rfl 
Merhum Suphi Paşa kızı:.@ 

Gülsüm Heybeliadada dam~dı ceıı~ 
ni Heybeli evinde ölmüştur. ~ 
namazı bugün öğleyin ValdC 
inde kılınacaktır. 

~ 
~L2!~~Celll!l!l!l!k~et~i~n~i,~f·e~s·in~i~gı~.~y~er~e~k~ç~ık~t~ı.~Se~n~d~e~lc~r~g~ib~i~yu~.~.ru~ .. ~_ll!!!!!'!~~!!!!!!~~~~~!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!~~!!l!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!l!!!!!!!!!!!!~~----~~!!!!!!!!!'!!!"ll .. ~H·e~p·in•1~iz~g~Ö~çm!llll!!!!!e~k·u~·z~e~r~ey~i~z!!!!!!H~am~! ~. ~d·e~ın~e~d;i~;~ 

yor ve birşey düşünemiyordu. Sade arasıra dudak- Bunları· bırakıyoruz. Bu hanedanı, bu ocağı 0 uP 
lan kımıldadıkça, Hacıya karşı, gıyaben savrulan idame etsin! diye mel l mel l ve fakat arzusuJliJl6 
agı· rca bir kelime fırlıyordu. Tenha sokakların dar yerine getirileceğinden emin ve müsterih göı.lerp"' 

Ç·ücr" gölgeleri içinden bacakları sallanan bir sarhoş gibi bakmadı mı? Halbuki sen ne yapıyorsun? 1cı ıııtl 
geçerek arkadaşlarını bulmıya gitti. ı·en işte şurada .. lnce bağdadiyle ayrılmış bir od~ııc• / Şimdi iki kadın aşağıdaki odada karşı karşıya o- köşesinde baygın yatıyor. Bir daha bayılırsa a)'l iJl• 
turmuş düşünürlerken Hacı da odasına çekilmiş, ka- ğından emin misin? ikinci bir evladın sayılınaSl gi• 
pısını kapayıp köşesine çökmüş düşünüyordu. Vu- dallah ve indelnas matlup öteki ne halde?. Çıl~ bit 
kuatı yavaş yavaş hatırlıyordu. Kalbi ilk defa baba - 84 - bi. Görmedin mi halini? O ne gelişti! Kalbıne 8.,, W 
ye evlat endişesiyle çarpmıya başladı. vicdan denilen bu zihni heyecanlar, ınsanlara daima seni Istanbula gönaerıp iki yıl, tamam iki yıl, ilmini ölüm oku o:aplanmasından titremedin mi .Hacı· yBf> 

böyle gUzel, makul ve mantıki şeylerden bahsediyor- ikmal için Manastırlı Ismail Hakkı Efendilere, meş- san suretinde bir çift melekten başka birşey ol~!1buı 
Her Kalbin Bir Gizli 

Sesi Vardır 

Basit bir mesele, öyle karışmış, öyle içinden çıkıl
maz bir hale gelmişti ki ne yandan baksa halline 
imkan göremiyordu. Ve her felaketin amili gibi, o da, 
bunun müsebbibini kendi nefsinden başka yerlerde 
aramıya koyuldu. Müsebbip? Acaba Erden mi? Eni
ne koydu, boyu~a koydu, çocukta hiç bir suç göre
medi. Görmek istiyordu, bu, gururunu tatmin edebi
lecekti. Fakat yok işte. Erden, ancak kökleşmiş bir 
emri vii.kiin icaplarile hareket etmişti ki, bunda 
hakkı.... (vardı) diyememekle beraber (yoktu) de
mek için de kendinde bir kuvvet hissedemiyordu. 
Dünbelekte de müsebbip olabilecek birşey göremedi. 
Bilhassa kendisinin körüklediği bu menfaat ocağı
nın alevi bütün mevcudiyetini mestedici bir ateşle 
sarmıştı. Biricik ve cidden sevdiği kızının bu ani 
hastalığı karşısında Hacı, gittikçe makul oluyor , ha
tıratını olsun içinde kabarıp ta hi bir isim vereme
diği acı birtakım heyecanlarını olsun, kendisine hi
tap eden muhayyel muhataplar gibi daha itidal ile 
için için dinliyordu. Acaba vicdan denilip te, beş duy 
gunun erişip sezemediği şey bu muydu? Ve eğer 

sa, ona sahip olanlar ne iyi adamlardı .. Şimdi ken- hur Hoca Zihni Efendilere tavsiye etmedi mi? Ölür- kadınmla baldızın ne olacak? Bir gül ile iki b~ıııt 
disinde de bu heyecan vardı ve kulaklarından başka ken büyük damadı Abbas Efendiye seni gösterip : avlıyacağına, bir okla iki ahu öldürüyorsun. Jdllt 
bir tarafiyle, kalbinden, beyninden, bütün maddi - Abbas! Oğul. Bunu bacanak gibi tutma! Tıpkı mısın ondan sonra şu beyaz badanalı mesut ocıı 
mevcudiyetinden başka ve görünmez bir uzviyetle benim öz oğlum tut! Şimdiye kadar evlatlığından tütecek? . 11ştı· 
işitiyordu. O aksi olmıyan, teneffüsü işitilmiyen ses başka birşey görmedim, sen de ona ağa değil, babıı. Güzeli unutuyor musun? Henüz kanat bıle ıı agııı 
sanki : .. muamelesi yap! diye dünyaya gözlerini kaparken ramamış bir güvercin halinde. l{ardeşsiz, n~dcll' 

- Hacı! diyordu. Sen, basit ve kimsesiz bir köy bile seni düşünmedi mi?. kimsesiz ne yapar? nedir sanki? hep bunlar ~ı·riııt· 
'ni bı J softasıydm, rahmetli ananın sütü temiz, rahmetli Hact bağdaş çökmüş, iki dirseğini dizlerine ve al- dir Hacı? Dur, bana söyleme! Ben hepsı ·r bili• 

babanın elleri nasırlı ve alnı açık olmakla beraber nım avuçlarına dayamış, hala o meçhul sesi dinliyor. Bak üstünde yeşil kaplı bir Enam ve bir Delaı 1 rıJ11l' 
ayağında muhtarın eski köşe minderinden bozma du: rat duran kalbinde bir helecan var. Şahadet pa dille 
çakşır ve sırtında mültezim yıpranrnışından çatılmı§ - Hacı, her ne olsa, yine Allahım, dinini bilmek- ğını oraya bas ve neden olduğunu kendi )<eil 

çarpık cübbe vardı. Sürüklediğin postallar kırk a- ten, tanımaktan fariğ olmıyan Hacı! Tanrı sana bir kimse işitmeden itiraf et! . e 1<&' 
yaktan geçmiş, kulaklarına kadar inen sarığın, bin kız verdi ki yedi beldede, kırk köyde güzelliği, adı Zihnin mi perişan? Gittikçe bir saat evveıın ını)'o! 
mutbağın bulaşıklarını temizledikten sonra sana ca- söylenir. dar makul gördüğün bütün sebepleri to~Jıya ıstef 
ba edilmişti. Bir gün merhum müderrisin, seni Yü- Bu, sana bu hale getirildiğin ocağa karşı gösterdi- musun? Zarar yok. Onu da ben söyliyeyıın .. 50yıe 
rük oğlu Çetin Beye methetti: ğin nimetşinaslığın bir mükafatıdır. Bir de oğlan is- misin? dinlemiye tahammüliln var mı? .Hadı 

- Mollalarımm içinde en uslusu en çalışka.. tedim. Son demlerinde ona da çok şükür nail olma- Hacı, başlıyayım mı? . bir· 
nı budur. Dedi Çetin Bey senin veçhen güzel, ahla- dm mı? Şimdiden sonra sanki ne? Mümkün mü bir Hacı ellerini çekti, başını kaldırdı ve derın 
ken müderrisin methü kefaletine şayan bir delikanlı üçüncüsü? Hayır değil mi? Sen bu nurtopu gibi vav- - Oooof! Yarabbi! bir c;ift 
olduğunu görilnce aklına birşey geldi : r una karşı ne yaptın? Elimden geleni deme! Ipek- Diye inledi. Gözlerinden yanaklarını yakan c\·trdi· 

- Birisini Abbas Efendiye verdjm. Katiptir, diye ler, canfesler, a ltınlar ve okşamalar hayat değildir. parlak yaş sicimi akıyordu. Başını pencercyedÇe" ııf' 
· ıer •·• ıı düşündU, ötekini de buna vereyim, o da Hoca kansı O ilahi pırlantanın hayatı şimdiden sonl1!- başlıyacak Sıcağın altında sararmıya başhyan çımen dllğ1. 

olsun. ve sen ahrete onu görerek gideceksin. Yazık değil dıçların ezeli ve ebedi yeşilliklerinden. karşı iııc11b1 
Ve o günden sonra seni alıp bakmadı mı? Giydirip mi Hacı! Yaptığın, ya, yapmak istediğin nedir? 1- göğsünde ağır bir gerdanlık gibi asılı duran ~ııı-d:ı.11 

kuşatmadı mı? Icazetini alıncıya kadar bir tabur kinci kayinpederin, ikinci velinimetin olan Abbas E- kayalardan meçhul bir teselli bekliyordu orıı ati 
mollanın gıptasmı celbetmedin mi? Ya ondan sonra, fendi de ölürken sana böyle ani söyledi? <Arkası v 
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~ A N Muharrir arkadaşımız Bayan Sa.biha Zekeriya "Sokaktan gördüğü Amerika" yı Fen Bahisleri: 

Gündelik Gazete anlatan yeni mektuplar gönderdi. Arkadaşımız, bu mektubunda Amerikadaki işsiz· 

lik tezahürlerinin can ahcı misallerinden birini anlatıvor,sözü kendisine bırakahm: 
Deniz ve 

Tutmasına 

Hava 

Karşı . BAŞMUHARRiRi 
l' A.'N~hrnet Emi~ y ALMAN 
kirde n hedefı: Haberde, fi· 
rüst ' h~r ~eyde temiz, dü
Raı~t:a?1ıını olmak, kariin 
~lrruya çalışmaktır. 

[ CONON MESELELERi 

Yunanistanda yeni 

Reiirnin Y dd ·· ·· ·· 
0 

onumu 
eçen gUn 

llıtııntn l·unanistan yeni re-
t l YtldönUmU .. lru e er, 1986 nu tlndı. G:ıze-
biitUn mi • ağustosunun 4 Undenberi 
ilıkifat b Ilı faaliyetlerin nasıl süratle 
ltıukayes:;duğunu gösteren istatistik 

llıığd ert neşretmlşlercllr: 
lJı ay istihsalinde % 78, 
~ ticaretinde 01 24 l\Jtıu H! ' 

t stokunda 1 mllyara yakın 
"'atruı ' 
~ sandıkları hesaı>lannda 
de o/ı :ıilyar, endüstri ı tihsnllerin
~ ~~ğalma \'ardır. Fakat Mer 
baıkııı, ldarınm Yunan vatan ''e 
~dur ~ıl hediyesi, durluk ''e sü
cı 'Ve ~Y'rn ve refahın asıl dayan
l\ı) ... d cası budur. Vatanda.cılar a-.... a nlt ~ 
U eJler ak yerine dayanışma, mil-
Yett.ııe füi boşa tüketen iç kavgalar 
3'arb~ onu, vatan \'e halkın bahti

.\kd~n~a ~asreden güven \'e ni7.am, 
de 1• \e Balkanlar mü\'azenesin
kıyın~flanıstanrn bUsbUtün yeni bir 
d...,ı_ almasına ebep olmuştur. Ak-
-.q; \•en 

l'lllıanıs a1kanlar banş davasmda 
'llsi hl tan emniyetinin rıe kadar hu
tUrın r ehemmiyeti olduğu söz gö
lettn·eı. Metaksas iktidan Yunan mil 

ın hu dar l1 ıur ve saadetine olduğu ka-
~,;. tlkanlar banş ceı>hesinin de 
~sa: buımasma hizmet etmiş, Me
\'.llıı l>ek kısa bir zamanda büyük 
&il~~ntı1ık sıfatını büyük Balkanlı 

l'u ti ile tamamlamıştır. 
hlrJc nanlstan son senelerde üstüste 
ı... aç lln ..... ı 1 k 
"'l<ll\t , _ 41 aybetti iç anlaşmaz-
h .. ı ' ~ardesle l b 

llc..ın bir lhti/ hiblrlne boğazlatan 
diseıerln alle neticelendi. Bu hi.-
de ak' kom u ve dost memleketı~r-

ı leri n ,_ ~ 
lıatı 1 e Kadar elemli oldugunu 

tarız u 
leoıı 1;· • nutulmarna ı lazım ge-
di~e tr nokta da udur ki, Türkler n 

6 r nıüt lkıı • teflk Rallmnlılar Yunan 
be aglıı;tnın, nihayet, buhrana gale 

!:alaca-;. • 
lball:ıı gına itimadlarmı hi,Ç sars-

Şlardır, 
()l·J~ b" 

~e1111 • : ır zamanda l\letaksa.s gibi, 
tsınde ... k 

l!ıfia ~ u sek devlet adamlığı m 
rı olun ı.· 

hılj b uar fert bulmak n onun 
&ırıa 

11 
lr rejiınln disiplinlerini kurma 

ti de~ rsat \'ermek ~ alnız bir tali ese-
•~ 6tldir· uu . i . . 
'illlı»e • ~ nan nullet nın eşsız \'a-
Obı.lkl'\·erHğt, eski ve biiyük millet 

ltahı ananeleri öyle müstesnalıklar 
• ağıdır 

" 4.tıi) lco~~u 'ıl " b t' · 1·ar-"'Ug ~ e munase <' ını ı" 

~ ôt~·kadar götüren Türkiye, l\le· 
de\·a tnde hu:ıur, dıırluk \'e refahm 
det; ~nda, ancak bahtiyarlık hisse· 
hııi etaksas iktidarının ~'arattığı 
l'r ahen . 
~ \·e gı, Akdeniz ve Balkanlar ha 

daıı hı ~lllniyetini başlıca istinatların
)atflıt \. sa~·ar.. 4 ajtustos bayramı 
~ll'''etı unanlstan için değil, onun 
frıı1 ı. nı kendi l<Jıvvetl ve onun za-

"'end· A ' 

lntaıat 1 zufı telakki eden Balkan 
tUrıctU: .lllllletıeri için dahi kutlu bir 

Falih Rıfkı ATAY "-.._ 
&ig~ad====a=O=d=u=n=== 

ihtikarı Başladı 
~iga 

~ını~ {'!'~) - Odun yasağı kal
<luıı, iht·:akat yerine dehşetli bir o
h teti \arı başgöstenniştir. Biga
daı:ı f ı:ı en hayvan ~ilkleri 40 kilo
dtıtı 4~tla 0ltnadığı halde bir yük o-

• 50 kuruşa satılmaktadır. 

Şark1 ı 
}( f a Çocuk Esirgeme 

Şark Uturnunun Faaliyeti 
geıne ~Şia, (TAN) - Çocuk Esir
c~ğa elb~;uınu bu yıl içinde 45 ço
Qi Çocu ~ e, ayakkabı ve ayrıca ye-
lı:ı ~uru~a da a~akkabı vermiştir: 

tihapt un 58 uyesi vardır. Yem 
~ru 'ae a başkanlığa hlikumet dok 
~e lUcc h1zi Kocagil, idare heyeti
ı,.f: kll.ıt~:d~n Mustafa, sekreterli-

"rlıt- ışyarı Hasan seçilmi&-

AMERIKADA MUSTEREK 
GREVLER MASIL 

Vapurlarda, tnyya:relerde, trenler
de deniz ve hava tutmalarına Itarşı 
ne gibi tedbirler almalıdır? 

Tıbbın muhtelif sahalarındaki bir 
!;.Ok ara§hnnaları ile maruf olan 
l?ransız hekimi Artnult de Vcvey, im 

nevi rahatsızhk!arı kteedcn inceye 
tetkik ebni .. tir. l<'ransız hekimine gö
re, tjlşmanlar, zayıflara nnzarun de
niz tutma mdnn daha az miiteesslr o. 
!urlar. Çünkü ,·iicutlanndald l ağlar 
iç · arsmtıları azaltır. ldmanlnrla a
dalelerini km'\ etlencllrmiş olan spor
cular da daha az mütee :sirdirler. Ka· 
nnlannda ne yağ, ne de adale bulun. 
mıyanlar da yolculuk esna ında mide 
,·e bağırsaklar çok sarsıntıya Ub'TBI 

ve bunlar çabucak rahatsızlanırlar. 

Bu .ke~ fiyet mall.ını olunca ilk teclbiı 
derhal hatıra gelir: l\licle boşluğunu 
sıkı sarılmıı; bir kuma§la hareketsiz· 
lendirmek. Kari Lenggenhage.r ismin 
de bir lsviçreli doktor da geniş im
şaklar kullamlmasmı tn\'siye etmek· 
tedir. Bo17 mide \'e barsaklar, dolu· 
larrııa nazaran daha nz hareket etti~ 
terinden kabil olduğu kadar az yeme
ğe \'e seyahat kısa sürecekse bunu 
aç kamına yapmıya dildmt etınelidir; 
ikinci bir ta\•siye: iml;:fın varsa arkıı 
iistüne uzanmalıdır. 

New· York'tan 

L enox Avenue, bir zaman· 
lar tehrin zengin halkı· 

nın oturduğu cadde idi. Şimdi 
ta Morningıide parka kadaı 

zencilerin, zenci aef alet mer 
kezlerinin Aveue'ıü olmuf. 

Nevyorkta yeraltı trenlerinde 
mekik dokuya dokuya, istasyonla
rın planlannı çizebilecek haldeyim. 
Geceleri uyurken bile kafamın için
den trenler geçiyor. Bu yorgun ba
şımı dinlendirmek için Lenox A ve. 
nue'de Lafayctte tiyatrosunda bir 
konsere gidiyorum. Lafayette tiyat 
rosu işsizlere yardım bürosunun iş 
sizlere yardım için açtığı iş evlerin
den biridir. 

r.riyatro binası bUyUk biraderleri
ne nazaran, belki de en kUçük kar. 
deşleri. Halkın, hemen de yüzde sek 
seni zenci. Kucaklarındaki mini mi
ni siyah yavrularla gelmişler. Sah
nede bir piyano, maestronun kürsü 
sil, muzikacıların sandalyeleri, ve 
notalannı dayadıkları uzun, demir 
mesnetler. Kenarda bir masanın 
üstünde kocaman bir tahta kutu 
var. 

Saat 9. Siyah beyaz, kadm erkek, 
muzikacılar, ellerinde kemanları, 
viyolonsellerile geliyorlar. Maestro, 
simsiyah bir zencidir. Maestro, ku
manda veriyor. Müzik tatlı bir a
henkle (Liebe.l!lie derwalze) i çalı. 
yor. Sarı saçlı, beyaz, pullarla işlen 
miş siyah elbiseli bir kadın şarkı 
söylüyor. 

Siyah zenci yavrularının ciyak 
ciyak feryatları, viyolonselle yarış 
ediyor. Müzik, devam ediyor. 

S cı.ac on oır ... Müzik başladığı 
havayı bitirmeden duruyor. 

Maestro ellerile işaretler ediyor. 
Müzisyenler, ellerindeki müzik a
letlerini piyanonun üstüne bırakı
yor. Biiyük tahta kutunun önünde 
toplanıyorlar. Kutudan çıkardıkla
rı kağıt paketlerle tekrar sandalye
lerine dönüyorlar ... 

Hayretle bakıyorum. Ne oluyor, 
ne oluyoruz? Artistler kağıtlardan 
çıkardıkları sandoviçleri kemali iş
tiha ile, halkın karşısında ağızları
nı şapırdata şapırdata yiyorlar. Ma 
estro kürsüsünün üstünde, Ylizü bi
ze doğru: 

- Baylar. bayanlar ... Biz Lafa
yette artistleri, hükfımetin işçilere 
yardım için açtığı müzik projesine 
mensubuz. Hükumet yardım bürola 
rını kapatıyor. Birçok işçiler so
kakta açtır. Bizim de ücretlerimizi 

YAPILIR? 

'Amerikada bir grev karga1alığı 

yarıya indirdiler. Bu dakikadan iti
baren "oturmuş grev" ilan ediyo
ruz. Bu dakikada Nevyorkun küçlik 
büyük on iki tiyatrosunda artist
ler, sahnelerde oturuyorlar. Bizimle 

bu greve iştirak edenler burada ka 
:ı<ıuıuı ı. .. ı. -:r~u.ı a.h ctltlıyt:nıere Kapı-

lar açıktır. 

Maestro, eJindeki keman yayını 

havada salhyarak, "Yaşasın Ame
rikan artistleri,. diye bağırıyor. 

S andalyelerdeki artistler, ka
ğıt paketlerden çıkardıkla

rı, kağıt bardaklar içinde kahvele
rini içiyorlar. Etrafıma bakıyorum. 
Halk, akın akın çıkıyor ... Oturanlar 
da var ... 500 kişi kadar. Ben de otu 
racağım. Maestro tekrar sahnede: 

- Arkadaşlar, şimdi hepimiz bir 
den hükumeti protesto ediyoruz. 
Bizimle beraber, kavgamıza iştirak 
ettiğiniz için teşekkür eder.im. He
pinizi birden, bizimle beraber Mayıs 
şarkısını söylemiye davet ediyo
rum. 

