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Akdenizde Batan Gemiler 

J!rlRAK ETMIYECEKLER Rus Vapurunun 32. 
1( d - B S b I Akd • d Tayf ası Buraya Geldı a ın u e ep e enız e · . 
Yatandas • • Kapt~~~ Başlar!n,.d~nGeçenfacıayı 
l~"':::.:~~~~~A:etıi Devrıyeler Tesıs Olunacak eutu·n Tafsllat.ıe Anlat.yor 

...__ .. hır tip tayyare yaratmak 

~ b=..,.~;:-; Bunu Bizim de Kabulümüz Söyleniyor 
.__ ~çüleri, tekilleri, ıııalze-
1.it, ._~eınet1erini tayin eder- Akdeniz Konferansına Gitmiyen ltalya, Gel!ende 
~'llll&ra ıöre tayyarenin en '3' 

~enuabna kadar imalat Almanya ile Japonya Arasındaki Anlaımıya Giriyor 
' İ hazırlarlar. 

"e tt; bu reeimlere göre bir n\imu- Londra, 9 (TAN) - Almanya ile 1 

Basvekil , 
Ankaray·a 
Dönduler Blagoyel vapurunun dün fehrimize gelen birinci 

ve ikinci kaptanlan 

• 

t,dı ~i yapılır ki, buna prototip ltalyanm Akdeniz konferansına işti
~ • Hesaplar nekadar mü • ra.k ~~yecekleri anla§ılmıştır. ~u -
~ ı.-!'Pılırsa. yapılsn, tayyareci- nun uzerine Fransa ve İtalya dıplo
'~ ha.ricinde kalan imiller matları arasında Yeniden müzakere
~ · 8uİııar canlı bir nümune Uze- ler başlamış ve Akdenizde emniyeti 
~ ~ 'iır tecrübelerden geçirilme sağlamlamak i?n konferansa bir pro 
~ ek tayyarenin muayyen bir Je takdimi yenne, Akdenizde devri
S~ elverişli olduğuna bükmedi- yeler tesisi kararlaştınlmıştır. Tür • 
11..., ...... , ,_i tipin fabrikada seri ima- kiye ve Ywıanistan devriye planına 
~ "-· _,.,,___ Bu ayın ilk gu"nü Akdenizde Yu sine yerleştirilmicılerdir. Bunlar bir A .._geçilemez. iştiraki kabul etmişlerdir. Diğer Ak- ---... ---- • ~ 
il\ •lte~ tayyareciıniz Sabiha Gök deniz devleUerinin de ayni şekilde Yakında Karabüke nan adalan civarında torpillenerek hafta kadar sonra bir Sovyet vapu-
~ ~ teni, kadınların askerliği ba- cevap vermeleri beklenmektedir. batırılan Blagoyef adındaki Sovyet rile Odesaya gideceklerdir. 
~ bir ti G 1 vapurunun süvarisile mürettebatı Batan vapurun süvarisi B. Komla· 
i\h.... ~ pro~ P tayyarey~. ben- lngiltere, Rusya ve Fransa, Akde- İclerelc nıaatı dün Lamartine ismindeki Fransız hu dün kendisile görüşeo bir muhar-
....,. Genç bır Türk kIZl omek niz emniyeti meselesinin ademi mü-

ha ~-bin ·· TefUr Edecekler vapurile Istanbula getirilmişlerdir. ririmize başında.n geçen korkunç ma 
f va mcaa.c: e gon • .ilaJ.A1e k--u.-n tarafından hallaAil.e. 

Me.lthmhıki nu.art ders - .......U""fN ~-r 38 kişiden ibaret olan kuazedeler cerayı şöyle anlatmıştır: 
~ .... OZ.'j-_r~.-.... ., • ...., l'"u .......... : ~ w• ~ • • • • ~ .... lTD 11diüafJIHBIRlll'J - b&)UAU&eueaı dOfjVC ~ {AIDm 10 ancdila) 

~. ~~. ~m~~Mri~&~~Mh~~ ~~nf~~ &p~ilim~hm~höd,~~n~=========================~ 
lit. ~:bt askeri vazifeleri öğrenmi~ sın toplarunası lazım geldiğine ka- at 18,10 da, yanında Maarif Vekili B. 
' 1 . ~ nUımunenin beklendiğin- ni bulunduklan için konferans yarın Saffet Arıkan olduğu halde Ankara-
-.,1 t~ Siktığr görülmüştür. Fakat (bugün) toplanacak ve deniz müte- ya geldi. Dahiliye Vekili B. Şükrü Ka 
\,atl htı tecrübesi g~medikçe son ve hassısları derhal bir plan ~azırlıya- ya, Adliye Vekili B. ŞükrU Saraçoğlu 
~be klirn verilemezdi. Dersimde r.ak konferansa vereceklerdır. Franaız Hariciye Nazın ile Ankara valisi B. Nevzat Tando-
)~e ı~ son döküntülerini tasfi- (Arkası 10 uncuda) B. Delboa ğan, İnönünü Gazi istasyonunda kar-
~. btt görülünce Sabiha Gök - ========================== şıladılar . 
tite~lrekette gönüllü olarak va- 9 Eylu··ıu··n "ıldo··nu··mu··n -'e Başvekilimiz istasyonda Milli Mü-bıı.~ ·Böyle bir müracaat iyi bir L a~ dafaa, Nafıa, maliye, lktısat, sıhhat, 
'tliıt ~langıcıydı. Genç Türk kı- gümrük ve inhisarlar, ve Ziraat Vekil 
~ "lltiı<U. bır imtihan geçirmek fırsar lerile bütün siyasi ve idari mUsteşat1-
~ 1 • D 11 K t 1 lara iltüat etti. Halk tarafından şid· Qa' inıt.Uıanı parlak geçti. Sabiha zmır un ur u uş detle alkışlandı. 
~ it ' Çok çetin vaziyetlerde irade- Ba,vekilimiz I nönü 

111~lt
11~etini, cesaretinin hudutsuz Karabük'e gülecek 

~'-lce lapat etmekle kalmadı. Veri- G ıı il il T k y d Ankara, 9 (Tan muhabirinden) _ 
. ~it .. ~ Vazifeleri her Türk ta.yya- ununu e ra ş ~~itina ile, muvaffakıyetle r a a 1 ;::v~~~::.ntn~::~ ~~~~ ç~~ 
tlıı"6ll. ~ adının yufka yUrekli ol- km yolile Karabüke gidecek ve ağır 
tı~)~eti un için askeri vazife göre- sanayi fabrikalarmm inşaatını göz. 

~~klcın~a eskidenberi bir ka Kahraman Ordumuzun Güzel lzmire (Aıkası ıcuda) 
~~~araa Sabiha Gökçen ne Girici Heyecanla Temsı·ı Edild·ı 
~ "e en bu nokta üzerinde dur- :S 
'~ ll<>rdum: 
~ar~. hareketler esnasında canlı 
~ ~ llıerine bomba attığınız za

? ~ a~ duyguları sizi sarsmadı 
~\>tp \> ç 'I'ürk kızı tereddüt etmeden 
,~r<U: 
~ ~bamın hedefleri benim gö
)ı ltttıt h an değildir. Müteharrik bir 
~'trtıt~deflerdir. Amirlerim bomba · 
\>e . '<>rır~ vatani bir lüzum gördük
~ l'ile11 \' ~nde askerce itaatten ve 
tıı .. ~ ~a a.ııreyi tesirli ve iyi bir su-
~~ Plrıaktan başka bir düşünce 
fiu . 

' Ce\'a, \te Ce fta.d P tam askerce bir cevaptı. 
~ lalıl)ı . ın asker prototipinin hesap 
\>e 11.t~nlere . uygun, hatta bunlar -

lttu 1~ neticeler verdiğine en son 

S .. 11tihandı en 1 • 
~ ~erden beri şu noktayı tec- Ilir feref hatırası: Atatürk ordu•u 9 Eylül 1922 de 

lzmire girerken lıı~ı,dığı beye alıştık ki, Atatürkün 
ta.~ b her adımda bir plan, bir 
~~~ecı8.şlangıc1 vardır. Bir kadın Izmir, 9 (TAN Muhabirinden) - r:-
~a~~~ hPrototipi vücude getirirken, Istila altında dört yıl istırap çeken ,........_,~,... ....... ---.... ---... _11111•11111• .. ---ıııııı.-•ıııııı•,,.•ıı......-ıı111._11111, .. _.. .. ---ıııııı.-•ıııııı•.--. 

'l'u ~1."j ~et;.:._~a.Ide bir tek rıümune tay ~zel ı~_m_i_r. ~u~n ~bedi kurtuluş gü- K A R 1 K A T Ü R 
~l\t~ ~'d.ı "'9UriJmesini düşünmemiş, nu yıldonumünu hır defa daha can-
'ttte~ ~'il nının vatandaşlık vazifele-- dan kutlamaktadır .. Bugün çıkan Karikatür mecmua
~~ llıle~e . hadde kadar gitmesini, Kahrman ordumuzun on beş yıl on- sında günün bütün vakalannı en gU
~~tı~te~ beka ve inki~af~ için her ce Izmire girişi'. ~~ms~~ şekilde_ tekr~r lünçlU tarzda büyUk sanatkar (Ra-

illlı tö~~0~una kadar ıstifade edil olunm ~ r. lkı uç gundenben şehır miz) in fırçasından takip ediniz. U-
~ '~a ~~Unde tutmuştur. so · san kalabalığı kaplamı- nutmayınız ki (Karikatür) Türkiye-

';:rAN.:~~ 
Manevra 

Filmi 
Türk orduaunun aon ma· 

nevralannın, gazetemizin 
~ tefebbüaü ile, çok canlı bir 
~ filmi alınmıfhr. ' 
~ Hiç fiiphe etmiyoruz ki 
~ . her Türk kadını, erkeği ve 
~ çocuğu (TAN) filmini gör-
' mek ihtiyacını duyacaktır. 
~ Bu film göğsünüzü kabarta
~ calı, aize milli heyecanlann 
' en zevkliaini tattıracaktır. 

Filmin izahatı, manevra
lan gazetemiz namına takip 
eden arkaJQfımız "Salahat
tin Güngör,, tarafından ha· 
zırlanmıftır. 

Film bu akfQnldan itiba
ren l•tanbulda ve memleke
tin her taTalıntla göaterile-'l'<i ~kçenin askerlik öğren,nf-' ya tır. Dün akşam ve bugün nio en güzel mizah mecmuasıdır. 

16
' sıralarda, gazetel~rde ö~· ar b1S kalabalık son haddi- ~......_~.....,...,_ ~ 

(Arkası 5 incide) . :i'f"}f ası 10 uncuda) ~r'A~~~~.-

Almanya ile imza 
Edilen Ticaret 

Anlaşması Esasları 
Ankara, 9 (A.A.) - Türkiye 

Cümhuriyeti hükfunetile Almanya a
rasında ticari münasebetleri tanzim 
eden anlaşma, Berlin.de imzalanmış
tır. 

Malum olduğu üzere, 6 temmuz 
1937 de Berlinde başlamış olan mü
zakereler, biris"i birikmiş alacakların 

ayn bir hesaba nakli mevzuu bahl• 
olmaksızın yine kliring yolu ile eri
tilmesinin tesri ve teminine ve diğeri 
bundan sonra cereyan edecek müba
delelerde mevcut kliring anlaşmam 

esaslan dahilinde muvazenenin mu
hafazasına ait olmak üzere iki saf-

(Arkası 10 uncuda) 

Şan9hay Harbinin Neticesi: 

Japonlar 4000 ölü 
8000 Yaralı Verdiler 

Süratle Şanghay cephuine aevkeclilen Çin akerleri 
istirahat halinde 

[En son tafsilat üçüncü sayfada] 
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HAİNLERİN AKIBETi 

İhanet Kafilesi Arasında 
Siddetli Miinakasa Baslad ı 

, 1 ~ 

1 Yazan : S. S. 1 

Esnafa Ait 
Dertler 

Göriisiildu , 
----o-

Bir 
tü 

Y enikapıda Dün 
Gazino Çö 

Cemiyet Mümessilleri j . 
Dün Odada Toplandılar 

Istanbul Esnaf Cemiyetleri reisle
rile umumi katipleri dün ticaret oda
sında toplanmışlardır. lki saat sü
ren toplantı esnasında cemiyetlerin 
müşterek dertleri görüşülmüştür. 
Bu arada cemiyetler tarafından ayrı
lan esnafa yardım tahsisatile esna-
fın sıhhatini koruyucu tedbirlerin 
vaktinde alındığı anlaş!,!mıştır. Açı
lan dispanserde de 619 esnafın sıkı 
bir tedavi altında hastalıktan kurta
rıldı~ göriiLmüştilr. 

Toplantıda şimdilik bir revir ku
rulması fikri ortaya atılmıştır. Es
naf müşterek bUrosunun bankalar -
dan para yardımı temini için bir ta
limatname hazırlanmasına karar ve-

Çöken ıaU.....wa anktu:ı toplanıyor 

YenLkapıda Bizimgazino, dün ak-ı Maamafih gazino sahibinin elinde 
§am büyük bir tehlike geçirmiş, gazi- sıhhat ve heyeti fenniye raporlarr 
noda oturmakta bulunan 50 den faz- olup olmadığı araştırılacaktır. Has
la kadınlı erkekli kafile denize dökül- tanede yatanların yaralan ağırdır. 

Bunlardan Ismail oğlu Orhan, Hüse-

Sehirde 
1 

Se ekesi 
1 

Büyüyece 
Sular İdaresi oru 

Fabrikası Kur · yor 
Şehirde su ihtiyacının artması. ~~; 

ı lar idaresini ı:ıebekeyi gcnişletrıt•) . ' ~ sr 
J mecbur bırakmıştır. Bu z~r.et, ,8 
: dıKöy ve havalisinin su işlcrı ıdare) 

h' se· 
geçtikten sonra daha şiddetle ıs 
dilmiştir. . . 'dtı• 

Halbuki, yeni su tesisatı ışınde 1 
f'tl 

renin çektiği en büyük sıkıntı w b~ııl· 
meselesidir. Çok para hnrc~n.dı~ tür• 
de istenilen boruların tedarıki bır "ı
lü kabil olamamıştır. Hattiı. bu )~r 
den eski borular da tamamile degt 
tirilememiş ve su zayiatı önleJleıııe-
mi§tir. , . bir• 

1 

rilmiştir. 

Mektepler açılmadan evvel, fakir 

1 esnaf çocuklarına bedava kitap dağı
l tılacaktır. Bunun için 400 lira ayrıl

müştür. Bunlardan 8 kişi yaralanmış, 

iki kişi de tedavi için hastaneye git

miştir. 

yin oğlu Hakkı, Ömer Lutfi oğlu 
Sabri ve Aşık oğlu Hakkı hastane
ye yatırılmışlardır. Kazazedeler, sıh
hat heyetine muayene ettirilmiştir. 

Polis gazino sahibi hakkında takiba
ta başlaımıştır. 

Belediye, ayni zamanda harıce laJl 
~ok paramızın akmasına sebep 0 

bu işin kökünden halline ~a:a1' ~:; 
miştir. Sular idar~si, şelJ.rı~ızde, bit 
türlü su borusu im-..l edebılecelt . ilJ. 
boru fabrikası kuracaktır. Bun~~ 
te.tkiklere başlanı\mıştır. Fnbrik uı1J.l 
Karaağaçta ve 938 yılı başında k 

Maltanın yeni resimlerinden birisi 

- Yahu!.. Kiraz Hamdi Paşa, 
Padişahın son cevabını getirmedi 
mi?. Gemisini kurtaran kaptandır, 
diyen adamdan daha hala ümit ve 
imdat mı bekliyorsunuz?. Herif; 
bizi, lazım olduğumuz zaman bir 
av köpeği gibi kullandı. Artık lü
zum ve ihtiyaç kalmayınca da, he
pimizi silkti, attr .. Eğer Padişah bi 
zi adam hesabına koysaydı, kaçma
dan evvel gizlice birini yollar da bir 
kere halimizi sordurur.. kaçacağı

nı şöylece çıtlatırdı .. Yıahut; (ben 
filan yere gidiyorum: onlar da ben 
den ayrılmasınlar. Arkamdan gel" 
sinler) diye haber yollardı. 

- Yollayamazdı. 

- Yollardı. 
- Kancıklık etti. 
- Etmedı. 

lşte bu gürüifuıer, koğuşun du
varlarını sarsıyordu. 
Koğuşun koridora açılan pence

relerine İngiliz askerleri toplan
m1şlardı. Bunlar; bu renk renk ve 
çeşit çeşit insanların.. paşaların, 

beylerin, efendilerin, ağaların böy 
lece biribirlerine girdiklerini görü
yorlar.. bol figüranlr bir komedi 
sahnesi seyreder gibi, gülmekten 
katılıyorlardı. 

P ehlivan Kadrinin sesi, yine 
üst tabakada geziyordu: 

- Ulan, tuuu!.. Amma da biribi
rine uymaz adamlarmışız be .. Hele 
şu hale bakın .. Ta.şkışla kovuşunu, 
kadınlar hamamına çevirdik. Yahu! 
Pencerelere toplanan şu Con kilii
riklere bakın da utanın .. Halimize 
kahkahalarla gülüyorlar. 

Diye, bar bar bağırıyordu. 
Münakaşa, üç çeyrek saat devam 

etmişti. Bir çeyrekte de defterler 
tanzim edilmişti. 

Millet ve memlekete muhtelif §e 
kilde ihanet edenlerden; meşhur İn 
giliz casusu Çerkes Bekir ile BU
yükdere sabık merkez memuru Maz 
him. merkez kumandanlığı zabitle
rinden - (işkenceci) namile maruf -
mülazim Adil, arkadaşı Rıfkı, Bur
salı - fabrikatör zade - Cemil, ka
yinbira<leri - kuvayi inzibatiye za
bitlerinden . Necip, Adapazarı Hür 
riyet ve İtilaf klübü mensupların
dan ve o hnvalideki kanlı isyanla
rın mürettiplerinden, Şahinbeyli 
Kazım, lstanbulda birçok masrum 
ve hamiyetli Türklerin mahvına 

sebep olan casuslardan Talat, Ka
zım, Zeki, ve saireden mUrekkep 
on iki kişilik bir kafile Yunanista
na gitmek istemişlerdi. .. 
B aşta mUfrit Hürriyet ve lti-

laf fırkası lideri Miralay 
Sadık Bey olmak üzere on iki kişi 
kadar da Romanyaya gitmiye ka
rar vermişlerdi. Geri kalanla:r da, 
Vahdettinin pe~ne takılarak Mal
taya gitmeyi tercih etmişlerdi. 

Defterler, hazır edilmişti. Ve 
tam dakikası dakikasına kovuş ka
pısından giren İngiliz zabitine ve
rilmişti. 

Zabit; defterleri şöylece gözden 
geçirdikten sonra, tercüman vasıta 
sile şu emri vermişti: 

- Pekala.. Maltaya gidecek olan 
lar, hazır bulunsunlar. Tam saat 
birde, buradan hareket edecekler. 

Romanyaya gideceklerden biri, 
dayanamamıştı. Büyük bir telfı.ş ile 
sormaya mecbur kalmıştr: 

- Ya, biz?. Biz burada bekliye-
cek miyiz?. 

Tercüman, bu adamı şu sözlerle 
haşlamıştı. 

- Kime kafa tutuorsun, efendi? 
Sanki paranla mı seyahate çıkıor
sun? Ne zaman emrederlerse, o za 
man sen de gidersin .. Kaç ki sizi bu. 
rada elli sene besliyecek değiliz 

ya?. 
Sırtına bir İngiliz neferi elbisesi 

giymelüe kendisini buradaki paşa
ları, beyleri, ~endileri, ağalan bes 
liyenlerden a~aecıen suıu .\rnnastır 

1ı tercümanın bu acı söZieri, bazıla
rının başlarını önlerine eydirmiş .. 
b:ızılarına da, iğrenç bir riyakar-

lıkla: 

- Öyle ya .. 
- Tercüman Beyin hakkı var. 
- Biz burada emir kuluyuz. 
Sözlerini söyletmişti. 

T 
am saat, (1) i beş gec;iyor. 
Ta.şkışlanın önüne, birer bi 

rer kamyonlar ve zırhlı otomobiller 
diziliyor. 

(Yüzbaşı Bukingham) ın kuman 
da ettiği bir müfreze asker, muh
telif kısımlara ayrılıyor. Bu kam
yonlardan bir kısmı ile hareket e
diyor .. Taksimde, Gazhane yoku
şunda, Dolmabahçede, Sahpazarm
da, ve nihayet, Tophaoc rıhtımın
da tertibat alınıyor. 

Esasen bu müfreze, bu sabah ta 
mühim bir vazife almıştı. Vahdet
tin firar ederken, Yıldız ı-arayın
dan Dolmabahçe rıhtımına kadar 
yayılarak - hiç ..kimsenin aklından 
ve hayalinden geçmiyen mevhum 
bir tecavüze karşı - sabık hUkü~
darı muhafazaya çalışmıştı. 

Halbuki İngilizler çok saf düşü
nüyorlar .. Çok aldanıybrlardı. Baş
ta padişahları olmak üzere, bütün 
bu vatansız adamları dtişünen bir 
tek hamiyetli Türk kalmamıştı. Şu 

anda yalnız memleketlerinin halas 

ve istiklaline ko;ırJşmak bahtiyarlı

ğını idrnk eden T\irkler; başta pa

dişahları olmak üzere korkak yılan 

lar gibi sürüne sürüne kaçan bu 
hainlere başlarını çevirip bakmıya 
bile tenezzUI etmiyorlardı. Şu anda 

tstanbulda bulunan büttin milliyet 

perverler'; yılan öldürmekten tiksi 
nen insanlara benziyorlardı. 

Biraz evvel de arzetmiştik ki; 
Yıldız sarayında yegane silahlı kuv 
vet olan (maiyet bölüğü), milliyet 
perverler tarafından kamilen elde 
edilmişti. Eğer istenilmiş olsaydı, 

o gece Vahdettini yatağında tevkif 
ederek sarayın ıssız bahçelerinden, 
Mecidiye karakoluna indirmek .. O
radan da, Çırağan sarayının hara
beleri önünden bir kayığa bindire
rek karşı yakaya geçirmek, işten bi 
le değildi. 

(Arkası var) 

mıştır. 

Enafın bazıları nakliye ve hamal
lık meselelerine temas ederek bu iş
lere yalnız belediyecilik bakımından 
ehemmiyet veren belediyenin şehir 

Gazinonun yıkılmasına sebep, deni -
ze doğru olan fazla çöküntü olma· 
sıdır. 

ması muhtemeldir. 

ekonomisini de nazarı itibare alın • 
masını dilemişlerdir. Ayrıca Cümhu
riyet Bayraımmda küçük sanat erba
bının ayakkabıcılar Cemiyeti bina
sında bir sergi açmalarına ve mat
buata teşekkür edilmesine karar ve
rilmiştir. 

Dört Eroinci 
Yakalandı 

Emniyet kaçakçılık bürosu memur
ları, evvelki akşam Balatta dört ero
inciyi yakalamışlardır. 