Halk ayakta, içten gelen, candan 
gelen bir sesle Mayıs şarkısını söy. 

itiyorlar. Neşenin bu kadar coşkun 
bir akışı, ancak açlıkla karşı, kar
şıya bir halkın jsyanmda görUiebi
lir. Artistler, kağıt paketlerini yer
lere yığmış, en gür seslerile söylü
yorlar. 

,ı;:.r 9ark1 daha ... Bir daha ... Bi~ 

daha ... Saat on iki.. Artistlerin bir 
çoğu halkın arasında .. Maestro ko
nuşuyor .. Lenox'un aç halkına, açh. 
ğa karşı ancak isyanla karşı duru
labileceğini anlatıyor. Halkın birço 
ğu sahnededir. Sandalyeler kenara 
atılmış, artistler, halk, sahnede tah 
laların üstünde oturuyorlar ... 

Sitdown Stdke. 
Şimdi ben de, artistlerle beraber 

grev halindeyim ... 

S aat iki... Bir hay huydur, 
gidiyor. Sabaha kadar bu

rada mı kalacağız? Gidenler var, 
ben de, üç saat Amerikan hükume
tini protesto ettikten sonra çıkıyo
rum. 
Kapının önünde polisler dolu ... 

GöğsUne beyaz grev kartonlarını ge 
çirmiş grevciler ciyak ciyak bağırı
yor: 

Dairelerde Resmi 
Memurlar ve Halk 

D iğer hir arkadaş anlattı. 
Haziranın ha.-,langı<'mda, 

ilir ta1"5amba giinU snhıılıı idi. lst:.ın 
bul \•ilayetindP bir kısım ~Pfinln ya
nma gittim. Kocamnn hir oda. için
de diirt beş masa vnr. '.la kö~Pd<'ı.i 
masacla oturan zat burnıım şefi, 

müınentz imiş.Bu clalrerlcn vnHıniş 
Ye oraya kadar gelemtyen lılldil<

lerden blriskte ait bir knA"ıt hak -
kında iz..ahat rica ettim. i.\IUmeyyiz 
bana yer gö terdi. Oturdum. Kii
ğıdı aldı, okudu, istediğim izahutı 
\'erdi. TeşekkUr ettim ve gitmek i
çin kall•tım. J~te bu sırada iş bo
zuldu. 

Bay mümeyyiz, kağıt '\'e mname
le sahibinin hareket tarzım tenkit 
etmiye ba.5ladı. Ben, pek tabii ola
rak, miidafaa etmek lüzumunu his
settim. )liinaka a uzar gibi bir hal 
alınca: 

_ Sizi bu mevkie halkın i~ini 

yapmak için getirml~lerdir, yoksa 
tenkit ic:in değil ... 

Tar-ı.mcla bir şı>)'ler sÖ)'liJ·erek o
dadan çıkarken biitiin oda memur
larının bana na-.ıl baktıklarını u
zun ıniiddct hatırhyacağını. Bu ba
kışlarda "kalem şef.ne ce\ap ,·er
mek! Ne cesaret!,, glbl bir mlna 
okunu~·ordu. 

Bay münıen·iz, ba§langı~ta v&

z~f ~lnl mUkemmelen yaptı. Ken -
dısıne sanıimi)·etle teşekkür ettim. 
Çok iyi hlslerlı> aynlıyordum. Ayni 
7.amanda "mlinelddt,, olduğuma da 
t>ana gi;stermiye hi(' Hizum )'oktu. 
iyiyi ve fenayı temyiz edecek bir 
zat olmaııaydı mümeyyiz yaparlar 
mıydı? 

V Uilyettf'n sonra, l!;ln lca.bı 
olarak nahl)·e mttdlirltilü

ne gitmek mecburiyeti vardı. Na
hiyede, gen~ bir bayan memur, h&-

men hemen kendisi ka<lar büyük 
ve ağır defterleri miltemacliyen in- 1 
direrek \'e tekrar yerlerine koyarak 1 

masası başında bPşer, altı~ar kişi
lik gruplar halinde hiç eksilmiyen 
her smıf halka mensup iş sahiple
rile uğraı;ıyor. iki kişilik işi kendi 
başına ba.şarmıya, siikiınetle, n -
lrnrla çabalıyor. 

Sıra bana geli.nce evrakı aldı. O
kudu n: "Birkaç gün sonra gel&
ceksiniz,, diyerek üzerine birkaç ra
kam yazdığı bir kağıt par~asını ba
na uzattı. 

Kağıclın Uzerincle ,e\'rakın hazır 
olaca~ı gün yazılı icli. Yalnız giin 
dt•/!,il, saat te... l~ir"\f ederim, hiç 
ümit etmediğim halde evrak.uru, o 
gün o saatte hazır buldum. 

Çıkarken dikkat ettim. Kadın, er 
kek, herkes, bu memurumuza can
dan teşekkür ederek ayrılıyordu. 

1 

1 

- Bize yardım ediniz. W. Z. A. 
tiyatro projesi ücretlerimizi yarı 
yarıya indirdi. Bizimle birleşiniz ... 
Hükumetten yardım gören işsizler 
açtırlar. Amerikalılar seslerinizi 
yUkseltin !. 

Hariçten greve iştirak için gel
miş bir halk klitlesi. .. İçeri girmiye 
çalışıyorlar... Polisler, ellerindeki 
sopalatile halkı itiyor. Uzaktan ge
len büyük bir polis kamyonu dur
du. Polislerin ellerinde g;:ızlı fiski
yeler var .... !çeri dönmek daha iyi, 
orada pek güzel rahattık, tatlı tatlı 
konuşuyorduk ... Fakat sabahlamak 
pek te hoş değil... Halkın arasın
dan itilf! kakıla çıkıyorum. 

Şimdi yine yeraltı treni... Nev
york şehri ejderhasının içindeyim. 

N evyork, sade Nevyork değil, 
bütün Amerika büyük, kan

lı grevlerin bir sahasıdır. Her gün, 
her şehirde bir iki, Uç, beş, on grev 
ilıin edilir ... Amele ile sermayenin 
kavgası hiç bir zaman bu kadar 
şiddetli bir feveran göstermemiştir. 
1919 danberi grevlerin en büyüğü, 
çelik grevi, madenciler grevi, iş sa
hasında ne kadar şube varsa hepsi
nin grevi, Amerikada dahili büyük 
mücadelelerin ilk düdüklerini çalı
yorlar. 

Gazetelerde okuyorsunuz ... 
... Fabrikasının 20,000 amelesi 

Sitdown Strike, oturmuş grevv ılan 
etmişlerdir. Fabrikaların teşkil et
tiği ünyonlarla, amele dövilşilyor
lar. Polisler gazla halkı boğuyor ... 
Yaralananlar, ölenler var ... Bir fab
rikada Uç gUndenberi aç olan ame
leye, C. L. O. sanayi amelesini teş
kilatlandırma komitesi tayyare ile 
erzak yetiştirmiştir 

G azetelerde okuyorsunuz .• 
. .. Fabrikada amele bir haf 

tadanberi muhasara altındadır. Hü 
kitmet grevcilerin muhasarasına ye 
niden bir tabur asker göndermiş
tir. Fabrikanın etrafında nümayiş 
yapan kadınlar, maskelerle geziyor 
lar. Unyon, ameleye erzak yetiştir
mek için yeni bir usul kc~f etmiştir. 
Apartıman damlarından, fabrika
nın damına, boynunda sepet bağlı 
ameleyi jplerle geçiriyor. Polisin so 
pası, gazlı fiskiyeleri bunlara yeti
şemediği için ... fabrikanın amele
sine bir haftalık erzak yetiştiril
miştir. 

Grevlerin hikayesi, grevlerin fa. 
ciası büyüktür. Bunları gözden da
ha iyi rakamlar ifade eder ... Bunu, 
Amerikanın içyUzUnde okuyuculan 
ma daha kuvvetli vermiye çalışa. 
cağım. Amerikanın bugilnkü kay
naşmasına bakınca, Birleşik Ameri 
ka devletleri demektense, Birleşik 
Grevler Devleti demek dnha müna
sip olur. 

Deniz tutmasına kar,,ı alınacak i 
liu;la.ra ~elince bunlar arasında bir· 
~ok ne\'iler \•ardır: Uyutucular (mi· 
sal: Gardenal), a ap frcnle~;cileı 

(misal: Sco1>0lamine, Atropine) asabı 
teskin ediciler ( misfıl: Chloral, Brom 
re) başdönmelerine iyi gelenler {mi· 
sal: Aspirine). 

Rahats11.hk haşgösterdikten son• 
ra teda\i çok daha uaziktir: fakat 
arka üstü yatmak, mutlak istirahat 
ve ayni il~lnrla i~; neticeler almak 
miimkündür. Şurası gözden uzak tu. 
tulınamalıdır ki, bir defa kusma baş. 
lallıktan sonra tlaçlan a~'lzdan al· 
mak daha giiçleşir. 

Muşta 

Muş TAN) - Yeni vali Tevfik 
Gür imar işlerine en ameli taraftan 
başlamıştır. Hususi muhasel;>e da. 
iresile mektep binasının ve hükftmet 
konağının üst kısımlan yaptırılmak· 
tadır. Binaların bu sene bitirilmesine 
karar verilmistir. 

Bozuk ve Dar 
Bir Sokak 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
"Kasımpaşada Kulaksız caddesin .. 

den, Eminbey yokuşuna giden yol, 
son derece bozuktur. O kadar ki, ~ 
rabalar ,otomobiller bu yolun b"--ımda 
durmıya mecbur oluyorlar. Maazaı .. 
lah, bir yangın zuhur edecek ulursa, 
Eminbey yokuşuna itfaıye çıkannya
cağı için yokuşun iki başmdaki evler, 
ciddi bir tehlikeye maruz kalaraktır. 
Bu yolun, nakil vasıtalannm kolay .. 
hkla geçebileceği bir hale konulması .. 
nı, belediyenin himmetindeı.. bekliyo. 
ruz.,, 

MÜNIH'TE SANAT GÜNÜ 1 

Temmuzun on sekizinde, Almanyada Münib §ehrinde "Alman Sanatevı,. 
açıldı. Bu açılma töreninden sonra da "iki bin senelik Alman kültürü, adı 
altında bir tariht resmi geçit yapıldı. Yukarıdaki resimde bu resmi ge
çitten bir sahne görUlmektedir. Resmi geçide iştirak eden muhtelif tem
sili heyetler arasında burada ön planda görülen takımın adı da "Alman 
kahramanlık dastanları,, dır. 

Resmi ~ecidin cok parlak olduğu söylenmektedir. 



6 
:r A N 

( SPOR ) 

Belgrad Maçları için 
Federasyon Reisile Konuştuk. 

Milli Takımın 
Muhacimi de 

Merkez 
Kendi 

Anlatıyor Kanaatlerini 
Geçen sene şehrimizde yapılan mil 

li ve temsili maçın rövanşını oynamak 
için Belgrada giden futbolcülerimiz 
dün sabah 10,30 da konvansiyonel ile 
§ehrimize avdet etmişlerdir. Futbol
cülerimizin Belgradda yaptıkları iki 
maçın cereyan tarzı hakkında gaze
telerde muhtelif noktainazarlara te
sadüf edildi. Maçların çok sert oynan 
dığı, halkın aleyhimizde coşkun teza
hüratta bulunduğu kavgalar olduğu 
ve birkaç oyuncumuzun sakatlandı
ğı da yazıldı. 

.. 

acısını nereden çıkarmak ve efkarı 

umumiye nezdindeki iyi intibalarını 
tekrar elde edebilmek için Türkiye 
maçlarında tahminin fevkinde feda
kar oynadılar. Büyük gol farkı yap.. 
mak için çok uğraştılar. 

Bu yüzden oyun çok sert oldu. Fa
kat bu sertliğe kasdi bir mahiyet aldı 
denemez. Hakem oyunu büyük bir 
vakufla idare etti. Santrhaflannı, 

sağ açıklarını ve iki müdafilerini çok 
mükemmel buldum. Bizim takım da 
bütün varhğile çalıştı. Çok milli maç 
yapan ve bu yüzden tecrübe sahibi 
olan Yugoslavlar karşısında şimdilik 
bundan daha iyi netice almamıza ken 
di hesabıma imkan göremiyorUill 

Yugoslav gazeteleri 
ne diyorlar? 

Belgrad, 5 (A.A.) - Avala Ajan
sı bildiriyor: 

Dünkü Yugoslav matbuatı, Türk 
ve Yugoslav milli futbol takımları a
rasında yapılmış olan iki temas dola 
yısile uzun mutalealar yürütmekte
dir . 

İSTİKLAL 

t 

Ü • 8 - 937 

SAVAŞI DAN SAYFALAR 

Bu vaziyet karşısında biz, en sala
hiyetli bir mevkide bulunan futbol fe_ 
derasyonu reisi ile görüşmek ve bü
tün bu rivayetlerin hakikatini öğren
mek istedik. Kendisini otelinde isti
r.abat ederken bulduğumuz federas
yon başkam Bay Sedat Rıza bize şun 
lan söyledi: 

"- Bu neticeleri gayet tabii bul
mak lazımdır. Eğer daha fazla gol 

Bütün gazeteler, Türklerin güzel 
bir futbol oynadıklannı ve fakat bey 
nelmilel temaslarda lazım olan tecrü
beye malik olmadıklarım yazmakta 
müttehittirler. 

Politika gazetesi, futbol mevsımı
nin bir Türk - Yugoslav maçile başla
mış olmasını meserretle kaydettikten 
sonra Türk takımının gösterdiği o
yunla, henüz büyük Avrupa takımla 
nna karşı oynıyamıyacağı hakkında 
ki yanlış telakkileri kamilen izale et
tiğini yazmakta ve mütaleasrna şu su 
retle devam etmektedir . 

KAHRA.MAN 
yemedi isek Türk oyuncularının kud
retlerinin üstüne çıkacak derecede 
gösterdikleri gayrettendir. Oyuncula
rımız bütün oyun müddetince müca
deleden hiçbir an geri kalmadılar. 

Milli mahiyetteki bir maçta her ild 
tarafın sert o~·na.ma!'lım tabii gör • 
mek füzımdır. iki taraftan da oyun
cuların sakatlanması kasdi hareket
ler neticesi değildi. 

Rasih Belgrad maçında 
milli forma ile 

rulan bu W sistemi bu iki oyuncunun 
biraz yaşlanmaları üzerine tam ideal 
bir şekilde tatbik edilememektedir. 

Ancak çok kuvvetli bacakları olan 
iki iç ile oynanabilen W sistemi bi
zim gibi amatör oyunculann becere
bileceği bir sistem değildir. 

Yugoslavlar Sofya mağlfıbiyetinin 

"Türk temsili takımı, heyeti umu
miyesi itibarile çok güzeldir. Teknik 
hususundaki zaafını canlı oyunile te. 
!afi ediyordu. Bu takım, Yugoslav
ların en ziyade müşkilatla ve bütün 
varlıklannı ortaya dökmek sure ile 

yenebildikleri bir takım olmuştur.,, 

Unutmamalıdır ki, Yugoslav fut
bolü bizim futbolden daha iyıdir. Bi
zim yenildiğimiz takım Sofyada 
Bulgarlara 0-4 yenilen takını değil

dir. Peşte gibi Orta Avrupanm en 

yüksek futbol nümunclerine tesadüf 

edilen bir şehirde Macar milli takımi
le 1-1 berabere kalan Yugoslavya 
milli takımıdır. 

Memlekette Spor: 
Balıkesirve Kastamonuda Sofyadaki maça Yugoslavlar genç 

oyuncularile çıkmıı;ılar ve bu fena ne 

ticeyi almışlardır. Biz~ karşı çıkan j Balıkesir, (TAN) - Spor mıntaka 
takımda Sofyada oynıyan ancak 3 sının tertip ettiği atletizm müsabaka 
kişi vardı. lanna pazar günü General Ali Hik-
Oyunculanmızm yegane kusuru met stadında devam edilmiştir. Ya _ 

beynelmilel müsabaka tecrübesinin pılan yarışlarda Edremit Sporcuları 
azlığıdır. Biz de onlar gibi senede 6 teferrüt etmişler ve umumi tasnifte 

Edremit idman yurdu 36 puvanla bi veya 8 demiyorum, hiç olmazsa 3 
rinci, Bahkesir idman yurdu 30 pu-

milli maç yapabilsek muhakkak ki, vanla ikinci, Balıkesir idmangücü 26 

derecelerimiz daha iyi olur. puvanla üçüncü, Balıkesir idman birli 
Yugoslavlarda santrfor, santrhaf ği dördüncü, Bandrma idmanyurdu 

ve müdafiler çok kıymetli elemanlar- beşinci, Ayvalık idman yurdu altıncı 
dır. Takım halinde çok seri oynuyor- olmuşlardır. 

1 B"lh bo 1 k kapatmak has-! Bu müsabakalardan maada Bah-ar. ı assa şu k · B d B 1 k - .. b"l k esır, an rrma, a ı esır ve Burha 
salarım kolaylıkla elde ede 1 ece se- niye arasında yapılan voleybol müsa 
viyede oyunları kendilerini bize te- bakasında Bandırma idmanyurdu ta 
fevvük ettiriyordu. kımı diğer iki takımı yenerek mmta 

Avruparun en iyi hakemlerinden ka şampiyonu olmuştur. Yine mınta 
olan ltalyan Barlasinaya güzel idare- kanm tertip ettiği bisiklet müsabaka 

sinden dolayı teşekkür etmeyi bir sma şehrimiz ve Bandırma bisikletçi 
borç bilirim: leri iştirak etmiştir. 50 kilometre ü-

Rasih ne diyor? zerinde yapılan bu yarış Balıkesir id 

Milli takımımızın merkez mühaci- mangücünden Sabri ka.zannuş ise de 
mi olarak bu seyahate iştirak eden ve müsabaka harici olduğundan idman 

gerek Yugoslav halkı ve matbuatı birliğinden Mehmet birinci, Seyfi i- Güllede iyi bir derece elde eden 
ve gerek ttalyan hakem tarafından kinci Bandırmadan Meh~et üçünctı A tef lbrahim 

sayılmışlardır. çok takdir edilen Rasih te bu maçlar 

hakkında şunları söylemiştir: 

"- Futbol oynayışlarından bizden 
pek çok fazla yabancı saha gördükle

ri bariz bir şekilde göze çarpıyordu. 
Bilhassa müdafaa hafbek ve müha

cim hattının hep beraber hücuma geç 
meleri ve sıkışık vaziyette iken rakip 
oyuncuları marke ederek sıkışık va

ziyetten kurtulmaları merkezi A vru
panrn en güzel takımlarında görülen 

KASTAMONUDA ı 
Kastamonu, (TAN) - M.illi atlet

lerden olan Ateş lbrahimin gülle at
ma çalışmalarında gülleyi 14 metre 
41 santime attığını bildirmiştim. Res 
mini gönderdiğim Ateş İbrahim gülle 
çalışmalarına devam etmekte ve spor 
kurumuna mıntaka tarafından çeki-

Amerika 
Kupası 

meziyetlerdendir. 

len telgrafa cevap beklemektedir. Bü 
tün Kastamonu sporcuları bu kıy
metli atletin Bükreş seyahatine iş-

tirak için açılan kampa davet edileBizdeki W hastalığının önüne ge-
ceğini ümit etmektedir. 

çilmediği takdirde her zaman için bu 
taktiği kullanan takımlara mağlubi
yetten kurtulmamız, futbol tekniğin
den fazla enerjik futbol sayesinde 
olabilir. 

Ingilterede dahi ancak Arsenal'in 
Aleks Ceymis ve David Cak'ı için ku-

Güründe Spor Sahası 

Gürün (TAN) - Burada bır spor 
sahası meydana getirilmiştir. Genç
ler bu sayede futbol oynamayı sıklaş
tırmışlardır. 

Nexport, 5 (A.A.) - "Ranger" 
yatı, "Amerika kupası,, için yedi ya
rıştan kazanılması lfı.zımgelen dört 
yarışın üçüncüsünde de İngiliz "En
rea vmur - 2" yatını geçmiştir. 

Angelidis 
Müslüman Oluyor 

Fenerbahçe klUbü birinci futbol ta
kımında santrhaf oyniyan Angelidis 
müsliiman olmak için vilayete bir is
tida ile müracaat etmiştir. Verdiği is 
ti.dada adını Ali soyadım da Aytan 
olarak kaydettirmiştir. 

A nkara talimgahından zabit 
çıktığı vakit, henüz on do~ 

kuz yaşında idi. Genç irisi, tosun 
gibi bir babayiğitti. Utangaçtı. Yü
züne fazla bakılınca, kızarır, al al 
olurdu. 

Aldığı emirleri, yalnız Türke has 
olan bir feragatle, candan yapardı. 
Çok defalar mesuliyete de katlanır, 
vazifeyi, kendinden de birşeyler ya
ratmak suretile, başarmıya çabalar 
dı. 

On dokuz yaşındaki Ahmet Şakir 
F.fondi DersaaBet tabur yaveri idi. 
Tabur, yaverliği, tclilikeli bir 
sanat olduğu halde, sınıf arkadaş
ları Ahmet Şakirle alay yettiler: 

- Şakir! ölümü az bir vazüe bul
dun! dediler. 
Şaka yaptılar. Fakat Şakir bunu 

duyunca, kızardı, bozardı. Bu vazi
feyi kendisinin istemediğini, onu ta 
yin ettiklerini, anlatan hareketler 
yaptı: 

- Ben ne yapayım? dedi. Beni 
fırka verdi tabur yaverliğine! 