Bunların elebaşısı Ahmet isminde 
biridir ve katil suçundan 7 seneye 
mahkiımken hastalığı dolayisile bir 
müddet evvel serbest l5ırakılrın5tır. 
Ahmetle beraber vsıkAfonsınlıır nıı 1'a. 
rısı Fatma, satıcı GaVıil ve €emil.-
dir. Evde yapılan arama neticesinde 
on gram eroin, bir kama ve bin lira
dan fazla para bulunmuştur. Ahınet 
bu parayı hapisanede iken bakkal,;k 
ederek kazandığını söylemektedir. 

Bütün Memlekette 

20599 Radyo 

A onesi Kaydedildi 
Oğrendiğimize göre, yeni telsiz ka

nununun tatbikine geçildikten sonra 
Ağustos ayı içinde bütün memlekette 
20599 radyo abonesi kaydedilmiştir. 
Halbuki, kanunun tatbikinden önce 
posta idaresine kayıtlı abone adedi 6 
bini geçmemiştir. 

Bu Yıl 15 

Bin Göçmen 

Daha Geliyor 
iskan işleri umum müdürü B. Cev

det şeh,rimize gelmiştir. Umum mli
dür, bir hafla kadar kalacak, bazı tet 
kikler yaptıktan sonra Ankaraya dö· 
necektir. 
Şimdiye kadar yurdumuza Roman

ya ve Bulgaristandan on dört bine 
yakın göc;men gelmiştir. Bunlarda:ı 

5,300 ü Ege mıntakm;ma, 5110 ü A
nadolunun muhtelif vilayetlerine 3500 
den fazla göçmen de Trakya Ye ~i \'a
rına gönderilmiştir. Memleketimize 
bu sene daha 15 bin göçmen gelecek
tir. Sıhhat Ve.kaleti, yeniden 14 bin 
göçmen evi yaptırmak üzere faaliyete 
geçmiştir, evler, yakında bitirilmiş O· 

lacaktır. 

Gümrük Muayene 
Memurluğu için 

Yeni Kurslar 
Glimrük muayene memurluğu için 

gtimrlik ve inhisarlar veka.Ietine mü
racaat eden 200 lise mezununun ye -
tiştirilmeleri kararlaştırılmıştır. Ye· 
ni alınacak namzetler, Ankaradaki 
kurslara devam ederek muayene me· 
murluğuna ait dersleri göreceklerdir. 

----ıO-\.. ___ _ 

Mısır Kralı Faruk Sctbali Pazarlarında Yaln•; 
Sebze ve Meyva Satıla''!ra 

Sütninesini Buradan 
Mısıra Aldırdı 

Seyyar satıcılık kalktıktan so sı 
§ehrbı muhtelif yerlerinde kurulııı~ 
kararlaşan sabah pazarları için ~· 
diden hazırlığa gicişilmiştir. J{~~ ıı• 
kamların başkanlığındaki komısY~ 
lar, bu pazarın kurulacakları yer~ _ 
krokilerini hazırlamıya: başla~§ ·rJle-< 
dır. Bu iş, ayın 15 ine kadar bıtı aÇl" 
cektir. Pazarlar, sabahları erkeJl 81" 
lacak, ona kadar sürecektir. stırıl1t1W 
da yalnız sebze ve yaş meyva sa 
caktır. 

===============~ 
1 BiRKAÇ SATIRLA_.! 

M ruırif Vekaleti bu yıJdaD ı:ııJtıt 
ren hususi Tütk Usctertnl ,ı.-" ····'' ... <ıılrı hi" ... n .... lia~ ıı.l_!mdo 

nııya. karar vennışıır. 

• riJıfe1"' \ y eni be.5 liralıklar, 1 'fes ~..ı.ıv 

j velden itibaren tedaviil6 Y---

rılacaktır. . 
~~~~~~~ I • ıı b~ 

B urgaz Adnsmm kadas_tr05 

günlerde bitirilecek-tır 

• fiirl'· Hayan Ayşe otelde muharririmize izahat veriyor 
Kardeş Mısırın genç Kralı Sama- , 

j~.ste Faruk, küçük yaşta kendilerine Arsada Yaralı 
sut veren kadının memleketimizde bu 

lunduğunu öğrenmişler ve Mısıra al- Bulunan A dam 
dırmıya karar vererek icap eden e-
mirleri vermişlerdir. 

Bayan Ayşe adındaki bu kadın el
lisini geçkindi ve evvelki sabah va
purla Mısıra hareket etmiş bulunmak 
tadır 

Hiı.dise hakkında tahkikat yaptık 
ve şu malumatı elde ettik: 

Samajeste Kral Faruk, henüz kü
c;ük bir bebek bulundukları bir sıra
da, Kavalalı Ayşe adında bir genç ka
dın kendilerine sütnine olarak getiril
miş ve bir müddet süt vermiştir. 

Aradan yıllar geçmiş, küçük veli
aht büyümüş ve mallım olduğu üzere 
kardeş Mısırın krallık tahtına geçmiş 
terdir. Bayan Ayşe de mübadeleden 
sonra Kavaladan anavatana gelmiş 
ve Bursadn yerleşmiştir. 

Işte, Samajeste Faruk Mısır kralı 

olduıktan sonra sütninelerini hatır
lamışlar, Mısıra almak arzusunu iz
har etmişler ,.e ilk iş olarak Yunan 
hükumetine müracaat yapılarak Ba
yan Ayşenin adresi sorulmuştur. Yu 
nan hükümeti bu istifsara verdiği 
cevapta Bayan Ayşenin mübadil ola
rak Türkiyeye gittiğini bidirmliştir. 
Bilahare hükümet;ımize yapılan mU-
racaat üzerine, S. M. Farukun süt
ninesi Bayan Ayşenin Bursa tarafla
rında bir köyde yerleşmiş bulunduğu 
anlaşılmış ve o zamandan itibaren 
kendisine kafi bir maaş tahsis olun
muştur. 

Son günlerde Samajeste Faruk bil· 
yük bir iltifat göstererek sütninesini 
Mısıra aldırmak için maiyyetlerine 
emir vermişler ve Bayan Ayşeye de 
yol tedariki :için tahsisat göndermiş
lerdir . 

Bayan Ayşe üç gün evvel Bursa
dan, kocası ve kıziyle birlikte şehri
mize gelmiş, Sirkecideki Kavala ote
line inmiştir. Evvel~i sabah ta er
kenden İskenderiyeye kalkan bir va
purla Mısıra ~itmistir. 

Evvelki akşam Merkeze! endi civa
rında devriye gezmekte olan jandar
malar, bir arsada alnından yaralı ve 
baygın bir halde yatmakta olan bir 
adaım görmüşlerdir. Yaralı adam 
hastaneye gönderilmiş, yapılan tah
kikatta bunun Merkezefcndide Tek
ke sokağında 6 numaralı evde otu-

ran Sardaviç oğlu Mihal olduğu an
laşılmıştır. Hastalıklı bir adam o
lan Mihalin alnı bir kriz neticesinle 
düşerek yaralandığı sanıldığı gibi, 
evvelce kavga ettiği Ligorun bir te
cavüzüne uğramış olması 'da muhte
mel görülmektedir. Ligor nezaret al
tına alınmıştır. 

Pencereden Düştü 
Cankurtaranda ishak Paşa cadde

sinde 36 numaralı evde oturan Veda. 
dm 6 yaşındaki kızı Emine, dört met 
re yükseklikteki pencereden düşerek 
başından ve kulağından ağır surette 
yaralanmıştır. Çocuk, tedavi altın

dadır. 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun -
dan alınan malumata göre, bugün ha
vanın Şarki Anadolu ile Karadeniz 
kıyılarında çok bulutlu ve yağtşlı, di· 
ğer mmtakalarda kısmen bulutlu ol
ması, rüzgarların umumiyetle şimal 
istikametinden orta Anndoluda kuv
vetli, diğer yerlerde mutedil süratle 
esmesi muhtemeldir. 

DUNKU HAVA 
Dün, hava akşama kadar hafif bu

lutlu geçmiştir. Rüzgar, poyrazdan 

A lb tayyareden mUrekkeP ·ati})-& 

kuşu tayare filosu, ,A:D}{ 
dönm~tür. 

B ele~iye zabı~ tnı~ıı~ 
içın hazırlanan proJenin ~· 

kısmı yeni baştan hazırlan 11rıı1' 
Son tifo salgını göz öniinde ttıtu~~ 
projeye bazı ilfn·eler yapılll11l 1 

la.5mı~tır. 

• J1l1ı1d• 

O sınan, Hamit ve Aziz ls ı;ıJl' 
üç ki i, Galatada Jin an:ı:ııJllf 

vesinde kumar oynarken yo.kn 
Inrdır. 

• . t5' 

U
• • sküdar, Kadıköy ,.e ~~~aı 

trarn\llylan şirketi mUJ)eJUİ"' 
. . k. De,·let ,. . .J 

ğüne tayın echlen es n . Ji.e!P"" 
yollan umum miidürii lbrnlıiJJl 
dün işe ba..~Iamıştu. 

• nıırınaıJtl 
Shıernnlann yan tara ue e.' • ureı·• 

kapılann otonıntik 5 tırıt" 
ckude ~·np 

~ılır ve kapanır bir Ş 
ması kararlnjhrılmıştır 

• - .. t ıne~-tel'" 

M 
o.arif l\lü<lilrlügu, ya :ı. 11uel"" 

lcrindcki rouallİJillerlil li et 
rile birlikte otunnalarıııı yasıı 
1!11ştir. 

G
.. • 30 :Hızır: 12B 

9 uncu ay un. . 2S 
Ağustos· 

Recep: 3 mi 13·">3 
Arabi 1356 _ ~u 12,ıı 1 
Güneş: 5,35 - ögle. 1g 29 
lkindi: 15,47 - .Ak~am: s:ı>S 
Yatsı: 20.04 - lmsak: 

l . ·~ 
. tıe csııı1ştJ t 

saatte 20 kilometre sura bO.ı1lrt' 
Barometre 762 milimetre. tafılı; 

·grnt 0 
en çok 26, en az 19 santi 

kaydedilmiştir. 
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JAPON ORDUSU 
Japon Taarruzu $an9hayda 

CEKILIYOR ! 

Yar1 Maymun 
r Yarı insan 

Garip Mahluklar 
1) 

1 1 ~ 
1 

Loodra, 9 (TA..~) - Penı'nün 

merkezi olan Llma şehrinden ha
ber nrilcliğine göre, yedi ay ev
vel, bu memleketin gayrimeskun 
olan kısımlarmda tetkikatta bu

lunmak için, Va..singtondan gelmiı> 11 

ispanya Harbinde Son Vaziyet 

Muvaffakıyetsiilik ile Bitti Hükümetçilerin olan 4 kişilik heyetten iki aydır, 1 1 

hiç bir haber alma.maması üzeri- 11 

ne tahaniyata !'ikan tayyareci
ler, göller mıııtakasmdaki bakir 
ormanlarda, şimdiye kadar hiç 
duyulmamış \'e görülmemiş, lulh 1 

bazı insanlara rastladıklannı söy
lem.işlerdir. Boylan iki metreye 

~ Jaoonların Zaqiatı: 1aarruzu BaŞladz 
4 Bin Ölü; 8 Bin Yarah 

Nevyork, 9 (TAN) - Uzak Şarktan gelen en ıon haberlere 
, göre, Japonların Yangtse nehri üzerinden {yani Şanghaydan) 

yaptıkları istila harekatı tamamile akamete uğramıttır. Japon
lar nehir boyunca hiçbir muvaffakıyet kazanmadıktan batka, 
Çinliler tarafından geri püskürtülmü' bulunuyorlar. 

Hava desıiz ve kara kuvvetleri ara-,~ 

sında Şanghayd~ \'U.ku bulan ~iddetli 1 Kral Faruk'un. 
muharebeler nttıcesınde, Japoolarıo 

püskürtiildükleri ~aber veril~ekte ve izdivacı 
Pekinden alman hır habere gore bura.-

• 

varan bu insanlann bir nevi in
san ve maymun arası mahli'ıklar 
olduğu ,.e kabileler halinde ya.5a-

Londra, 9 (TAN) - Valann· 
ya hükumeti MadriJ'in ,imali· : 
garbisind e taarruza geçtiğini ve 
taarruzun muvallakıyetle ilerle
diğini haber vermektedir. 

dıklan sanılmaktadır. ı 
Ke.'if heyetin.hı bunlara esir ol

duğu tahmin edildiğinden, Lima-
' dan yeni kuvvetler hareket et

mi5tir. 
Hadise bütün dlinya ilim 8.le

mlnde derin akisler uyandırnuş-
1 I tır. 1 

~~~~~~~~~~.! 

c i11 rtaiicJ 
Qfcıaaının ruhu Mare1al 

/J, Çong - Kay. Şek 

da 4,000 Japon imha edilmiş bulun
maktadır. Mecruhlarm (8,000) e 
vardığı ilave olunuyor. Taarruzun 
püıJkürtülmesi üzerine diğer Japon 
kuvvetleri geriye ~ekllmiye ba.slamış-

Kahire, 9 (A.A.) - Kral Faruk'un 
evlenmesi 21 teşrinievvelde yapılacak 
tır. 

Dün sabah asllerin Kanaryas kru
vazörü ile Cümhuriyet!'i Libertad ad
lı kruvazörü arasında vuku bulan mu 
harebede iki geminin 300 mermi tea..
tl ettikleri fakat bunun da bir netice 
vermediği anla.~ılmıştır. Kanaryas 
zırhlısı Cümhuriyetçi torpidolar tara
fından ihata edilmekten korkarak 
kaçmışbr. Valansiya hükfımeti Ara Maliyede Tayin 

QştJekil 
4~,k h.: araya 
uond··ı u er 
:~ &eçir (Başı 1 incide) 
ltiu.ıııerb ecektir. İktısat Vekilim;zle 
~ Ue bir~ Uınum müdürü de Başve
lı endisı~ te gideceklerdir. İngiliz mü 
at ve~' orada Başvekilimize iza

~ltııakta eklerdir. İnönü, orada ku
~~r Olan Kendir fabrikasile de 

olacaktır. 

~~Vekiller Ankarada 

~l~ ).{~' 9 (Tan muhabirinden) -
aJlci.ve llfaa Vekili Kazım Özalp ve 

;ah '\reka~eti siyasi 1!1~~te~an B. 

~t Veb~l.dan şehrimize geldiler. 
d·· Saat l

3
ltillmizle B. Muammer Eriş 

iller. ,3o da Zonguldaktan dön-

8

1et~ik;K;l,inesi tiııı t K d ~lilk a azan ı 
~ Ça~l, 9 <TAN) - Kralın içti
l'i !i ~an~dığı Belçika parlamentosu, 
la 111 bitirı:n~ hakkındaki müzakerele
~ 11~. "e .lŞtir. Başvekil Van Zee
t a~esi~<lik~. dayanara~ kendini ve ii1 red rnudafaa etmiş, bütün ifti-
~. . Van deyıemiştir. 
~k. n~ de~elde, bir nutuk söyliye 

ef.het . ekı!ın üfet ve istikametini 
~~lçj~ir. 
t ll~e a mebusları, Van Zeeland ka 
~~:e İli~ 34 ınuhalif reye karşı 130 
'i :akereıat beyan etmişlerdir. Bu 
tı:ı~'· S b ~rden sonra meclis mesai-

1fttr. ırınciteşrinc kadar tatil et-

~ 

'latikanda 
8ir H 1 k 

' 

, "ati~ ırsız ı 
~ tıul'i ıı:n, 9 (A.A.) - Papanın oda 
~lıl allat;. nsenyör Mella di Santelia'-

l'. 
1ınanında bir hırsızlık olmuş 

~~ltaı~an 
davet ~~bıtasr. tahkikat icrası i

lıll-g edı!miştir. ta %~ 
Yl!t ı. gın ehemmiveti hakkında 11etu -

rn davranılmaktadır. 
~t~ ~--

tıscl R . . .. h k. eısıcum urunun 
l\~~tdeşi Yaralandı 

tr.h.. . 9 ( 
~a v'lınun A.A.) - Reisicümhur B. 
1% a.,..!anır:ard:~i dün Nancy civarın 
lıt- ~Und en dıger bir avcının yanlrş 

· en ağır surette yaralanmış 

,~ 

"t- § Dairesi Reisi 
ı etk'k 

1\ 1 lere Başlıyor 
ı ı flkara 
~ü n ~n: 9 ('l'AN) - l.ş dairesi re
~t~ ~a~,n~ Behiç Istanbuldan dön
,1~at ~ a Karadeniz havalisinde 

ı,.. al>mak üzere hareket ede-

lardır. 
Çin sekizinci ordusunun Şanghaya 

muvasalatı Tokyo menabü tarafından 
haber verilmektedir. Bu orduya me~
hur Kızıl rüesadan General Shutsh 
kumanda etmektedir. Sekizinci ordu
nun komutanı, Çin Lideri Mareşal 
Çang _ Kay - Şek'e tamamiyle itaat 
dairesinde hareket edeceğini bildir
miştir. 

Düşen tayyareler 
Japonlar, yin."Ili iki tayyarelerinin 

Çinliler tarafından imha edilmiş ol· 
duğunu haber vermekte ve buna mu
kabil 194 Çin tayyaresini düşürdük
lerini ilave etmektedirler. 

Kolera 
Honkong'dan bildirildiğine göre, 

geçen hafta 203 kişi koleraya tutul-
- .... ·-" ... - •::.U 

350 milyonluk teberrü 
Şimdiye kadar Hongkong banka

sına 350,000,000 dolay kıymetinde 
gümüş tevdi edilmiş bulunmaktadır. 
Bu para bilhassa Kanton ve Hankov 
dan gönderilmiştir. 

Yakalanan bir Japon gemi•i 
Moskova, 9 (A.A.) - Kabarovsk

dan bildirildiğine göre, 5 eylülde Sov 
yet hudut devriye gemileri, Furugelm 
adasiyle Tumen nehri mansabı ara
sında ve sahilden iki mil bir çeyrek 
mesafede demirli duran müsellah 0-
saka Maru adındaki Japon ıınotörü -
nü yakalamışlardır. Motörde mitral
yözler, tüfekler, tabancalar ve harp 
teçhizatı bulunmuştur. Motörün mü
rettebatı 13 Japon, 3 Koreli ve bir 
Rus tercümandan mürekkepti. 

Yapılan ilk isticevaplarında motör 
kaptanı ve tercüman, Koreli balıkçı 
megilerinin faaliyetini kontrol ve 
bunların Sovyet karasularına girme
lerine mani olmak için hükumet ta
rafından Koreye Sovyet kara sularına 
gönderildiğini söylemişlerdir. Kapta
nın bu ifadesi hakikate hiç te uygun 
değildir. Çünkü motörün bulunduğu 
noktada ve hatta Sovyet sahillerine 

Sakıt Hükumet 

Borçlar~ 
Ankara, 9 (TAN) - Hükumet, 

sakit hükumet zamanına ait devlet 
alacaklarının terkini i~in bir kanun 
projesi hazırlamaktadır. 

Beynelmilel T ediyat 

Bankası Müdürü 

Boğuldu 
Paris, 9 (A.A.) - Pitiers'den bil

dirildiğine göre beynelmilel tediyat 
bankası genel direktörü B. Quesny 
Grollean gölünde yıkanırken boğul

muştur. 

-0-
~ ... _._ __ 
Avusturyada 

Budapeşte, 9 (A.A.) - Dük ve Dü
şes de Windsor, bir av eğlencesine 
iştirak etmek üzere Borsodivanka şa 
tosuna gelmişlerdir. 

Japon imparatorunun 

Kardeşi Berlinde 
Berlin, 9 (A.A.) - Japon iınpara

torunun kardeşi Prens Şişibu, üç gün 
kalmak üzere dün akşam Berline gel
miştir . 

Bulgar Gazetecileri 

Çekoslovakyada 
Prag, 9 (A.A.) - Kalabalık Bul

gar gazetecileri heyeti, Çekoslovakya 
gazetecilerinin vaktile Sofyaya yal>' 
tığı ziyareti iade etmek üzere Prağa 
müvasalat etmiştir. 

' gon cephesinde asilerin taarnızunu 

püskürttü~ü haber vermektedir. A
siler, Şim~ cephesinde bazı maden 
mıntakalannı elde ettiklerini bildiri
yorlar. 

, 

ve Terfiler 
Ankara, 9 (TAN) - Avukat a~ 

dem Ayancık hazine avukatlığına, a. 
vukat Kizım maliye hukuk müşavir-

Y amyamlık mı? liği avukatlığına, Ali Rıza Tavas hazi 
Bcrlin, 9 (A.A.) - D. N. B. Ajan- ne avukatlığına, İstanbul Bayezit tah 

sı bildiriyor: Valansiya makamatı yi- sil memuru Ömer Lütfi terfian ayni 
yeceğin azlığı dolayısiyle halka Faslı yer tahsil şefliğine, İzmir Alsancak 

,... askerlerin etini yedirdiğine dair San- şube şefi Abdülkadir İzmir yeni şube 
tanderden gelen bir haberi mevzuu tahsil şefliğine, İzmir tahsil §ubesi 
bahseden "Deutsche Allgemeine Ze~ şefi Şevket İzmir tahsil kontrol me
tung,, diyor ki: murluğuna, GümUşane muhasebe di· 

l h ·· ·· d ··k ·· Bu bariz ve müspet vekayi karşı- rektörü Tahsin Erzurum muhasebe 
spanyanın arp yuzun en ° su.z smda kendilerine medeni diyen mem- direirtörlüğüne tayin edilmişlerdir. 

ve aç kalan yavrucukları leketler var ki, bu vekayiden mesul Urfa defterdarı Hayri, Ankara va• 

1 
olanlara ait harp gemilerini kendi ridat kontrol memuru Sabri, munta-

Fz'/z'si z'n limanlarında tamir ettiriyorlar ve miı zam borçlar direktörlüğünden Vehbi, 
messillerini de kendi mümessilleriyle Mazgirt malmüdürü Abdullah birer M üda .t aa ayni masa etrafında oturtruyorı~. derece terfi etmişl~rdir. 

J 1 
Bir F ran•ız lilo•u 

A-ongresı Açıldı Akdenize gidiyor Kuvarshanede 
Şam, 9 lTAN} - Filistinin taksi- Paris, 9 (A.A.) - Beşinci torpi-

mine karşı Arap Birliği konferansı; to fırkası, Akdenize gitmiye hazır - Saf Bakır 
Filistin, Irak, Lübnan, Mısır ve Ma- lanmak için emir almıştır. Bu fırka 
veraüşşeria mümessillerinin huzurile orada münakalatı himaye etmekte o: ' lmalGfl Bac.ladı 
açılmıştır. Kongre reisi Nahid Bey lan diğer fırkaları takviye edecektir. ~ 
Azme, açılış nutkunda, Filistinin heın 
araplarça, hem de hristiyanlarca mu Be, lngiliz gemi•i de .• 

Ankara, 9 (Tan muhabirinden) -
Kuvarshane bakır mıntaka.sında ta
mamen saf bakır elde edilmiye baş • 
lanmıştır. Günde 8 ton musaffa bakır 
alınmaktadır. Kuvarshanede havai 
hat inşaatı bitmiş ve elde edilen bakır 
istasyona fenni vasıtalarla taşınmıya 
başlanmıştır. ı 

kaddes bir yer olduğunu, binaenaleyh Cebelüttarık, 9 (A.A.) - 5 lngiliz 
kendi başına bir taksim karan vere- destroyeri doğu istikametinde dün 
miyeceğini söylemiş ve: "Araplar, gece Cebclüttariktan hareket et~ 
vatanlarını kanlarının son damlarına tir. r 
kadar müdafaaya hazır bulunuyor -
lar.,, demiştir. 