- Ha ha ha! ... 
- Iyi, gülüyorsunuz amma: .. 
- ? ! 
- Ben de, ateş altında bölükle-

re haber ve emir ulaştıracağım diye 
hep ayakta değil miyim? .. 

- Kırk yılda bir görünüp kay. 
bolursun! Doğrudur!.. Biz cephe 
kuşu, sen emir kulu! .. 

Y erinde olmıyan bu şaka, Ah
met Şakiri harap etti. ı;;a

kir, tabur kumandanına yalvardı. 

Alay kumandanından istirham et
ti : 

- Beni bölUğe verin! diye sızlan 
dı. 

Vermediler Şakiri. O yalvardık
ça, kumandanlar sanki onu duyma
dılar. Taarruz hamlelerini seyı·eden 
Şakir, her defasında içini çekti Ar. 
kadaşlarının her kahramanlığım, i
çi sızlıyarak seyretti veya rlinledi. 
lçi sızladı. Çünkü onların hc>r ka
badayılığr, Ahmet Şakiri kendi gö
zünde biraz daha küçültüyor, ezi
yor, 1 ırpahyordu. Arkadaşlarından 
noksan yeri yoktu ki... 

Günler böylece geçmişti. Kollan 

boyunlarından asılı, başları sarılı 

yaralılara imrenerek baktı. Acı bir 
mana ile: 

- Kahramanlar! diye sessizce 
dü§ündil. 

S akarya muharebesi son gün
lerine yaklaşıyordu. Düş

man yılml§, küspcleşmişti. Fakat 
Taşlıtepe denilen çift hörgüçlü, bo
dur bir yükseklik, düşmanla bizim 
aramızda bir türlü paylaşılamıyor
du. Sabahtan akşama kadar birkaç 
kereler alıp verilen bu tepenin en 
yUksek yeri, düşman tamfından 
fevkalade tahkim edilmiş olduğu i
çin bir tilrlü ele geçmiyordu. 
Taşlıtepeye yine taarruz var. Ta

arruz ecen kuvvetler, ortalığı kasıp 

kavuran topçu ateşinin dumanları 
yalazları içinde görünmüyordu. Düş 
man Taşlıtepeyi vermemek için, 
bütün inadını topJarın namlularına 
biriktirmiş, alabildiğine cömertlik... 
le harcıyordu. 

Bizim taarruz bir an durdu. Hal
la.~ Jd., ..... .:ı ..... ::,..."""""''"" I'"rnuklar gi 
bi yerler uçuşurken, Taşlıtepenin 

eteklerinde Mehmetçik nefes alıyor 
du. Duran taarruzu Ahmet Şakir 

de gördü. Etrafına göz gezdirdi. 
Kendi bulunduğu tepenin hemen ar 
ka yamacında üç beş manga kadar 
bir ihtiyat kuvveti vardı. 

Heybetli duran Taşlrtepeye bak
tı. O tepeden daha heybetli duran 
ihtiyat mangalara baktı. Gözleri 
parladı Şakirin. Koştu. ihtiyatları 

kaldırdı: 

- Benim emrimdesiniz ! dedi. 
Kumandanınız benim. Adım Ahmet 
Şakirdir! Anladınız mı? 

- Anladık beyim! 
- Şimdi Taşlrtepeye taarruz e-

deceğiz! 

M ehmetlerin de gözü parladı. 
Şakir, mangalara taarruz e

decekleri istikametleri tarif etti. 
Bu taarruz Taşlrtepeyi yandan ku
caklayacak şekilde yapılacaktı. 

Mangalar harekete başladı. Yata 
kalka ileriliyordu. Düşman kendi 
karşısındaki Türk kuvv.etlerile an
cak başcdebiliyordu. Yanrian gelen 
bu cılız kuvvetin farkına \'aramadı. 
Bu kuvvet cılız değildi. Bu kuwet 
yüksek dağlardan uçan bir granit 
parçası gibi dehşetle yuvarlandı. 

Düşe kalka Taşlıtepeye yaklaştı. 

Saldırdı. Mehmetc::iğin süngüleşme

de bir tuhaflığı vardır. Süngüyü 
saplamaktan pek hoşlanmaz, dip
çikle vurmasına bayılır. Taşhtepedc 
de öyle dövüştüler. Ahmet Şakirin 
tabancası elinden düşmedi. Cılız 

kuvvet dağları deviren bir celadet
le .vuruştu. Portatif küreklerle. 
yumrukla, boğaz boğaza, gırtlnk 

gırtlağa savaştı. Elbiseleri paranı 
parça olmuştu. Yer yer gövdeleri, 
kıllı göğüsleri görünüyordu. 

Bütün bir cephenin hayretle a
çılmış gözleri önünde, Ahmet Ş.'.1.

kir Efendi Dersaadet Taşlıtepeyi 

zaptetti ve bir daha düşmana ver
memek üzere bu tepeye yerleşti. Ar 
kadaşlarr bu taarruzunu yakından 
beslemek suretiyle Ahmet Şakire 
ve onun bir avuç kahraman 11eh
metçiklerine yardım ettiler. 

Taşlıtepenin çifte hörgüçlerini e
le geçirdiler. 

D Uşman topçuau kendi piya
desinin kaçtığını görünce. 

kastı k:a vurdu çifte tepeleri! Ah-

met Şakir, kendi ce13.detinin abidt" 
si olan Taşlıtepede, topçu ate;i jle 

paramparça oldu. 

• 
Düşman çekildikten sonra, pı· 

met Şakiri Taşhtepeye gömdiiler: .,,, 
Arkadaşları onun hatıra defterı. 

• l" 
buldu ve okudular. Bu defteı:11 p}t 

çindeki sözler, hep lstanbuln~~ f" 
sevgiliye hitap eden sözlerd1• " 

.ı.--tr--•~.. ~ yı;.. :ı....: ---~ta-
la dolmuştu. Bir bölüğe, yahut nıtı 
kıma kumanda etfomemiş oırnıı l r 
verdiği ıstırapla Ahmet Şakir ı:ı~ ;ıı 
yazmamıştı. Defterin son sözlefl 

cümlelerle bitiyordu: 
013' 

" S b" k h man . . . . . an:ı. ır ·a ra ·ıxı· 

rak gelmek istiyordum. Fakat §1 

diye kadar buna muvaffak olartl: 
. pu>' 

dım. Kahraman olduğuma ına .
0 ğım gün sana müjdelerim. Seni lıl 

t 
,, 

unu amıyorum . . . t1J. 
Ahmet Şakir kahraman oıınu§ ..• 

Sevgilisine bunu yazamadı. sev~ 
.. k ordUS sine yazamadı; fakat Tür . _,,,..;ııf 

nun bilflistisna şeref olan taJ'll...-

kaniyle yazdı. fte-
Başbaşa vererek bu hatıra de l 

rini okuyun arkadaşları: t" 
- Büyük bir kahraman kaYtıe 

tik! ~ 
Dediler ve başlarını eğerek se 

sessiz ağladılar Ahmet Şakire· 

~~~~~~~-------

! Beraet Eden ~ 
Müdürtl 

... 

ı··1ıtii 
d .. .. " 

Borsa Orman Mü uru ıV' 
ort11 

Bilecik, (TAN) -Burs~eri111~ 
"d"" .. z··ht"" 'le daktilo • ·et'' .mu uru u u ı . cc ' 

k esııı (1 hakkında Bursn mnh eın . })ıJ 
.. zcrıııe ıı· 

len hapis kararının nakzı u f11tltı 
. . d ycnidCJl .,, 

ashye mahkemesm e ?Jı:ı.bl<C''-et 
kemelerine bakılmıştır: knrıır ' , 
her ikisinin de bernetıerme l.!tıııı l' t 
miştir. 100 sahifeden fazla t it ~ 

b. buçu 
rnrın okunması tam ır 

slirmüştlir. 
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Bil. RiM NELER 

D ER., · a· ır Cezasız Gaddarhğa 
• Dair Notlar 
'~~ :r az;;;-Ar;; Gü,;iil;j 
~., .... 

~"" K a~ısı. gU~ert~ye açılan kamaramdayım. Do
Cien ~ illerındeki seyahatimin notlarını göz
k1td~CÇ1tiyorum. Çarprazlama gelen güneşin kime 
dığın. gı:. bi~yorum amma, bUtün vapuru kızdır
ıtnişı~ ıss~yorum. Bir geniş potada gümüş erit
l'eı:ıgind deıuz ôbıuş. Uzak kıyılar sigara dumanı 
~ ~· fakat biraz pırıltılı bir pusa boğulmuş. 

Uak ~tizınin sır~ı mı ya? Terimi silmeli, bir bS.:· 
ôiind ~u Ka.ralıisar daha içmeli ve pencerenın 
liee~ sesleri dinlemeli. . 

n'Uşt111:1 
iyi a~ma, başknlarmm ko ------

llıaı ~ dinlemek! acaipçe ol- /ştanbul li· 
liJı: gi': · .Aylıksız, gönüllü hafiye-
l:>uı;ij 1 bırşey. Kırk yıl önce bile manından içe 
nııydı:.ekta kitabında okumamış 
.kuıak k Başkalaıı konuşurlarken ri memlekete 
lnUnafi:~rtnnak ahlakı hamideye 

Öyledir .. ı 
tıın i t ' ~Y e ise de, ben kabart 
tı) iç§in~ Kitabın o sözü (başkala
Şerek ·. ı:albuki dışarıda gülü
(başkaı Slnirlenerek konuşanlar 
tan. il arı) değiller. Onlar halk
~3.şkaı alk, C~aşkaları) değildir. 
halkın arını di.ıılemeyiniz. Fakat 
?nan karasında bulunduğunuz za
lak k ~nuştuklarma mutlaka ku
~tınıza Fartınız ve yaptıklarına göz 
• · ena b' · lakı ceı· 1 . ı.r ış yapmazsınız, ah 

1 eı hanud .. 
ltıez. Bila . eye de aykırı duş 
~n bir de kis Ya bir ibret alırsınız, 
bugünku rs. liatt.a o kadar ki, hem 
~. ııesJe .1,. ı kl ""'vsiye 00 . • ~• m -ge ece ere 
bulunsu 

1 
enrn: Daima halk içinde 

lla kul : ar, ~&Ikın konuştukları
Yerine ~ _:'ersınler. Bu, hafiyelik 
liktir li ogrudan doğruya millici-

N. ~lkçılik ve inkilnpçıliktir. 
eyse, geçelim. Ne diyor-

gah gli.I~urn? Penceremin dışında 
§eyler k uşerek, gah küfrederek biı 
cerenin ~nu.ş~yorlardı, ben de pen
Yo..... erısınde kulak kabartı-

' "lll. 

d' ~s bir· - D w b d .. 
tinı. Yal~ı b' ogru, en e gor-

l'aznı z ıraz fazla rumuzlu 
saya1~1:· Bunu açık söylemelı ! Ba 

S ant.arlıyı 
es iki. . 

lta b'ı.r · - Bu, gaddarlıktan baş 
• Şey değilw. 

Ses u . · 
Okusun. ç · - Susun. Sunu bir daha 

~~ uzunu ·· 
Yaya gitt· ~o:en:ıMiğim, fakat Trak 
ltetind ıgını glineş göıfüklii kas
bir da~n tahınin ettiğim genç. ses 

a okudu : 
inciri rı .. 
lJz" e n agzı olsa, 

Ç uınıerin sazı ol a 
uvaıı .. .. ~ , 

'h arrn sozu olsa Qen bUi • , 
nm neler derler. 

1'ıaıat • , • s ~ a da lialı ı \'ar 
eııetı d ' 

ı lceı er e yarı ı var ( ?) 
" ede dayı ı var 
!o-illa" • 

:.-engel dahcderler ! 

\'ine · . • 
ııaı· ışlcdı, Uzüm çıkdr, 

1 

yolculuk işte 

böyle başlar 

Hayır! dinliyen yok. Sandıklar 
parçalanır, kutular yuvarlanır, se
petler atılır, çuvallar yanlır, varil
ler delinir .. ve, yapağı değnekleri
nin ortasında fosur fosur sigara içi 
lir. 

Ucu bez topuzlu bir çengel var; 
Allah o çengelin belasını versin! O 
çengeli kullanan bir yürek var; Al 
lah o yüreğe biraz çarpıntı ve in
saf versin! Sandıklan yuvarlıyan 
pazılara insaf! Yaş mcyVe k~r.i
ni pestil eden tekmelere insaf! , 

D oğru:un deli~~~!ı: ln.cirle
rin agzı olsa, uzumlerın sa-

zı olsn, çuvalların sözü olsa, ben 
bilirim neler derler. 

Belediye bakmazmış ta, kabzı
mallar ihtikar yaparmış ta, vali 
bey aldırmazmış ta, halk bu yüzden 
taze meyveyi pahalıya yermiş. O 
taze meyvenin vapura, vagona na
sıl indirilip bindirildiğini görürse
niz bunların hiç birini söylemezsi
-ıiz. ı 7 Haziran saat 19 (İstasyonun 
Jını söylemiyeceğim). iyi ambalaj 

edilmiş, yumruk gibi, nefis Malat
ya kay1sılarının vagondan bir indi
rilişini, bir itilip k~kılışmı, bir yer
lere vuruluşunu, bır arabaya. yük
letilişini gördüm; sanki mal sahibi 
imişim, sanki esnafı imişim gibi 
içim yandı. Otuzar ~iloluk sepetler 
den onar kilosu ezık çıkarsa, mn. 
nav bu ziyanı kime yükletecek ?Yok 
sa cabadan sineye mi çekecek? El
bette müstehlike yükletecek, el. 
bette halk pahalya yiyecek. 

Bir limanda tepeleri külahlan
mış,, mükemmel kUfelenmiş taze ü
züm yüklediler. üzüm derim size, 
koruk derim onlara! Şattan güver. 
teye çıkıncıya kadar her küfenin on 
beş kilo şirası denize akmamışsa o
tuz defa kalemim kırılsın. 

ip seriyorlar, ipleri~ üstüne iki 
ucu halkfı.lı kalınca bır bez geriyor 
lar. Zahir kutuları incitmeden yük
lemek için. Fakat bu yumuşak ıpli 
kalın bezin üstünde sıralanınr..aya 
kadar kutuların başına gelen, piş
miş tavuğun başına gelmiyor. Or
ta çağda kesilmiş düşman kellesi ol 
salar bu kadar yerden yeyre çar
pılmazlar. 

Bütün bunları gördükten sonra 
asıl söylenmesi lazım gelen ::;özleri 
içiniZclen söyhyerek §öylece mırıl
danabilirsiniz: Müstahsile yazık ! 
Müstehlike yazık ! ihracatçıya ya
zık, ithalatçıya yazık! Esnafa ya
zık! - eğer varsa - sigortacıya ya
zık! ve nihayet, top yeklın, memle 
kete yazık! 

Bir de insanların vapurdan Sir. 
keciye çıkışları vardır. Görmediniz
se, Allah aşıkına gidip görünüz. (30 
Ağustos cuma) vapurun iskelesi ile 
rıhtım arasındaki seksen, yüz met 
relik mesafede insanlar hiyar küfe
si değil, armut sepeti değil, arpa 
çuvalı değil, sabun dengi Cleğil .. 
Birşey .. ömilr birşey .. nasıl anlata
yım bilmem ki. O ne gürültü, o ne 
hücum, o ne harım.an çorman, o ne 
gülünç facia yarabbi! 

H ele (Kudret) adında bir de 
koca istim bot yanaşır da, il

timaslı yolcuları rahatça çıkarmı
ya savaşırsa seyreyleyin gümbürtü 
yü, Kayığa bavulunuzu zar, canı
nızı zor attıktan sonra da iş bit-
mez. Yan yolda yolkesen sandallar 
ve içlerinde işaretsiz, alameti fari
kasız vatandaşlar vardır. Sökül pa
ralan! Ne parası! Sandal parası! 
Sana ne? Biz §irketiz ! Bana ne? Bu 
yirmi beş kuruş rıhtımda alınamaz 
mı ?Her sandalcıya bir zımbalı def
ter verilip sandalda kesilemez mi? 
Şirketin arasına emniyetsizlik l)ü~~~ sandıın gözliın !:•kdı, 

Ar.a unn_ıe.ırt,.n dizim çıktı, -------.,,-:::::=;----, varsa yolcuya ne? Hamallar da ı;ıir-

c:;&';l:~ıt;I , - J ~·~:~~:.ı:1;ı~~ıi~içi~~:~:: p nı~uı kin güderler ? 

Şu Çok fena olmıvan hicvive 
Ak · w • ' \•e ""ah denız iskelelerinde nıal 

.. , BU}" 
ttdığı01 un nasıl yilklenip boşal-
du. E: Yarım Yamalak gösterıyor 
· Vet del'k ~ti~·ıu ' 1 anlı yarım :vamalak' 
l'otd:O~du, fakat pek doğ;u söylü
bir di~· .1ersinden Sirkeciye kadar 
de 0 bı .1skeleye uğradık. Hepsinde 
l ' ır b" . 
er- . gndd ıçı~ - sanki sözleşmiş-

lt>n nıak ~rhgı gördüm. Vinci işle. 
lığa ı. ınıst, vinci takan iş"i orta-

1\Uı:na d ., ' 

L.t:.:.2~~.ı.:::;;~~----""'==---..J yolcunun geçeceği yere bir masa 
Bir limanda bilmem ne zadenin koymuşlar. Her geçen yolcu zor-

yepyeni, tertemiz, ütülü telisle~e !anmadan, üzülmeden hamal parası 
sarılmış mis kokulu sabunlarını bır nı verip geçiyor. Hatta hamallar , 
yükletiş yüklettiler.. içim, sıcak narktan başka santim bahşiş almı- 'ı 
suda kalmis sabun gibi eridi. Bu sa yorlar. Neme 18.zım, doğruyu doğ-

1 bunların bi~ kısmı Eliızize, bir kıs- ru, ~ğriyi eğri konuşmalı. I' 
mı Adapazarma, bir kısmı Trabzon Ben bunları söylüyorum, fakat ı 
dan bilmem n;reye gidecekmiş! sanılmasın ki tenkit ve şikayet edi- 1 

Denize yağan prinç yağmuru yorum. Hayır, hiç bir şirketi, hiç 1 
görmek isterseniz bu eli çengellile- bir teşekkülü, hiç bir ferdi tenkit et • 
rin kasıp kavurdukları çuvallara miyorum. Nafile birdenbire ayakla ! 
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UZAK SARK 

COCUKLARI 

ARASINDA 
T epeden tırnağa beyazlara 

bürünmüş olarak, gnıp 

grup şehri dolaşıyorlardı: Bir el
manın yarısı, öteki yansına ancak 
bu kadar benzeyebilirdi. İki su 
damlası, biribirinden belki daha 
kolaylıkla ayırt edilirdi.. Fakat 

genç iki genç Ja-
ponu; birarada 
iken t~his edip, 

bu filan, §U fa
lancadır, demek 

•için, yıllarca, in
san f izyonomileri 
üzerinde etüt yap 
mak lazım ... 

Japon Denizcileri 
İstanbulumuzu 
Çok Sevm·şler 

Japon bahriyelileri dün 

Şehirde gezintiler yaptılar 

diyordu. Herkes, birer damaltı bul
mak için sağa sola im(}ışırken, Ja
pon neferleri yerlerinden bile kr
pırdanmadılar. 

Yanm yamalak Ingilizce bilen 
bir Yahudi vatandaş vasrt.asile ne
ferlerden birine sordum: 

- Sizde de çok yağmur yağar 

mı? Yahudi sözümü tercüme edin-
ce, Japon misafir, bu suali niçin Sirkecide bıraktığınız bir Japo

na, on dakika sonra, Taksiımde 
rastladığınız zaman, biliniz ki, bu 
ayni adam değildir; fakat ayni ırk
tan adamdır. 

Japonlar, her şeyden evvel, ve 
her şeye rağmen ırklarının bütün 
karakteristik hususiyetlerini mu
hafaza etmişler. !stanbula gelen 
misafirlerimizi, dün tramvayda, 
otobüste, yayakaldırımında saatler 
ce tetkik ettim. Şimdi simaları, bi
ribirine o kadar karıştırıyorum. ki, 
gördüğüm binlerce Japonun ayni 
şahıs olup oLmadığmı kendi ken
dime soruyorum. 

1 1 

sorduğumu merak etmiş göründü 
YAZAN: ve neticede verdiği cevap şu oldu: 

- Japonya çok güzel yerdir. 0-
SalAhaddin Güngör rada yağmur az, güneş çok! .. 

________________________ ...,. 

Hemen hep~i güleryüzlü, şakacı 
mahluklar. Fakat, yalnız kendi a
ralarında gülüşüyor ve şakalaşı

yorlar. Bir yabancı gördükleri za
man, derhal değişmek şartile ... 
Hiçbir sır ifşa etmiyen son derece 
ketıum bir yüzleri var. Çoğu İngi
lizce biliyor. Fakat konuşanları 
~ az .. B lki de sükutun altın ol
duğunu kestirdikleri için söyle -
mektense dinlemeyi tercih ediyor
lar. 

D ikkat ettiın, bütUn Japon ne 
ferleri, boyunlarında birer 

matara taşıyorlar. İçlerinden biri
ne yaklaşarak, yanındaki tercüma
nın yard11miyle : 

- Bu mataranın içinde ne var? 
Diye sordum. 

Kısaca cevap verdi: 
- Soğutulmuş çay! 
- Siz susadığınız zaman yalnız 

çay mı içersiniz? 
- Evet.. 
- Dşnrda bir limonata, bir bar 

dak bira almaz mısınız? 

- Hayır! 
Hiçbir bahriyelinin, umumi eğ

lence yerlerinden birine, bir bira
haneye hatta bir kahveye girdiği
ni görmedim. 

Bindiğim traımvayda on kadar 
Japon misafir vardı. Biletçiyi gö
rünce, bir deniz subayı, çantasına 
davranacak oldu. Fakat ötekiler, 
kulağına japonca bir şeyler söylü
yerek, para vermesine mani oldu
lar. Biletçiye sordum: 

- Bilet kesmiyor m'USunuz? 
Güldü: 
- Para verseler keseceğiz am

ma, yanaşmıyorlar! .. Biz de tabii 
misafir oldukları için ısrar etmi
yoruz. 

Okadar zeki mahlfiklar ki, daha 
gelir ge1mcz Uç beş kelime türkçe 
öğrenmişler. En çabuk belledikleri 

şey nedir, bilir misiniz: Bayan! Bir 
kadın görünce, gözlerinin içi gülü
yor ve bütün şarklı nezaketlerile 
iki büklüm eğilerek, biribirlerine 
~österiyorlar: 

- Bayan! 

G ülhane parkında da biraralık 
onları takip ettim. Yağınu

ra rağmen neşeli görünüyorlardı. 
Çiçeklere bakaraık, gözlerini süzü
yor, ve hassas burunlarının ucile 
havaya dolan çiçek kokusunu tat
lı tatlı içlerine çekiyorlardı. Kri -
zantemler diyarının çocukları için, 
bu sevgi, elbette çok görülmezdi. 

Ellerinde fotoğraf makinesi ile 
dolaşanlar da az değil. 1stanbuldan 
memleketlerine götürecekleri he
diyeler, bu birkaç resimden ibaret 
kalacak galiba!. . ÇUnkü alış ve
riş eden, tek bir Japon neferine 
rastlamadnm. Beyoğlu caddesinde, 
yağmur, bütün şiddetiyle devam e-

Windsor Dükasın n 1 

Bir Centilmenliği 
Zevcesile birlikte balayını geçir

mek üzere Venedikte bulunan Wind
sör Dükü, üç gün önce Amerikalı bir 

kadının suya düşen çantasını kurtar 
mak için elbisesile, potinile suya dal
mıştır. Paris gazetelerine göre, vaka 
şöyle olmuştur: 

Venedikte bUyük kanalın kenarla
rında gezinmekte olan Amerikalı sey 

ikkat ediyorum: Her dola. 
şan grupun önünde ardın

da, pir aşkına tercümanlık yapma' 
üzere kendilerini takdim eden bir· 
takım vatandaşlar peyda oluyor. 

Işte, Japon mağazasının önünde· 
yiz, mağazanm içi, dışı, misafir 

bahriyelilcrle dolu... Camekanlara 
hayran hayran bakıyorlar. Bir şey 
beğenip almak için mi? Ha ... yır 

Bu camekanlarda, biraz kendi mem 
leketlerinin çeşnisi var da ondan! 

Küçük bir kahve fincanındaki çe 

kik gözlü dilberi, yanımda duran 
Japon deniz sübayı, Nagazakide bı 

raktığı genç nişanlısına benzetmiş 
olacaktı ki, önünden bir türlü ay
ıılamıyordu. 

Dayanamayıp sordurdum: 

- Evli misiniz ı 
-Evet ..• 

- Çocuğunuz var mı 
- Evet! 
- Kaç tane .. 
- Şimdilik Uç .. 
- Kardeşleriniz?. 

- Altı! 

Sonra, bir başkasına da aynı su.. 
ali tekrarladım: mminin dört, ki .. 
minin altı, kiminin sekiz kardeşi 
vardı. 

•• §le, dedim: San tehlike .. : 
sarı tehlikeyi, belli ki, J a-

pon analan doğuruyorlardı. Kabına 
sığınıyan Japonya, beşik sallıyan 

ellerin eseri idi. Ve bu Japonya do 
ğurgan bir millet olmasaydı, evlAt;... 

larmm l{anmı, Çin topraklarında 

bu kadar hesapsız harcıyamazdı el 
bette ... 

Tramvayla dönerken, bir Japon 
sübayile kısa süren bir ahbaplığı

mız oldu. Münasebet getirerek, Çin 

de başlıyan büyük harpten söz aQ

tmı. Japon subayı, beni çok kurnaz-
ca atlattı: 1 

- Çin... O o .• Çin, buraya çok 
uzak! Biz, şimdi ya km yerlerden 

bahsedelim. Mesela, bugün B~ğa
ziçine gittik. Yağmur yağdığı hal· ._ 

de ne güzeldi. 
Sözü ben de çevirmiye mecbU? 

oldum: 
- Istanbulda, en çok neresini 

beğendiniz? 

Yanındaki tercümana, adlarını 

sorduktan sonra, cevap verdi: 
- Beykoz ... Altmkum .. Fener• 

bahçe! 

Gardenparti 
t~r-ı tuta n. a. eden lostromo. def-
cu, dörct n k~tıp, köprüsünde l!(_'.Ün
ltaptan uncu, beşinci, on sekizinci 

bakınız. nıp cevap vermiye .kalkışmasınlar, j • 
dileğim, kasdim olmadığı için kar
şılık venniyeceğim. Ben sadece iki . 
aydanberi karşıla§madığıın sayın 
okuyuculamnla şöyle bir merhaba
laşıp, dönüş yarenliği ettim. O ka-

yalılar, Windsar DükünUn zevcesile 
beraber geleceğini haber alınca, sa
hile yığılmışlardır. Bu sırada Ame

rikalı genç bayanlardan birinin kıy
metli çantası elinden kurtularak su
ya düşmUştür. Kanaldaki cereyanın 

çantayı götUreceğini gören Windsör 
Dükü derhal suya dalmış ve birkaç 
kulaçta çantayı yakalıyarak sahibine 

iade etmiştir. Genç Ameriklı kız çok 
mahçup olmuş, kızarmış, halk ise bu 

Dün akşam saat 17 de Amiral 
Koga ile diğer Japon stibaylan ve sü
bay vekilleri şerefine, Heybeliada de. 

niz harp okulunda bir gardenparti 
tertip edilmiştir. Japon deniz askerle
ri de grup grup dün §ehri gezmişler
dir. 

tt • • rn alı "" . . . <itn ,, 
1 

,, ... zan puantor 1~1 sey-
h .rO CU h ' 
aykırı,, 

1 
' ep birer, be~er defa 

.rOr ur· -l . 
lnu be: ~Pnıayın Yahu! Insaf yok 

Y akmızmızdaki !talyan vapu
runun bordasında koca bir 

§at. Şatın üstünde zarif tahta ku
tular. Uzüm mü incir mi ne. Yere, 
biribirine müvazi üç tane yumuşak dar. 

1: 

Dük ve Düşes ilk 

evlendikleri gün 

centilmenlikten fc\i\alii.de memnun 
olarak sınl sıklam snhlle çıkan Dükü 

alkışlamıştır. 



8 ========================== 7 AN 

f Pazar, 8. 8. 1931 1 
SENFONiLER 

22 Milano, Torino, Florans: Pa
rodi'nin idaresinde senfonik kon
ser. 

HAl<'IF KONSERI. .. t~R 
7.10 Berlin kısa dalgaı:ıı: Sabah 

konseri. 8.15: Devam'ı. 9.20 Paris 
kısa dalgası: Eğlenceli musiki. 9.45 
Paris kısa dalgası: Plak. 10.30: 
Plak. 11.50 Keza. 13 Paris kısa dal
gası: Konser nakli. 13 Berlin kısa 
dalgası: Eğlenceli orkestra konseri 
(14.15 Devamı). 13.10 Bükreş: 

J>.ak ''"nseri. 14.15 Paris kısa dal. 
g-nsı: Konser nakli. 15: Keza. 15.30 
Berlin kısa dalgası: Wiesbadenden 
sofra musikisi. 15.35 Roma kısa 
dalgası: Musikili neşriyat. 18 Peş
te: Festival münasebetile gala kon 
seri. 18.30 Moskova: Konser. 19 
Biikreş: Predescu orkestrası~ 19.50 
Peşte: Çigan musikisi. 20 Berlin 
kısa dalgası: Pazar konseri. 20,05 
Prag askeri bando. 21 Laypzig: Fin 
lnndiya akşamı (Bariton, Sopran, 
piyano). 21 Paris kısa dalgası (25 
m.) Konser. 21.05: Viyana: Viya
na halk musikisi. 21.15: Bükreş: 
Radyo orkestrası (akşam musiki
si). 21.15 Bcrlin kısa dalgası: Eğ
lent'eli musiki. 21.40 Jtalya n istas
yonları. Karışık musiki. 22 Berlln 
kısa dalga.... u.,c:P·öli sür. 22,25 
- - lct.sa dalgası: Halk musi'·:": 
22.40 Peşte: Salon orkestrası. 23.05 
Pra~ kısa dalgası: Askeri konser. 
23.45: Tnkvo k1~A cialgası: Milli Jp 
pon musikisi (Plakla). 

)PBRALAR, OPJ~R'f•JTJ,ER 

10.15 Berlin kısa dalgası: Niko
lai'nin "Lustige Weiber von Wind
sor) onern~ı. 18.35 Roma kıı:ıa dal
yası "La vf"'lova scaltra" opereti .. 
22 Roma: Lo?..zi'nin "La vcdova 
st'altn" iı:;imli opereti. 2? fl-5 Bük
rPs: Pil) l{la operet musikisi. 

RESIT ALLJ<:R 

17 Bcrlin kısa dalgası: Ender nu 
yulan piyano eserlerinden. 19.30 
Berlin kısa dalgası: Cocuk şarkıla
rr. 20,50 Bükres: Güzel seslilerin 
rlaklanndan. 22.05 Pra~ kısa dal
j:"l\81: Halk şarkıları. 23 Varsova: 
J1iyano resitali' <~thoven, ~ubert, 
Rtram:c:). 2::i.30 Laypzig: Org ile 
fantaziler. 

DANS .l'UPSIKI 1 

•
11 '>il: Bertin kısa dalgası (~im~ı 

milli dan!llanl 21.40: Prası; kısa 
dıtJO'as1. 22: Kolonva. 23,30: Prag. 
2::t.30 Viyana. 24: Peşte (Plakla). 
24 Laypzig-. 24,15: Roma. 

.ıUUHTEI .. U' 

16 Paris kısa dalgası: Sinema 
hııhcıi. 1 ~.40 BPrlin kısa dal~ası: 
Irnlf'1 ·ic'ilere selamlar. 2~.25 Knlon 
~·~ · Vii7mn miic:ııhakalan neticesi 
(100 ve 200 metre). 

1 Pazartesi, 9. 8. 1937 1 
SENFO~ILJ<JH 

16.15 Roma kısa dalgası: Senfo
nik konser (Mollimari, Donizetti, 
Puccini, Bizelli vesaire). 20 Kolon
ya: Drest filharmonisi. 23 Varşo
va: Senfoni (Berlioz, Dcbussy, Fal
la). 

HAFU' KONSERl ... tJh 

7.10 Berlin kısa dalgası: Eğlence 
1i komıer. 8,15: Devamı. 9.20 Paris 
kısa dale-ası: Plakla musiki. 9.45: 
Keza. 10 ~O: Ke;ı;a. 11,50: Keza. 13 
Keza. 9.30 Berlin kısa dalgası: 
Çocuk ~arkıları. 13 Berlin kısa dal
gası. EP.lenc<'li konser. <14.15: De
vamı. 13,10 Bükres: Plak konseri. 
J 4 15 Paris kısa dalgası: Rennes
dPn k"""~- - ~ '·li ı =\· t'!r.,,nnhle'den 
konser. 15,15 Bcrlin kısa dalgası : 
Orkestra. 16.20: Paris kısa dalgası: 
P1fık musikisi. 16.30 Berlin kısa dal 
gası: Orkestra. 16.30 Paris kısa dal 
ırnsı: Andrc Delmon orkestrası 
(Waldtevfel. Tosti. Lı>oncavallo Re 
nard vs.) şarkılı. 18,30 Moskova: 
Konser. 18.35 Roma kısa dalgaRı: 
Orkestra, keman, sopran. 19 Bük
res: Küçük orkestra. 19.30 Peşte: 
Orkestra (Macar bestekarları). 20 
Kolon va: Büyük radyo orkestrası. 
20 Paris kısa dalgası: Limajdan ke 

, man nakli. 20 Berlin kısa dalgası: 
Yeni sesli film musikisi. 20,35 Bük 
res: Plak konseri. 21 Varşova: Kü