Monaco Prensliğinde 

Grevler Aldı Yürüdü 
Paris, 9 (A.A.) - Monacodan bil

dirildiğine göre, umumi grev tehlike 
si başgöstermiştir . 

Bütün sıvacılar pazartesi sabahı 

grev ilan etmişler ve bugün de bun
lara gaz, su ve belediye tanzifat mc-
murJarı iltihak etmiştir. Monako 
prensliğine FranSJz kanunlarının tat 

Pariste bir mülakat 

Paris, 9 (A.A.} - Hariciye Nazın 
Delbos İspanya Başvekili Negr'.n ile nnda düşürülmüştür. Tayyarede bur 
müllikatını müteakip Sovyet masla _ lunan Fransız pilotu ölmüştür . 
hatgüzannı kabul ederek kendjsiyle lngiliz gemi•i bırakılıyor 
uzun uzadıya görüşmüştür . Londra, 9 (A.A.) - Birkaç haftl\. 

A•iler bir F ranaız dan beri tevkif edilmiş bulunan Mot
ton İngiliz gemisinin bırakılması hak 
kında İspanyol asi makamlarının bir 
karar almış bulundukları resmen te-
yid olunmaktadır • 

daha yakın yerlerde birçok Japon ve bikini ve ücretlerin de Fransadaki üc 
Koreli balıkçı gemisi de yakalanmış- retlere uydurulmasını istemektedir-

Ankarada Büyük Bir 

Tünel Açtırllacak 
tır. !er. 

Suriye Et kfırz Umumiyesi ve 1 ürk iye 
Ankara, 9 (TAN Mııhabirınden)

Nafıa Vekaleti, Cümhuriyet Bayra
mında açılacak olan büyük Anırnra 

garmm şehirle karşı taraf arasmdnki 
muvasalasını temin etmek üzere bir 
tünel açtıracaktır. Tünel, yolcular ve 
nakil vasıtaları için ayn kısımlara 

ayrılacaktır. 
G eçenlerde Suriyedeo gelen 

misafirlerle konu'}tu~muzu 
anlabnr~ ve bu konuşmalann hula
sa."ını nekletmiştik. Bugün ayni 
mevzua dönüşümüzün sebebi, YE'ni
den Suriyedeo gtlen ze,·at ae gö
rüşmüş bulunmaktır. Bunlıınn an. 
latışına göre Suri)·e iJe Türkiye a. 
rasındaki mürıa.'tebetlerin inkişafı, 

soo derere kısa, bir zaman mesf'le
sidir. Bu kısa zaman geçer ge-:meı. 
Türkiye ile Suriye arasındaki mü
nasebetler, birdenbire değişecek ve 
iki memleketi hoşnut edecek bir 
mahiyet alacaktır. Fakat arada 
Türkiyenin Suriyeye karşı, daha 
geniş yürekli hareket etmesi li.zım
dır. Bu geniş yürekliliğin semere
leri kendini gösterecek, n iki mem
leket arasındaki münastbetler der
hal değişecektir. 

Bunu söyliyenlerio anlatmak 18-
tedikleri nokta hiç te gizil değildir. 
Bunlar demek istiyorlar k1 Suriye 

························································: 

1 YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL f 
............................................................. 
ile Fransa arasındaki muahede tas
dik olunduktan sonra Suriyenin mu
kadderatı tamaml)·le taayyün ede
rek şek ve şüpheden kurtulacak ve 
o zaman Suriye Türkiyeden aziz bir 
komşu sıfatiyle en büyük dostluğu 
bekliyecek ve ooun bütün dilekle
rini tatmin etmeyi bir vazife bile
ceıktlr. 

Bu SuriyelUere, bu dostluğun ni
çin şimdiden teessüs etmediğini ve 
niçin böyle bir takım kayıt ve şart
larla bağ~ı olduğunu sorduğumuz 

zaman ileri sürdükleri iddialan em
niyet verici bir mahiyette görme
dik. Faka bunlann söyledikleri söz
ler içinde bizi en çok alakadar eden 
nokta muhalif propagandanın ar
tık hlc:blr iddiasını tutturamıya

cak hale gelmesldlr. 

Yakın zamana kadar muhalif 
ve menfi propagandanın en 

kuvvetli iddiası, Suriyeli misafirle
rimize göre, henüz Suriyenio doğ
makta olduğu sırada Hatay mese
lesin.in ortaya çıkması ve bunun 
yeni doğan devleti adeta öldürecek 
mahiyeti almasıdır. 

Bu muhataplanmıza açıkça an
lattık: 

- Yeni bir devletin en bellibeşlı 
vasfı hudut sahibi olmasıdır. Hu
dudu olmıyan ve hududunda emni
yet hüküm sürmiyen de\·let, dedet 
sayılmaz. HalbukJ Türkiye Hatay 
meselesi ve bu meselenin halli Ue 
Suriyenin hudut sahibi olmasını te
min etmiş, yani Suriyenin devlet 
olma.'iı ve bu devletin taayyün et
mesi için elinden geleni yapmıştır. 

Bunu inkara veya tevile yer var 
mı? 

M Muhataplanmız, hududun ta
yiııi ne demek olduğunu, n 

hudut emniyetinin mahiyetini he
nüz anlıyamıyacak derecede tecrü
besiz oldukları içio bu noktayı uzun 
uzadıya izah ettik ve neticede onla
nn da samimiyetle kanaat hasıl et
tiklerini gördük. 

Bu nokta üzerinde durmak, anla
§ıla.n, gazetelerimizi.tı en mühim va
zifelerinden biri olacaktır. Gerçi 
biz bu noktaya yüzlerce kere te
mas etmiş ve onu izah için elim.iz
den geleni yapmış bulunuyoruz, 
fakat son müli.katlarmm bunun 
henüz liyıkiyle anlaşılmadığını 

gösterml~tlr. 

Halbuki anladığımıza göre, bu 
noktanın tavazzuhu iki memleket 
arasmdaki münasebetlerin tal;nine 
n tebellürüne ~ak yardım edecek
tir. 

Kısa Ankara Haberleri 
Ankara, 9 (TAN): 

• Ankara Bahçeli Evler Yapma 
Kooperatifinin inşaat ihale muka
velenamesı bu akşam imza1andı. 

• Ankara. futbol muhteliti, lzmir 
ve lsta.nbul takmılarile karşılaşmak 
üzere bugünkü trenle lzmire gitti. 

• Avrupadakl Türk talebe mUfet 
tişi B. Reşat Şemsettin Ankaraya 
geldi. Vekiletle temas edecektir. 

• Meteoroloji Umum Müıfürü R. 
Tevfik, Yeşil köy Meteoroloji is
tasyonunu teftiş etmek üzere ls
tanbula gitti. 
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.M.ahkemelerde 

Katil Noterlikteki 
Yolsuzluk 

iorJ:;~zun T 8 J K J A M J N Ey 8jLJH1 ;;;~ 
i Büyük SESLi VE TÜRÇE SÖZLÜ TAn Filmi s~• 
iAT ~T~RK • INONO • MAREŞAL ÇAKMAK. VEKiLLER HEYETi • GENERALLERllılll Suçlusu 

,-Orucu Bozdu~ 
: Muttefık ve dost Devletler Askeri Heyetleri - Dünyanın ilk askeri kadın Tayyarecisi SABiHA GOKÇS!( 
;Kahraman Tayyarecilerimiz - TANK -TOPÇU - SUVAR! ve motörlü kıt'ala.rımız _Manevralar -

-o-- 1 resmi - Tarihi hatıra ve vesikalar 1000 metroluk film. 

Suçlu Noterin ı AYRICA PROGRAMDA Sinemanmaçılması şerefine ILK BUYUK FiLM: ro= ~lr~~-evvblre~~~-t rulduğuhalde,~kl, ağzına.bir- Beyaz Kadın Ticareti Baı KATE DE NAGY Jt 
Y"'Y ~...... .Y... te1koyımmakta19rarediyon1u. Tecziyesi istendi • ıı d AUMO~· 1şı~t1. ~ki a.tmda bir ~ : FRANSIZCA 80ZLU ro er e JEAN PIERRE 

mirastan malınmı edllmek ve ti• Katil 7AW1ye, dtln, lavaj usu- Beyoğlu birinci noteri Salihaddinin E Avrupa.da.genç kızlan tmağa düşü.rmeğe çalı1&11 mua~ f;efkllitlar, möthlt cmllerle htlkfilnetlerln, 
ımrhaneye kapatılmak tehditle- iti Ue burundan gıda vermek ihtilas suçundan dola~ ağır cezada aamansız mücadeleleri - Herkesin mutlak görmesi 18.zım gelen büyük ŞAHESER • 
.rinden miiteeMlr olarak, müthiş mecburiyeti lıisd olmuştur. Ze- duruş~asma dün .de~~m edilmiştir. İIU GECEKi SUYARE iÇiN NUMARALI KOLTUKLAR ERKENDEN ALDIRILMALIDllL 
bir asabi buhrana bpdnut ki. bu yoldan gıda alnudrtaa kur İddia makamı, ihtilas suçunun sa - •nı 1 T I 49 babası Ue kardetlnl öldttnnüt= tulmak için, g~ vakit Dd bar· bit görüldüğünü ileri sürerek, note- lllHHllHHHHHlll lllHINllHllllllHll e • 289 ı1111111111111111n11111111t1ımı ::::::.-' 

Görlilen lömm berine, tıbbı c1ak atlt lçmlye razı ohnuştur. Bu rin cezalandırılmasını istemiştir. Suç 1 
adlide müşahede altma alman suretle, U&n ~ttlğl açbk grevi de, lu vemti, müvekkilinin suçu ihtilas ve TOPLANTILAR Yabancı Diller 
Zekinin nıhl vaziyeti karşlk bir bilfiil nihayete e...ıttlr. sahtekarlığa temas eden suçlardan ol I Radyo safhaya girmiştir :ıı;weı+ de Tıbbı adli, balB ve kardet ka- madığmı, bunun ancak noter kanunu • DAVETLER • Mektebi çin 
yazdığmuz gibi katil, mtl'8hede tlll hakkındaki raporunu h}mrıa.. mucibince 50 liradan 200 liraya ka-
altma almdığı gtlındenberl, sis- ım.ktadır. Bu raponuı, katllln dar para cezası alınmasını icap eden 
temn bir llUl"etf;e açlık grevi yap- akU miivazeneslnde bir bozuk- maddeye temas edebileceğini ve dı-
makta idi. Gıda vermek liıhı, ha- lok oldup netleestne varacatı ~r no~dan ceza görmesi icap etti-
tıra gelen btltttn ~re batw• tahmin olunuyor. 1 gı takdirde, noterlik muamelitını 

" 

teftişe memur olan müfettişlerin de 
_ _ _ ~F7FN- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ı ihmallerinden dolayı cezaya çarptırıl. 
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Saatlerce Kapalı Kalmış -
Ev sahipleri, Kiracının 
•• 

U stüne Gelivermişler 
Davacı, Yok Yere Hürriyetinden 
Mahrum Bırakıldığını iddia Ediyor 
DUn, birinci asliye ceza mahkem~ 

Binde, şayanı dikkat bir duruşma ya
pıldı. Mahkemede davacı sıfatlle bu· 
bman Meryem isminde bir kadın, ken 
ctisinin kiracı olarak oturduğu evde 
ev sahibi Talat ve ıkanın Dilber tara
;fmdan saatlerce hapsedilerek hiirri
yetinden mahrum bırakıldığını iddia 
ediyordu. Bayan Meryem batma p 
lenleri şöyle anlattı: 

- Kızım o gtın, ev aramak t1zet'e 
aokağa çıkmı§b. Ben odada yalnız 

kaldım. Biraz sonra, kizını döndü. F':ı 
kat, kapıyı bir tilrlU açamıyordu. Pen 
cereden &nahtan attım: 

- Kilide sok ta aç! dedim. Fakat, 
kızım kapmm cı.rdan kilitli olduğu
nu haber verdi. Meğeree, yalnız eokak 
kapısını değil, benim kapımı da üze
rimden ikilitlemişler • 

Saatlerce odada mahpue kaldım. 
Küçük çocuğum var. Bangır, bangır 
bağırır. SUt arar .. Akşam oldu, orta· 
bk karardı. Nerdeyse fmnlar kapa -
nacak, evde bir lokma ekmek yok, o 
gUnkU sıkıntımı hiç sormayın.! 

Nihayet, km bekçiye koşturdum. 

kapı açıldı. O sırada polis içeri gir -
mlfti... Bu Bay kendisine de karşı gel 
di: 

- Burası benim evim.. İstediğimi 
yaparım. Kimse kantamaz, diye bağı 
nyordu. Hatti, memuruıt'Uzerine hü-
cum etti.,, 

Suçlu Tallt ve ~i, iddiayı reddetti 
ler. Kapıyı UatUnden kilitlemedikleri 
nl, polille karp gelmediklerini söyle
diler. 

Mahkeme, phltle.rt çağırmak üze
re, muhakemeyı ba§Ka t>tr gune oı

r&ktı. 

Menı Muhakeme · 
Karan Alan Suçlular 

Eroin kaçakçılığı yaptıklan iddia.
sile bundan iki ay evvel Beyoğlunda 
yakalanan Papadopulos ve arkadaşla 
n hakkındaki tlhidklt beşinci ceza 
mahkemesi sorgu hlkimliğince biti
rilmietir. 

Suçlulardan, Rızkullah oğlu Necip 
Hayatla Andon oğlu YaniPapadopu
loeun kaçakçılıkta alikalan görülme 
mit ve haklarında men'i muhakeme 
kararı verllmiftir. Diğerlerinin m~ 
hakemelerine yakından başlanacak

tır. 

malan lbmıgeleceğiııi ileri sürmU,
ttır. 

Mahkeme, karar vermek Uz.ere du
ru,mayı ba,ka güne bıra.kmı§tır, 

Şüpheli 

Görülen 

Bir Ölüm 
Hamallıkla geçinen Mehmet oğlu 

lsmall adında biri, dün gece ~rine 
birdenbire fenalık gelerek yere dUş
mUş ve bayılmıştır. Derhal çağmlan 
imdadı sıhht otomobili ile Beyoğlu be 
tediye hastanesine kaldınlan İsmail. 
biraz sonra. ölmUştUr . 

Adliye tabibi Enver Karan, hama
lın ölümilnU şüpheli görerek, cesedi
ni morga kaldırtmıştır. Ceset üzeri~ 
de yapılacak otopsi neticesinde ölU -
mUn hakikl aebebi anl&fll&caktır. 

' o 

ıeraet t:ttıler 

Suiistimal iddiasile işten el !;ektiri
len Beyoğlu maliye tahakkuk mUdilr 
muavini ve takdir komisyonu reisi 
Tevfik ile hesap mütehassısı Tacet

tin ve komisyon azalarının son duru§ 
malan dün 3 UncU ceza mahkemesin
de yapıldı. Mahkeme, iddia tahakkuk 
etmediği için hepsinin beraetine ka -
rar verdi 

Telıraf Müdürleri Arasında 

Beyoğlu posta ve telgraf müdürü 
Saip naklen İstanbul telgraf müdür -
lilğUne, Galata posta ve telgraf mU
dürU Kenan da Beyoğlu müdUrlüğU
ne tayin edilmitlerdir. Muvaffakıyet 
dileriz. 

Taksim Stadyomunda 
Büyük Bir Müzik 
Şenliği Yapılacak 

Beyoğlu Halkevi tarafından birkaç 
aydanberi hazırlanmakta olan 200 ki
§ilik Koro heyetiyle birlikte büyük 
orkestra, bu ayın 18 inde saat 21 de 
Taksim stadyomunda ilk konserini 
verecektir. 

Orkestrayı Konservatuar Profesör
lerinden B. Seyfettin Asal idare ede
cektir. Memleketimime ilk defa vücu
de getirilen bu kalabalık orkestra 
B. Ekrem Torun himmetiyle, Seyf et~ 
tin Asal, Sezai Asal ve Nurullah Şev
ket gibi konservatuanmızın çok kıy
metli Uç profesörü tarafından yetiş
tirilmiştir. 

Dün bu büyük konserlerin progra. 
mım tesbit etmek üure alakadarlarla 
Istanbul matbuat mümessillerinin de 
iştirakiyle bir toplantı yapılmıştır. 
Bunu prova takip etmiştir. 

Müzik şenliğinin programı şöyJ~ 
hazırlanmıştır : 

Evveli. büyük orkestra hep birden 
lstiklil Marşını çalacaktıt. Bunu Be
yoğlu Halkevi Başkanının açış nutku 
ta.kip edecektir. 

Konserde Mozart, Hayden ve 
-7 • ~4--- - c•"- • .. -·····-~ -.---..... - - -
tatlarının eserleri, Sezai Asalın ''Tilr
kU,, adlı armonize bir eseri ve bilh86-
sa Johan Ştravs'ın meşhur "Tuna 
Dalgalan,, adlı eseri Türkçe sözlerile 
söylenerek çalınacaktır. 

Beyoğlu Halkevi, bu konser için 
stadyom idaresine vereceği ücretin 
karşılığı olmak üzere Balkon için 25 
ve tribünler için de 35 kuruş fiyat 
tespit etmiştir. Biletler .bu Pazartesi 
gününden itibaren stadyom gişesinde 
satılmıya başlanacaktır. 

Beıiktaı Kızllayının 

Bursa Gezintisi 

Yeni Talimatname 
Üniversite ecnebi diller mektebi ta 

limatnamesi, rektötlüğe gönderil
miştir. Talimatnameye göre, mektep, 
klasik ve yaşıyan diller olmak üzere 
iki kısma ayrılmıştır. Klasik diller kıs 
mmda Arapça, Farsça, Yunanca ve 
Latince, yaşıyan diller kısmında da 
Almanca, İngilizce, Fransızca, !tal . 
yanca, Rusça vardır. 

Mektebin muallimlerinden müte
şekkil 10 kişilik bir heyet, her sene 
ders ve imtihan programlarile diğer 
tedris meselelerini tespit edecektir. 

Her dil için A, B, C kurları açıla . 
caktır. Bu kurlarda ders, sabahlan tıa 
at 9 a kadar, akşamlan da 17 den 
sonra yapılacaktır. Galata.saray ve 
ecnebi dillerle tedrisat yapan lise me 
zunlan için devam mecburiyeti yok . 
tur. 

Yokıul Çocuklara 
Yardım Balosu 

Kızıltoprak 6 ve 49 uncu ilkokul
lar yoksul çocuktan yardmı kuru
mu menfaatine 11 Eylill 937 cumar
tesi akşaımı Fenerbahçe BelvU gazi
nosunda bir lhr balosu verilecektir. 
Münir Nurettin ve arkadaşlarının 
repertövarlanndan verecekleri mu
siki ziyafetine, müsabakalı ve ikra
miyeli dans ili ve olunmuştur. 

Duhul davetiyelerini Kwltoprakta 
(fn ""' ;n, .... tr,,1~... v._,. ____ ,_ ----
nesinde, Belvü gazinosundan tedarik 
edilebilir. 

Ertuğrul Sadi Tek 
BU GECE 

Heybeliada iskele 
tiyatroıunda 

Büyük müaamere 

Gllnlln prograım - .._.,.a 
OOLE NEŞRlYATI: ~ 

Saat 12,30 Plikla TUrk t:U .... 
12,50 Havadis, 13,05 Muh 
neşriyatı, 14 SON. 

Akşam NeİrfraR rJll/t. 
Saat 18,39 Plikla d~ JD ii'-

19 Radyo fonik komedi ~~l'I ~ 
nm) 20 İbrahim ve arkad..-a~Jı,il 
fmdan Tilrk musikisi ve halk :;t 
n 20,30 B. Ömer Rıza tarafJD ~ 
rapça söylev 20,45 Semih~ ~eiıı:e ~ 
lan tarafından Türk musıkis ~ 
şarkıları (Saat ayarı) 21,~r~"'1 
tra 22,15 Ajans ve borsa h 
ertesi gtiniln programı 22,30 a1ad 
snlolar, opera ve operet parç 
SON. • 

Günün Proçam OSU 
HAFiF KONSERl·EB: 

7,10 Berlin kısa dalgası: ~ 
havalar (8,15: Devamı). 9,~ .-.! 
kısa dalgası: Plak. 9,30 Be~?:°~ 
dalgası: Koro havalan. 9,.., jj 
kısa dalgası: Plak. 10,30: K.!:: fP 
50: Keza. 12 Berlin kısa dal5~ 
ro havalan. 9,45 Paris k;. ~ 
BI: Plik. 10,30: Keza. 11, İ j)f! 
12 Berlin kısa dalgası: :KatliD ~ 
nin balladlanndan. 13 Bet ~ 
dalgası: Strasburgdan ko~ rJJ1'. 
13,10: Bilkreş: Karışık plik ~ 
kisi. 14,15 Parls kıs:ı dalotl: ~ 
dan konser nakli. 16.~ 1 

.4 .. 1 ..... aı.: Pivann ve or 
~::ı.- ·- - oe.~'lt'lb ..... .. 't-....d 
Roma kısa da1gası: t)rlt ~ 
rn.o~ RUkreş: Hafif musilr:i ~ 
19.30 Berlin kın dalgası: ~
halk musikisi. 20 Paris kJI& 'Ji~ 
sı: Grenob'e'den konser oakrll!:, ~ 
Van:ıova: Har·~ musiki (G "D'. 1'I 
dard, Caykovski), 22 Varf0"9~ 
çük orkestra. 23.05 peşte:k~ 
tra. 23.20 Milino: Koro . ~ 
23.20 Milano. 23.20 Viyan&d,.ı;oııe 
orkestrası. 23,30 LA.ypzig: &.e 

bir gezinti tertip etmiştir. Gezinti de- li musiki. _ ır.a•. 
niz yolları işletmesinin Çanakkale va OPERALAR, oPERı;.ı:....-- ,.-..: 
purile olacak ve Mudanyadan Bursa.- 16,30 Paris kısa dal~sı: ~ .... jf 
ya kadar hususi tren ve otobüslerle gerin ''Veronik" isimli ope~ 
gidilecektir. VaJYUrda caz ve saz bulu- 45: Bertin kısa dalgası:~! <"~ 
nacaktır. Mehtaplı bir geceye tesadüf ger Von NUmberg opec- ~ 
eden bu eğlenceli gezintiye iştirak et ner). 18 Varşova: SopraD ~......-rıtl 
mdt istiyenlerin her giln saat 17 de seslerle en sevilen ope~.!?~ iD ·~ 

u....·kta k K ı h t· Be ·kta Ak ti d K 1 çalar. 21 BUkreş: Puccuu 
0= .. 1rta~ 

...... 9ı ş azası ızı ay eye ı ayın şı f are er e ızı ay kaza he d8111le Butterfly" ope~ <:~Jıl 
19 uncu Pazar günü Mudanya tariki- yeti merkezine mUracaatlan lazım- 22 Roma: "Yushi" iliınli o~--

Bekçi geldi. Fakat, Bay Talit, bekçi
yi de, dinlemiyordu. Nihayet, polis ça 
tmmYa mecbur oldum. Fakat, polis 
gelmeden evvel, ev sahibi, anahtan 
bekçiye verdi. 'Osttımden kilitlenen le gidip gece dönmek üure Borsaya dır. yesi. _...... 

l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~J 
te birer fiyonıka, topuklarına kadar Jupıurmızı::; 
tari. Belinde fes rengi kadifeden, boncuk tok 

ı Ali eevincinden çılgına dönmU,ıtt. Oyle pklahan
iıklar, öyle tuhaflıklar ediyordu ki yalnız arkadaşlan 
değil, sokaktan geçenler bile dönüp dönüp gWUyor
iardı. Akşama kadar ziyaretlerle vakit geçirildi. Ilk 
akf&m olduğu için herkes evine gitti. Erteei günü öğ 
ie yemeği San Beyde ve ak;&m yemeği kaymakam ve 
kilinde idi. Tabii Vergici, akşamına hazırlanıyordu. 

layramlann Bayramı 
Erden evden içeri girince, bir b&fkahk gördü. An

ııesi, teyr.eai, bacı nineler, kızlar hepsi çiçek gibi süs 
lenmişlerdi. HAfız Hanım senelerden beri ilk defa in· 
ci küpelerini ve merhum Abbas Efendinin tl, gelin 
olmazdan evvel nişan verdiği yUztlğtl talun111Ifb. Hep 
Bi aşağı sofada oturuyorlar. Hacı henüz gelmemişti. 
!Birkaç akraba hanım da vardı. Fakat Güner ortat!a 
yok. Erden )'Ukan çıktı. GUneri merdiven b&fIDda 
ayakta bekliyor gördü: 
, - Burada ne anyol'BUD GUner! 