çük orkestra .. 21 Paris kısa dalga- · 
sı: Konı~er nakli. 21.20 Peşte: Ci
gan orkeı:;trası. 21.40 Prag kısa dal 
gası : Karı~ık program. 22 Roma: 
Konser <Mozart ve veni ltalvan e
serlerinden). 22 Berlin kıı:ıa ·dalJ?a
s1: ltalwın Ksınriçyosu (Çaykovs
ki) 22.05 Milano. Floram~: Hafif 
musiki konseri. 22.05: Kolonva: 
Orkestra. 22.45 Bükre~: Lokanta. 
dan musil<i nakli. 2~ 05 Prag kısa 
c1al1?ası: Hafif musiki. 

OPERAI .. AR, OPERETLER 
,. 10.30 Berlin kısa dalgası: "Stern 

schnuppen" isimli musikili piyano. 
l8 30 Moskova: Bir opera piyesini 
nakil. 20.05: Viyana, Graz: Verdi
nin Falstaff operası <SalzburJ?dan 
nnkill. 22.35 Peşte: Plakla Verdi
";" "Oth<>lln" "tlerası. 

ODA l\ICSIKI 1 
15.35 Roma kısa dalgası: Trıyo 

musikisi. 21.35 Bükres: Oda musi-

kisi. 22.25 Prag kısa dalgası: Yayli 
sazlar kuarteti (Dvorak). 
RF~ITALLER 

10 Berlin kısa dalgası: Ender du 
yulan piyano eserleri. 19 Berlin kı
sa dalgası: Piyano resitali 
(Brahms). 19.30 Berlin kısa dalga
sı: Milli şarkılar. 21.30 Berlin kısa 
dalgası: Cembalo solo (Bittner). 
22.10 Bülcreş: Şarkılar. 23,45 Tok
yo kısa dalgası: Japon festivalinin 
birinci günü (Bayan Taneko w• Na 
kano tarafından şarkılar) 

DANS MUSiKiSi 
23,10: Roma (Varyete) 23.20 Vi

yAna 23.30: Breslau. Kolony~ ?~~ 
45: Roma. 23,50: Kolonya. 

.:\IUHTELIF 

Hl.30 Roma krsa dalgası: Arap<;a 
ve rumca musikili ve sözlii pro~
ram 21..15 Kolonya: Avlık aktüali
tı> (Plak zabrtı ve sözlii). 

1 Sal;: 10. 8. 1931 1 -- .__ 
SENJ<ONII .. ER 

18 Varşova: Leh I<'ilharmoniı:ıi. 
21.30 Bükreş: Plakla Senfonik kon 
ser. 22 Milano Florans: Senfoni 
(Wolf - Ferrari, Calabrini, Zador, 
Mendelssohn) . 

HAFiF KONSERLt;n 
7.10 Berlin kısa dalgası: Karışık 

musiki ( 8.15: Devamı). 9,20 Paris 
kısa dalgası: Plak musikisi. 9,30 
Berlin kısa dalgası: Eğlenceli mu
siki. 9,45 Paris kısa dalgası: Plak 
konseri. 10,30: Keza. 11,50: Keza. 
13: Konser. 13 Berlin kısa dalgası: 
Eğlenceli musiki. 13,10 Bükreş : 
Stanescu orkestrası. 14.15 Paris kı 
sa dalg-ası: Limoj'dan konser nakli. 
14,15 Berlin kısa dalgası: Eğlenceli 
musiki. 15 Paris kısa dalgası: Kon 
ser ııakli. 15.15: Beri in kısa dalgası 
Silezya milli aksamı. 16.15 Roma 
kısa dalı?ası: Orkestra, piyano, sop 
ran. 16.45: Berlin kısa dal~ası: Ye 
ni sesli film musikisi. 18.30: 'Mos
kyova: Konser. 18.30 Roma kısa 
dalgası: Şarkı ( Sopran) ve Cetra 
orkestrası. 19 Bükres: Eğlenceli or 
kestra musikisi 19.15: Var~ova: 
Meshur vals plaklan (J. Strauss). 
19,30: Peşte : Salon orkestrası. 
19.45 Berlin kısa dalgası: Popüler 
orkestra konıııerir20.30 Holanda kı· 
sa dal~ası: Filips libor:atuanndan 
kaqış1!c musiki. 21 Varşova: Kücük 
radyo orkestrası (Şarkılı). 21 Bük
reş: Daia orkestrası. 21.10 Kolon
ya: Eğlenceli musiki (Orkestra, 
soprnn. saks"fon. aknrdeon). 21.30 
Berlin kısa dalgası: Tilrino ormanı 
21.40 Prae- kr~a dalgası: Karışık 
nro{?'?'am. 22 O!'i: Pra i? kısa dal e-ası: 
Koro konseri, 22.15 LAvnzil?': Eı!IPn 
celi kımsık musiki. 22,30 Paris P. 
T. T. Büvük halk konseri fBerlisz, 
Aubrrt. Debussy. Ravel. Wa~erl. 
22.45 Bilkrcş: Lokanhıdıın konser 
nakli. 23 Varı:ıova: Amalıır birlii!i 
orkestra~r. n .10 Peşte: ~!!an or. 
kestrıısı. 23.20 Viyana: Eski lngiliz 
musikisi. 

OPERAJ,AR, OPER1'.."'TLER 

15.35 Roma kısa dalgası: Ooera 
parçaları. 22 Roma: Puccini'nin 
''Tursındot" onPrRSı. 

OI>A MUSiKiSi 
22.25 Prag kısa dalgası: Yayli 

sazlar konseri. 22.30: Berlin kısa 
dalgası. Eski oda musikisi <Gebel 
Triyosu). 22.45: Prag kısa dalgası: 
0-lıı mııqi\cicıi. 

Rl4:SITALL:ER 
11 Berlin kısa dalgası: Cembal 

solo (Bittner). 12 Berlin kısa dal
gası: Brnhms'ın piyano eserlerin
den. 16.30 Beri in kısa dalgası: Mil
li sarkılar. 1.9 Berlin kısa dalgası : 
Iskandinavya şarkıları. 20.30 BUk -
rcş: Romen şarkılıırı. 22 Pe1'te: Pi
yano sonatlan. 23.35 Praj?: Piyano 
resitali (.Janacekl. 2~.45: Tokvo kı 
sa dalgası: Festivalin ikinci ğunü 
(Halk şarkıları nrogramı). 
DA~S MUSi KiSi 

23.50: Laynziır. 23.50: Kolonya. 
24: eşte. 24.15 .Milano. Torino ve
saire. 

MlillTELIF 
16.30 Paris kısa dalgası: "Moi" 

isimli tiyatro piyesi. 19,30: Roma 
kısa dalgası: Arapça, rumca musi
kili ve türkçe sözlü neşriyat. 

1 Çarfamba, 11. 8. 1937 1 
HAFi F KONSERLER 

7,10 Berlin kısa dalgası: Eğlence 
li konser. 8.15: Devamı. 9,20 Paris 
kısa dalgası: Plak musikisi. 9,30 
Berlin kısa dalgası: Tiiring ormanı 
musikiıi. 10,30 Pı>.ris kısa dalgası: 
Plak. 11.50: Keza. 13: Keza. 13 Ber 
lin kısa dalgası: Eğlenceli konser. 
(14.15: Devamı). 13,10 Bükreş. 15 
15 Paris kısa dalgası: Grenoble'dan 
konser nakli. 15 Paris kısa dalgası: 
Limajdan konser. 16.30 Berlin -..ısa 
dalgası: Halk orkestrası. 16,30 Pa
ris kısa dalgası: Orkestra, şarkı. 
l9 Bükreş: Tandin orkestrası. 19, 
45: Peşte: Amele koro heyeti. 19. 
!'in 'Rnmsı · lfarTRTk mııı:ıiki 20 T ..:ivn. 

zig: Romen havaları ve milli dans
ları. 20,50: Bükreş: Plak konseri. 
21 Laypzig: "Bin mumlar gecesi" 
isimi verilen karışık neşriyat. 21 
Paris kısa dalgası: Konser. 21,10 
Kolonya: ı<:ğlenceli musiki <Eysold 
orkestrası). 21..30 Peşte: Çigan or 
kestrası. 21,40 Prag kısa dalgası : 
Hafif musiki 22 Roma: Büyük or
kestra (Casella idaresinde). 22,25 
Prag kısa dalfF1sı: Orkestra, harpa. 
22,30 Berlin kısa dalgası: Eğlenceli 
konser. 22.40 Peı:;te: Orkestra. 22 
" Hiikreş: Küçük orkestra. 23.0:>: 
Pra~ kısa dalgası : Askeri bando. 
24.15 Kolonya: "Kırmızı Biber ve 
Mıırar sarAbı" hnvaJarı. 

OPERALAR, OPl':R1'.."TLER 
20 Prag: Mozartın "Figaro Hoch 

zeit" operası ( Salzburg'dan) 23 
Varşova: Verdi'nin "Cavalleria 
Rusticano" onerası. 

·ODA MUSiKiSi 
11 Berlin kısa dalgası: Gebe! trl

yosu (Friedrik zamanına ait musi
ki). 18.35 Roma kısa dalgası: Şar
kılı triyo musikisi. 21.45 Berlin kı
sa dalgası: Şarkılar ve oda musiki. 
si 22.40 (Takriben) Milano: Oda 
musikisi. 23.30 Kolonya: Piyano 
kenteti <Fnınz Schubert) 

RESiTALLER 
15,15 Berlin kısa dalgası: Cem

bal solo. 15,35 Roma kısa dalgası : 
Piyano sonatları. 16,15 Roma kısa 
dalgası: Orgg resitali, sonra orkes
tra. 21.30: Bükreş: Piyano konseri. 
22 Varşova: Chopin'in eserlerinden 
piyano resitali. 22.05: Prag kısa 
dalgası: Fibich'in şarkılarından. 
22.05 Bil kreş: Şarkı resitali (Flo
tov, Haendel, Beethoven). 22.40 Vi
yana: Piyano konseri. 23 Liypzig: 
.Romen eserlerinden keman musiki 
23,45 To!<yo kısa dalgası: Yeni halk 
şarkıları kollek.siyonu 

DANS MUSlKISI 

21: Varşova 23,50 Roma, 24110: 
Peşte, 24,15: Milano, 

)IUJlTELlF 

19,30 Roma kısa dalgası: Arap
ça ve rumca musikili ve sözlü proğ 
ram. , 

1 Perfembe, 12. 8. •1-93•7-•ı 
St::NFONJI .. ER 

18.05 Varşova: Leh filharmonlsi 
(Ozinunski'nin idaresinde). 22 Vi
yana, Graz: Viyana Senfonik orkes 
trası. (Mozart, Beethoven, Debus
sy, Ferrari, Reger). 

llAFIF KONSt;RLER 
7,10: Berlin kısa dalgası: Küçük 

musiki narçaları (8,15 Devamı.) 9 
20: Paris kısa dalgası: Plak musi
kisi, 10.30: Keza. 11.50: Keza. 13: 
Keza. 9,30 Berlin kısa dalgası: Eğ
lenceli konser. 13 BerJin kısa dalga 
sı: Eğlenceli konser (14,15: Deva
mı). 13.10 Bukreş: Kristal orkestra 
sı. 14.15 Paris kısa dalgası. Tullız
dan konser nakli. 15 Rennesden kon 
ser nakli. 15.35 Roma kısa dalgası: 
Eğlenceli, şarkılı orkestra. 16,30 Pa 
ris kısa dalgası: Şarkılı konser. 17 
Berlin kısa dalgası: Dinleyicilerin 
istedikleri parçalar saati. 18,35 Ro
ma kısa dalgası: Şarkılı orkestra. 
20 Berlin kısa dalgası: Bando mu
zika. 20.45 Prag: F. O. K. orkestra 
sı. 21 Var!iova: Karışık konser (Ver 
di, Puccini, Rubinstein vs.) 21,35: 
Bükreş: Küçük radyo orkestrası 
(arkılı). 21.40 Prag kısa dalgası: 
Dvorak'ın Slavv dansı. 21.40: Roma 
vesaire: Karışık konser. 22.15: Ber 
lin kısa dalgası: Karışık musiki. 22 
15 Laypzig Beethoven, Ferdinand, 
Ebervein). 22.45 Biikreş: Kahveha 
ne musikisi. 23,05 Prag kısa dalga
sı Orkestra konseri. 23.20: Viyana: 
Radyo orkestrası. 23.30 Varsova : 
Plakla Italvan musikisi. 23.45: Tok 
yo kısa daı"g-ası: Festivalin dördün
cü gijnü: Talebe korosu. 

OPERAJ,,AR, OPERETJ,ER 
16,15 Roma kısa dalgası: Pucci

nl'nin Madame Butterfly" operası. 
21 Peşte: "Janos Vites'' isimli ope
ret pi vesi. 22 Milano Touino: Mas
cagni'nin "Cavallieria Rusticana" 
operası ve dl~er bir perdelik bir 
opera piveysi. 22.05: Prag kısa dal 
gas1: Cek oneralarından parçalar. 
22.30 Nis: Smetana'nın "~~ttlmTc: 
niı:;anh" isimli operası. 

ODA MUSiKiSi 

15,15 Berlin kısa dalgası: Şarkı
lar ve oda musikisi. 

RESiTALLER 
12 Berlin kısa dalgası: Iskandi

na vya şarkıları. 19 Berlin kısa dal
gası: Kemanla kapricyo ve polonez 
lar. 19.45 Berlin kısa dalgası: Halk 
şarkıları. 20,50 Bükreş: Romen şar 
kıları. 22.25 Prag kısa dalg-ası: Pi
yano resitali. 23 Varşova: Şarkı re 
sitali. 

DANS MUSIKlSI 
2~ ~o: Kolonya, 23,50: Liypzig. 

MUHTF..LIF 
10.15: Berlin kısa dalgası: Bilme 

celer. 19,30 Roma kısa dalg-ası : 
Arapça, türkc:;e, ve rumca muhtelif 
VP ı:ıfü:lii Rıı rkıhı r. 
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22,15 Laypzig: Senfonik konser 

(Haydn). 
HAFiF KONSERJ,,ER 

7,10: Berlin kısa dalgası: Eğlen
ceii musiki, 8,15 Devamı). 9.20: Pa 
ris kısa dalgası. 9,30: Berlin kısa 
dalgası: Karışık musiki. 9.30: Ber
lin kısa dalgası: Karışık musiki. 10 
30 Paris kısa dalgası: Plak. 11.50: 
Keza. 13: Keza. 13 Berlin kısa dal 
gası Eğlenceli musiki (14,15 Deva
mı) 13,10 Bilkreş: Plak konseri. 
14,15 Paris kısa dalgası: Konser. 
15: Tuluzdan konser nakli. 16.45 
Berlin kısa dalgası: Bando muzi
ka. 18,35 Roma kısa dalgası: Orkes 
tra, şarkı. 20 Varşova: Plakla ln
giliz musikisi, 20,35 Bükreş: Plak 
konseri. 21,40 Prag kısa da)gası : 
Karışık program. 22 Roma, Bando 
muzika. 22.15 Tokyo kısa dalgası : 
Festivalin beşinci günü (Japon 
halk şarkıları). 22,15 Berlin kısa 
dalgası: Eğlenceli musiki. 22,25 
Prag kısa dalgası: Orkestra. 22.50 
Peşte Çigan musikisi.23.55 Peşte: 
Radyo salon orkestrası. 

OPERALAR, OPERETLER 
19.45 Berlin kısa dalgası: Karışık 

opera musikisi, 21.10 Bükreş : Ros 
sini'nin "Sevilya berberi" isimli o
perası. 22 Milano: Johann Strauss 
un "Wienerblut" opereti. 22: Pucci 
ninin sevilen operalarından (plak
larla) parcalar. 

RESiTALLER 
10,30 Berlin kısa dalgası: Halk 

şarkısı. 12 Bertin kısa dalgası: Ke
manla Kapriçyo ve Polonezler 
(Spohr). 15,35 Roma kısa dalgası: 
Viyolonsel konseri. 16,10 Roma kı
sa dalgası: Halk şarkıları 18 Varşo 
va: Piyano - Keman. 18.45 Berlin 
kısa dalgası: Chopin'in eserlerin
den. 19.45 Peşte: Italyan şarkıları 
(plak). 22.05: Prag kısa dalgası : 
Cembal resitali. 22.50 Viyana: Pa
ris operası artisti Ninon Guerard, 
şarkı söylüyor.,23 Varşova : Piya
no - Keman konseri. 

DANS MUSiKiSi 
19 Bükreş. 21,10 Kolonya. 23.U5: 

Prag kısa dalgası: Vals havaları. 
blanc" isimli musikili radyo piyesi. 
23,50: Laypzig. 

MUHTJ<jLJF 
15,15 Berlin kısa dalgası: Şen 

program. 19,30 Roma kısa dalgası: 
Arapça ve rumca musikili prog -
.ram 21,30 Berlin kısa dalgası: 

"Montblanc,. isimli musikili radyo 
piyesi. 
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SENFONll..ER 
22.30 Milfı.no, Florans: Senfonik 

konser ( Votto'nun idaresinde). 
7.10 Bertin kısa dalgası: Karışık 

musiki. 8.15: Konserin devamı. 9. 
20 Paris kısa dalgası: Plak. 9,30: 
Bertin kısa dalgası: Eğlenceli musi 
ki. 10,15: Şarkılı program. 10,30 Pa 
ris kısa dalgası: Plfık. 11.50: Keza. 
13 Berlin kısa dalgası: Eğlenceli 
musiki (14,15: Devamı). 13.10 Bük 
reş: Plak konseri. 14.15 Paris kısa 
dalgası: Nisten konser nakli. 15 Mos 
kova: Konser. 15 Paris kısa dalga 
sı: Marsilyadan konser nakli. 16.15 
Roma kısa dalga.gı: Şarkı ve orkes
tra. 18.30 Moskova: Konser. 18,45 
Berlin kısa dalgası: Eğlenceli kü • 
çük sözlüü program. 19 Bükreş: 
Askeri bando. 19.15: Varşova: Bou 
langcr'nin plaklarından. 20. Paris 
kısa dalgası: Rennes'den konser 
nakli. 20.15 Peşte: Salon orkestra 
sı. 20,45 Bükreş: Dendrino orkes
trası, şarkı. 21,10 Kolonya: Eğlen
celi hafta sonu programı. 21.10 Vi
yana, Graz: Karışık eğlenceli prog· 
ram. 21.15 Bükrcş: l{ilçük 1r1<es
tra. 22,25 Prag kısa dalgası: Karı
şık program. 22.45 Bükreş: Bulvar 
lokantasından konser. 23.05 Prag 
kısa dalgası: Hafif musiki. 23.20 
Viyana: Eğlenceli musiki. 23.45 
UJltt! UlfllhflS.),tJ :nrn.8[1?P l!SI>[ Oh>[O,t 
cı günü: Japon musikisi ve halk 
şarkıları. 

OPERALAR, OPERETi.ER 
19,45 Beri in kısa dalgası: N cd

bal'in "Polenblut" operetinin rad
yo adaptasyonu. 22 Roma: Mascag 
ni'nin Cavalleria Rusticana opera
sı. 

ODA Mt;SIKISI 
15.35 Roma kısa dnlgası: Piyano 

konseri. 18.35 Roma kısa dalgası : 
Ropran şarkıları. 20 Varşova: Şar
kılar, hafif havalar. 22.05: Prag kı
lla dalgası: Org ile popüler h:ıvalar. 
22.30 Münih ve Vanıova : Bavvera 
halk şarkılan. 22.45 Vivana, Graz: 
Pi va no N>qföı 1i 'Oskar Dachs) . 

DANS MUSiKiSi 
11: Berlin kısa dalgası: Kabare 

numaraları. 16.30: Berlin kıı:ıa dal
gası (İstirahatte sinema bahsi). 
bahsi). 21.40 Prag kısa dalgası. 222 
05: Vımmva. 23.30 Kolonya. 

MUHTELiF 
15.45 Bfrlin kısıt dalgası: Moda

ya dair neşriyat 16.30 Paris kısa 
dalgası: "Parisin ufuğu" isimli skeç 
19,30 Roma kısa dalgası: Arapça, 
tUrk<;e ve rumca kısmen musikili 
program. 19,20 Peşte: Su topu ma 
'I neticesi. 

Optamini terGih ediniz. 
Çünkü 

jKısa zamanda saçlarınızın dökülme· 
l ·sini önler ve geriçliğini iade eder 

OPTAMI 
Saç Eksiri -· _. 

' Saç guddelermde başlıyan akafll 

tedavi ve dökülme:\i te,•klf ed 
sa~lann kısa zarn;nda kU\"·etleO 

uzamasını temin eder. Her gün oP 
minle yıkana.o ve taranan saı;ıar 

retini, tara\"etinl ve gUzeJliğiııİ pJ 

hafazaya namzettir. 

Kendine beyhude 

yere eziyet ediyor 

NEVROZiH 
ol' 

varken ıstırab çekilir nıı 1 

BAŞ , Di Ş 
ağrıları 

-ve ÜfÜtmekten mütevellid bütilll 

ağrı ~ızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya kartı : 

~-------------, 
KANZUK 
Saç Boyaları 

JUVANTiN 
KUMRAL - SİYAH 

Ter ve yıkanmakla kat'iy. 

yen ~ıkmaz, tabii renk veren ta. 

nmmış yegline "ıhhi saç 

boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - ISTANBUL -------·# *--------· Zührevi ve cilt hastalıkları 

or. Hayri Ömer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
ka~ısında No. 133 :retefon :43585 

Kayıp 

2139 sicil No. lu otomobil amatör 
ehliyetnamemi kaybettim, yenisini 

alacağımdan eskisinin hükmü olma

dığı ilan olunur. Türkiye Yağ ve ma
mulatı sanayii Ltd. Şirketi müdürü 

Jak Hohştraser. Sirkeci Nur Han 

3/ 14. 

Ne Mutlu 

Ne mutlu o 

güzel kadına 

ki, güzelliğini ..., 

h f · · b'I' ve mu a aza etmesını ı ır. J· 
yine ne mutlu o güzel 0 

• 

mıyan kadına ki güzellef 

menin sırrını bilir. 

KREM VENÜS 
bütün güzel kadınlara gii; 
zel olmıyan yahut giiıe 

görünmiyen kadınların 
biricik dostudur. 

M Otenaslp bir End~"' 
J RouıHI Korseler! (Oelııe) ve K•• 

merltrl •Ocudu ıık,,..k11ıın tenuGbO 
tı."'ln tdtr. s .. ımllllne hele! gılmek· • 
elıın wOcutu rumu,atır we lnctltlr. ...: 

Flrell., : Ktmtrltr 1 llredın. \ 
KorHlır (Oalne) sutyenle berıbır 

2!5 llrıdu lllb.,en. 

Safıt r•rl r•lnıa ı 

llTA'lllUL, .. Yoilu 
TOnel mtydını 12 Ho. lu 

Mıllanmırı ılyual ediniz ••Y• 
13 Ho.lu tarllemlıl lıteylnlz . 
f'lyatlırımtıdı bOyO\ tenzlllt. 

TAN 
ABONE 8EDEIJ 

Türkiye Ecnebi --2800 grt 
•1400 Krş. 1 Sene 
750 ,. 15 Ay 

400 .. 3 "' 

ısoo .. 
800 .. 
300 .. 

150 " t Av • had•"' 
Milletlerarası Posta ııtt ictfl 

dahil olmıyan memleketler ,J 
30. 115 9. s.~ •!radır ~ 

? AA A ...... 
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1 E K o N o M i 1 

Yamn: Ziya Şakir 

liarp Meydanı Birkaç Saatte 
Bir Maktel Haline Gelmişti 

Kuraklık 
Kalmadı 

Kııllk Sebzelerin 

Dikilmesine Baılaudı 

Yumurtacılık 
Cıvar Köylere Damızlık Piliçler 
Dağıtılıyor, Yumurta Istihsalatımız 

3 Yılda Bir buçuk Misli Arttı ~ttııı ku . 
Suıtazı )ıf VVetıen peıişan olan 
bi Uradın n " · r etler kaı anıu nışanından 
ha bir k" nıanuştı. Belki de ten 
ler t..~ ~§ede, birtakım meçh~l el

bı. ""'<l.Iından par 
~t\rend M' çalanm.ıştı. 

~~,alınıştı 1;:'· ~rtık geniş bir ne-
-'qo"''"'' · nkU; bundan sonra 
~- ~"UlJU ' ,...,.~ Prenslerinden saltanat 
Jlıanıl§tı. çıkacak, ortada kimse kal 

»'akat 0 "'nna ' bu sevinçle Tebriz sa-su. L aYdet edi t 
~ta ve •. P e, sırtını rahat-

~~tle l'eoegı zaman, birdenbire 
"'llar hi Ba~sdnııştı. Zira, o güne 
ıııı_ ç bır nıev di .. 
""'t olan cu yet gosterme 
~ .. :ı~?~ul bir kuvvet ortaya 
~eeind lln Varlığiyle, siyaset 
~biı ; şa?l~ıştı. Bu da, genç 
~~l Yi.iks:ıhının, . tepesinde altın 
-~ en Yeşıl bayrağı altına 
~ ış olan K Zil bu <:ot\rend Mi ı başlardı. 
Yeıu rza, son bir gayretle 
~ zuhur ed . . ' t ltaldtrnı en rakıbı de orta-
0)\ını ak.. Ondan sonra Ak 

h u tahtı d ' -
~ içind n a ebediyen rahat ve 
~lleunu t e Yaşamak için derhal 
~un fao~anıış; Şah Ismail or
~ete il a Yette bulunduğu isti-
-.. erlenıişt' V 
' Ci\ratında . . ı. e Gülistan ka-
~ ' ıkı ordu ansızın kar-

ıya gelmişti. 

tı l\'end Mr 
._. henı . ırza, pek o kadar e-

lltiyet venned· -· ş h tu._--:' OrdUs . ıgı a 
~erı h~~un, - bütün zan ve 
d... tu\'Vet oldaf~a olarak - mühim 

~1 bir ugunu görür görmez 
. nıanevra . . l . 

~.h'-~ teber Çevırmış.. stı
~ti. ıı ederek garbe doğru 
~h laınau 0 t:i bırakım l'duaıı..da, bunların 

' girişnüşt·Yarak~IC!!ıetli bir ta
~) Önierind ı. Ve nihayet (Nahci-

Usuna Yeti e, .Elvvend Mirzanın 
ı..~\'end _§nıtşıerdi. 
~ısında ~ bu şiddetli takip 
~iını a ~§ırınıştı. Etrafının sa-

"ıtıiyetinaanııştı. Derhal müda-
.-lltat lınıştı. 

l'lı!L. • Şah ıs . 
ı..:"'tfaa h mau ordusu; bu 
~ç bir de~tlarına o kadar kor
~ lılirzan §etle Çarpmıştı ki; El-

taç kısnı ın kuvvetleri, derhal 
ıı_ ~İılıdi b a ayrıımıştı. 
"il • u g . 
ı_' tarihin .. e~ış harp meydanın-
'- nıuhinı bir imtihanı baş 

~""tI"encı Mi 
c;'Ylltııu inı rıa mağlup olursa, Ak-

'

t, !nah Paratorluğu artık bite-
\'olacak bed. . 

cakt • e ıyen tarıhe 
~ ı. 

.ı..:-lı lanı . 
~· trd~~ ordusu .h~rbi k~ybe
tı t, kap 

1 
il tekkesının ocagı sö-

. ı arı ebediyen kapanacak 

~~ \. itle..: . ta tarih huzurunda ge-
41etQ • ! ını tlh 
'it ll:ıiyetinı . ~nın dehşet ve e-
bir htı \le h bılıyorlardı. Onun için, 
~ f~aka avsaıanın alamıyacağı 

e atıhy thkla, biribirlerinin üze
~İrk Otlardı. 

' aç 8aat ' • bir :ın zarfında harp mey-
~ 11d lıtirza akteı haline gelmişti. El-

ltıtıdan : 1.? -ekserisi Diyarbekir 
'lılecı Urekkep olan - ordusu· 
lJi" ed Ya Ali ı ' 

lı!ı .re hayk ... 
~it dalgası ı~a~k. coşkun bir de
'- 1te.ı1 tnUı; gibı saldıran Erdebil 
~rça e~:ri.nin karşısında, par 

11,"Ull .\kk ştı. 
tiı._ b.' 0 Yunlu hükümdan, ta
~ ile ı:da giriştiği bu son im-
~~~ttiği.::ber, taht ve tacını da 
'bit ltıbiJal nlamıştı. Artık, tama 'eaer kal eden ordusundan, hiç 
ta. lkıbet; ınarnıştı. Bu hazin ve 
~ ~karşısında, ne yapa
(()~ Ştı. 
~t!ıtlr)' Yanında bulunan lalası 
)e bir donun kulağına eğilerek, 