Genç kız gözlerini indirerek: 
- Hiç, dedi. Bayramlaşmıya geldim. 
Tam milli kıyaf etile, bir sWün gibi duruyordu. A

yaklarında topuklan gill işlenmif ince beyaz yUn ço
raplarla ökc;eli al kadife terlikler vardı. Toz pembesi 
geniş, atlas ,alvan belinden aşağı earkmlf, kalçaları
m belli belirsiz, hayal! birer batla meydana çıkarmı,, 
110l tarafından ince bir Tra.bluun pileldlllerl u.rkı
,vr. Bunun üzerinde, teyralnin bir lll&t evvel, el öp
melik verdiği altm kafesli ve tokuı kabak çtç~ de
nilen elmaslı bir kemere vUcudU, bol benekli, krem 
renkli bilrtlmcük gömleğin bUttın gUzellltfni bir göl
ge içinde gösteriyor. Kolsuz ve bele kadar inmiyen 
yeleği gayet açık kanarya sarm ve ka.eJerl bal ren~ 
ibrişimle dal işleme. En alttaki tek kopçası iliştirildi
ği için göğııU, memeleri ta.,km bir letafetle teceuilm 
~iyor. Mat beyaz göğeUntın hafif çukuru 11zerinde 
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de, kartopu pantantif. Dört saç örgUsünUn uçlan püs 
kül gibi bırakılarak birer beyaz kordeli. ile sıkılilll§tı. 
Inclli, altın fesi sağ kaşı üzerine biraz devrilmiş ve 
lyik tarafından kulaklarının arkasına doğru havai 
mai bir krep dalgalanıyor. Erden genç kızın öpmek 
içiın uzattığı elini tuttu, avuçlarının içine aldı ve ya
vqça parmaklarının ucunu öptü. Güner: 

- A! diye pazlı bir çığlık kopardı, nasıl olur? Ben 
öpecektim. 

- Zarar yok, kurban bayramında da sen öpersin. 
- Oyle ise elöpmelik ben vereyim bari. 
Bunun bir nişan ytlzilğü olduğunu Erdene, annesi 

eabahtan haber vennifti. Genç kız "servi ucu" kınalı 
parmaklarile yüzüğü taktı ve Erdenin ancak bir an 
et1ren daltnıhğmdan istifade ederek, hemen elini öp
tU. Delikanlı nifanlllmı elinden tutarak ve canlı bir 
lbide htlrmetile odasına götUrdU:. 

- Sanki bende de bayramlık yok mu! 
Diyerek dolaba yaklaştı. Çıkardığı hediyqten anne

sinin bile ha.beri yoktu. Onu villyete gittiği zamın 
alm19 ve istediği gibi yaptırmıştı. Bu, kUçUk ve man
dallı bir altın iğneye bağlı birer ince zir.cirin ucunda 
sallanan Uç tane inci idi. 

- Yerini ben seçecefim. 
Diyerek genç kızı dikkatle sUzmlye başladı. O bak

tıkça, GUner utt.sıncmdan kızarıyordu. "Salkımı" ön-

ce yeleğinin iki kanadı üzerine tuttu, beğenmedi, göğ 
sünün altına yaklaştırdı, olmadr. Nihayet "buldum, 
yerini buldum" diyerek incili fesin iki kaş ilstUne ge
len bir yerine iğneyi geçirip mandalını taktı. Şimdi 
genç kızın, ince, kıvırcık ve samur kaşlarının ortasın
da; konuaurken, yürürken sallanan bu Uç inci, ona 
daha esatiri bir güzellik verdi. Aynanın karşısına ge
lerek bakınca, GtinPr h"yretini saklayamadı: 

- A! sahi, ne güzel! 
Dedi ve ihtiyarsız ba.şmı Erdenin omuzuna dayadı. 

Bir an sonra aklma birşey gelm.lş gibi fırladı kaçtı. 
Aşağıya indiği vakit Erden kadınların matallahlarmı, 
methlerini işitiyordu. Heyecanı fazla idi, gözlerinde 
belirsiz bir nem vardı. Tekrar dolaba gitti ve kendi 
kendine "Ali, bir yerini ketfetse" diye ~Umsiyerek, 
açtığı Uç yıldızlı konyak '1şes!nden bir kadeh içti. 

- KUçUk bey! yemeğe buyur. 
Erden küçUk ahretliği görünce gUlmiye bafladJ: 
- Kız! dedi. Ne gUzel olm~! Böyle kıpkırmızı 

,eyleri lana kim buldu? Tıpla We çiçeğine dönmüt
atın! 

- BUyt1k hanım aldı da, ııey ... gelin hanım dikti. 
- Gelin hanım mı? · 
- Küçük hanım diyecektim 
Küçük kız gerçekten lileye dönmUştil. Ba.,mda &,· 

te,l bir krep, ve saçlarmm her örgüsünde ayni renk 

kemer ve kırmızı mercan terlikler. ~ 
Ellerinin kınası da nişadırsız olduğu lçiD tıııııcl 

kırmw renkte. Y anaklarmm kırmızılğı da ka UfUt 
mini mini, fakat CMldayan, öteye beriye püfUr ! 1_ 

eteklerini savuran bir lileden bqka bir,eY dea
- Peki geliyorum! _ ,_.ıttfl 

Çocuk koşa kop aşağı indi ve ka,ede ~ 
Günere: .. _ ı.tt.. 

- KUçUk hanımcığım, bana kUçUk bey ad ı-
Diye ellerini çırpmıya başladı. 
- Ne dd? 
- Li.le, dedi. Kırmızı lale!. aştırıldl-
Şimdiden so~ra Lile çağınlmuı ~anı:~ gıbi 

Güner, öteki beslemenin yüzünde hUzUD gortır 
oldu. Babasının yüzüne bakarak: gl 1'lf 

- öteki mahzun oldu ellem! dedi. Onun ren 

kırmızı değil de... . . Hifll ar 
Bu da ayni biçimde, fakat masmavı idi. 

nım ! neye benumi,se, sen de ona ad ı.k· soıır-
Diye gilltıştWer. Ve kısa bir mUnakqadan 

"SUnbUI" denilmesi muvafık görüldü. Hacı: . teıoi" 
- Siz bu ~ iyi etmediniz. Bizimkiler de ad ıs 

ye kalkışırlarsa •.. 
- Onlara da buluruz. te ~ 
- Buhıruz emme, adlannı akla getirip ~ 

mat için bahçıvanlık mı öğreneceğiz! Ben ° 
çiçek adını ne bileyim? 

- Onlara da kuş adı takanz. ~ 
- Hadi hadi! Şu yaprak dolmasını kaÇ had "1-

Kuştan da, Weden de iyi olmuş. Eline saflık 
~! ~ 

- Sağlık size efendi. Sevdiğini bildiğim lçiıı 
vereyim dedim. 'Vll") 

Erden gülerek: (ArkUI 
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~ A N Türk inkılabının ele aldığı memleket meselelerinin en başında gelen (BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

c.-:_ • K Kadın Vatandaş -""Gelik Gazete "Köy ve Köycülük.. mevzuuna bugün de temas ediyor ve "Bir öy--
A BAŞMUHARRiRi 

't 4N' hft'ıet Emin YALMAN 
kitc1 Ilı hedefi: Haberde, fi
l'iiat ~~~~ §eyde temiz, dü
hı~t;•11111i olmak, kariin 
~1 olınıya çalışmaktır. 

CUfiON MESELELERi 

~. Ets· I) UnkCir lmissin 

Dic11İrı Sulh! 
\ret~~yetin ve lsl8.mi vatanın 
-.ı; -..MUJı işık • şairi Namık Ke-
ltl~orda ki hürriyet gelince 
S Basraya kadar her yt>r 
ltıt te ' herkes iliklerine kadar mt-
boyle ~ olacak. Hoş, herkes te 
l'etı ~ 1Y?rdu ya, Derken 93 hürri
•iaa eft ed~ldi. Hasret olduğu se\·glll S ~.tçıren !}air biraz sonra şev
~ '°Yle hayıkırdı: Ne efsunkar 
~ : ey didan hürriyet; esiri 
tt... Uk, ger~i k"Urtulduk esaret-

~lrln hüsnUzannı ve tath 
>'iiıJu ittir ~ıktı. Elde edilen güzel 
~ 'fa~et ilkönce kendi babası 
\re lt.IQ yı Taif zindaruoda boğdu S ~aınık Kemali Magose zin-

' ' alıp Bola~'lr topraklanna 
~Ve .. hudutıan muayyen bir 
~ güme gitti. 

"1 ~beynelmilel sulhün ve ayırt
~ ğın Vefalı, co~:kun aşıkı olan 
~ dünya da ülkülerine karşı 
' 0hlt hüsnüzao besliyor mu? A
' da bir gün umumi sulhe ka
"e eı..._ Coşkunluğu ile diyecek mi ki 
•ıııı.. kir imişsin ah, ey didan 
""'-' ~ torpil oldu:n, gerçi kurtal-

0 -vgtlŞınaktta.n ! 

'-t" böyle bir sulhe kavuşa.cak 
"Ilı )' 11d"atları, kutuplararası dünya
"-t, ::de ha:ıgi yellerin eseceğini 
'6 ği ile düsUnebiliriz. 

"1, 'l'at Jnu\·aifakıyetle neticelen
.,~~- hasta öldü. 
:_~a hakiki sulh sreldl fakat 
' •a,.ıu ;, U. lı .... a..ıu;n s«\ua.~. 

' ~ bı~Jıyan safdil kız da 
~ ~ hürriyete karşı insani a
a_) '~tı. Uzun yıllar bir ad' etıer çekti, geldi, Mara'yı öl
ht~ 8'.ndı ki başı bozı.ık hürriyetin 
~ g~ni adalet gelh·erecek! Bir
ı'tlctitl aınma bu gelen ha.11retini 
Ilı g~~ değildi. Kendi kafasını al-

~ dünya da harpten kurtuhıp 
~ "-\'uşnıak için ettiği bunca fe
~ldardan sonra kelleyi kaptır-

\at.~ "': !d Ü 4-:'-d b ..;.S"" e taş, omuz Suı.u e a.~ 
~ rak gelecek sulbü kim al
~kışlasın. 

~ülerin Maa!ına 
't Gpllan Zamlar 

~Qsd Verilecek? 
~ı...-~la.ıı· . . k .. .. ,,.~l'IJl '"'4 Ye, ıkı buçu ay once çop-
~l. 'l{'lrıaaşını yirmi liraya çıkart
U~ endUerine Eylül başında da 
~~ li 20 lira üzerinden hesap edi
se~miştir. Ancak belediye büt
""~ ~0ı>c.;Ulerin yeni mali yılbaşına 
~?'rni lira üzerinden maaş al
~. temin edece.k tahsisat yok-

~llt\ 
~ ~ ~a beraber, belediye, maaşla
~.~d ll'aya çıkartılması üzerine çöp
i'llld~unun 900 kişiyi güçlükle 
~ bir U ~öz önUnde. tutara~ ~aa~
)~~· denbıre eski mıktara ındırmı-
~ lt. 

ta .. -llt\ıuı . . 
.~. • ıçın bir karşılık aranmak-
h b't~er Yeni tahsisat bulmak ve
'~ maddelerden tasarruf et
~~ lnıan görülebilirse bu ay SO

~~da c;öpçUiere yirmişer lira ve
~,.;-;'• aksi halde eski miktarlara 
~,ittir. 

t.ltcıDınKOYONE AZ 
~ ~~ld~ll~MVA Y iŞLiYOR 
ıı_ hııttt!ekoyUne işliyen tramvayla-:Scta ~ ihtiyacı karşılayamadığı 
ın._~ a ~ §ikjyetler olmuştur. 
ıt;'t f~ !'aba ile yeni bir servis kurul 
\t-hal'la S~Oktasından imkansızdır. Bu 
~"a:.rı:keci - Şişli arasında işliyen 
~ ttl' ~. Mecidiyeköyüne kadar 

· ıçın tetkikler yapılmakta-

• 

lü11 nun ağzından onun fikirlerini yazıyoruz. Bu "Köylü.. kendisine göre 

Köy Kanununun nasıl olması lazımgeldiğini anlatıyor. 

• • • 

BANA GORE KOY 
KANUNU NASIL TERTiP 

T ürkiyenin idari takai
mat haritası, doğrudan 

doğruya idari mülahazalara 
dayanarak yapılmıttır. Bugün
kü iktısadi, mali, ve tar~hi ihti
yaç ve zaruretlere göre köy 
idarelerinin ekonomik imkan 
ve tartlar gözönünde bulun
durulmak ıuretile yoluna ko
nulması ve birlettirilmeıi la
zımdır. 

Köy, başlıbaşına ekonomik bün
yeye malik bir içtimai varlıktır. 

Bunun y~ma, çoğalma, istihsal 
ve kuvvetlenme şartları - sırasile 

ve biribirine sıkı fıkı bağlı olmak 
üzere - şunlardır: 

1 - Coğrafi amiller: Muhit, ik
liım, toprak. 

2 - Ekonomik amiller: Coğra
fi amillere göre kurulmuş. ziraat 
tarzı. iş hayatı ve köylünün eko
nomik bünyesini kuran yol, nakil 
vasıtaları. iş tekniği, iş teşkllatı ... 

3 - Psikolojik amiller: Din, an
ane, bilgi seviyesi, aile hayatı, ma
nevi disiplin, muhtelif milli ideal
ler ... 

4 - Yukanki üç esaslı imili mo
dern hayatın kap ve zaruretlerine 
göre yoluna koyacak bir hüku
met kadrosu, yani idare şekli, ilare 
adamı, idare sistemi. 

Köy idareleri, kasaba ve şehir 
idarelerine benzemez. Zira köyün 
içtimai ve iktisadi bünyesini ku-

. -:r-- --- ---
şehir ve kasabanınkiler arasında 

mahiyet ve bünye farktan vardır. 
Bu sebeple köylerin kalkınıması me
selesini idari bakımdan miltalea e
derken her şeyden önce yukarıda
ki dört ana unsurunu inceden ince
ye araştırmak ve idare sistemini 
köy denilen uzviyetin yaşama im
kan ve şartlarına göre teşkilatlan
dırmak zaruridir. 

Ş u halde, köy idarelerini ik
tısadi ve içtimai kalkınma 

bakımından teşkilatlandırırken ha
reket noktaları şunlar olacaktır: 

1 - Köylerin bulunduğu toprak 
sahası, iktısadi unsur ve şartlara 

göre şimdiki nüfusu barındırma
ğa ve onları miistahsil hale koyına
ğa yeter mi, yetmez mi? Her iki 
hale göre nilfus sayısını artırmak 
veya azaltmak lazımdır. 

2 - Bir aile işletımesinde evle
rin ve diğer işletme vasıtalarının 
toprağa en yakın bir yerde bulun
ması iktısadi ve tabii bir kanun ol
duğundan bir köydeki ev sayısı kö
yün topraklarına nispetle çok mu
dur, az mıdır? Yani, köylü en çok 
dört kilometrelik bir mesafeye ka
dar gidip gelerek mi İ§ görüyor, 
yoksa bu mesafe daha mı çoktur? 

Bu cihetle bir köyde topraklarıın 
verimine, ziraat sistemine göre ev 
sayısının en çok 200 olması esas 
kabul edilmelidir. 

3 - Büyük köyler veya kasaba
lar idari mWihazalarla ve dı§&n
dan gelen tesirlerle kurulursa böy
le köyler halkının iktısadt bünye
si zayıf olur. Toprak esasına da
yanan her çeşit iktıaadt ve içti
mai teşekküllerde ana şart, işlet
melerin (köylU aileler, çiftlikler) 
mümkUn olduğu kadar ı,Ietme sa
hasına yakın ve onun içinde bulun
masıdır. Dağınık köy evleri . - ye. 
rine ve zamanma göre - toplu ev
lere nispetle daha sağlam bir eko
nomik bünyeye malik olurlar. 

4 - Toplu bir hayat yaşatmak, 
müşterek faaliyetleri kuvvetlendir
mek-, köy bütçesini köyün ihtiyaç· 
larına göre tanzim etmek, köylüyü 
mektep, ve idare işlerinde toplu 
bir halde bulundurmak... gibi dü
şünceler köyün iktısadi bünyesini 
bozmadan, onu takviye edecek şe
kilde yapılmalıdır. Büvük kövü ku-

EDiLMELi? 

---- ... --· ---=---------- ------
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ğll, kilçük veya büyük sanayi esa-
sına göre kurulabilir. Türkiyede ne. 
rede bir kasaba varsa, halkının 

dörtte biri esnaf kısmıdır ve bun
ların da toprağı vardır. Yani: Köy 
kalkınması hareketi sanayi hare
ketile birlikte araştırılmalı ve teş
kilatlandırıLmalıdır. lktısadi bün
yesi zayıf olan bir memlekette en 
modern idare şekli demek: bu bün
yeyi kuvvetlendirecek en verimli 
sistem demektir. Türk köyünün 
dörtte üçü henüz hakiki müstahsil 
değildir. 

6 - Toprağının ve ziraat, iktısa
di şartlarının müsait olduğu yer
lerden dışanda kalan ve geçinmesi 
dar olan köyler halkı ilmi etütlerle 
hazırlanmış planlara göre bu köy
lere yerleştirilebilir. 

7 - Köylerin iktısadi kalkmma
sı için idare sistemi bu iktısadi 

şartları bozmadan köylilnUn hakiki 
ihtiyaçlarını tesviyeye yanyacak 
surette işliyeceğinden şimdiki köy 
kanununu sıkı surette tatbik etm~k 
üzere tam teşekküllü nahiyelerin 

daha iyi teışkilatlanrnası ve her na
hiyeye en çok 20 köy veriLmesi e
sası kabul edilmelidir. 

.o - .,, • -- .... ..,ı~... ..-.i 

hayet onu taf'bt'k edecek enere muh-
taç bulunduğundan yeni yeni idari 
denemelere girişmedense şimdiki 
te.şkllatı ruh ve bilgi bakımından 
kuvvetlendirmek lazımdır. 

9 - Tam teşekküllü nahiyeleri 
de coğrafi ve ekonomik şartlara 

göre kurmalı, idare s.!steminde me
suliyet ve salahiyet meselelerini 
radikal bir tarzda halletmeli, na
hiye müdilrlüklerme değerli ve 
bilgili elemanları seçmeli, ona köy 
Hanununu hakkile tatbik edecek 
bir Lmkan ve vasıta vermelidir. 

10 - Her nahiyeye herhalde bir 
ziraat memuru vermek zaruridir. 
Ziraat memuru olmıyan bir nahi
yede hiçbir vakit verimli bir idare 
ve iktısat hayatı kurulamaz. Bu 
sebeple ziraat teşkilatımızı kökün
den ve yeni bir tarzda kurmaya 
mecburuz. 

11 - Türkiyede 41,000 köy ol
duğuna göre her nahiyeye aşağı 
yukarı 25 köy düşerse 2000 kadar 
nahiye eder. Bazı yerde nahiye ba
şına düşen köy nispeti daha az, ba-

AMERiKAN KAR1KATORO 

Çin üzerinde müveJdeı U'"1U 

zı yerde çok olabilir. Fakat bu 
2000 nahiye müdürünü bulmak ve 
yetiştirmek zamana ve paraya 
muhtaç olduğundan şimdiki nahi
ye müdürlerini kurslarla yetiştir
mek ve idare adamı yetiştiren yeni 
mektepler açmak lazımdır. 

12 - idare sistemini değiştirir
ken her şeyden önce idareciyi ha
zırlamak esastır. En iyi kanun ve 
tedbirler acemi ellerde kötü neti
celer vermektedir. Bu sebeple ge
rek nahiye müdürü ve gerek köy 
muhtarı ve köy katibi yetiştirme
den önce şimdiki idare sisteminde 
şekle ait değişmeler yapılmamalı
dır. 

13 - Köy idarelerinin iyi çalış
ması nahiye mülürünün ziraat me
murunun, muallimin ve kaymaka
mın o köyle olan alakasına ve o kö
ye sık sık gidip gelmesine bağlı ol
duğundan bu devlet memurlarına o 
yolda salahiyet ve imkanlar veril
melidir. Ve bütün idare amirlerini 
bürokrasiden kurtaracak tarzda 
vazif elendirmeli.dir. 

14: - Türk köylilsü, toprağını 
çok sever, mülkiyet duygusu, mal 
ve iş hırsı, ayni zamanda müstakil 
yaşayış zevk ve arzusu onda esas 
temayUllerdir. Bu sebeple, mevcut 
köyleri her ne sebeple olursa olsun, 
büyültmek, küçültmek, idari şekil
de birleştirmek gibi işlerde köylü
nün bu temayüllerini de her vakit 
göz önünde bulundurmak icap eder. 
Aksi halde çok defa görüldüğü gi-
:a.ı 1.;;...ın 'oinı~~... lri,_ oaaJ. -1&-

kası azalır. idare işlerinde birta-
ktım zorluklara, istemiyerek, sebep 
olur. 

15 - Her köyü bizzat kendi 
içinde teşkilatlandırmak, bulundu
ğu coğrafi ve ekonomik imkanla
rın müsaade verdiği nispette her 
köylü aileyi ayrı ayrı iktısaden ve 
ruban kuvvetlendirmek esasına gö
re köyde iktısadi ve idarf bir kal
kınma planı tatbik etmek, asıl köy 
kalkınmasının ruhudur. Bizim köy
lerimizde en cömert bir hesapla 
yüzde yirmi aile ancak milstahsH
dir. lktısadi hakiki manasile 
milstahsildir. Bu cihetle bir idari 
kalkınma programı her köylü aile
nin iktısaden müstakil ve müstah
sil bir hale gelebilmesine yanya
cak surette hazırlanmalı ve bu yük
sek, milli hedefe verimli yoldan 
kavuşmak için meseleyi kökünden 
ve canından kavramalıdır. 

Tek taraflı tetkiklerle bugünkü 
milli devletin temelleri olan aile, 
köy, kasaba, şehir,. ziraat, sanat 
arzu edildiği derecede ilerliyemez. 

(Başı 1 incide) 
bir aralık kadınların askerliğinden 

bahsedildi. Böylece kadınların asker
liği yolunda bir ihtimalin zihinlere 
ilk tohumu atılmış oldu. 

Dünkü sayımızda Ankara muhabi
rimizin kadınların askerliğine dair ye
ni bir telgrafı var. Bundan anlıyoruz 
ki, kadınlığın askerliğine ait kanu
nun hazırlığı ilerlemiştir. Be~ı!tl de 
meclisin bu defaki toplantısında mü
zakereye mevzu olacaktır. 

Kadınların askerliği di}ince bir -
den bire cephedeki silahlı harbi düşün
mek lazım gelmez. Türklüğün varlı
ğına ve inkişafına taalluku olan vazi
fe ve faaliyetleri daha geniş bir göz
le görmek lazımdır. 

Memleketimize, :qormal bir inkişaf 
seviyesine gelip dayanan her şeyi ra
hat rahat yapmıya bol zamanı olan 
bir memleket gözile bakarsak kendi 
kendimizi aldatmış oluruz 

G eriliğe karşı, menfiliğe karşı 

dalına seferber bulunmak, it
tirat içinde inkişaf edememiş bir 
memlekette en kısa zamanda yepyeni 
bir içtimai ve iktısadi varlık kurmak 
mecburiyetindeyiz. Ne tarafa bak -
sak, vatandaşlardan tıpkı bir harp za
manında gibi, fevkalade alaka ve fa
aliyet bekliyen bir dertle, bir mesele 
ile karşılaşırız. 

Bu arada kadın vatandaşın da va.
zifeterini tanıması ve bu vazifelere 
hazırlanması memleketin inkişaf im .. 
kanlan bakımından lazımdır. Bugii
nUn Türk kışlası, Türk vatandaşını 

yalnız silah hizmetine hazırlamıyor, 
idrakli vatandaş yetiştirir bir meka· 
nizma halinde mühim vazifeler görü
yor. 

Türk kadınının iyi vatandaş, iyi an• 
ne, iyi arkadaş olması için vatani va
zife duygularını benimsemesi, cemi .. 
yetin canlı ve faal bir uzvu olduğunu 
kavraması lazımdır. Kadınların mec
buri vatani hizmeti bizi bu gayeye vnr 
dıı _cak en kestirme yold"!r . 

K adın vatandaş, her girdiği ha
yat sahasında yeniliğin bir 

mümessil ve amili oluyor ve olacak -
tır. Çünku eskiyi hiç tanımıyor. va .. 
tani vazifelerini yeni bir hevesle ve 
ciddi bir hüsnüniyetle karşılıyor. Va
zife duygusuna ve dürüstlük esasla .. 

._.. -- Wr ......... 1-ğh -~· 
Bugün Türk kadınına, milli haya • 

tın bütün kapıları açılmıştır. Karşı
mızda bulunan mesele, bu kapılar
dan yalnız birkaç heveslinin tesadüfi 
surette geçmesi değildir; Türk kadı· 
nından umumi hayatta tam bir va
tandaş unsuru olarak istifade edil • 
mesi, kadına yalnız süslü bir bebek 
gözile bakan devrin kapanmasıdır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Bir izah 
(Dünün fena mirası) serl8.vhasfyle 

4 Eylül sayımızda ~ıkao yazıda, iki 
lngiliz mütehassısınm memleketimize 
gelmesine ait muameledeki uzun t.e
ahhurlerden bahis \'ardır Bu işin u
zamasına amil olabilecek sebepler ... 
rasmda; Heyeti Vekileden sorulan iş
lerin ~okluğu n kağıdm orada sıra 

beklemesi ihtimali de ileri sürülmüş
tür. 
Başvekalet müsteşarlığından öf· 

rendiğlmize göre böyle bir ihtimal 
yoktur. Vekiller Heyetine se\•kedilen 
işler teahhura meydan bırakılmadan 
görülmekte ve hi~bir iş tedahülde bı
rakılmamaktadır. Son zamanlarda 
Veknler Heyetine giden işler arasmda 
da iki lngiliz mütehassısına ait hi~bir 
muamele yoktur. 

Bu malürnatı memnoolyetle neşre
diyoruz. Bir lhtlmal diye yaıllış bir 
faraziye üzerinde yürüdüğümUzden 

dola)'l da özür dileriz. 
Fakat şura.<11 var ki teahhur nerede 

olmuşsa olsun, böyle bir teahhur her
halde \'ardır. 

lngllt.ereden aldığımız malôınata 
göre iki mütehassıs 1986 Eylülünde 
seçlhni,ıerdir. 1986 Udnciteşrini ipti
dasmda Türkiyeye gelmelerine mini 
kalmamlş gibi göriilmU.,, lngilterede
ki vazifelerinden aynlnuşlar ve eıya
lannı hazırlamışlardır. 

O n.kittenberl iki mütehassıs işsiz 
güçsüz bir halde bulunmakta n her
gün harekete hazır bir halde bekle
mektedirler. Yeni Tlirklyede bir itin 
evet veya hayır diye halledllmiyerek 
bir llftleye yakın bir zaman sürünce
mede kalması da yanlış intibalar U• 

yandırnuştır. 

Biz bunu başlı ba.,ına bir mesele 
diye değil, ancak kırtasiyeciliğin ana 
ga)·eyi tali bir dü~ünceye ne dereceye 
kadar feda edebileceğine bir misal dl· 
ye ileri sürdük. 

'.A.. E. Y • 
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içinden Röportaj : 

Hamallık Kalktıktan Sonra 
lstanbul Sokaklarını Doldliran 
Muhtelif Arabalar Arasında 
B ir arkadaşım anlatmIŞtı: 

- Bundan on sene kadar 
evvel, Parisin büyük gazinoların

dan birine oturmuştum. Tanıdıklar
dan birini beklemek icap ediyordu. 
Vakit bir türlü geçmediği için ca
nım sıkıldı. ünümden bir film sUr
atiyle gelip geçen, yüzlerce arab:ı, 
otomobil, omniblis, kalabalığın~ 

gözlerim dalıp gittiği bir sırada, 
aklıma geldi: 

- Şu Pariste, kaç türlü nakil 
vasıtasr olduğunu merak eder du
rurdum. Hazır, vaktim var, şunları 
birer birer sayayım, dedim. Belki, 
böylelikle canım sıkılmaz! Hatta, 
eğlenirim bile ... ,, 

Ve, birer birer saymıya başla

dım. O gün, Pariste, benim gözü
me ilişen atlı, motörlü, toprak üs
tü ve toprak altı nakil vasrtalarım 
''21,, e kadar çıkarmıştım. Bugün, 
Uşenmeden ayni işi burada yap
sam, acaba kaç çeşit vasıtaya rast
larım ?. 

M er~-~l~n~: çabuk sirayet et
tıgını soylerler. Doğrudur. 

'.Arkadaşımın merakı, birkaç daki
)<a içinde bana da geçmişti. Onun 
üşendiği işi ben yapmıya karar 
yerdim. 

Hemen, Sirkeciye çıkan cadde 
üzerinde, bir gazino seçip yerleş
tım. Gözüm, pencerede, beklentiye 
başladım. Ilk olarak, bir el arabası 
geçti. Amma, nasıl el arabası .... O
nu anlatmalıyım: Hani Japonların 
insan taşıdıkları arabalar vardır. 
:Mecmualarda filan görürüz. Adına 

çekçek mi derler, ne derler. işte 

tıpkı onlara benziyen bir garip a
raba ... 

lçi, tepeleme karpuz dolu ... 
Adamcağız, bir yandan tıkır tı

:kır arbasını sürüyor, bir yandan da 
tığız dolusu haykırıyor: 

- Kesmece ... Kesmece! Kaba-
ğına para yok ... Kesmece dedik! ... 
Üç, dört tramvay arabası, re
morklu, remorksuz, kırmızı yeşili, 

yeşil kirmızıyı kovalıyarak, biribiri 
ardı sıra geçip gittiler. Ve işte tram 
vaylann ardından üç tekerlekli bir 
el arabası daha... Amma ,bunun 
şekli ötekine benzemiyor. Tıpkı mo
törsüz bir motosiklet! Yalnız bir 
farkı var: Motosiklet adam taşır 

bu ise; balya taşıyor. 

A rtık şekil şekil, boy bol, el a
r.abaları, önümrle geçit res

mi yapmıya başladılar. Dünyada, 
akla gelen, gelmiyen ne kadar bi
~imde araba yapmak mümkünse 
yapmışlar. 

Sırt hamallığı yasak edildikten • 
sonra, şehirde, el arabasının semer 
yerini tuttuğunu ,ben de herkes 
gibi görüp duruyordum amma, az 

t""'"'""'' ..... ,..... -~ ...... ,......,..,..,.... ,~, ...... ~"' ........... ~ 
- Vazaıfi'il : ~aıoa nııatt n Güıril~öır ~ 
~ ..... ....._,...._ ....._, 1111II1111 11 l'.l''.I' ,,-._,,. 111....._,......,........, 

Marangoz elinden yeni çıkmış bir araba 

Bu çcşitleı ine e- ':iden 
rastgeliı J ik 

Eıki veloıpet teheı leklerinden 
mamul bir el arabası 

Amma dünkü hamallara da bu 
cicili bicili arabalara heves ettikle
ri için biraz da hak vermiyor deği-

lim. içi ot dolu, yağlı semerden Kur 
tuluşlarınm şenliğini yapıyorlar. 

Belki, siz bunu görmemişliklerine 

verir, ne oldum delisi olmuşlar, der
siniz .. Amma, ben böyle düşünmü
yorum. Ne yapsın zavallılar . Or
tada, belli bir el arabası modeli yok 
ki, hep birden gidip arabalarını o 
model üzerinden ısmarlasınlar ... 

Ben, sözde bu pencerenin Önüne, 

nakil vasıtalannı saymak için otur

muştum. Amma, mümkün mü? Bir 
kaç tanesini sayayım, dedim, yo
ruldum. 

•• şte, size de tekrarlıyayım: 
Uzun küfe, kısa küfe, -ya-

ni haYaleli ve havalesiz.- tek bey
girli uzun araba. çift beygirli göç 
arabası, ortası derin, bodur kılıklı 
muhacir arabası, Uç t ekerlekli el 
ara.Lu."''• Lt...J • ...-J.J.1 ....... L.. .... .J.:.-&.:J. o-s 

miş motosiklet kılığmCla eşya ara
bası; üzeri tel kafesle süslenmiş 
gayet konfor ( ! ) lu -ihtimal ba
yanların paketlerini ta.51mıya mah
sus- bir takım yeni arabalar .. 
Sonra, bunların yanında, mesela 
gaz sandıklarından yapılmış. teker
leksiz kızak gibi kaldırımda sü
rüklenerek götürülen arabalar! 

Şimdiye kadar, bizim Istanbulun 
kara na kil vasıtaları mahduttu: 
Tren. tramvay, tünel otomobil. o
tobüs, yük arabası ve bir de. nadi
ren bazı akşamcıları geç vakit ev
lerine götürmek ve öteberi eşya ta
şımak için kullanılan küfe vardı: 

S ırt hamallığı kalktıktan son
ra; irili ufaklı na kil vasrta

lar:ı o kadar çoğaldı ki. hangi biri
ne ne ad takacağımızı biz de şaşır
dık. Ad takıp takmamanın ehem

miyeti yok amma, şu el arabaları, 

biraz düzene konulsa bari... Sırt 

hamalı, göze ne kadar sakil geli

yorsa, yamrı yumru, gelişi güzel 

yapılmış, entipüften arabalar da, 
o derece zevkimizi kaçırıyor. 

Bütün şehir için tek bir araba 
modeli kabul edilemez mi? ... 

zamanda. el arabası ihtiramda bu 
J(adar ileri gitmiş zanaat ehlinin 
yetişebileceğini doğrusu. ummamış

tım. Meşhur eşek kulak davasına 

kadar, hendesede ne kadar karışık 
§ekil varsa, hepsini birer birer sı
ralasam, şu sokakta gördüğüm ara
baların şekillerini size layıkiyle ta
rif edemem: Kimi nakıs bir mah
ruta, kimi, altı geniş, üstü dar bir 
Ustüvaneye, kimi intizamsız çizilen 
bir müsellese, ve daha nelere, nele- · 
re benzemiyor bu el arabaları .. 

l zonguldakta Uçak Bayramı 

Sırt hamallığını, sırtlarından 

silkip attıktan sonra hamallara da, 
hafif bir gurur geldiğini, dün ilk 
defa farkına vardım. Onlar da, her 
kes gibi, göğüslerini gererek, baş. 
lanı havada, eski bir tabirle tam 
"Efendice,, yürüyorlar. Neydi o iki 
büklüm yürekler acısı hal? 
. . . . . . . 

A ... bakın .. bu, hepsinden şık .. 
Dört renge boyanmış bir el 

arabası! ... Sarı , kırmızı, eflatun ve 
siyah ... Sabık hamalm elinde bir 
gelin arabası azametiyle ağır ağır 
geciyor. 

Jçinde ne var, diye merak mı et
tiniz? Söyliyeyim: Kışlık soğan ... 
Oyle sanırım ki, soğan, soğan ola
lı bu kadar şık bir ara:bada seya
h at etmemiştir ... 

• 
Zonguldak, (TAN) - Zafer ve U-ı lar, işçi ve esna! kurumları munta

çak bayramı mtinasebetile, burada zam bir geçit resmi yapmışlardır. Yu 
büyük merasim yapılmıştır. Geçit karıki resimde, Kozlu kömür işçileri
resmi. çok parlak olmus. askeri kıta-1 ni e-ccit resminde görüyoruz. 

I-Iiı<A~ E 
G özye..iları dökmekle ve inl~

mekle geçen sekiz günden 
beri ilk defa olarak anne, tek başı 
na yemek odasında, bu yeni hayatı 
na başlamak üzere oturmuştu. 

Yıllardır bu yemeık saati onun 
için en tatlı ve mesut bir zamandı. 
Sevgili oğlu Moris akşam yemekle 
rini ekseriya şehirde yerdi. Fakat 
sabahları daima annesine hizmet e 
derek onunla başbaşa kahvaltıları
nı yapardı. 

Geceleri geç vakit döner ve ya
vaşça kapıyı açarak hala onu bek
lemekte olan annesini kucaklar ve 
çocukça bir neşe içinde aynaya ba
karak bıyıklarını düzeltirdi .. 

Fakat şimdi.. Morisciği yoktu. 
Sekiz gün evvel ansızın gelen bir 
ölüm, yirmi beş yaşındaki oğlunu 
alıp götürmüştü. Bu ölüm anneyi 
tarifsiz bir kedere gömmüştü. lşt.e 
bu sabah, bütün ıstırabına rağ

men ilk defa olarak, oğlunun boş 
yerinin karşısına geçip oturmuştu. 

B u bir hafta içinde dostların 
dan, ıstırabını tahfif etmek 

maksadile yazılmış birçok taziyet
ler, telgraflar, mektcplar almıştı. 

Henüz kahvaltıya başlamışken 

kapı çalındı ve postacı bir zarf u
zattı. Bu güzel kokulu, ve üstü bir 
kadın eliyle yazıldığı belli olan bir 
zarftı. 

Zarfı yarı endişeli ve korkak bir 
tavırla alarak oturma odasına geç 
ti.. Bu küçücük odada vaktile oğlu 
nun sigara içişini beklerdi. Büyük 
bir heyecanla ve bütün vücudü tit 
riyerek zarfı bir müddet elinde tut 
tu. Mektup oğlunun adına gelm!ş
ti. Bir müddet onu açıp açmamak 
için düşündü. Sonra hazin bir teces 
süs tesirile zarfı yırtarak şu satır
ları okudu: 

"Bu satırları seni bir parça azar 
lamak için yazıyorum. Aziz Moris! 
Geçen cumartesi Andromoque'tın 

provasından sonra seni mutat ye
rinde bulmak üzere koşmuştum. Se 
ni tekrar göreceğim için ne kadar 
mesuttum bilsen.. Rollerim için, 
söylediğin mülfıhazaları ne büyük 
bir zevklo dinliyecektim.. Sonr:ı. 

..zı - seni eğlendirdikleri için - senin 
kollarındayken anlatmaktan ne bü
yük bir haz duyacaktım. 

F akat neden sevgili Morisci
ğim orada yoktun? Sonra 

gölün kenarına seni bulmak ümidi
le gittim. Fakat çok, pek çok bek
ledim. Nihayet boynum bükük ve 
mahzun bir halde eve döndüm. Ba 
bamın azarlarına ve homurdanma
larına aldırmadan odama girdim. 

Nihayet bu pazartesi piyesi oy
nadık. Talebenin ne hünerler yap
tığını görmeliydin. Amma umumi
yetle fena oynamadım doğrusu .. 
Büyük bir dost kafilesi beni hara
retle tebrik etti. Bu arada gaze
teciler, meçhul ahbaplar da vardı. 

Hasta olduğunu düşünmek dahi 
istemiyorum .. Kimbilir ne işin ol
muştur? Bu akşam saat beşte. göl 
kenarındaki yerimizde seni bekle
diğimi unutma! Bu hafta seni gör
mediğim için ne kadar çok ağla
dım." 

Mektubun hepsi bu kadardı. 

Bu satırları okuduktan sonra an 
ne adeta kendini unutmuştu. Mek
tup parmakları arasından kayarak 

halının üzerine düşmüştü . 
Sanki oğlunu tamamile kaybet

miş değildi. Dünyada ondan bir p:ır 
ça onu teselli edecek bir varlığın 
lıayatta bulunduğunu düşünüyor
lu .. 

Ani bir fikir kafasından geçti. 
Randevu saafn<le gidip bu genç kı 
zı gör('rek ve o~lunu onunla bera· 
ber anacak, beraber ağlaşacaklar
dı . 

T am z-ımnnında evden çıktı. 
Gölün kenarındaki parka 

geldiği vakit bir kanapeye oturup 
beklemiye başladı. 

Etrafa bakıyor ve bir vakitler oğ 
lunun da buralarda gözlerini gez
dirdiğini düşünliyordu. 

Nihayet uzaktan genç bir kadı· 
nın gelmekte olduğunu görünce 
kendi kendine: 

- Bu, odur dedi. 
Genç kadın oraya yaklaştığı za

man şöyle etrafa bakındı ve bir sı
ranın üzerine oturdu. 

Anne, oğlunun sevdiği bu güzel 
ve cazip çehreden gözlerini ayıramı 
vordu. Gavriihtivari varlıı?ında ırn 

RANDEVU 
t························ 
• Yazan: 

·~Hugues Le Roux11 

dan 
Çeviren: 

Faik Bercmen 

ırıl· dik!<ııtle baktı, ve yavaşça Dl 

dandı: 

- Beni aldatmak istiyorsunll~·· 
. . ·niJ. 

Siz Morisin dostu değıl annesısı 

A nne kendisinde bunu tek::. 
edecek kuvvet bulaJI'l it 

Söz yerine hançeresinden uzun b 
JllS 

hıçkırık çıktı. Genç kız kadmın o• 
tem elbisesinden ve durmJYall g . 

rip bir kıskançlık duydu. yaşlanndan acı hakikati sezer gı· 
Sonra bu kıskançlık büyük bir bi oldu: 

merhamete inkılap edince ağır a- _ Moris .. oomck Moris öldil·· 4 
ğır yerinden kalktı ve genç kadına Uzun bir müddet sessiz sessiZ 

3 

yaklaşarak hafif bir sesle: !aştılar. 

- Matmazel, Morisi bekliyen Nihayet anne sordu: , 
sizsiniz değil mi?. diye sordu. _ Onunla nasıl tanışmış.trnıı" 

Genç kız silkindi. Yanakları kıp- 'lk ıanit' Genç kız Morisle olan ı tf" 
kırmızı oldu. Hemen yerinden sıç malannı ve aralarında. ca.rc:;e?u~~Jrg,, 

gan aşkı ve ou son ranaev .. J.. tat 
- Fakat Allahım! dedi. Bunu si dar bir arada geçirdikleri butUO 

ze kim söyledi? 
Iı günleri anlattı.. "' 

Anne yavaş sesile mırıldandı: plll' .. 
Böylece uzun bir müddet, 

- Korkma yavrucuğum .. Size ha . sef' 
kapanıncaya kadar yavaş bit 

ber ver:miye geldim. Moris bugün 
gelemiyecek .. Bir yere gitti. Uzun le konuştular. ~tf 
bir seyahate çıktı yavrum. Evvela yerinden kalkan genÇ 

Bunu duyunca genç kız ıstırapla: gözyaşlarını kurutarak: . n e.1 
- Bana Allaha tsmarladık deme - Adiyö Madam! dedi. Sııde ·de 

. koırıedı 
den ve birkaç satır yazmadan mı? rılmalıyım. Bu akşamkı 
dedi. Peki siz kimsiniz Madam? Si rolüm var!. dJ1ll 
ze nasıl inanabilirim? Yaslı bir tavırla ihtiya.r ka si' 

İhtiyar kadın göz yaşlarını tuta selamladı. Anne onu bağrına ;rı1' 
madı. Buna rağmen gülümsemiye maktan kendini alamıyarak 1 
uğraşarak: ve hüzünlü sesile mırıldandı: 

· de bil" 
- Ben onların eski bir dostu- - Çok ıstıraplı günlerım ' 1' 

ah etllle 
yum. Moris bana itimat eder! de- rada buluşarak ondan ~ .. s dedi 
di.. için arada sırada gelecegını va 