11 bir ... _1enı Ve ıstırap ile titri
' ~e· ti~ lıırıa bUt . 

~ld .. Şahını 
1 
ahı .. ve inna ileyhi ra-

bt ll. lları "· Artık herşey kay
'tı. Ye ınırd::::anını kurtar. 

Pa \lend )(· ıştı. 
ll._ l'al'\1- lfıa, ellerını' ' uii.,.i\.., k 
~la ~. hUrı "--wue a-
~de lklı•tı. V gür hUngUr ağlamıya 
lal lttulh e .. başındaki taç şek-
~ ~ Çıkarıp tiddetle yere 

....... 4ttatu,nra: ... 

Diye bağırmış .. At uşağının çek
tiği al renkli muharebe atının üstü
ne atlamış.. Topuklarının bütün 
kuvvetile, altın işlemeli üzengileri, 
hayvanın karnına çarpmıştı. 

Artık, her şey bitmişti. Tarihte, 
yeni bir inhidam daha husule gel
mişti. Erdebil tekkesinin, henüz on 
altı yaşına bile girmiyen genç şeyhi 
indirdiği son darbe ile, koca Akko
yunlu imparatorluğunun çürümüş 
binasını, bir anda ezmiş .. Hurdahaş 
edivermişti. 
Şah Jsmail, Elvend Mirzayı ele 

geçirmek istemişti. Arkasından bir 
çok süvari müfrezeleri göndermişti. 
Fakat bütün gidenler, boş dönmüş
ler .. Ve, şu haberi getirmişlerdi: 

- Soyha, Şah .. kaçarken, yanın
da beş kişi varmış ... Bunlarla, öyle 
bir kaçış kaçmış ki.. izinden bile 
eser kalmamıştı. 

Tekke Postundan 

Saltanat Tahtına 

T ebriz kalesinin, Reşidiye ve 
Şamı Gazan burçları üzerin 

de, yeşil sancaklar dalgalanıyor .. 
Bu sancaklann altında, ayni ahenk 
le on ikişer davul çalmıyordu. Bu 
on ikişer davulun üzerine, ayni tem 
po ile indirilen tokmaklar, hiddetli 
homurtuları andıran bir velvele hu
sule getiriyor .. Bu da, sessiz ve sa
kin bir hava içinde, uzaklara kadar 
aksediyordu. 

Karakoyunlu hükilmdarlanndan 
Kara Yusufun oğlu Cihan Şah ta
rafından yaptırılan Gök Mescit' ile, 
Akkoyunlu hükfımetinin büyük ve 
kahraman hükümdarı Uzun Hasa
nm inşa ettirdiği Hasan Padişah 
Mescidinin minarelerinden sala ses
leri yükseliyordu. Ve bu sala sesle
r inin arasında tellalların, halkı bü
yük bir merasime davet ettiği işitili 
yordu. 

Erkek, kadın: çocuk, ihtiyar; bü
tün halk, büyük bir telaş ile saray 
meydanına akıyor .. Daha on gün ev 
veline kadar, Akkoyunlu hükümdar 
larmm hassa askerleri tarafından 
sımsıkı bir şekilde muhafaza edilir. 
ken. şimdi etrafına Şah lsmailin kı
zıl külahlı atlılarından nöbetçiler 
dizilmiş olan bu sarayın karşısın
da: bir insan mahşeri kaynıyordu. 

Halkın gözleri. saray kapısından 
ayrılmıyordu. Bütün çehrelerde bü
yük bir sabırsızlık görünüyordu. 

Vakit vakit sarayın kapısından 
kızıl külahlı bir süvari ok gibi fırlı
yor .. Saray ile Hasan Padişah ~es
cidi arasında geniş bir yol teşkil e
den kızıl külahlı atlılar arasından 
yıldırım sttratiyle g~çip gidiyordu .. 
Saraydan mescide emirler götürü
yordu. 

Saray meydanında ve camiye ka
dar devam eden yollarda biriken 
halk; her süvariyi görüşte, birden 
bire dalgalanıyor.. Herkes ayakla
rının uçlarına basarak boyunlarını 
ileri uzatıyor .. Gözler, saraydan ta
rafa çevriliyor.. Bir anda binlerce 
heyecanlı insanın ağzından çıkan: 

- Geliyor!. 
Sesleri bir homurtu dalgası ha'.. 

linde sürüklenip gidiyordu ... Halbu 
ki, vakit vakit sarayın kapısından 

Çarşamba günU başlıyan yağmur 
memleketin birçok yerlerine de yağ
mış, bağcıların, bahçivanlarııı yüzünü 

1 
güldürmüştür. Bazı mmtakalarda 
yağış sert ve dolu ile karışık düşmüş 
ve mahsulata zarar vermiştir.Çorlıu, 
Yalova, Bursa, Çanakkale, Bilecik, 
Zonguldak mıntakalarile Şile kazası 
ve İstanbulun hemen her semtine bol 
yağmıştır. Kuraklıktan dikilemiyen 
kışlık sebzelerin dikilmesine başlan
mıştır. İstanbul bahçelerile Büyükde
re meyva fidanlığa 45 - 70 milimetre 
yağmur yağmıştır. Diyarbekir ve Ur. 
fada sıcaklık derecesi 38 dir. 

Dün gelen buğdaylar 

Dün şehıimize on iki vagon buğ
day, iki vagon arpa ve bir vagon çav 
dar gelmiştir. Piyasada hiçbir deği -
şiklik yoktur. Yumuşak buğdaylar 

5,15 - 6,05, sert buğdaylar 5,15-5,20 

kuruştur. Arpa fiyatları aynidir. Çav 
dar 4,20 kuruşa satılmıştır. 

Vilayet hudutları içindeki köylerde tavukçuluğu ileri götürmeli 
ve yumurta geli~ini artırmak için çalıtdmaktadır. Ziraat müdür 
lüğü, Şi eye bin damızlık yumurta dağrtmıfbr. Bu hafta içinde de 
Şileye 600, Eyüp kazasında Petnehora 200, Beykoza 150, Kartala 
150 damızlık Rod ve Legorn cinalerinden piliçler dağıtılmıtbr. 
Bu piliçler her köye toplu bir halde 1 

verilmektedir. Bu suretle tedricen 'Borsadak·ı 
köylerin bozuk kanlı tavukları yeri-
ne cins tavuk geçmiş olacaktır. Ta-

vuklarda görülen plörtiz sarı hastalı Mu a m e I e I er 
ğınm tamamen önüne geçilmiştir. Da 
mızlık piliçlerde hiçbir hastalık eseri 
görülmemiştir. Verilen malumata na DUn borsamızda UnitUrk 14,90 11· 
zaran, İstanbul vilayetinin yumurta radan açılmış, l4,72 liraya kadar düf 
hasılatı üç senedenberi yavaş yavaş 
artımıştır. 1937 senesinde 1934 yılma tükten sonra 14,75 lirada kapan-
nazaran hasılat bir buçuk misline yak anıştır. Paristen gelen telgraflarda 
!aşmıştır. Yapılan tecrübeler lstan- Ünitürk açış 270 ve kapanış 272 
bul mıntakası için en verimli cinsle- frank gösterilmiştir. Merkez Bankası 
rin Legorn ve Rod cinsleri olduğunu hisseleri 92, Aslan çimentosu 13,05, 
göstermiştir. Anadolu tahvilleri 40,70, Mümessiller 
iyi üzüm yetİftirenlerP. mükafat 38,50, hisseler 24,30 liradır. Ergani 

bir ok gibi fırlıyan bu kızıl kUlahh 
süvvariler geçip gittikten sonra, 
sarayda yine derin bir sUk\in başlı
yor .. Halkın sabırsızlığı, arttıkça. 
artıyordu. 

Halk, bu kadar sabırsızlanmakta 
haksız değildi. Çünkü; beş on gün 

zarfında, hakkında söylenen efsa
nevi sözlerle (harikulade bir insan) 
derecesine çıkanlan (Yeni Şah) 1 

bir an evvel görmek istemekteler
di. 

İstanbul Ziraat odası, vilayet bağ- hisseleri 95 ve Sivas - Erzurum his
cılığmın inkişafı için bu sene en iyi seleri de 97,15 lira.da durmuştur. 

yapağı liyı:ıtları bağ ve üzüm yetiştirenlere nakdi mü Şark şimendifer hisse senetleri he
kafat vermeyi kararlaştırmıştır. o ... nüz piyasaya çıkmamıştır. Bir ister-

Yapa.ğı alıcıları Ana.doludan gelen dadan üç kişilik bir tetkik heyeti se- lin 132,79 franktır. Merkez Bankası 
mallan günü gününe mübayaa et - çilmiştir. Bu heyet bütün kazalarda bir İngiliz lirasına 630 kuruş kıymet 
mektedirler. Dün Anadolu yapağı- bağlan dolaşarak üzüm cinslerine tesbit etmiştir. 
la.nn 58 ve Çanakkaleden gelen mal- 'göre bağlan derecelere ayıracak ve ,.._ •• --..-.ı~ 
ıar da 63,30 kuruşa kadar satılmıştır. odaya birer raporla bildirecektir. Bu 

raporlar üzerine oda para mUkifatı ZAHİRE 
BORSASI 

Bu yeni Şah, (Şah Ismail) di. Vapurlara girecek arentalar 
Şah Ismail, (Nahcivan) önünde; 

kahir bir darbe ile son Akkoyunlu Ecnebi vapurlarına girebilecek a -
hükümdarı Elvend Mirzayı kaçır- centelerin tesbiti için liınan idaresin
dıktan sonra, doğruca gelmiş .. Ak- de dün bir koonisyon toplanmıştır. 
koyunlu hük\imetinin saltanat mer- Komisyon, acentelerin vaziyetlerini 
kezi olan Tebrize girmiş.. Sultan- tesbit ~tj.ı;. Bu Cumartesi vali ve
lara mahsus olan sarayı işgal ede- kili~in reisliği altında toplanacak ko
rek 9DP, .Yerlean:ı!m. c-~~-~\ferot-~~,ı btttrecektlr. 

O gece sarayda, büyük bir içtima 
akted.ilmişti. Bu içtimaa riyayset e
den, (Emir 'Şemsettin Zekeıiya) 
nın teklifi üzerine, Erdebll tekkesi 
~yhi (Şah lsmail) in; - şu anda 
sahipsiz bulunan - Akkoyunlu sal
tanatının tahtına geçirilmesine ka 
rar vermişti. 

(Arkası var) 

Ser•i komitesi 
Yerli Mallar Sergi komitesi bugün 

toplanarak daimi sergi yeri hakkın
da görüşmeler yapacaktır. Komite, 
sergi yeri için muhtelif fikirleri toph
yarak iktisat Vekilimize bildirecek
tir. 

Pathcan Hastalara Dokunur mu? 
Patlıcan bizim milli sebzemlzdtr 

denilse mübaliğ& edilmiş olmaz 
sanının. Onu bizim kadar çok yi
yen başka bir millet bubınmM& 
gerektir. Meşhur "iftar" manzume 
sinde bile:~ 

Kırk yemeğe müstalttlr paltıcan, 
Pek severim, kurban olsun i.na 

can! 
Beytiyle pathcanı kendi canm

daa daha tatb tutmuştur. 
Bununla beraber, perhiz yemek-

' leri arasmda patbcanm pek te şe. 
reru bir mevkii yoktur. o tatsız 
ve tuzsuz kabak hastalara tavsiye 
edildiği halde pathcan hi(bir va
kit hasta yiyeceği sayılmaz. 

Patbcanm hastalara yedirilme
mesine sebep rahmetli lbnl Sina
llHl bir haksızlığı olmuştur. Bu bü
yük hekim, kendinden önce gelen, 
yine büyük bir hekim Razinln sözü 
ne inanarak pathcanı blrtakmı de
ri hastabklarma, basur memeleri
ne, göz hastalıklanna, bunlarda.o 
başka da kansere, miskin illetbıe, 
sar'a illetine sebep olmakla itham 
etmiştl Daha sonra, yine tamn
mış bir hekim olan, Masuye path
caa dostu olduğundan patbcana ye 
Diden itibar vermek lçln onun baş
landıktan sonra kızartmasını icat 
etmişti. 

Fakat büyük adamlann lyillkle
ri gibi haksızlıklan da devamJı ol
duğundan pathcaa höyük Ttirk be. 
kiminin ona verdiği ltibarsızlıktan 
kurtulamamıştır. Bir vakit Avrupa 
blar patlıcana "atk elması" admı 

verdikleri halde hekimler onu per
hiz listelerine almamışlar, yalnn 
patbcan li.pa.c;mı ya:a·an kapat
mak için kuIWınuşlardı. 

Pathcanm hazml güç diye adı 
çııkmasma sebep te kendisi değil, 

çok yağ içmeye müstait olmasıdır. 
Patbcamn terkibinde yüzde 90 su
dan sonra. S,15 azotlu madde De 
yiizde yanından daha az yağb mad 
de, 4,42 şekerli ve 1,90 tuzlu mad
deden başka Jıume dokunacak bir 
§eY yoktur. Oaun için dilim dilim 
kesildikten sonra biraz zeytinyağı 

sürillerek bııkara üzerinde pL,lrlllr
se, hazmı pek kolay, midesi bozuk 
olaııılara, karaciğerleri iyi işlemi-

1 
yenlere, böbrek hastalanna, şeker , 
hastalanna bile uygun bir yemek ı 
olur. Bol zeytinyağı içerislpde kı- : 
zarttlmış patbcaom - yağdan do- ! 
layı hazml biraz güç olsa da mi- , 
deleri pek ziyade bozuk olmıyanlar l 
bele şeker hastalan onu pekili yi ' 
yebilirler. ! 

lmamba),ldıyı bUe, hazml pek 
bozuk obnıyanlaniı, hatta karaci-

ı 
ğerleri yolunda lşlemlyenlerin, böb 
rek hastalannm, damarlanndaki 
tansiyon yüksek olanlann, şeker 
bastalannm yememeleri için bir se 
hep yoktur •• Yalnız yağınm çoklu
ğundan dolayı şişmaıılara, ıttpbeslz. I 
tavsiye edilemez. 

Patbcan dolmasma gelince. •• Per ı 

biz yemekleri Jdtabıada yeri yok- : 
tur. Fakat siz de o talr gibi, cam
nm ona kurban etmlye razı ohırsa
nız ondan da yiyeblllnbılz. 

dağıtacaktır. , 

BORSA 
5 Ağustos Perşembe 

PARALAR 

sterlin 626,- 631,-
126,-
100,-
115,-

Dolar 123,-
Fransız Fr. 90,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80,- 84,-

23,-Drahmi 18,50 
lsviçre Fr. 570,- 580,-

23,-
70,-
84,-
23,-
31,-
23,-
25,-
14,-
52,-
32,-

Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin A vusturya21.-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron lsveQ 30,-
Altm 1049,- 1050,-

257,-Banknot 256,-
Ç EK L~R 

Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

630,- 1630,-
0, 7901 0,7895 

21,0775 21,08 
15,0238 15,0238 
4,6960 4,6954 

86,7460 86,7460 
3,4412 3,4412 

63,4920 63,4920 
1,4325 1,4320 

22,6380 22,6380 
4,1857 4,1857 

13,73 13,73 
1,9642 1,9642 
4,1810 4,1810 
3,9920 3,9920 

106,6666 106,6666 
34,2857 34,2857 

2,7268 2,7268 
20,40 20,40 
3,0787 3,0787 

J 

5 - 8 - 937 

FiYATLAR 

en o 

Yutan 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Buğday kızılca 
Arpa çuvallı 
Arpa dökme 

5 35 
5 20 
6 2}/ı 
4 29 

K. P. 

6 5 

6 3 

4 20 
4 25 
5 5 
9 25 

Çavdar 
Mısır san 
Kuşyemi 
Tiftik mal 

4 10 
4 20 
4 38 
9 20 

Yapak Anadol 
Yapak Çanakkale 

122 20 
56-

63,30 
Keçi kılı 

Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Ke~k 
Un 
Yulaf 
Kuşyemi 
Tiftik 
Yapak 
Pamuk yağı 

52 -
GELEN 

GiDEN 

58-

509 Ton 
15 H 

25 " 
15 " 
60 •• 
31 •• 
34 •• 
16 .. 
45 .. 
22 J~l 

Kuşyemi 4 % Ton 
DIŞ FiYATLAR 

Buğday : Liverpul 
Buğday : Şikago 
Buğday : Vinipek 
Arpa : Anvers 
Mısır : Londra 

6,02 
5,28 
5,86 
5,10 
3,78 

YENi NEŞRIY Af 

Yaz yağmuru 
Mehmet Şükrü Erden, bu isim al

tında topla!iığı şürlerini kitap halin
de neşretmiştir. 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
4. cü k.eıfde 11 Ağustos 937 dedir. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır ... 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeler

le (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• 
DiKKAT: 

Bilet alan berkeı 7 / Ağuıtoı/937 günü akfAJDına kadar bi
letini deiittirmit bulunmalıdır. 

Bu tarihten ıonra bilet üzerindeki hakkı ıakrt o1ur-
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PARIS SERGiSiNDE 1 
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Pavıy arı 
z rla mış 

Paris, 29 Temmuz: 

G eçen mektubumda Pariste 
, Mayıs 24 denberi açılmış, 
fakat henüz ikmal edilmemiş olan 
dünya sanat sergisinden ve onun 
en mUhim iki paviyonu olan Rus -
~Alman binasından bahsetmiştim. 

Bugünkü 1 yazımı da lngiliz - ltal
ya - Belçika • Danimarka paviyon
larına tahsis ediyorum. 

Paris sergisinin en göze çarpan 
bir köşesi de lngiliz paviyonudur. 

Rus - Alman paviyonlan geçilin
ce Sen Uzerine atılmış köprülerden 
birinin ayırdığı ikinci kısmın başın
da sağda Ingiliz, solda Belçika pa
viyonlan köprü başını bekliyen iki 
nöbetçi gibidir. lngiliz paviyonu 
hariçten bakılınca cidden güzel ve 
nsnn sergi binasına yakışacak bir 
şekildedir. lçine girilince, ne Al
man paviyonundaki ihtişam, ne de 
Rus paviyonundaki inkılap ruh ve 
.manası yoktur. lngilizler bundan 
bilistifade kendi mallannı, kendi eş 
yalarını propagandaya koyulmuş
lardır. lngiliz altın ve gümüş işle
me sanatlerinden dokumacılığa ka
dar her şekil göze çarpıyor. Bilhas
sa nefis Ingiliz kumaşları, lngiliz 
deri eşyası ... 

Sergide Bel~ika paviyonunun dış manzaraşı 
~~ ~ -'"" .1 .1 "'"" ı~ o evletin küçüklüğüne rağmen 

Y Z eserlerinin büyüklüğü, dün-
A AN ; yanın en ufak bir parçasında, fa. 

S ·ı N f' ~ kat büyük devletlerin bile gıpta e-
~ a m 1 1 a iZ ~ deceği bir refah, bir ümran, bir ol-
'"-1"'1>.~ ..... ~.",,'"~ gunluk gösteren Danimarka pavi

yonu, Sovyet paviyonu sırasında. 
• dır. Ehemmiyet verilmeden, gelişi 

Sonra muhtelif spor aletlerinin 
teşhirine ayırdıkları kısım da zen
gindir. Dekorasyon noktasından gü 
zel ve itinalı hazırlanmış sayılan 

lngiliz paviyonunda dominyonlart 
alakadar eden kısımlar ayrıca gös
terilmiştir. Diğer taraftan Ingilte
rede yapılacak turizm için zengin 
kaynaklar gösterı1miştir. Birçok ln 
giliz şehirlerinin fotoğrafileri büyü 
tUlmüş, Ingiliz, deniz, kara yolları, 
renkli ışıklarla, elektrik tesisatile 
göze çarpacak şekilde ortaya kon
muştur. 

,, 

• güzel girilip, hayret ve takdirle çı
kılan bir paviyon. Orada Danimar
kanm, bu yalnız sulbü gaye edin
miş, insaniyete daima sevmeyi ve 
çalışmayı telkin etmiş memleketin 
en gUzel köşeleri, resimler, kabart
ma şekillerle canlı bir tarzda göste
rildiği gibi Danimarkanın hiç te is
tihfaf edilemiyecek muazzam sana-
yii, demir, çelik mamulfı.tı, bilhas-

B u paviyonun ikinci katında 
ipekli, ylinlU, pamuklu ku

maşları, kadın tuyaletıeri, Kanada, 
lrlandaya has eşya, bunların yapı
lış şekilleri, meşhur Ingiliz fabri
lcaları, bunların ağır sana:>i nokta· 
smdan faaliyet ve mamulatı da işa
ret olunmuştur. Belçika paviyonu 
hariçten son derece modern ve fra
pan bir paviyon olarak görülür. Kil 
çük Belçikanm adeta büyük devlet
lere meydan okuyan bir hali vardır. 
Içe.ri girilince göze yine bir azamet 
çarpar. Duvarlar baştan başa si
yah cam ve mermer taklidi, tavan 
muhteşem, etrafta nefis çiçeklerin 
bir çelenk gibi ördüğü bu büyük 
salonlarda hemen hemen hiç bir§ey 
yok gibidir. Bir paviyon ki sanki 
yalnız paviyon teşhiri için yapılmış 
tır. Duvarda birkaç tarihi olması 
muhtemel tas, birkaç tablo ... Gayet 
nefis çiçekler, saksılar, çiçek tarh
ları ... Merdivenlerden çıkıyorsunuz, 
Bclçikada yapılabilen bazı eşya çok 
sönUk, çok zavallı bir şekilde bu 
muhteşem kabuğun içinde kalıyor. 
Belçika paviyonu insana kendi ne 
kadar güzelse, sesi o kadar çirkin 
tavus ku§unu andınyor. 