O zaman genç kız ihtiyar kadına yorsun değil mi çocuğuın? · 
~~~~~--~--~--~~~--~~~---____.,,. 

1 ~- ......................... ,.....,....,,...... ......,....,,............, 1 

~Köpek er ve Askerlik~ Kandırada 
ı- Ma rukat 
! , 
1 Buhranı Bittı 

Hacılar Ormanındart 

Katiyat Yapılıyor 
1 

ı111' 
B'Ihassa fı 

1 Kandıra. (TAN) - ~ rrınllrıY 
cılar, ahc;ılar ve kabvecıler Jtıı.P'' 

} katsızhk yüzünden kapılarını ınt of 
mak Ü7.ere bulunurlarken. Hacıd·ıııte' 

.. de e ı 1 manından katiyata musaa ıştıf• 
si üzerine hiç b;r tehlike kalırıaJll AnrO 

1 cC• ... 
1 Yeni kanun ormanlardan ırıe .8tı:I' 
' · f · • · · · kereste ) • e : ıntı aı menettıgı ıçm, 01r" ' 
~ mak üzere köylüye verilecek 

1 11ıııt 

l
l kestane, karaağaç. dişbudak. ıb 8di il' 

ağaçlarını metre mikabındnn ~-e Jll 111' 

1 

rn. ticaret için kesilip satıJacnlt ,it" 
lut odunun k('ntalinden dokuz -irıJ~ 

"ne\ ' • meşeden daha fazla. kö •liinU dllr'ıt 
Son zamanlarda gerek Fra.nsız. yakacağı odundan ise bunun 11t;llt" 

gerek Alman ordularında muhabere biri nisbetinde iicret alınması t 

köpeklerinin cinsleri ıslah edilmekte, rür eylemiştir. . . t et' 
yeni cins muhabere köpeklerinden ise Yeni orman kanun una rıa) ~ı.ıı 1' 

çok istifadeler temin olunmaktnciır medikleri için şimdiye kadar 
0 ,0ııı 

Resimde, Alman ordusundaki yeni raba. hayvanları ve taşıdıkları ~ 
cins muhabere köpeklerini görüyo- tarla beraber mUsadere e.dil~:~~r 
ruz. binleri de mahk<"mPvP vf'rılnı 1 • 
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ı111urlenk Tepesinden Mardine 

Çobanisa 
Köyündeki 
Kooperatif 

--0-

Alınan Neticeler Çok 
Yerimi Oldu 

Manisa, (TAN) -930 danberi faa
liyette bulunan Manisa merkez kaza 
sına bağlı Çobanisa kredi kooperati
rınin ortak sayım bir aralık 180 e ka 
dar çıkmış iken bu gUn 107 ye inrrıi~ 
tir.Merkez ilçesinin en zengin ve müm 
bit topraklarına malik bulunan bı; 
köy halkı: kooperatifin teşekkUlUn • 
den evvel bUyük para sıkıntısı çektiıt 
leri halde şimdi fakir çiftçiler büyiii' 
aermayedarlarm boyunduruğundan 

kurtulmut bulunmaktadır. 
4:820 liradan ibaret olan taahhtıda.

ta mukabil geçen yıl ortaklara 18466 
liralık yardım yapılmııtır. Ayrıca 
2871 liradan ibaret ihtiyat akçesi 
mevcuttur. 

7 

Ankara da Tatil : 

Avcılartlan bir kamı Bay Sım Ue birlikte 

Çiftesögütlerde Av 
için Pathyan 

Silahlar, Çifteler 
~oca Mardinden de 
töle DOğru Bakışlar 

Uzüm mahsultıntın diğer yıllardaki 
ne nazaran çok eksik idrak edildiği 
bu aene tahsilltta mkıntı çekileceği 
anlqılmaktadır. Bunun için şimdiden 
icap eden tedbirler almmaktadır. Bu 
meyanda Aza adedini ayırmak propa- Ankara MulıabüimizJen: 

-~ cenup eteğinde, ıu 
..,_ ~ sahan kapaklarma ben-
'-. tubat tepecikler var ya. İfte 
~'l'hnurlenk tepeleri) derler. 

ı...ı._~lenk Çıbıkovuma gelirken 
h.a'llltrhı gözlerini kamqtıran ota 
..... ~. tepelerde kurmuş. Mardin 
~~ güzelliğini ve Ust çiz. ( '> Gzerinde, yere yatırılmış bir 
~ ~ rakamına benziyen ka
~ ""l'lllardan seyretmiş. Hitit-
1" k .. _~klaır'dan beri Tilrk o-

..... ~ kalabağma delDİI} ki: 
~ 8tı hem Türksünüz, hem uslu 
J._ .__ ~ iyi insanlarla dolu o
~ :'"'lli>eyaz, gil7.el bir §ehriniz 
-'1.t • 111.ibie bir hesabım yok. Batı
~ım nl\nihrtP. "YinP. hn hf-
~ 1ltrayıp pçeeeğim. 
~ dı.f;i geçinen Türk dÜfmanlan 
~defa tahrif etmişler. Timurlenk 
-.,.1 il'.:.. hücum etınif te alamamış 
~edeki Türk olmıyan kahra 
ilQ. bi .. ~ki defasında da Timurlen
~ ~a yasin okumUl}larmış! 
~ ~ oğlunun bir Katolik ke
~dediği gibi, Timurlengin bu
~. iki kere geçtiğine ben inana
~~& Yasin okuduğuna da 

' ID&n8Ill ••• S tepelerden M:a.rdinin seyrine 
~ Olmuyor. lyi ki Avrupada 
~ l'eaimcilik tahail etınedim, 
' boY&lanmı çikanp şu gtl-

' l6ıeu manzaraları ~bat &-

• ~ bu anfiteatr ve Ua-
'lı llı}ilndeki yan gelmiş ( ao) Re 

~ kale yalnız siyasi tarih 
S be. dan meşhur değildir. Sıhhi 
ti ~kımmdan da eski bir şöhre 
l\h, ~ Binlerce yıl evvel Karma
~ laaa, Egeye dayanan Sama 
'-~ l>trtnm en sevdiği küçük kı
lae llllıı hastaıandı ki ne doktorlar, 
~ ecclmler, ne de ZerdUştün 
~ babam illç bulamadılar. 
~·~)dağlarından Batı illerine 

~la çıkan bir Türk bilgini 

' te,rifat namına misafir 
~UJ:ıdan bundan konuşulurken 
~hanım sultanın hastalığını 
~ er. Altaylı bilgin kUçUk ha. 

~ •:~ bir iyice muayene etti. 

~ ~ Hazretleri iklimsizlik 
~a tut~muştur. Kendisine 

' hava ebdili yeri ister ki o
tı 01~enin dört mevsimi ayrı ay 
>-.-....anı, birleşik olsun. Orada 
~ ~ı oturan birisi isterse ay
~ da ilkbaharm ılıklığını, son 
~ &erinliğini ve kışın soğuk-
~ıun. 
~ •damları kepçe, dünya 1 
' ._:u. Aradılar, taradılar. Der t 

......_ . atora müjde verdiler: 1 
~Yle bir yer bulduk. Adına ! 

'1t diyorlar. j 
' ~Yeyi iyi bilirim, çünkü ben · 
~ lb.L_ lılardin kalabaymm kale- I 
~ müdürü idim. (Not: 
~ evvelki gelifimdeydi.) S . rie& mektubuna ~vap 

' Prenaea Hazretleri buyur 

sunlar, kendilerine doğu burcunda 
bir kC>fk hazırlanmıştır. 

Hasta kızcağız bu dört mevsimin 
birleştiği yerde gelif ti, sağaldı, bir 
içim su oldu. Sonra yandaki tepe. 
da davar otlatan bir çobana i.şık ol 
du. Onu.nla bqgöz ettik. 

İşte Mardin, böyle bir Mardindir. 

M ardinln daha başka efsanele 
ri de var amma hepsi de Ce 

nuptan gelen hilebazlıklarla dolu 
olduğu için yazmıya, söylemiye 
değmez. 

F.eki dUsenbazlıklardan biri de şu 
dur: 

- Mademki arapça konutuyor, 
Msamfn Arııl\hr H11lhn1ri ..... l'O•F 
iyt bilenler ele söylüyorlar, bm bi
le gördüm ki Mardinlinin konuştu
ğu arapça, arapça değildir. Siyga
landmlmış, şurasına bu.rasma çat 
lak ayın, makaralı kalkale iliştiril
miı bir öz ttlrkçedir. Civardaki 
Türk aşiretlerinin konuştuktan a
rabımsı tUrkçe ..• 
Eğer böyle olmuaydı, ıimdikt Mar 

din çocukları bugünktl tUrkçeyi çar 
çabuk öğrenemezler ve tertemiz ko 
nuşamazlardı. Bunun böyle oldlırul 
masmdald ,eref; doktor Azizin baf 
kanbğmdaki Mardin Halkevinindir, 
Mardin öğretmenlerinindir, hakika 
ti bilen ve yürekleri mlllt duygular 
la çarpan Mardin ihtiyarlannındır. 

Mardin yakında karanlık cenup 
çölünün başına oturtulmU§, sabah
lara kadar nur saçan bir elmaslı 

taç oluyor: Elektrik geliyor. Su da 
gelecek. Bayındırlık geliyor. Şair de 
gelecek, reuam da gelecek, müzis
yen de gelecek, tarihçi de gelecek, 
aUkOn ve istirahati Parlsiıı M:on
martrinde arayan döviz talihlisi va 
tandq ta gelecek. 

H alkevi, mağazaları, vili.yet 
konağı, stadyomu, mektebi, 

binaları, parktan yapılmakta olan 
- inanmıyan gjder görür - Mardin, 
qağıdan yukany& nasıl bir ıa,rih 
ve cumhuriyet panoramuı ise yu. 
karıdan qağıya, cenuba doğru bir 

OLABiLiR YA! •• 

- Gördün mtl timdi? .. 
- ?!. 
- Marangoz masayı yq ağaçtan 

yaplllJI .• filizleniyor. 

ganda()ra fazla ehemmiyet vermek 
hususunda idare heyeti çalil}makta
dır. 

Dünyayı Gezen 
Profesör 

Malalyada 
Martlin yayla.anın bir lıöfaintle- ıtaJatya, (TAN) - Buraya bir Al 
1ı · H . 

6
• __ , man profesörü gelmlttir. Kansile be

ı ermu ve ır petrv& arayıcı raber btlttln dtlnyayı dolal}&!l bu zat 
gurur ve ibret mirsadından tema- biri Halkevi salonunda, ikincisi ismet 
şa kUrsUsUdUr. Pqa parkında olmak üzere iki konfe-

lster ortamektebin ağaçlı veran- ranı vermlttir. Oldukça dUzgtln bir 
dasından, ister kale dibinden, ister tili'kçe ile söylenen bu konferansları 
vali evinin tıç ceylanlı taraçasından kalahalık bir halk kütlesi bUyUk bir a.
balmıız. Gönlünüz ayaklarınızın al- lika ile dinlemiştir. Bu konferanslar 
tına serileıa göl kadar gem.ıer. Bü· da profesör ltindistan, Japonya, Fin
vUk Ce&iretUlaraD cölil Mardinin a. landiya, ~~ NQl'Veç, A vusturalya
yak uClllldan bqlar. ~ .. ileride 818 dOI~ ~ Dftı•Tertiil .-nat-
lenen Sincar çok defa bir sivri de- mış, buralara ait yUzlerce resmi de 
niz sanılır. Ve öyle sanılır ki M:ar- projeksiyonla göstermiştir. Sonra, 

Türkiye hak km da kon! eranslar vere
din, ayağını bir adım için atsa hiç ceğini, fimdilik topladığı resimlerden 
bir pUrUze, deve dikenine çarpma- bir kıammı göetereceğini söylemiş ve 
dan Aden'e baeıverecek. Çöl oka- yine projekatyonla Istanbul, Ankara, 
dar dUmdUzdUr. Ve ceyllnlan oka Bursa, Konya, Erzurum ve Toroslar
dar munis, cana yakındır ki otomo dan aldığı bazı manzaraları göstermiş 
bilimin etrafmda durup meraklı tir. 

gözlerle bana .,.kan bu ceyllnlara 
ttlfeğimi omuzladığım halde &tef 
edemedim. Elim varmadı. Çölün çe 
§it çeşit ·böcekleri de ceyllnla.rı ka
dar munis .. Yakaladığım ldlçtıcUk 
bir peygamber böceği ktlçtlctık çen 
gellerini kucak açar gibi açtı, kes
kin ve nokta gözlerile öyle bir ba
kış baktı ki müteessir oldum. San
ki bana: 

- Bizi neye demir entarilllerin 
(not: gömlekleri ea~) kırmızı 
papuçlarma ezdiriyorsun? diyor gi 
bi geldi. 

· B unıunla beta.her sadede gele-
lim: Cenup çöltlnden daha 

güzeli nerde var? O ne bol denizli, 
bol serat>lı, bol yıldızlı çöldür öy
le ... Hele serapları, hele onlar. Çan 
kayayı orada gördüm. Çıbık barajı. 
nm suları orada pırıldadı. SUleyma-
niyenin kubbeleri, minareleri ora
da nurlqtı. 

Pembenin t.ozpembeeini herkes 
bilir. Fakat sanmam ki mavinin, 
nur mavisinin toz mavisini herkes 
bilsin. Bu renk güzelliğini görmek 
istiyenler, Mardin sivrisinden çöl 
gecesinin aylı göklerine bakamlar. 
Ayı ve yıldızlan yana alıp görme
mek ,artile bakamlar. Çölün toz ma 
vi gökleri ne kadar gtızelae ayı ve 
yıldızlan o kadar kalp, ldeta elle 
yapılmıflar gibi. Ay o kadar yakın 
ki onu bir festival balonu sanını
ruz. Yıldızlar klğıttaıı, iri donanma 
fenerlerini andırıyor. Nerde bizim 
ince belli ıWtın ay, nerde bu. 

Biz çölün ayım alaak, Nurettin 
Bocaya versek, kırpıp kırpıp yıldız 
yapea., çöl de bizim ayla ldarei mae
lahat etse. 

Aziz oltuyuculanm ! Ben aruıra 
llf ~den dıtr61 Çlkarılam, ~ 
telimden çeki çeldveriniL .. 

Bir Çocuk 
Ormanda 
Kayboldu 

Emet, (TAN) - Yedi yaşında l)ir 
çocuk ormanda kaybolmuştur. Taf
lillt şudur: 
Sarmık köylt1 yedi yaşında Alt, ke

reste fal» ikasmda çalışan babasma 
yiyecek götürmek Uzere Çata gitmiş 
tir. Babaeile konuşup yemeği bırak
tıktan sonra köye dönmek istelDİI}, 
ilkin ağaca ~ladığı eşeğin yerinde 
olmadığını, bir kilometre kadar uza.k 
}8ftığmı görmtlttUr. KUçUk Ali, eşeği 
tutmak üzere kolJIDU§, fakat eşek or 
mana girip ka)"bolmuttur. Bu esnada 
zavallı çocuk, o zamana kadar hiç 
görmediği birkaç manda arabasma 
rutgelmie, mandalardan korkmlll}. 
ormanın içine dalıp btlabtlttın ıro,mı
ya baflamıetır. Arabacılar Aliye ses 
lenmieleree de bir cevap alamamJl}
lardlr. 

On bet gilndenberi Ali aranmakta
dn-, bulunamamıtt:Ir. Kaybolduğu or
manda ayı bulunduğu da söylenilmek 
te ve çocuğun lkibetinden endi§e o
lunmaktadır • 

Antepte Yeni 
Su Tesisatı 

Antep, (TAN) - Su teelsatı için 
borularm dÖfeDllleeille devam edili
yor. TUrktepedeki deponun inpatı 

biru ~· Bunun sebebi, haf 
riyat aıraamda kayalık araziye rast
lanm11 olmaaıdn-. Bu iti tetkik etınek 
illere Vekllet namma mtıhendia Mu
zaffer tehrimize gönderümı,tir. 

M uazzam bir kafile halinde 
yola düştük.. En küçtlğU

müz dişçi Srtkmm 7 Y&fDldaki mi
niminisi, en büyUğümUzU, bilmiyo
rum kimdi? Şehirden hayli u.zakta 
yıı. Kayaşm bir iki kilometre ileri. 
sindeki ÇiftesöğUtlere gidiyonız. 
Daha yolda iken kulaklarımız aiWı 
8e8ine, burnumuz barut kokuauna 
alıftı. Hiç ummadığmD bir dakika 
da iki adım arkanızda mtlthil} bir 
taraka işitiyor, irklliyonnmuz. Top 
sesini ancak Ramazandan Ramaza 
na duyduğunuz için bu mevsimsiz 
gürUltU birden bire için.iZe bir ür~ 
perme veriyor. Dönüyorsunuz: 

Çiftenin namlusundan daha du
man çıkıyor. Köpek bir semte doğ
ru fayrap etmi§ .. Anlıyonruııuz ki 
bir avcı avlanıyor .. 

Kafilemiz, yedisinden yetmitine 
kadar pür silah, sözüne canlı bir ör 
nek halind.KU-n OJllUI&._ nnaa WNl- ., ..... Jıiil'iil. 
minicik fişekleri, yeşile mütenasip 
bir kasatura ve mutlaka kilot pan
talon. 

·G ençlerin teçhizatı tamam ve 
kuaUl'luıdur. Keklik çan

tesmdan, ekmek torbaama, matara 
dan sustalı çakıya, htıllsa akla ge 
len ve gelmiyen herşeye beldeki ge 
ni§ kemerde bir yer aynlmıftll'. Her 
yandan başka renkli, bqka biçimli 
ve bqka vazifeli bir "he.cet" sar
kıyor. Bütün bir uzun gUn avcılar
la yanyana kaldım. Fakat bunlar
dan birçoklarının ne işe yaradıkla
rmı anlıyamadan döndüm. Ankara 
avcılarının av mevsiminin bal}ladığı 
bu gUndeki şenliklerinin birçok hu 
susiyetleri ve mlnaları vardır. Bay 
ram yapıyorlar; sazlı, sözlü, ihenk 
li bir bayramla mevsimlerini açı
yorlar. 

Ankılra da.ğlarındald tavl}anla
rm, tilkilerin, kekliklerin, Uveyik
lerin haberleri olup ta vakit var
ken başlannın çaresine baksınlar: 
Av mevsimi başladı.. 

Ç iftesöğüt ismi bu sahaya 
boş yere verilmemil}... lki 

lalhurde Söğüt, sırt sırta vermiş
ler, sanki bir asırlık yorgunlukları
m dinlendiriyorlar. Biz de onların 
gölgesine· sığındık. Avcılar klUbU, 
meğer hazırlıjmı bir gUn evvelden 
yapDllf; masa ve iskemle taflbıPI .. 
Derhal kltıbUn relabıi ortaya aldı
lar: 

- Seni bir ıuvareye çağırsalar, 
giyinsen, kUf&DSan, gitsen j mu& ba 
11Dda mı otUl'Ul'IWl, yoksa diz çöke 
rek salonun oıtumda mı? diye aor 
dular. Reis vaziyeti birdenbire kav 
rayamadı; cevap verdi: 

- Tabii masada otururum. 
- Peki kıra çağırsalar? 
- Yerde, dedi. GUlUttilk. Ma-

salar, iskemleler kahveciye teslim 
edildi. Avcılar dört tarafa dağıldı
lar. Öğle yemeğini dağlardan top
lamıya gittiler. Bir kUçtlk, babaamı 
merak etti: 

- Amca, dedi, babam v.aklara 
mı gitti, ne zaman gelecek? 

Avcılar cevap verdiler: 
- Oğlum baban bir tavşanm 

kuyruğuna basmış, taV§&n kızmı§, 
ayağını IBU'DlJf .. Onu tedavi ediyor 
lar fimdi •.• 

Rtlllll Halrla p>eaflle MM 

tqalı aytlanqor 

Çocuk dU,tındU, tqmdı. 

- Peki amca, dedi. Bari gidin de 
o tavpm öldtırllverin.. 

$5._,.. ......... ......... 
vuramamak,, mefiuu tlsttınde to,_ 
lanıyor. Bir avcı eli bof dönen ar.o 
kadqma kızdı : 

- Ahdim vardJ, dedi, eğer bt.. 
eey çıkarabilaeydin, çiy çiy yiyecek 
tim. 

S ık ilk Akanın ilmi geçiyor. 
Aka, bilmiyen varea öğrea 

Bin, Ankara avcılarmm en neteli&l 
ve yam1mıyorlam en nı.,&ncımdır. 
Onu bir gUn ben de, Dilmıend\ ta
banca ile ad.mı yazarken görmüş. 
tUın. Bayram gUntı Aka, lstanbul
daydı; bulunamadığı için buradaki 
dostları çok tızuıdUler, belki orada 

da kendiai tlslllmu,tilr • 
Kltıp erklnmdan Sım, "Mahmut 

Esadıİı haberi yok muydu acaba t" 
dedi. Olaaydı o da gelirdi." 1 
Hocamın bu sahadaki f(Shretin • 

den cidden baıberdar değildim. Der 
hal alaka ile sordum ve öğrendiıa 
ki tlatat Bozkurt ta Ankara A vea
lık kliibtıntın kurucularından ve Aa 
karanın mqlıur atıcılarından biri i-

mİf··· 

B ir aralık "General geliyor,., 
diye haber getirdiler. Der

hal ayağa kalktık. Kar§11adık. Ge
neral Şevki Atabarut ta, eski çevik 
liğini kaybetmif olmuma rafmen 
uzun bir yolu yaya göze a1m:1' ve 
avcılarm bayrammda bulunmak is 
temı... Avcılar bu fınıatı nimet bil-
diler: , 

- Paşam, dediler, ne olur blzha 
barut ihtiyacrm11& yardım et8f!l'lis.. 

KekWder, taveanlar ahçıya U.. 
llm edildi. Bir yanda Ankaranm .. 

vimll halk çocuğu "Genç Osman" 

lllZmm tlatüne kapanDUf yanık ~ 
m1t hem çahyor, hem llSyJUyor, 

Ortada genç iriai iki ulan efe - Yal 
cmm Fehmi ile arkadqı - parmak 
tıkırtılarlle bu neteye can veriyor
lar. 

Ve biz dtınyada ıulh ve ıtık6nma 
merkezi olan Ankaranm 10 ld1omet 
re ilertainde böylece liWı leBi ve 
barut dumanı arumda bir "harp 
gtlntl"~ 

'Kemal Zelıi 
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SE~'FO~lLER 

23 Peşte: Senfonik konseri (Sacs 
sola, Thoması Libelius, Çaykovski, 
Lehar). 

llAı<'u' KONSERLER 
7,10 Bertin kısa dalgası: Pazar 

konseri. 8,15: Devamı. 9,20 Faris 
kısa dalgası: Plak musikisi, 9,45 
Keza. 10,30: !Keza. 11,50: Keza. 13: 
Konser nakli. 13 Berlin kısa dalgnr 
sı: Eğlenceli musikü. 13,10 BUkreş 
konser. (14,20: Devamı). 14ı15 Pa 
ris kısa dalgası: Konser. 15: Keza 
15,15 Bükreş: Halk musikisi ( 15 
55: Devamı). 15,35 Roma kısa dal 
gası: Karışık konser. 17 Bertin kı 
sa dalgası: Mizahi neşriyat. 18,45: 
Bcrlin kısa dalgası: Alman halk 
marşları. 19,12 Bükreş: Eğlenceli 
parçalar ve Romen musikisi. 19,20 
Peşte: Şar~ılr Çigan musikisi. 19, 
:30: Berlin kısa dalgası: Alman 
marşları. 20,20: Varşova: Leh ak
şamı. 20,50 Bükreş: Koro konseri. 
21,15 Berlin kısa dalgası: Musiki 
ve şiir. 21ı40 Prag kısa dalgası: As 
keri konser. 2225 Prag kısa dalga. 
. sı: Halk musikisi (Beynelmilel) 