B iraz daha ileride ltalyan pa
\iyonu geliyor. ltalyanlar 

antreye çok ehemmiyet vermişler. 
Paviyonun epeyce yüksek cephesi
ne (Rom üs - Romülüse süt veren 
kurt) heykeli ile işe başlamışlar ... 
Daha kapıdan girerken iddiası olan 
bir millet, iddıası olan bir rejimle 
karşılaşacağınız zehabı var. Duvar
larda yazılar, resimler ... Son dere
ce büyütülmUş fotoğraflarla İtal
yan şehirlerinin muhtE;lif köşeleri, 
gençlik teşkilatı spor... ltalyan 
donanması, Italyan ordusu ... Faşist 
hareketine ait muhtelif intibalar ... 
Ve Sinyor Musolıninin muhtelif 
pozları, nutukları, ziyaretleri ... 
Sonra Italyan müstemlekeleri .. On
lara ait manzaralar ... Bilhassa pa
viyonun bu alt kısmı Habeşistan 

meselesine çok ehemmiyet vermış. 
tir. Habeşistanın muhtelif köşele
ri, Italyanların burada killtür ba
kımından oynadığı rol de çok canlı 
gösteriliyor. Habeşler arasında ya
pılan gençlik teşkilatı, Habeşistan. 
da yapılan yeni yollar ... Tesis olu
nan muhtelif müesseseler ve her
şeyın Ustünde büyük ve iri harfler
le dünyaya ilan edilen: "ltalya 
lüalhğı ve Habeşistan Irnparator
luğu" ve saire ... 

Anlaşılıyor ki diğer devletlerin 

Fransız müstemlekatı 

paviyonlarından biri 
yanında Italyanlar daha fazla mu
vaffak olamıyacaklannı da hesap 
ederek dünya sanat sergisindeki pa 
viyonlarma yazılarile ve antre ile 
şataf atlı bir kamaştırıcılık aşıla
mak istemişler. Ben bunda çok şey 
bekleyip sukutu hayale düşen bir 
insanın, hissini duydum. 

Universite 
Kampının 3 iincü 
Devresi açıldı 

Universite kampının üçüncü dev
resine dün Harbiye yedek sübay o
kulunda başlanmıştır. Bu devreye fen 
fakültesi talebelerile, Iktısat fakülte
si, yüksek iktisat ve ticaret, yüksek 
mühendis, yüksek orman, dişçi ve ec
zacı ve kurs talebeleri iştirak etmiş. 
lerdir. Kamp 25 ağustosta bitecektir. 

Sakat ve ağır sakat raporu almış 
olan Universitelilerin de bu son kam 
pa alınmaları genel kurmay başkan
lığından tebliğ edilmiştir. 

Yüksek tahsil talebesinin 
Hizmetleri 

Yüksek mektep ve Universite ta
lebelerinin yUksek askerlik ehliyetna
mesi alabilmeleri için• takip edilmesi 
18.zımgelen ders programı hakkında 
genel kurmay başkanlığından alaka
darlara bir tamim gönderilmiştir. 

Buna göre, Istanbul ve Ankaradaki 
yUksek okul talebelerinin üniversite 
talim taburile muhtelif sınıf kıtaları 
ve okullarında takip edecekleri yük
sek ehliyetname talim ve ders prog 
ramı bir örnektir. ;yeni hazırlanan 

programlar talebelere öğretilecek ta 
Um ve derslerin anahtarlarını göster 
mektedir.. Oğretmenler ve kıta ko
mutanları bu esaslara göre yıllık te
ferrüatlı programlarını kendileri ya 
pacaklardır. llk ve ikinci yıl sonun
daki 20 şer günlük kamp için ayrıca 
program yapılmamıştır. Bu program 
lar alakadarlar tarafından o yıl için 
de gösterilenlerin tatbikatını temin 
edecek surette hazırlanacaktır. 

Yüksek ehliyetname devresine ko
nulan nazari dersler üç yıla taksim 

sa gemiciliği, ve büyük gemi tez
gahlan, muhtelif makine mamula
tı, coğrafi ve tıbbi malzeme, her 
türlü tesisatı, dünyanın muhtelif 
yerlerinde Danimarkanın münaseba 
tına ait grafikler, bizzat Danimar
kanm nakil vasıtaları, güzel orman 
ları, tarlaları, temiz ve çalışkan 
halkı, gençliği, spora ve ilme mu. 
tevazin bir yer vermiş her sınıf hal 
kı, bahtiyar lıükümdarlaı·ı, çalış
kan köylüsü, iyi annesı ve terbiyeli 
çocuklarile centilmen, çalışkan, te
miz bir memleketin bütün bir faa
liyeti karşımızda duruyor. Ne ister 
seniz var. Vagon, lokomotif, büyük 
tazyik ô.letıeri, baskılar yapan Da
nimarka, tezyinatta, güzel sanatle-

,rin muhtelif şubelerinde de o dere
ce muvaffak olmuş. Herşey burada 
mütevazin, herşey hep beraber yü
rüyor. Işte .. size Paris sergisinden 
bir film parçası daha ... 

Yersiz Şikayetler . 
Belediye, ellerindeki meyvaların im 

}>q_ edilmesinden dolayı esnaf tarafın 
dan yapılan şikayetleri yersiz bulmuş 
tur. Çünkü, halde meyva ve sebzeler 
birer birer kontrQl edilmektedir. 
Seyyar ı>.Snaftan ekserisi sattıkları 
meyvnlan manavlardan almakadır. 

lJ.anavlar daima temiz ve sağlam mal 
satmak istedikleri için ertesi güne ka 
lan mallarını ucuz fiyatla seyyar es 
nafa devretmektedirler. Zaten ça. 
buk bozulan yaş yemişler elden ele do 
!aştıkça ve küfe içinde ellendikçe bo 
zulmakta, zaman geçince de çürümek 
tedir. Belediye bunları imha ettirmi
)'e devam edecektir. 

inhisar idaresi üıüm 
Alıyor 

Izmir, 5 (Tan muhabirinden) 
inhisarlar Idaresi, Bumuva bahçe
lerinden çekirdeksiz şaraplık üzüm 
almak istemiş, çıkarılan malların ki
losuna verilen 3,5 kuruş fiyat kafi 
görülmediği için 4,5 kuruşa çıkarıl

mış ve mübayaaya başlanmıştır. 

lzmirden Londrar.a 
Gönderilen Karpuzlar 

lz.mir, 5 (Tan Muhabirinden) -
Londraya 25 günde giden bir vapur
la gönderilen karpuzlar, tecrübe ma
hiyetinde olmakla beraber, bozulma
mış, sağlam olarak teslim edilmiştir. 
lyi ambalajlarla lstanbula mal gön
derilmesine başlanmıştır. 

edilmek suretile gösterilecektir. 
Bu yeni tamime göre, bu yıl Uni

versite talim taburunun ikinci bölü
ğünde bulunan talebeler gelecek yıl 
kamp yapmıyacaklar, yalnız yıl için 
de verilecek nazari dersleri takip ede 
ceklerdir. 

:r A N 
BAŞMAKALEDEN MABAA T 

Kara 
Borsa 

(Başı 1 incide) 
Böyle sağlam bir para için gizli 

bir (Kara borsa) kurulabilmesi an
cak bir şeye delfllet edebilir: O da 
döviz hakkındaki tedbirlerden bir 
kısmının ameli ihtiyaçlara uygun ol
maması ve kifayetsiz bulunmasıdır. 

K ara borsada para tedariki ih
tiyacı, ticari icaplardan doğ

muyor. Memlekete usul dairesinde 
giren mallann bedellerinin ödenmesi
ne her tUrlU meşru kolaylıklar göste
rilmiştir. Kurulan usullere aykırı ô
lan vaziyetler azdır. Demek ki kara 
borsanın karşıladığı ihtiyaçlar her 
şeyden evvel seyahatlere ait ihtiyaç
lardır. 

Hükiimetin seyahati tahdit için 
kurduğu setler, kifayetsizdir. Mese
la pasaport harcının yüksek olması, 
ticari ve sıhhi zaruretler dolayisile 
seyahat edenler için ağır bir yüktUr. 
Fakat bir zevk seyahatine engel ol
ımağa kafi değildir. 

Sonra dı§an çıkanlara yalnız 25 li
ra vermek ve döviz için sıkı sıhhi 

kayıtlar koymak ta maksadı temin 
edememiştir. .Avdet bileti bile elinde 
olmadan yalnız 25 liraya Avrupada 
bir seyahat yapmak, öteberi almak, 
geriye dönmek imkanı var mı? Bes
belli ki 25 lira ile seyahate başlıyan 
adam, şu veya bu suretle kanunların 
haricine çrkacak, altın ve para ka
çakçılığı yapacak ... 

Neden kendimizi aldatalım da ha
kikati olduğu gibi görmiyelim? 

• §te Türk parasının yüksek 
1 kıymetine rağmen memleket

te bir kara borsa vUcut bulmasına 

sebep, ameli vaziyetlere uymıyan bu 
gibi yarım tedbirlerdir. 

Yurdumuzda bir kara borsanın 

varlık hakkı yootur. Fakat bunu taz
yik ve takip tedbirlerilc kaldırmağa 

çalışmak ta yanm bir tedbir olur. 
Kara borsayı doğuran sebepleri araş
tırarak bunları ortadan kaldırmağa 

bakmalı~. 

Dışanra se •ahatin bir döv.iz cep
hesi var. Bir de memlekette kalabi
lecek, burasının inkişafına hizmet e
decek paralarımızın nispetsiz bir su
rette harice kaçması var. Meselenin 
bu tarafını yarınki yazımızda gözden 
geçi receğiz. 

Ahmet Emin YALMAN 

İhtikara karşı 
Kati tedbir 

(Başı l incide) 
mağşuş kumaş satılıyor ve halk mu
tazamr oluyordu. İpekli sanayi~~i
zi tedenniye doğru götüren bu halin 
önüne geçmek tizere yukarda yazı
lan ipekli mamulatın asgari evsafı 
tayin ve yüzde yüz halis ipekten ku
maşları suni ve ıkanşık ipekten tef
rik etmek üzere hazırlanan nizam
name Devlet Şurasından ge<;miş ve 
Heyeti Vekile kararına iktiran et
miş bulunmaktadır. 

Bu nizamname ile bir taraftan 
nevileri yukarıda yazılı kumaşların 
asgari evsafı tespit edilerek kalite 
bozukluğunun önüne geçilmiş bu
lummaktadır. Diğer taraftan ipekli 
namı altında satılan kumaşlar üçe 
ayrılarak yüzde yüz tabii ipekten o
lanlara 'ipek,, yüzde yüz suni ipekten 
olanlara "suni ipek,, ve karışık olan 
lara "«arışık ipek,, ibaresinin kumn.ş 
kenarlarına açık bir surette damga
lanması mecburi kılınarak halkın a
lacağı eşyanın mahiyetini kolaylık
la tayin edebilmesi temin edilmiştir. 

Bundan başka nizamname ile ipek 
li kumaş imal eden mUesseselerin fir 
ma ve rumuzlannın kumaşlara va -
zedilmesi mUkellefiyeti de konulmuş 
tur. Bununla da malın hangi fabri
kadan çıktığının tespiti imkanı elde 
edilmiş bulunmaktadır. 

Nihayet nizamnade tespit edilen 
vasıflara göre memleket dahilinde 
imal edilecek kumaşları halen mev
cut memlekette imal edilmiş stok
lardan ayırmak için bu stokların üç 
ay zarfında Ticaret Odaları veya bu
lunmıyan yerlerde belediyeler tara
fından kurşunla damgalanmasını em 
retmektedir. Bu kurşun damga müş
teriye satın aldığı malın nizamname
nin neşrinden evvel imal edildiğini 

göstererek kumaşın mahiyetinin 
meçhul olduğunu anlatacaktır. 

Tokyoya 
Nota Verildi 

(Başı 1 incide) 
kişaf etmektedir. Bir habere göre, 
Japonlar Pekin garbindeki Çln mev
kiierini yirmi dört saat bombardı

man etmiş oldukları halde bu mevki
leri sarsamamış bulunuyorlar.Nankin 
hükümeti şefi Mareşal Çang - Kay -
Şek, beyanatta bulunarak, Çinin mül
ki tamamiyetini ve hakimiyetini so
nuna kadar müdafaa edeceğini bir ke 
re daha söylemiştir. 

iyilik alameti olmıyan 
bir durgunluk lzmir Fuarı için 

Beyannameler 

Dağıtıldı 

Bugün Çinliler ile Japonlar ara
sında hiçbir çarpışma kaydolunma
mıştır. Fakat iki tarafın da her ih -
timale karşı tedbir aldığı anlaşılıyor. 
Bu durgunluk bir iyileşme alameti 

6.8-937 ~ 

Güniin programı - lstnnbtıl 
Oğle Se~riyatı : ·1tis! 

Saat 12,30 Plfıkla Tiirk nı~Sl !"~ 
12,50 Havadis, 13,5 Muhtelıf P 
neşriyatı, 14 SON. 

Aktiıım Nesriyatı : .lt;sJ. 
Saat 18,30 Plfı.kla dans Illt~~i)' t 

1 !l Radyo fonik komedi ( 0 l} kız) 20 Fasıl saz heyeti 20.3 c:o'°· 
mer Rıza tarafından arap9ıı (Sa.at 
!ev 20,45 Fasıl saz heyeti ·a.~ 
ayarı) 21,15 Orkestra 22.l~ :Jn • 
ve borsa haberleri ve ertesı ,, r ~ 
programı, 22,30 Plfıkla sol0315o~· 
nera ve onrıret parçaları, 2 

SENFONiLER f sen. 
22,25 Prag kısa dalgası: 

0 
!'$' 

ni (Dvorak sol • Majör) 223 fo" l 
ris P. T. T., Grenoble: Sen 

8 
fi· 

konser. 23,20 Viyana: Londr 
lharmonisi (Plakla). 

Gimün progmm özii 

HAFiF KONSERLEU p9· 
7 ,l O Berlin kısa dalgası: p~cz.1 ~ 

ler musiki (kısmen pplakl~). ~ıs' 
konserin devamı. 9.20 Pa;.ıs ltpJ 
dalgası: Plak. 9,30 Berıın ·ıtiSl
dalgası: Karışık halk nıuf sJ<e' 
10,15 Bcrlin kısa dalgası: eıef!. 
marşlan, şarkıları, eğlene 15' 
11,5 Paris kısa dalgası:• Plak;J<e(' 
13: Keza, 13 Bükreş: Salon ° 'fi 
trası. 13 Berlin kısa dalgası:5 ıe'· lenceli konser. (Devamı 14,1~011st' 
14,15 Paris kısa dalgası: ~1:....~ nakli. 15,15 Berlin kısa da !i~ 
Hafif musiki. 16,20 Romıı 1s.~ 
dalgası: Karı§ık program.k sttt' 
Romen kısa dalgası: Or estr'' 
şarkı. 19,03 BUkreş: OrkC ıxı'~ 
19,20 Var§ova: Paul Abrabll Ç,· 
şarkılı plfıklan. 19 30 Peşte: M~ 
gan musikisi. 21.05 Viyana: alg" 
musikisi. 21,30 Berlin kısa ıa,1 
sı: Eğlenceli konser. 22.15 ı:;et' 
zig: Eğlenceli musiki. 22,15 ve" 
lin kısa dalgası: "SternşnuPP2z '~ isimli şen tablolu program· ~ 
Roma: Varvete. 23.05 Prng 
dalg-ası: Hafif musiki. 

OPERALAR, OPERETJ,ER •jcO' 
19,45 Berlin kısa dalgası: Jll ,-o~ 

lai'nin "Die lustigcn Weiber ~ 
Windsor., isimli fantastik 0 J'llc· 
komik. 21,20 Bükrcş: Plakla. 2ı.'' 
cininin La Boheme,. operası. 111ıJ.S1' Prag kısa dalgası: Operet 
kisi. 

ODA !UUSIKISI e~ 
21 Varşova: Şarkılı ()d!<tI11~\l' 

23.20 Miliino, Florans: 11 

sikisi. 
RESiTALLER ı 

12 Berlin kısa dalgası: ~ 
Schbert'in şarkılarından. 11r1'1' 
Roma kısa dalgası: Italyıın İgıısı: 
lan. 16,30 Berlin kısa dıı. ş11rı:t 
Halk şarkıları. 18,30 Peşte:, i fi' 
resitali fBizet, Mozart, BeJl1~1j 111'1 
Jibes). 20 Varşova: Leh şa.~1)-ııı:~ 
22,05 Prag kısa dalgası: tJlu~· 
resitali. 22,40 Petşe: Harpa sitsl~ 
kisi. 23 Varşova: Şarkı re 

OANS lUUSIKISI 1ııtl• 
22 Varşova (Milli da.n5 

23.50: L{ıypzig. 
~IUllTEI. .. IF j.r&P'. 

19.30 Roma kısa dalg~~h pPf0$ 
ça, Rumca musikili ve sb ~ 
raın. s ili 

(Haftalık railyo proğrtılt11 

lzmir, 5 (A.A.) - Enternasyonal 
lzmir Fuarının açılacağı gün yaklaş
tığı cihetle Izmir belediyesi bugün 
halka beyannameler dağıttı. Bu be
yannamelerde deniliyor ki, Fuar Cüm 
huriyet hükümetimizin Izrnirde vü
cude getirdiği çok güzel ve faydalı 
müesseselerden biridir. Bütün mem
leket jçin olduğu kadar lzmirde de 
iktısadi ve içtimai birçok istifadeler 
temin eden Enternasyonal lzmir Fu 
arını içte ve dışta iyi tanıtmak hepi
mize borçtur. 

değildir. Nankin hükumeti, Japonla
rın Şimali Çini terkettikleri ve bu 
mıntakada Çin idari hakimiyetine 
saygı göstermeleri şartile vaziyeti 
müzakereye hazırdır. 

sayfadadır) ~ 

·· eri0 
yu, Ankuang, Hwaihsicn . UZ ııef 
icra edilmiştir. Bu şehirler~ 

Uzüm 
ihracatı 

lzmir, 5 (Tan muhabirinden) 
Uzüm Kurumu tarafından Selanik 

tarikile Londl'aya pazar günü 40 ton, 
perşembe günU 150 ton, 22 ağustosta 

400 ton ve otarihtensonra da iki kere 
daha dört yüzer ton üzüm yükleni
lecektir. 

Tokyodan gelen bir habere göre, 
Japon tayyareleri keşif uçuşlarında 
Kalgan - Pekin demiryolu boyunca 
Çin kıtalarınm ehemmiyetli hareket
lerde bulunduğunu görmüş ve ayn -
ca Kalgan'ın 100 kilometre kadar 
§arkında iki zırhli trel'i bombardı
man etmişlerdir. 

J aponyanın resmi tebliği 

Tokyo, 5 (A.A.) - Tebliğ: 
4 ağustos günü askeri harekAt 

sahnesinde vaziyette değişiklik olma 
mıştır. 

3 ağustosta Japon tayyareleri, 
N'ankow'a doğru ilerlemekte olan 84. 
üncü Çin fırkasını bombardıman et
mişler ve bu fırknyı ağır zayiata uğ
ratmışlardır. 

3 ağustostanberi Hankow'da Çin
liler Japon kolonisine pirinç ve tuz 
.satmaktan imtina etmektedirler. Mer 
kezi orduların bir buçuk fırkası, im-
tiyazlı Japon mıntakasını ihata et -

Çukurovada 
" miştir. Bu yüzde.n Hankow'da vazi

yet vehamet kespetmiştir. 

Eti Türklerinin 

Kültür Sef erberliiji 

Çinin tebliği 
. .._.. 

Nankin, 5 tA.A.) - Central News 
Çin ajansı bildiriyor: 
Japonların Lianghisang'da yapmı§ 

Adana, 5 (Tan muhabirinden) - oldukları hücum defeclilmiştir. Hü
Çukurovanın Eti Türkleri (Alevi cuma iştirak etmiş olan beş Japon 

Türkleri) nin kültür seferberliğine 

başlandı. Köy ve. 'ehirlerde yüzden 
fazla mektep inşa edilmekte ve 400 

muallim vazifelendirllmektedir. 
Hars komitesi bugün bir toplantı 

yaptı, bu işler etrafında görilştü. 

tayyaresindcn biri düşürülmüş ve bir 
zırhlı Japon otomobili zaptedilmiştir. 
Japonlar, muhtelif dahili şehirler Ü· 

zerinde tayyarelerle her gün istikşaf 
uçuştan yapmaktadırlar. Bu uçuşla
rın sekizi dün Haichow üzerinde di
ğerleri de Chengcow, Taokov, Yang-

de Honan'ın şimalinde kaindır 

Japon zayiatı . 11jsıı' 
Tokyo, 5 (A.A.) - Domel 

sından: f>' 
Harbiye nezareti, Japonytı.Il~~ ~ 

yjatı yekununun 3 ağustostıı.iJdirll1tJ 
şiye baliğ olmuş olduğunu b , r 
tedir. tet'l 

Harbiye nezaretine gelen. bl~ rfif 
re göre Nanyuan'da 2.500 Çill 
tul dUşmüştur. 

Tekzip ediliyor budi1 
Moskova, 5 (A.A.) Havas 

yor· '1.-ef 
. 50\; Ai 

Sovyet ve Çin membaiarı. eııeı· 
lerin Uzak Şark kumandanı gşcıı'!t 
Blucherin mareşal Çang-J{e.Y· alt~ 
askeri ve ticari bir anla§~a )111 
memur edildiği hakkındakı şıı eıctt' 
hiçbir esası olmadığını bildirıtl 
dirler. si ~ 

Çinin Moskova bUyilk e~esl il~ 
Çin - Sovyet ticaret muah rfI1 
için cereyan eden müzakerele ~ 
acnedir sUrUklendiğini ve h~I~ 5af 
yeg~ne meşgale ve endişesı.n l<ııfl' 

A o o • çıı1e .J~ yet efkarı umumıyesmın vt> 
ısutı• olan sempatisi ne olursa 0 ııı" 

rıdan hiçbir yardım oımak~ızJJl 
dafaası olduğunu bildirmiştır. 

d"l'yor 
Çine para temin e ~ ' ynı ."'·, 

Londrada, Çin hUkümeuue if1İ b
1 

yon dolarlık bir istikrnZ tej8p0ıı) 
hazırlıklar yapılmaktadır. pııt'~ 
hükümeti Çinde sarfedilecck ıııe# 
çin yeni kaynaklar bulmakla 
dür. 