23,05 Prag kısa dalgası: Eğlenceli 
program. 

OPJ;RAI .. AR, OPERETLER 
18.15 MHano, Florans: Kalman

ın "Çardaş" opereti. 22 Milano Flo 
rans: Verdi'nin "Don Carlos'' ope 
rasr. 

ODA Ml'SIKISI 
17,30 Berlin kIBa dalgası: Haydn 

ve Grieg'den yayli kuartet. 21 
Varşova: Kuartet ve oktet itonse 
ri. 

RESITAT.LER 
18 Peste: Saksofon konseri 

(Fantaziler) .. 22,05 Prag kısa dal
gası: Eski Çek şarkıları. 23 Varşo
va: Şarkı resit~i (Bas - bariton ses 
le). 

DANS lUl'SIKISI 
22: Peşte. 22,40 Roma (Vals ve 

marşlnrdan ı:nlirekkep konser). 23, 
30: Lii.ypzig. 

MUHTELiF 
23,55 Bükreş: Atletik oyunların o

yunların sonuncu gününe ait netice 
ler (fransızca ve almanca). 

1 Pazarı .. i, 13. 9:=:.I 

Sl~l\"FO~ll.ER 
16,20 Roma kısa dalgası: Senfo

nik konser .. 
HAFiF KO~SERLER 

7,10 Bcrlin lcıoa. dalga~u. l{arı~ık 
konser (8,15: Devamı). 9,20 Paris 
kısa dalgası: Plak. 9,45: Keza. 10. 
15 Berlin kısa dalgası. Musikili şiir. 
10.30 Paris kısa dalgası: Plak. 11 
50: Plak .. 11,45: Berlin kısa dalga
sı: Alman marsları .. 13 Paris kısa. 
dalgası: Plak konseri. 13 Berlin kı
sa dalgası: Eğlenceli musiki (14. 
J5: Devamı). 13,10 Bükreş: Plak 
konseri.. 14,15 Paris kısa dalgası: 
Konser. 15 Paris kısa dalgası: Kon 
ser, 15,35 Roma kısa dalgası- Or
kestra, sopran. 16,30 Paris kısa dal 
gası: Orkestra, şarkı .. 19,03 Bük
re~j Falla, Granados ve Albeniz'in 
pl[lklarmdan, 20 Milano - Florans: 
Karışık musiki. 20.20 Bükreş: ltal 
yan musikisi. 21.15 Petşe: Orkes
tra. 21.40 Praı? kısa dalgası: Hafif 
musiki. 22 Milano: Bando musika. 
22 Roma: orkestra. keman, viyo
lonsel konsertosu. 22,05 Prag kısa 
dalgası: Ravel'in lspanyol rapso
disi. 22.45 Bükres: Lokantadan mu 
siki nakli. 22.5.5 Roma: Kansık kon 
ser. 23,10 Milanok, Florans: Ko
ro konseri 23,30 Viyana: Radyo or 
kestrası .. 

ODA MUSiKiSi 

18.35 Roma kısa daJO'ası: Sarkılı 
diiet konseri. 21 Varş~a: Kuartet 
konseri. 21,40 BQkreş: Oda kuarte
ti (Mozart ! . 22.25 Prag kısa dal
gası: Yavh sazlar kuarteti (Beet
hoven) 23,20 Varsova: Piyano tri
yosu. 

RESITAU .. ER 
19,20 Peşte: Mar~it Nagy tara

f~ndan şarkılar. 20,20 PE>..şte: Artis
tik armonik konseri. 22.10 Büi;reş: 
~~rkı <.Mozart, List, Strauss ve.) 
-2,30 Vıyanı:ı. Graz: Piyano (Bach) 
2:3 Varşova: Leh şarkıları (Tenor, 
pıyano). 

UANS Musmısı 
23: Peşte. 23,10: Prag kısa dal

gası. 23,40: Roma. 
Mt:,ELIF 

19,30 Rcma kısa dalgası: Arap
ça ve rumca musikili ve sözlü ıne.ş
riyat. 

ı __ s_a_ı,, ı 4. 9. 19_3_7 __ 1 
SENFONiLER 

21,25 Bükreş: Senfonik konser 
<Mendelssohn, Chopin, Debussy). 
22.45: Devall'\ı ( Mozart). 

HAFiF KONSERLER 
7,10 Bertin kısa dalgası: Hafif 

musiki (8,15: Devamı). 9.20 Paris 
kısa dalgası: Plak 9,45: Keza .. 10. 
30: Keza.11.50: Ke?.a 13 Paris kısa 
dalgası: Plak musikisi 13. Berlin kı 
sa dalgası: Hafif musiki konseri 
( 14.15: Devamı). 13 Berlin kısa dal 
gası: Hafif musiki konseri (J4,15 
Devamı). 13,10 Bükreş: Plak kon
ııeri <14.25: Devamı) ... 14.15 Paris 

kısa dalgası: Marsilyadan konser 
nakli. 15 Paris kısa dalgası: Nis
ten konser .. 15,35 Roma kısa dalga 
sı: Orkestra, tenor. 18,35 Roma kı
sa dalgası: Cetra orkestrası. 19.03 
Bükreş: Karışık musiki plakları. 
20 Torino, Florans: Karışık musi
ki. 20,30 Peşte: Radyo orkestrası. 
20,45 Viyıına: Nevyorktan orkestra 
konseri nakli.. 21,30 Berlin kısa dal 
gasr: "Kemanlar şarkı söylüyor" 
isimli karışık program). 22.05 Prag 
kısa dalgası: Plakla Rus musikisi. 
23,05 Prag kısa dalgası: Casella
nm Skarlatianası 23,20 Milano, Flo 
rans: Eğlenceli konser .. 

OPERALAR, OPERETLER 
SENFONlLER 

OPERALAR, OPERETI .. ER 
19,45 Berlin kısa dalgası: Karı

şık opera musikisi. 20.2'5 Laypzig: 
Verdi'nin "Macbeth" isiımli operası. 
22 Peşte: Verdi'nin "Figoletto" o
perası (Plakla). 22 Varşova: Verdi 
nin "Don Carlos" operası. 22 Roma 
Verdinin "Don Carlos" operası. 22. 
30 Nis: Operadan nakil. 

ODA MUSiKiSi 
16.20 Roma kısa dalgası: Piyano 

triyosu. 20.25 Varsova: Kuartet 
konseri. ' 

RESITALJ,F~R 

18 Varşova: Şarkı. piyano, viyo 
lonsel soloları. 18 Bükreş: Piyano 
resitali. 18.45 Berlin kısa dalgası: 
Solist konseri (Piyano). 21 Bük
res: Şarkı resitali. 21,40 Prag kısa 
dalgası: Org resitali. 22.25 Prag 
kısa dalgası: Sar kılı hafif musiki. 

16,30 Berlin kısa dalgası: Karı
şık opera musikisi. 22 Milano, Flo 
rans: "Mugita" isimli operet. 

ODA MUSiKiSi 
22.15 Berlin kısa dalgası: Piyano 

kenteti (Brahms). 22,40 Peşte: Ye 
ni Macar yayli sazlar kuarteti. 23, 
20: Viyana: Kuartet konseri. 

RESiTALLER 
11 Berlin kısa dalgası: Piyano 

konseri. 15,30 Berlin kısa dalgası: 
Piyano konseri. 19, Bertin kısa dal 
gası: Norveç eserlerinden keman 
musikisi, 19,15 Varşova: Gitar mu 
sikisi plakları. 19,50 Berlin kısa dal 
gası: Denizcilik şarkıları. 22 Var
şova: Chopin musikisi. 22,05 Prag 
kısa dalgası, Mill şarkılar. 22.10: 
Bükr~: Romen şarkıları 22.40 Vi
yana, Graz: Piyano • şarkı. 

DANS ~IUSlKlSI 
20 LayP.zig. 21,40: Prag kısa dal 

gası. 2~ 1 "· Peşte. 23,30 : Laypzig. 
.UHTELIF 1 

19,30: H.oma kısa dalgası: Arap
ça ve rumca musikili program. 

1 Perfembe, 16. 9. 1937 1 
SENFONiLER 

22 Viyana: Senfonik konser. (Al 
legro moto pcrpetüo) 

SENFONiLER 

18 Varşova: Senfonik konser. 
23,20 Viyana: Senfonik konser (Ya 
mada'mn idaresinde). 

7,10 Berlin kısa dalgası: Eğlen
celi konser (8,15 Devamı). 9,30 Pa 
ris kısa dalgası: Plak. 9,45 : Keza. 
10,45 Berlin kısa dalgası. Çift piya 
no ve orkestra (Mozart). 11,50 Pa 
ris kısa dalgası: Plak. 12 Berlin kı 
sa dalgası: Plak. 12 Berlin kısa dal 
gası : Seçme plaklar. 13 Berlin kı
sa da'\gası: Hafif musiki (14,15: De 
vamı}. 13,10 Bükreş: Rcımen musi 
kisi plakları. 14,15 Paris kısa dal
gası: Tulfıfızdan konser nakli. 17 ,-
15 Berlin kısa dalgası: Erkek koro 
su. 18,35 Roma kr~a dal~ası: Or
kestra, sopran, 18.45 Berlin kısa dal 
gası: Eğlenceli neşriyat. 19.03 Bük 
reş: Radyo orkestrası.. 19,15 Varso 
va: Japon musikisi plakları. 19.45 
Berlin kısa dalgası: Org musikisi. 
20.15 Berlin krsa dalgası: Karışık 
program. 20.30 Peste: Radvo or
k~strası. 21,30: Berlin kısa dalgası: 
Dınlevicinin istediii parcalardan . 
21.40 Prag kısa dalj?ası: Hafif mu 
siki (Snra koro havaları). 21,50 La 
ypzi~: Veisbach'm idaresinde orkes 
tra konseri. 2~ Peste: Opera orkes
trası. 22.15: Beri in kn:ıa dalgası : 
Hafif klasik musiki.. 22.25 Prae: kı 
sa dal~ası: Golrlmarck'tn köy düifü 
nü havaları. 23 Milano. 'rorino: Org 
ve orkestra konseri. 23,30: Ll.ypzig 
Eğlenceli musiki. 

DANS MUSiKiSi 
19: Peşte. 19.15 Varşova (Plakla 

opera cazı). 21: Varşova 23,30: La
ypzig. 

7.10 Berlin kısa dalgası: Küçük 
ımusiki parçaları (8,15: Devamı). 
9,20 Paris kısa dalgası Plak. 9.30 
Berlin kısa dalgası: Hafif musiki. 
9,·l5: Paris krna dalgası: Plak. 10. 
30: Keza .. 10.45: Berlin kısa dalga 
sı: Dinleyicilerin istediklerinden. 
11.50 Paris kısa dalgası: Plak. 13: 

OPE'RAl,AR, OPERETI .. ER 

MUHTELiF 

16,30 Paris kısa dalgası: !ki stüd 
yo opereti. 21 Varsova: Operet mu
sikisi k..,nseri. 21,15 BükreR: Verdi
n;n "Rigoletto" onerası (Plakla). 
22 Roma: "Vagonli kontrolörü) i
simli operet. 

16,30 Paris kısa dalgası: "Petit 
Peche" isimli tiyatro piyesi. 19,30 
Roma kısa dalgası: Arapça, türkçe 
ve rumca kısmen musikili program. 

Keza. 13 Beri in kısa dalgası: Ha
fif musiki. (14,15: Devamı) .. 13,10 
Bükreş: Konser. 14,15 Paris kısa 
dalgası: Konser, 15: Keza. 18 Var
şova: Karışık orkestra, koro vesai
re. 19,15 Varşova: Org musikisi 
plakları. 20 Milano, Florans: Fer
ruzzi orkestrası. 20 Laypzig: Halk 
musikisi, şarkıları (Sopran, gitar, 
keman). 20.25 Peşte: Çigan orkes 
trası. 21,10 La:vpzig: Büyük eğlen
celer .. 21,15 Bükreş: Sellon musi
kisi. 21,30 Berlin kısa dalgası: Ko
ro konseri. 21,40 Prag kısa dalga
sı: Çocuk korosu. 22,05: Prag kısa 
dalgası: Keman ve orkestra (fa-di
yez). 23.05 Prag kısa dalgası: Kon 
ser <Toch - R. Rtrırn~~ - Rtravinq. 
ki) 23,30 Stutgart~ Gece musikisi. 

ODA 1'1US1K1St 
20 55: Bükres: Triyo konseri (Sol 

majör Bee!hoven). 1 Çar,amba, 15. 9. 1937 1 RESiTALLER 

SENFONiLER 
16.30 Paris kısa dalgası: Senfo

nik konser. 18 Varşova: Leh fil-
. harmonisinin konseri (Fransız eser 
leri). 18,40 Roma kısa dalgası: Po 
piller senfonik konser .. 20,50 Bük
reş: Senfonik konser (Ravell Plak
larla. 22 Roma: Senfonik konser 
(Casella'nın idaresinde). · 

HAFiF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Kan§rk 

mııı:ıilci (S.15: Dov.Amt\ ı:J ,?.O Psıris 
kısa dalgası: Plak. 9,30: Keza. 9.45 
Keza. 9,45 Berlin kısa dalgası: Bil 
yük eğlenceli konser. 10,30 Paris kı 
sa dalgası: Plak-. 11,50: Keza .. 13 
Berlin kısa dalgası: Hafif musiki 
konseri (14,15 Devamı). 15,15 Pa
ris kısa dalgası: Radyo orkestrası. . 
16.20 Roma kısa dalgası: Orkestra, 
piyano, tenor. 18,30 Peşte: Çigan 
musikisi. 19.03: Bükreş: Romen mu 
siki si. 19,55 Peşte: Radyo orkestra 
sr. 21,10 Laypzig: Orkestra ve şar 

· kı~ı karışık program. 21,35 Bükreş 
Eglenceli plak musikisi. 21.45 Ber
tin kısa dalgası: Eğlencelimusiki. 
22.25 Prag kısa dalgası: Orkestra 
ve viyolonsel konseri. 23 Varşova: 
Hafif musiki (Fitelberg'in idaresin 
de) .. 23 ,05 Pra~ kısa dal ırası: A ske 
rii bando. 23,,45 Peşte: Askeri ban
do. 

OPERAI..AR, OPERETi.ER 
22 Milano. Florans: Massenet'nin 

"Thais" operası. 
ODA MUSiKiSi 

16.30 Paris kısa dalgası: Amati 
kuarteti 16,45 Berlin kısa dalgası: 
Piyano kenteti (Brahms). 19,30 
Pçşte: Çift piyano (Mozart, Grazi
oli. Poldini, Schütt). 

RESITALI..l<~R 

10 Berlin kısa dalgası: Bavyera 
halk havaları 12 Berlin kısa dalga
sı: Norveç keman musikisi. 15,35 
Bcrlin kısa dalgası: Denizci şarkı
ları.. 18,30 Peşte: Şarkı konseri. 
23 Varşova: Sarkı resitali. 

DA.VS MUSiKiSi 
19 Berlin kısa dalgası: Işitilme

miş valsler. 21: Varşova .. 

1i;mirdeki Çocuk Kampla· 
rından iyi Netice Alındı 

,,,,,.«'!-..... 
Kampta çocuklar neşe içinde yemek yiyorlar 

İzmir, (TAN) - Zayıf ve hastalık memnuniyetle görillmüştür. Bu çocuk 
geçirmiş çocuklar arasından vilayet lar plajdan da bol bol istifade etmiş
sıhhiye idaresince seçilen yüz çocuk terdir. 
için Bozdağda ve Aliağa çiftliğinde Sıhhiye idaresi çocuklara günde 
açılan kamplardan iyi neticeler alın- dörder öğün yemek vermiş, kamplar 
mıştır. Yayla havasına mühtB;ç ço- da birer ahçı, birer hademe, birer 
eukların ellisi Bozdağa, deniz hava- doktor, birer de idare memuru bu
sına ihtiyacı olan ellisi de Aliağaya lundurmuştur. Gelecek sene de açıl
gönderilmişlerdir. Bu kamplardan ması tasarlanan kamplar şehre nis
biri 2 EylUlde, diğeri de 7 eylfılde ka bcten yakın yerlerde tesis edilecek
panmıştır.. tir. Bu sene vilayetçe yalnız mobilya 

42 gün içinde, Aliağadaki çocuklar için 2800 lira sarfedilmiştir. Gelecek 
dan yüzde itibarile yetmişinin üçer, sene bu masrafa ihtiyaç olmıyacağı
onunun ikişer, sekizinin birer kilo, na göre kamplara 300 çocuğun alına 
dördünün de yarımşer kilo arttıkları f bileceği zannediliyor 

14.25 Bükreş: Romen şarkıları. 
15,35 Roma kısa dalgası: Keman 
konsertosu. 16,20 Roma kısa dal
gası: Piyano. sopran, bariton. 16,30 
Berlin kısa dal~sı: Keman ile so
nath r .. 19,30 Peşte: Keman konse
ri. 20 Varşova: Piyano - bariton. 
23 Varşova: Keman resitali. 23,25 
Varşova: Şen Ispanyol şarkıları. 

DANS Musmısı 
17 Berlin kısa dalgası; Nadiren 

dinlenen vals parçaalrı .. 18: Peşte 
22 Milano, .Florans <caz s~ronııo .. 
23,0!'i: Prag kısa dalgası .. 23,15 Peş 
te <Plakla) . 
~IUilTELtF 

19,55 Rcıma kısa dalgası: Arap
ça ve rumca musikili ve sözlü neşri
yat. 

1 Cumarte•İ, 18. 9. 1937 1 
HAFiF KONSERLER 

7,10 Berlin kısa~algası: Hafta 
sonu konseri. (8,15: Devamı) .. 9,-
20 Paris kısa dalgası: Plak. 9,45: 
~eza. 10, Berlin kısa dalgası: Ha
fınf musiki 11,50 Paris kısa dalga
şı.: Plak. 12 Berlin kısa dalgası: Es 
kı valslerden mürekkep kompozis
yon. 13 Berlin kısa dalgası: Hafif 
musiki (14,15: Devamı). 13 Paris 
kısa dalgası: Nisten konser nakli. 
13,10 Bükreş: Radyo salon orkes
trası. 14 ,15 Paris kısa dalgası: Gre 
noble'den konser nakli. 18, Peşte: 
Radyo orkestrası. 18,10 Varşova : 
Orkestra ile Çaykovski'nin süiti. 
19,03 Bükreş: Askeri bando. 19,15 
Varşova: Chevalier'in plaklarından 
19,30 Peşte: Cig-an musikisi. 19,45 
Berlin kısa dalgası: Mandolinde se
renadlar. 20 Paris kısa dalgası: Kon 
ser nakli. 20 Varşova: Amele koro
s~ .. 22,45 Biikreş: Lokantadan mu
sıki .nakli .. 23,05 Prag kısa dalgası: 
Hafıf musiki 

OPERALAR, OPERETLER 
18.35 Roma kısa dalgası: Masse 

net'nin "Don Carlos" oParsı. 20,45 
Peqte: "E?.ustsiral v" isim ti operet. 
22 Roma: Massenet'nin "Thris" ope 
rası. 22,25 Prag kıs~ dalgası: Çek 
operalarından parçalar. 

ODA HUSIKISl 
22.05 Vnrsova: Karışık kuartet 

musi~is~. 22,05: Prag kısa dalgası: 
Yayfı kentet konseri.. 

RESiTALLER 
14.25 Bükreş: İtalyan şarkıları 

plakları. 15,35 Roma kısa dalgası: 
Giyano sopran, 16,15 Roma kısa 
dalgası: Sopran şarkıları. 17,30 Var 
şova: Viyolonsel sonatları. 18.45 
Berlin kısa dalgası: Şarkılar. 20,35 
Bükreş: Beethoven'in kreuzer sona 
tı (Plak). 22,40 Viyana: Piyano re 
faka tile yeni Alman şarkıları. 22,45 
Milano, Florans: Şarkı resitali. 

DANS MUSIKlSt 
16.30: Berlin kısa dalgası: 16,30 

Paris kısa dalgası: Fantazi ve eğ
lenceler. 21,15 Bükres. 21,30: Bcrlin 
kısa dalg-ası. 21.40: Prag kısa dal
gası. 23,20: Viyana. 23,20 Peşte. 
23,30: Lavpzig, Münib. 

:\IUHTEI.lF 
14.30 Berlin kısa dalgası: Amatö 

re pratik tavsiyeler. 19,30 Roma kı
sasa dalgası: Arapça, türkçe, rum
ca kısmen musikili nrog-ram. 

OTELLER 
HASTANELER 

ve MEKTEPLER 

Kaloriferlerinde 
EVLER ve 

AP ARTIMANLAR 

SOBALARINDA 
ve 

MUTFAKLARINDA 

TÜRK 
ANTRASITI 
Kullanmalıdırlar 
Çünkü: 
En iyi ve en idareli dü
mansız kömürdür. 

Satış merkezi: GILKRIST 
VOKER ve Ksi Ltd. Galata, Yol} 
cu salonu karşısında Tahir Han 
5 inci kat. Tel. 44915 ve 44916 
Kuruçeşme: _Kuru çeşme cad

desi No. 25 - 39 Tel. 36.213 ve 

36.21 ---· 
Üsküdar hukuk hıi.kimliğinlen: Se

her vekili avukat Nail Taner tara
fından Matlube aleyhine açılan tes

çili talak davasından dolayı M. aley
hanm ikametgahının meçhuliyetine 
binaen ilanen tebliğat icrasına karar 

verilerek tahkikat 11-10-937 Pa
zartesi saat ona bırakılmış ve tan
zim kılınan ilanname ile davetiye va
sılmış olmakla yevım ve saati mez-

kurda nınhkemeye gelmesi ve dava 
arzuhaline karşı da tarihi ilandan iti-
baren 20 gün zarfında cevap verme
si lüzumu ayrıca gazete ile de ilan 
olunur. (34 724) 

BEŞİR KEMAL-MAHMUT CEVAT 
ECZANESİ 

SllllCICI 

KAYIP: 136055 numara ile aldı

ğım beyannameyi zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Kadıköy Pazaryolu numara 

10 ~ 9- 937 == 
ASLAN 

KUYUT ~ARAll 

. }\uv· 
I t h kana sinırlere 
ş a ı açar, ' "k verir, jlk 

vet, yüze renk ve tazelı eeıe 
şişede tesiri görülür, h~r .ecz;ı :ıtıı• 
ve depolarda bulunur. Şışesı 1 
ruş. __...,, 
---......:.------1--:ğun' 

Istanbul Altıncı icra memuru doS· 
dan: Dairemizin 937/ 383 sayılı ve 
yasile bir borçtan dolayı mahcuz t' 

· ıcarıı bu kere paraya çevrilmesme _ 1' 
verilen bir adet Kelvinatör soğU 

a.JllbS 
hava deposu 15-9-~3.7 .çarş ar. 
gu··nu saat 16 30 da bırıncı açık 

' · oıaıı· 
tırma ile satılacağından talıp ııJli 
!arın yevmi mezkfırda satış mali ıı 

221 unuı.ra 
bulunan Osmanbcyde n call 
sütçü dükkanında hazır b~l~nııolU' 
memurumuza müracaatları ılilll 
nur. (34721) ,,,,.,,,_, -----------------

_.,/ 
-----------. 13it 
Kadıköy sulh icra dairesinden· 8~., 

borçtan dolayı mahcuz olup .pa~er• 
çevrilmesine karar verilen bır jçl 
mer yağlık, bir çift muslul<!~ ,,,, 

.3 Q11 ' ı ba.ıcxrı· h; .. h11 .. h.ı.: .... ," .. ., .. r"' tiY e 
tane ampul, açık ~r.~ı~~a su~3,'1lı
bilmilzayede Kadıkoyunde diiıcıci• 
türk sokağında N. 1 bakkal . e .;e 
nınr1 ~ satılacağından dellaM' .,·e 

'"zere 
rüs. iye alıcıya ait olmak u uı cıJ• 
satış için tesadüf eden 17 ey~ r ta• 
ma gün saat 10 dan 11 e kO. ~ıiJlle 
!iplerin mezktı.r saatte nıaltıı. ıııU· 
hazır bulundurulacak memuruna 
racaatları ilan olunur. ~ 

ihtira ll6n• 
- h9klt111' 

"Emniyetli ustura bıçagı,, .. nlU ve 
da alınmış olan 4. 2. 1930 ~ ıııe'i' 
895 sayılı ihtira beratı bu de ~e .. ~' 
kii fiile konmak üzere ahare ta~9 
ferağ veya icar edileceğinden J.lld~ 
olanların Galatada, Iktısat b~a.n o' 
Robert Ferr'ye müracaatları 1 

118 Masis Vosgeriçyan. lunur. __/ 

------~~~~--....:....----------------