1 
~~~L=se=v=e=O~rt=a=M~ek=-~~~~-TAN 
teplere Ücertle öğretmen 
aranıyor 

1
- lst 

Bu anbulda Askeıi Liselere: Fizik, Riyaziye 
Rı;;:k Askeri Lisı~sine: Edebiyat, Riyazıye, Almanca 
Erıi ale askeri san'at lisesine: Edebiyat, Coğrafya, Riyaziye 
ınus~~~ Askeri orta okulu!1a: Türkçe, tarih gurubu, Fransızca, 

Konya g d'kl' Alık e 1 ı hazırlama orta okuluna: Tarih gurubu 
öğr:;a ~dikli hazırlama orta okuluna: Türkçe, Riyaziye, Almanca 

2 - lst ~e~ alınacaktır. 
şa~~ilerın ~ise ve orta mektep öğretmen ehliyetini haiz olmaları 
ve r. Ehlıyet; Universite mezunu olmak, Universitede imtihan ta::k ~li~et almak, Kültür Bakanlığı kararile öğre\menliği. 

~ _ Ista cdılmış olmaktan ibarettir. 
içi nbul, Bursa, San'at Liselerine birinci maddede yazılı dersler 

10~ ~08, 126, orta ve gedikli orta mekteplere aid dersleri için 98, 
~ - lst k ı:aya kadar ücret verilecektir. 

la e lı olanlar; dilekçelerine aşağıda sıra ile yazılmış evrakı bağ
ti:.~-~ak, ~karada Milli Müdafaa Vekaleti A&keri Liseler Müfet

gıne gondermelidirler. 
1 - Tasdikli ve fotoğraflı fiş 
2 - Yüksek tahsil şahadetname, tasdikname benzeri veya 

3 
ehliyetname tasdikli benzeri. 

- NUf us tezkeresi tasdikli sureti. 
4 - Askerlik durumu hakkında vesika 

1 _ 4 M 5 - Hüsnü hal varakası. 
gun addede yazılı evrakla müfettişliğe müracaat edip durumu uy

olanJardan bilahara şu vesikalar istenece«tir. 
1 - Tam teşkilli Askeri hastahanelerden alınacak sağlfi< 

raporu 
2 _: Noterlİkçe tanzim edilecek taahhüt senedi. Orneği Mü-

8 - lst k . fettişlikten verilecektir. 
ka; lılerden yazılı şartlan haiz olanlar 15 Ağustos 1937 gününe 

'l - DU aw~ ınU~acaat etmelidirler. 
egı Yenne getirilemeyenler bir hak iddia edemezler. (3949) 

Mernurluk Müsabakası imtihanı 
'Sa i. C. Ziraat Bankasından : 

4lh.~~arnızı ~'i~ n merkez, şube ve ajanları için LUZUMU KADAR MEMUR 
llUsabak UZE~E müsabaka imtihanı açılmıştır. 

ıs den aşa ~Ya rırebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve ya~ı 
<~u Y&Ştgı 30 d~n yukarı olmamak şarttır. 

'1Urluk an llJagı olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından evvel 
ı Orta ıne::Ifına geçemezler). 
dıı bir Ben P ınezunJarı için altı ay, lise ve yüksek mektep mezunları 
ıunı&rnıa ~ devam edecek olan stai müddeti zarfında orta mektep me
:eıuniar.uıa •8;~. ticaret mektebi mezunlarına 40, lise ve ticaret lisesi 
''ki ınuvaffak ' YUksek mektep mezunlanna 100 liraya kadar ve imtihan
l>i derec d ıyet derecesiyle mütenasip surette ücret verilecektir. 

~aınak ~ e Y~bancı dili bilenlerin ücretleri emsalinden on liradan az 
Staj devr ~e .Yilksek tutulur. 
~i lirad esını takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar, 
-c:.l\A.Ul)E a; aşağı olmamak kaydiyle yüzde yirmi nisbetinde zamla 
ı., lıliisabaka iAB·I DA1MI KADROYA alınırlar. 
""'eııir, Bu rntıhanlarına Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydın, Ba
~. trzin rsa, Çanakkale, Diyarbekir, Denizli, Edirne, Edremit, Erzu
~l'aer1· ,.,.can, Eskişehir, G. Ayıntap, Istanbul, Izmir, Kastamonu, Kars 
" • .n.on ' lak, Od . Ya, Kütahya, Giresun Malatya, Maraş, Samsun, Ordu, :;ktep v:rnış, S~vas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, şubelerimizde orta 

ktep ın Orta tıcaret mezunları için 19 ve 20 ağustos ve lise ve yüksek 
(.\nka~ZUnları için 23 ve 24 ağustosta saat dokuzda başlanacaktır. 
~.) ve hltanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunları alınnuya-

l«" 
~ ::~kaY_a gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve neler?en inıti
~aın ~cağı Yllkanda isimleri yazılı şubelerimizden elde edılebllecek 

1.. . .e erde görlllebT 
il ""teklilert ı ır. 
'lA. l(~dUrıu~ lntlaabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki b~n~a .~~be
~1937 ne ve Ankarada Bankanın personel işleri Müdurluğilnfı 

tarihine kadar müracaat etmeleri lizıındır. (4673) 

&..ıet h•tryeOın " llnuııları "''lıııt U. idam; lliılırı 
Ilı.ıha 
~t gaı~~n bedelleri (19979,04) lira olan muhtelif cins ve eb'atta 14990 
e .\nka IUıe saç 17. 9. 1937 Cuma gUnil saat 15,30 da kapalı zarf usuıu 

11 
l:lu ite ra.~a idare binasında satın alınacaktır. 

~llllı.n ta~e~ ~stey~nlerin (1498,43) liralık muvakkat ~~rninat ile ka-
1_7_1 ettıği vesıkalan, Resmi gazetenin 7. 5. 1936 gun ve 3297 ve

~da· 9~7 T. ve 3645 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimat
koın:resınde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kaw 

~- llYon R . l'W• 
~!'tnaıneı eıs ıgıne vermeleri lazımdır. . 
~a 'l' er parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar-
' eseııum ve sevk §efliğinden dağıtılmaktadır. (4807) 

---!$ebeke · • • • 
~t bUe~~n ~~zı ~ühim istasyonları tarafından satılmakta olan halk tiw 
"41ladtğı Ui.erının ış'arı ahire kadar Sirkeci - Edirne arasında muteber 
~ n olunur. (2559) 

Si 
Qıh!~saı Bilgiler Okulu Direktörlüğünden: 

!la~-...ı BUmı 
l'ıJ · "lda kaza tiuer okuluna Lise mezunlan arasında yapılacak seçme ili· 

JOO taıebe nanlardan 65 i meccani leyli ve 35 i nehari olmak üzere bu 
~.. cretı1· 1 alınacaktır 
""il eyr . 
lulld 18 ~YlflJ 1 

talebe ahnrnıyacaktır. Namzet kaydı 15 - Ağustos - 937 
htt a, lııtanbe kadar muayyen günlerde Ankarada Siyasal Bilgiler oku-

1Sitı bu ~lda YUksek Oğretmen okulunda yapılacaktır. Fazla izaw 
0 Ullara müracaat olunması. (2240) ( 4642) 

Ankara B 1 d' . d 
~1 . e e ıyesın en : 

;~le~~~.e alınacak arazöz, Vidanj ve Süpürgeli araba vesaire için 
u

11 
der;ıllıes· ,1~erin 2-Ağustos-937 tarihine kadar Belediye Reisliğine 

9a7Ieıni)'ece~ ılan ~ilmişti. Halbuki tekliflerin bu müddet zarfında yetiş
iltıı İltıhirıe k Vakı müracaattan anlaşıldığından bu müddet 2-Eylfil-

0lı.ınUr ( adar uzatılmıştır. Teklif vereceklerin maliımu olmak üzere 
. 2564) (4956) 

~ ·-Q 

·->-·-Ln 

Yeni farzda 

Fevkalade 
Bir·Pudra 

Buldum 
Şayanı hayret yeni bir usul saye

sin.de istihzar edilen bu pudra, o ka
dar hafiftir ki havada uçar .. O dere
ce incedir ki yüzde gayrimer'i durur 
ve yüzü ince bir gUzellik tabakasile 
kaplar. Hiçbir kimse sehhar güzelli
ğinizin tabii olmadığını iddia ede
mez. Hemen bugUn yeni "havalandı
nlmış,, Tokalan pudrasını tecrübe 
ediniz. Evde veya yazıhanenizde bü
tün gUn çalışınız. Yüzünüzde hiçbir 
parlaklık eseri gözükmiyecektir. Bü
tün gece dans ediniz, teniniz daima 
taze ve sevimli kalacaktır. Teninize 
cazib ve devamlı bir güzellik vermek 
istiyorsanız yeni "havalandınlmıf:, 
Tokalon pudrasını kullanınız. 

.-DiKKAT-... 
Yavrularmı yaz haslahkla
rmdan korumak istiyen 
nnelerin nazarı dikkatine: 

Çocuklar için en iyi gıda ana 
sütüdür, fakat her hangi bir se
beple bu sütten mahrum kalan 
çocuklara verilecek en iyi ve mü
kemmel gıda Amerikada mü-· 
tehassıs doktorlar nezdinde hazır 

lanan ve memleke
timiz doktorların
ca takdir edilen: 

S. M. A. 
Markah 

Vltamlnll SUttUr, 
Fazla tafsilat isteyenlere mec
canen literatür gönderilir. Gala

ta posta kutusu 1255 
.. - Her eczanede arayınız ~ ·-... 

BE;t.ya.:r ıla.r, 
Büyük Dertten Kurtuldunuz! 
F E M 

• L Kadının idet zamanlarında kullanacağı yeni ve sıhhi 

1 . bir tuvalet "serviyeti,, dir. Hususi (FEM!L) bağı 
denilen bir bağla kullanılır. En ince ve en sıkı el-

iseler altında görünmez, çıkıntı ve biçimsizlik yapmaz. FEMlL sıhhi ve 
fenni bir şekilde hususi bir pamukla hazırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. Kam 
erhal emer. Asli kurumadığı gibi, ıslaklık cif. vermez. Gayet hafif ve yumuşak

tır, cilde yapışmaz, tahriş etmez. Bayanlar, evde yazlıkta, sporda vazifede, mek
tepte seve seve kullanacağınız FEMIL sizi çamaşır zahmetlerinden tamamile kur
tarmıştır. FEMIL ve bağlarını bir defa aybaşlarınızda kullanmak bütün dünya 
oktorlarınm bunu neden ısrarla tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. Her 
czanede, parfümöri ve büyük tuhafiye mağazalarında bulunur. 

Ismet Eczane ve Laboratuvarı Galata, Istanbul Tel. 49247: Eczaya müteallik 
her siparişi müşterilerini memnun edecek bir fekilde dikkat ve sUratle gönderir. 

EN GÜZEL 

~ 

fürkiyıl la11bıı 
lstanbul C. Müddei umumiliğinden : Ankara Belediyesinden : 

·--

• 
Istanbul Ceza ve Tevkif evleri hastalan için 31-5-938 akşamına ka-

dar satın alınacak 4300 kilo et, 4940 kilo süt, ile 17200 kAae yoğurdu 
ayn ayn açık eksiltmeye konulmuştur. Etin muhammen bedeli 1849 lira 
olup .muvakkat teminatı 138 lira 68 kuruştur. Sütün muhammen bedeli 
494 lira olup muvakkat teminatı 37 lira 5 kuruştur. Yoğurdun muham
me~ bedeli 688 lira olup muvakkat teminatı 51 lira 60 kuruştur. Etin 
eksiltmesi 23 8 937 Pazartesi n.at 14 de ve aUtUn ekailtmeai ayni 
gUnde saat 15 de ve yoğurdun eksiltmesi yine ayni günde saat 16 da Sirw 
kecide Aşir Efendi sokak 13 No. da Istanbul Adliye Levazım Dairesin
de yapılacaktır. Iatekliler şartnameyi tatil günlerinden maada her gün 
Istanbul Adliye Levazım Dairesinde görebilirler. ( 4M2) 

1 - Şehirde yapılacak muhtelif yolların in_§ası isi on bes 2'iln müddet· 
le ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keıif bedeli 315000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 16850 liradır. 

4 - Şart.namesini 790 kuruş bedel mukabilinde almak isteyenlerin her 
gün YUJ ltlerl kalemine mtiracaatlan ve ihale9 20-Ağustos-937 Cuma 
günü saat on bir buçukta Belediye Encümeninde yapılacağından o gün sa· 

at on buçuğa kadar isteklilerin teminatlarile birlikte teklif mektuplarını 
Belediye Encümenine vermeleri. (2563) (4955) 



••• 
NE "UNASEBET ! 

Elektrikli bir soğuk hava cihazı alacağınız \>akit bu ciheti düşünmezseniz: 
Gayet ehven ve cazip şartlara kapılarak yapaca§ınız 
mubayaattan bilahare nadim olacaksınız. 
Makul bir tetkikten sonra göreceksiniz ki hakiki bir 
FRIGIDAIRE'in tam manaslle maOrur sahibi olabilmek 
için vereceğiniz her kuruş mahallına masruftur. 
Soğuk hava cihazlarının en idareli olan EKOVAT sa
yesinde FRIGIDAIRE asgari cereyan sarfeder. 
Bu ekonomi yüzünden zamanla FRIGIDAIRE di~er 
marka dolaplardan çok daha ucuza mal oluyor. 

ISTANBUL - ANKARA - tZMIR 

ve bütün 
Adana - Muharrem Hilmi Remo 

Adapazarı - Kerameddin Barut 

Antalya - Ahmet Şevki Zaman ve Şsi. 

SATIE Şubelerinde 
Bursa - Marko Herman 
Diyarbekir - Misbah Münib Uras kardeşler 
Eskişehir - Hikmet Ozgür ve Hasan Tozman 
Gaziantep - Hasan Hilmi 11e AbduUah Güzel 
Giresun - lsmail Uzunkaya 

Yalnız hakiki FRIGIDAIRE ile 
verilen resmi 5 senelik temı-
nat istemeği unutmayınız. 
Buteminat bozukluk vuku
unda tekmil mekanizmanın 
meccanen tebdilini tekeffül 
eder. 

Izmit - Zihni Kaman ve şeriki 
Kayseri - Zeki Saatman 
Konya - Ali Ulvi Erandaç 
Mersin - Çankaya şirketi 
Kütnhvrı. - Mehmet Fahri 

Samsun - B. Albala ve oğlu 

Tokad - B. Albala ve oğlu - Cemal Kovalı 

Trabzon - Harunlar müessesesi 

Zonguldak - Ali RT7.a Ince Alemda roğlu 
. - . • .. ·'!'4"·. ~ .r. "" -~l . ''t'' .,··. • • ~ ~- :.,. ' . 

• 

BAŞKURT Şirketi Hayr· yeden : ---.1 *•.Ekzema ve en muannit cad varaıarından kurıu:ak için"' 

~atal Kaşık ve Bı~akları 
Avruparun en yüksek marl<ah ÇATAL KAŞIK 

,.e BIÇAKLARINDAN farksız ve hatta onlara 
faiktir, Alpakadan yapılan BAŞKURT mamulatı 
en yüksek sofralara süs verecek kadar zarif ve 
kullanışlıdır. KARARMAZ, BOZULMAZ, EGlL_ 
MEZ, KIRILMAZ, PARLAKLIGI kaybeL 
mez. Yerli Emek, yerli sermaye ve yerli işçi ile Be. 
şiktaşta iskele yanındaki fabrikadadı r. Dünyanın 
en giizel ÇATAL KAŞIK ,·e BIÇAKLARI 

YAPILJYOR. 
Balkanlarda dahi ~i olmryan 

Fnbrikamı:za Bütün mekteplileri grup halinde tet. 
kikat yapmağa davet ediyoruz. 

Orkf stra ve c~zll Tenezzüh Sefer~ 
Yarınki Cumartesi günü 71 numaralı vapur, mulad tenezzüh sefe

rini yapmak için 14,15 de köprüden kalkacaktır. 
Vapurda; Sarıyere kadar, memleketimize yeni gelen 8 artistten 

mürekkep 

LlLL Y SZEKEL Y ~~:~: "POGANY,, 
Macar orkestra takımı en Uıtif ve klasik parçaları çalacak ve Sarı. 
yerden itibaren mükemmel bir caz takımı köprüye avdet edilinciye 
kadar dans havalarını çalarak sayın yolcumuzun huzur ve safasını 
temin edecektir. 

Büfe, Lokantacı meşhur Pandeli tarafından deruhte edilmektedir. 
Köprüye avdet saat 21,15 dir. 

BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKURT ... 
Bu adı unutmayınız yabancı markada Çatal kaşık ve bı~ak \·erirlerse ~ •••••••••••••••--mıı•t••••••-. 

reddediniz \'e ısrarla 8 Aş K u R T &lamu~iltını arayınız.. Çitti ık, Süthane ve bü 

Motörl~ Tayyare Mektebi mefruşatı. 
Türk Hava Kurumu Genel merkezinden: 

1 - Ankarada yapılmakta olan Motörlü Tayyere Mektebi mefruşatı 
eksiltmesine iştirak edenlerin vesikalarındaki eksiklikler yüzünden ek
siltme (15) gün uzatılmıştır. 

2 - Eksiltme 17 Ağustos 937 salı gilnli saat on beşte Ankarada Türk 
Hava Kurumu Merkez binasında yapılacaktır. 

3 - Mefruşatın tahmini bedeli (32.643) lira, muvakkat teminat (2.448) 
liradır. 

4 - Şartnameler Ankarada Türk Hava Kurumu Merkezinden Istan-
bulda Hava Kurumu Istanbul Şubesinden (10) liraya alınacaktır. (4942) 

lstanbul P. T. T. Vilayet müdürlüğünden : 
1 - 1-8-937 tarihinde mevkii merlyete giren 3222 sayılı telsiz ka

nunu hakkında 1, 2, 3, 4 ve 5-8-:-937 tarihlerinde Cümhuriyet, Tan, Ku

run, Sonpostn ve Haber gazetelerinde neşredilen ilan, iptal edilmiştir. 

2 - Bu baptaki ikinci ilan 6-8--937 tarihinden itibaren yine ayni 

6azetelerde birer gün müddetle neşredilecektir. ( 4953) 

izmir Enternasyonal Fuar 
Kom ·tesinden : 

tün köy ülerin dikkat 
nazarlarına: 

Mi ELE 
''Krema nıakina arı,,geldı 
Bu makinalnr diinyanm her yerinde 
süt~ülük üleminde büyük şöhret ka· 
zanını~ ve en \·erimli makina olarak 

tnnmmıtotır. 

Son sistem yeni modellerimiz 
gehni~tir; 

Türki~·e Uıuun Satı~ Deposu: 

rahtakalede POKER 1raş bıçak arı deposudur 
Ta.5ra satı~ yerleri. Erzurum: Türbe civan No. 29 Şiikrü il asan Giiral 
Konyada: Mehnwt Kaşıkçı \'C biraderleri. Eskişehir: Hasan Alan_}'a. ._ ___ & ______________ __ 

Memur A·ranıyor 
T. C. Ziraat Bankasından : 

Ordu, Mersin ve Istanbul şubelerimiz Kambiyo işlerinde çalıştırılmak 
üzere yüz lira aylıkla \'e imtihanla dört memur alınacaktır. Tahsillerinin 
liseden aşağı olmaması ve Fransızcaya iyi derecede vakıf olmaları lazım
dır. Taliplerin Istanbul şubemizde Kambiyo kısmına müracaatları. (4649> 

20 Ağustosta açılacak Izmir Enternasyonal Fuarı için neşe veren bir Sahibi: Ahmet Emin }'ALMAN. Umumi Neşnyatı idare Eden: S. SALll\i 
tango güftesi ve bestesi hazırlıyanlara Ellişer lira ikramiye verilecektir. Gazetecilik ve Neşrıyat Türk Llmitct Şırketı. Basıldığı yeı TAN malbaas 

(2668) (4948) 

IJ kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyi:/ 

• 

Sizi iz'aCj ve elbiselerinizi tahrip eden 
T E R in izalesi İCjİn 

SU - DO - RO - NO Perte\I 
Ku lanışı : PEK KOLAY 

Tesiri : Kat'l ve DEVAMLI 

• • •• ,~ 1 .. • • •• ' • • ~ 1 • • 
iktısat Vekaletinden: . biti· 

San'at mekteplerinin elektrik kısmından mezun olup askerliğin~tı-ii'~ 
r enlerdcn Iktısat Vekaleti Olçi.iler ve Ayar .Müdürlüğü için ele 
ayar fen memurları alınacaktır. " Jlldi)°ş 

Şeraiti haiz olanların en kısa zamanda evrakı mlisbiteleri ve şıl<tırld' 
kadar çalıştıkları yerlerden aldıkları bonservislerile birlikt~44.t11 / 
Olçüler ve Ayar Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (2535) ( 49~ 

.~--------------------------------------------~----------------------~------------------------------------------------------------------------------

••• POKER-PLAY 