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır: 
"!!, !!une ~~!!~,!'!'3~ sen~~~~~!!~~!~~~;, 
sıhhi malzeme açık eksiltmeye konulm1ıştur. Mildurıuğ\1 

1. - Eksiltme Cağaloğlunda, Sıhhat ve içtimai muavenet ıacs.ı~tırı 
binasında kurulu kÇ>misyonda 22-9-1937 günü saat 14,30 da yapı 

2. -- Muhammen fiyat: 1815 liradır. 
3. - Muvakkat garanti: 136 lira 13 kuruştur. .. bUirle1'• 
4. - Istekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda gore yılı ıtııt 
5. - lstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2·190 sa ya b~· 

nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter •muvakkat garanti makbuz ve 
ka mektubu ile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (5924.), 

lstanbul Nafıa Müdürlüijünden: .. ~nde 
'"d'"rlU!'~ 

13. 9. 937 Pazartesi günü saat 15 de lstanbulda Nafia Mu ~la ei.si1t• 
(998) lira keşif bedelli Gelenbevi Orta okulu tamiratı p~arlı 1 }tusllsl 
meye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık .işlen ?e;~~r evrıılJ 
ve fenru şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna mi.ıtef errı ıg 
dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (75) liradır. . _ . göstere" 
Isteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yap:ıgm~. daır bitlilt 'i~ 

ceği vesika üzerine Nafia Müdürlüğünden alınış ollugu muteab 
Ticaret Odası vesikalarile ge1meleri. (6039) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden ~ .. .. ıuğUııde 
13. 9. 937 Pazartesi günü saat 14 de Istanbulda Nafıa Mudur ı;siltJl1C" 

(3998) lira keşif bedelli Vefa Erkek lisesi tamiratı pazarlıkla e sıısi \eı 
ye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel,.~~ e\1fll~ 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri dıg 
dairesınde görülecektir. 

Muvakkat teminatı (300) liradır. ·r gôst .: 
isteklilerin en az (2500) liralık bu işe ben1.er iş yaptığımı ?.~1 ııllııitl" 

receği vesika üzerine Nafia Müdürlüğünden almış olduğu mu c 
ve Ticar~ Odası vesikalarile gelmeleri. (6038) 
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Yazan : Ziya Şalıir 1 

YAMAK NEREDE? 
Piyasada 

Kitre 
Toplandı --0---

i Cellat~aşı · 
~kence Aleti 
Hazırlıyor 
"ııtaıd 

Otlll'du. ede bu sözleri söylerken; 
~.~~ e~i minderin ucunu kal 
lUsu Para tadan aldığı bir kese do-
. Slit, h Yı, Saide vermişti. 
~' U keseyi koynuna yerleş
oplllU, n sonra, Aptaldedenin elini 

'l'arrı·· Kapıya doğru ilerlemişti. 
rilrıutu ~ atıda, kapının önünde bir 
llıeahıe b~Prnuştu ... Bir atın kişne
~otd ırtakım bağırışmalar ka-

Sa.i u. 
ti. So~ ~u gilrUJtüyü merak etmiş 
~,~a ~ıkmak için acele gös
daıı u,._ Gördüğü manzara, şun-
. ~et~. 

hıbİııiıı hır at, kimbilir nerede sa 
~elinden boşanmış, buraya 
,ı, bu ıı . ."_ Atın sahibi ile birkaç ki
~ -,arı atı tutmaya çalışıyor 

~l hayvan, fena halde öfke
teQıi~ 'tanına, kimseyi sokmak is 
llt ~· Acı acı kişniyerek etrafı 

Satt, er savuruyordu. 
~k ~tnı sahibine bir iyilik et
"ell, d i§ti ... Cesur delikanlı, ev 
tı. \>e ~\>arın köşesini siper almış-
1iltıe ha llra, bir kaplan gibi çevik 
•ıtıdaıı Y\Ja.nın üzerine atılmış .. Ba
tı. Bartcan kolarını yakalamış-

" 1 ~=-o zaman, Saitle bu isi ve 
~llc~}'an hayvan arasında bir 
~, e ?aşıamıştı. Hayvan, şah 
llıı Saİtı ~in üzerine atılmıştı. 

bOl'lı İi.YUk bir cüretki.rlıkla a.
l!a~ Una sarılJ1UŞtL 

~lllı, .evvela bu cüretten şa-
llra, · ılır saniye duralamıştı. 

~· bo ~ bir tehevvürle sıçra
~ ;rel'el'lıunu kuvvetle sarsmış, Sa. 
bit~ fırlatmış .. Arka ayaklarile 
~ ~~ •avurduktan sonra, kaçını 

s,it nııştı. 
ti ' baYılmıştı 
~ u lllU • 
~ cadeleyi kapının arasından 

~eııiıı eıı ihtiyar kadın derhal De
~L ~a girmiş .. Vakayı nak 
~· 

~: ~dedenin bu işe canı sıkılmış 

'1ı ~Onun ne üstüne vazife idi?. 
~ 'ft, ili . 

0~ Çtn karıştı ... Mademki bir 
ll~ Uş .• tabü onu sokakta bı 

1 bjl'e,~ llSQ nınıldandı. 

" Mukavemetini" 
Son Haddi 

Şalı lsrnail, ikide birde bah
>ot: Çl\fa.nbaşıya haber gönderi-

det ~~Çl\'an yamağı gelmedi mi? 
'~·rduruyordu ... Fakat he!" 

' . 
ita ~enuı gelmedi.. Geldiği an-
~ ~~b hıııura getireceğim. 

""_lllt d Inı aldıkça, öfkesinden çıl 
lıiı ~llı erecesine geliyordu. 
~ ~t i ~aksadı, bu delikanlıyı da 
'<i\lıl'ac~ıcv~p etmek .. Ondan ya
,~~etl)ıe~ .hır ipucu ile, Zühreyi 
k~ 

1 
ti. Fakat, saatler geçiyor, 

~ bi: Uyor, ortalık kararıyor .. 
lı~anıı:arnan için izin alıp giden 
~ ~h ls an: eser görünmüyordu. 
~ haqd~au. artiK sabırsızlığın 
tı ~itti~ ıne gelmişti. Daha fazla 
, ··· 'l'ebtje tahammül göstermemiş 
~~al)} bi ı •arayım teşkil eden mu 
) 1, d~a~ın şimal tarafındaki 
ez~l'ar •hındeki taş odaya inmi

• liltte ..,~trnişti. 
~~ du.._.~ hır köşede yatıyordu. Ba 
'"tı.eteetdan tarafa çevirmiş .. Sık 
~~ ~ 

111 
alryordu. Çektiği maddi, 

but ~, tırabı belli etmemek için 
~it Utı bugaYret gösteriyor .. Fakat 
~ "'''it .t~~etlerine rağmen, va 
ı,.~lllt. ltlıltiJerini zaptedemiyor-

a;:tı ttı~'· ~taş oda) denilen bu 
\ııi.ıı: 0~hnin bir tek penceresi 
. ~Urmuş .. En kuvvetli keçi 

\'eni bir işkence ileti ö-

rüyoı ..:u. Caltat yamakları, kapının 
dibinde duruyorlar .. Kıza yapıla -
cak işkenceye başlamak için emir 
bekliyorlardı. 

Dehlizde, bir ayak sesi işitmişler 
di. İşkence emrini getiren adamın 
geldiğine hükmetmişlerdi. Başlarını 
kapıdan çıkarıp bakmışlardı. O za 
man büyük bir telaş ile: 

- Usta!.. Kalk .. Al8ı Hazreti Şah 
geliyor. 

Diye mırıldanmışlardı. 
Cellatbaşı, elindeki işi atmış .. 

Yerinden fırlamış .. Şahı karşılamış 
tı. -

Şah lsmail, pervasız ve öfkeli bir • 
tavırla içeri girmişti. Bir köşede 
yatmış olan Zühreyi birdenbire gör 
med.iği için, büyük bir tel&ş ile; 

- Kız nerede?. 
Demişti.. 

Cellatbaşı, yerlere kadar eğildik 
ten sonra: 

- İşte, §ahım .. Fermanınızı bek 
liyor. 

Diye cevap vermişti. 
Zühre, )'attığı yerde, bütün bun 

ları işitmişti. Kalbi acı acı çarpıp 
rak bütün vücudü, zangır zangır 
titremişti .. 

- Allahım !. Sen bana sabır ve 
tahammül ver. 

Diye söylenmişti. 
Şah, emir vermişti: 
- Kaldırın, şu kızı. 

•ı ki cellat yamağı, derhal Züh 
renin üstüne atılmışlar .. O

muzlarından tutarak kaldırmışlar 
<U. 
Şah İsmail, ZUhreye yaklaşmış: 
- Söyliyecek misin?·· Doğrusu

nu, söyliyecek misin? .. 
- Bi.rşey bilmiyorum, Şahım. 

Ne söyliyeyim ? .. 
- O delikanlı kimdi?. Onunla, 

ne konuştun?. 
- Yalan, Şahım .. İftira.. Hiç 

kimse ile bi.rşey konuşmadım. 
- İnkar etme. Şunun doğrusunu 

güzellikle söyle.. Zaten nasıl olsa, 
şimdi söyliyeceksin. Fakat, boş ye
re ıstırap çekeceksin. 

- Yok .. Söyliyecek, hiç birşe
yim yok Şahım .. Kendime, ve baş 
kasma iftira mı, edeyim?. 
Şah lsmail, bir an tereddüt et

mişti. Hi.diseyi kendisine haber ve 
ren bahçıvanın hakikaten kıza bir 
iftira etmek ihtimalini aklından ge 
çirınişti.. Fakat o delikanlı .. O bah 
çıvan yamağı. O, niçin birdenbire 
ortadan kayboluvermişti?. 

Bt.ı delikanlının ortadan kaybol
ması, hiç şüphesiz ki bu işte bir sır 
olduğuna delalet etmekte idi. Bu 
sır, sadece bir aşkı, bir gönül mace 
rasını ihtiva etse, belki Şah İsmail 
bu kadar şiddet ve hırçınlık gös
termiyecekti. Fakat Zührenin derin 
bir inat ve ısrar ile herşe!ri inkar 
etmesi, bu meselenin casusluktan 
başka birşey olmadığına hükmet
tirmekte idi. 
Şah lsmail, bu düşünce ile geri 

çekilmişti: 
- Günahı, kendi boynuna .. Şu 

kızı söylet, CellAtbaşı .• 
Emrini vermişti. 
Celladbaşı; 

- İşe. hafiften başlıyalım. 
Diye mırıldanmıştı.. Zührenin 

vücudünU kuvvetli kollarile kavra 
mış.. Ortadaki demir masanın üze 
rine, yüz ilstU yatırmıştı. 

Cellat yamakları masanın kena
nna üşüşmüşler .. Zührenin kolları 
nı ve bacaklarını, masanın üstünde 

ki halkalara geçirerek sımsıkı bağ
lamışlardı. 

Cellatbaşı, ellerinin çevik ve alış
kın hareketile, Zührenin elbisesini 
omuzlarından tutup parçalamış .. 
Beline kadar açmıştı. Sedef beyazlı 
ğı ile parlıyan bu emsalsiz vücudti 
görünce Şah İsmail dayanamamış: 

- Ne nefis .. Ne mütenasip omuz 
lar .. İpek yataklara bile layik görü 
lemiyecek kadar muhteşem bir gü 
zelliğe malik olan bu vücudün iş
kence masasına yatırılması, ne va 
zık .. Fakat; bunu o istedi. 

Diye mırıldanmıştı. 

C ellidbaşı, raftan bir kava
noz almıştı. İçinden, 7.eytin 

yağı ile ıslatılmış bir parça pamuk 
çıkarmıştı. Bu pamukları, küçük 
küçük parçalara ayırarak, Zührenin 
omuzlanndan beline kadar muhte
lif yerlerine yapıştırmıştı. Ve son
ra, elinde kalan pamuğu, duvarda 
asılı olan meşaleden tutuşturarak 
o küçük pamuklan birer birer yak 
mıya başlam1$tI. 

Zührenin vlicudü ıstırapla geril-
mişti. Kesik kesik inlemişti. 
Şah İsmail; onun, bu ıstıraba da. 

yanamıyacağına hükmederek: 
• (Arkası var) 

Bu halta içinde kitre sa· 
tıflarında da canlılık görül· 
mekteclir. lngiltere, Fran.a 
ve Amerika için piycuamız
dan külliyetli miktarda kit
re toplanmı,tır. Kitre fi
yatlarında geçen ıeneki gibi 
yükseliş bQflamıftır. Birinci 
nevi beyaz mallar 255 • 300 
kuru' araıında, ikinci nevi
ler 200 - 225, Piyanto'lar 
115 - 132,5, sarı mallar 90 -
105, Calo nev'i 50 • 65 ve adi 
çamurlu kitreler 40 kuruf· 
tan •atılmaktadır. 

........................... 

Dün, Piyasamıza 
Bir Vagon 

Buğday Geldi 
Dün şehrimize on yedi vagon buğ

day, üç vagon arpa ve bir vagon çav
dar gelmiştir. Gelen mallar tamamen 

satılmıştır. Piyasa istekli olarak açıl

mış ve istekli olarak kapanmıştır. 

Dünkü satışlarda Polatlının 1-2 çav
darlı buğdayları ile arpa satışları üze 

rinde 4-5 para kadar yükseklik kay
dedilmiştir. Polatlılar 6,25 6,30 ku -
ruştan arpalar ise 4,Ö7 - 4,12 kuruş
tan saWmıştır. Yumuşak sıra malı 

buğdaylar 5,20-6 kuruş.sertlerden Ur 

fa malları 5,22 ve Bandırma buğday

larından 2-3 çaVdarlılar 6,05 ve 10 
ı.<a.V\J4r~a.ı .,,.,z. ıuı,ruıı:an muşıerı bw 

muştur. Çavdar 4,32 kuruştur. Dün 

13 vagonda 185 bin kilo arpa satışı 

ı olmuştur. 

Blldırcın Eti 
lmroz adasmm çulhıklannı yaz

dıktan sonra bizim lstanbulun bıl
dırcınlanm unutursam okuyucuıa.. 
nm beni ayıplamakta haklı olur
lar. 

Bir kere, bıldırcın - av eti me
rakWanıım ittifaklarlle - çulluktan 
daha kibar ve daha üstün bir kuş
tur. Sonra da, ıstaobulun bıldırcın 
lan bütün dünyada meşhurdur. Yaz 
mevsimini Kınm taraflannda ge. 
çiren bıldırcınlar, sonbahar yağ

murlanru geçirince • yaıtıi pek ya
kmda - sıcak memlekf'tlere döner
lerken binlerce ve binlerce lsta.n. 
bula gelirler, burada kırk gün ka
dar vakit geçirirler. Hem de burada 
geçirdikleri zaman onlann en yağlı 
devirleri olduğundan birçokları ye.T 
lerlnden kalkmakta zorluk bile çe. 
kerler. 

Bundan dolayı olacak ki, bize 
frenk diyarından geJen zaydhk mo 
dası çıkmazdan önce bıldırcın lstan 
bulda gil7.ellik timsali sayılırdı. Gö 
rücüye çıkaa aııne~r. beğoodikle

rl kızın kaşlannı ve gözlerini oğul
lanna tarif ettikten sonra, boyuna 
ve enda:nına gelince; 

- Bıldırcın gibi taze!! 

Diye sena ederlerdi •.. 

Bıldırcmı lstaııbula gelir gelmez 
avlamak doğru olmaz. Çünkü deni
zi pek acele geçtiği için buraya ge
lince yorgun düşer. Yorgun kuşun 
eti de zararlı olur. Onun için bir
kaç gün bıldırcın111 dinlenmesini 
beklemek liznndır. Bıldırcın da yu· 
vasmı • çulluk gibi • yerde tarlala
nn arasmda yapar. Yağlandığı va
kit hareketi ağır olduğundan ağla, 
tuzakla, ökseyle de tutmak müm
kündür. 7..a.t.P.n hıldrrcmm k:s karar 

gi.lu o!aıı sıcak memleketlt-rde öyle 
yaparlar ve oralarda pek çok tutuJ. 
doğundan hemen ttiylerini yolduk
tan sonra içini tt>mlzlerlf'r v~ tuzla 
yara.k fıçılara basarlar ve konserve 
olarak saklarlar. 

Fakat bıldırcın etini taze olarak 
yemek elbette müreccahtır. 1.atı>n o 
da, yine çuluk gibi, bayatlatılmca 
yooilmez. Bıldırcın ye."tlekte acele 
eden avcılar ,hemen kırda oou ke
bap ederek yerler n biraz gecikin 
ce bıldırcının kendisine mahsus gü
zel kokusun·ın ka:rhol<iu~nu iddia 
ederler. Su içine girinct>, bıldırcının 
eridiğini, buhar haline girerek kay 
bolduğunu söyliyenler bile vardır. 

Buna rağmen hıldırcm f'tini pişir 
menin kırktan ziya.Je türlüsü var
dır. En makbulü - bıldırcın sıcak 
memleket. kuşu olduğundan Heri gel· 

· se ~rek • Hint usulüınde pilavlı ve 
salçllı bıldırcındır. Ancak bunu pek 
usta ahçılar pişireMllrler. Burada 
bıldırcınlan blrPr birer asma yap
ra.klarma <:ıarı'hldan "onra içerileri
ni kendilerinin karaci~erlerile 
doldurun . bıldırcın başına on iki 
tane - kabuklan M>yuhnuo; \'e ~ekir

dekleri ~ıkanlmış üzüm ilave ede
r"'< i\ .. iimm h'"''""'" "lcılTI"Pk rl"ha 
kolaydır. Bu tUrlii pJ;;irilmiş bıldır
cın, taze olursa hiç kimseye, midesi 
zayıf olanlara bUe dokunmaz. 

Bıldırcın mevsimi, istrldye mev
slmi de olduğu için, onun bir de ls
trldyeli nevi vardır. Buna yabani 
kaz eti de ilavf! edilir. Fakat bu tür
lüsünü yeme-k için birinci şart mi
denin pek sağlam olmasıdır. Y aJnız 
şekerli hastalar i~ln arayıp ta giiç
lülde bulabilecekleri nefis bir ili.c; o 
hır 

lstekler Arttı: 
Alman Firmaları 

. Teklif Yapıyorlar 
ihraç Edeceğimiz Mallardan Bir Kısmının 

Parası Serbest Döv;zıe Ödenecek 
Almanya ile yapılan yeni anlatma üzerine birçok firmalar 

memleketimizden mal iatemiye bqlamıtlardır. Fındık, kunı 
üzüm, bira, çavdar, deri, tiftik, yapağı, palamut, iç ceviz, yumurta 
gibi Alman piyasalarında iyi tanınmıt Türk malları üzerinde it 
yapmak iıtiyen birçok Alman ithalatçıları müracaatlarını artır • 
mıtlardır. 

İhracatçılarımız, bu taleplere c~ ı 
vap vererek fiyat göstermişlerdir. Pi 
yasaya gelen haberlere göre, son an
laşmanın en kuvvetli ve esaslı nokta 
sı bir ıniktar paranın serbest döviz 
ile ödenebileceğidir. Almanya, Türki
yeye ithal edeceği malların yüz nis-
betine mukabil Türkiyeden 120 nispe 

tinde yani 20 fazlasile mal çekecek~ 
tir. Yüz nisbetindeki ithalat ve ihra

cat klering hesabile muamele göre
cek, diğer 20 fazlası da Almanya ta
rafından serbest dövizle ödenecektir. 
Bu suretle ihracat ve ithalat mUva
zenemiz için Türkiye lehine beşte bir 

nisbetinde fazlalık kaydedilmiş ola
caktır. 

Eğer Almanyanın beşte biri ödeme 
kabiliyeti sarsılmazsa, Almanya ile 

ticaret işlerimizde yeni bir inkişaf 
başlıyabilecektir. 

Heyetimiz. dönüyor 
Türkiye - Almanya yeni ticaret an 

!aşmasının metni dün şehrimize geti
rilerek akşam Ankaraya gönderilmi~ 
tir. Türk heyeti de Berlinden hareket 
etmiştir. Faik Kurtoğlu ve arkadaş
larının yarın şehrimize gelmeleri bek
leniyor. 

Müracootlor e.oa,,.a 
bırakılmıyacak 

Tiirk Borcu 
Birkaç Puvan 

Diistii , 
--0-

Doların Yükseliıi 

Piyasaya Alakalandırdı 
Dün borsa işlerinde biraz hareket 

görülmüştür. Paris borsasını kollıyan 
Unitürk tahvilleri üzerinde biraz dü .. 

şüklük olmuştur. Buna sebep Pariste 
evvelki gün 259 frank olan Ünitürk

lerin, dün 257 franga düştüğü haberi 

dir. Bu ha.her Ü7.erine 14,75 lira olan 

Türk borcu 14,60 liraya inmiştir. 
İngiliz lirası üzerinde de birkaç pu 

an düşüklük olmuştur. 931 kuruş o-

lan sterlin 630 kuruştan muamele gör 
uaü,MU.. 

Yalnız doların yükseldiği borsaya 

gelen haberlerin en mühiınıni sayılabi 

lir. Bu yükseklik devam ederse Av· 
Birçok Avrupa ticaret müessesele

ri Avrupa piyasalarında rağbet gören 
ve daima aranılan Türk mallarından rupa borsalarını tesirsiz bırakmıya .. 
satın almak istedikleri ve bu maksat 
la tüccarlanmıza mektuplar gönder_ cak ve Amerika ile iş yapan müesse-

dikleri halde bazı tüccarlarımızın bu 
taleplere cevap vermedikleri ticaret 
odasının nazarı dikkatini çelmiştir. 

İstenilen mallar kendilerinde bulun
masa bile memleketin menfaati icabı 
olarak ecnebi ticaret müesseselerinin 
cevapsız bırakılmaması odaca ali«a
darlara bildirilmiştir . 

ZAHiRE 
BORSASI 

9-9-937 
Fl~AlLAR 

Cinai Aşağı 

K. P. 

YUıkan 

K. P. 
Buğday yumuşak 6,10 6,13~ 
Buğday sert 5,32~ 6, 5 
Buğday kızılca 6, 2 -,-
Arpa 4,- 4,12% 
Bakla 4,10 4,20 
Çavdar 4,32% -,-
Kuşyemi dökme 8,- -,-
Keten tohumu 9,25 -,-
Susam 16,- 16,20 
Dan san 4,30 4,37 ~ 
Tiftik nıal 127,20 -,-
Yapak Anadol 55,- -,-

Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Mercimek 
Tiftik 
Yapak 
Un 
lç fındık 
Mısır 

Susam 
Kuşyemi 
Dan 

GEL t. N 

Gl DEN 

700 
60 

120 
37 
30 
37 
24 
24 
25 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

.Ton 

21~ Ton 
10 Ton 
24% Ton 

DIŞ nVATLAB 

Buğday Liverpul 
Buğday Şikago 
Buğday Vinipek 
Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
li'mn11r T. H.ıımhm-v 

6,14 K 
5, 8 K 
6, 6 K 
5, 7 K 
3,90 K 
8,13 K 

95,- K 
A5.- K 

seleri sarsacaktır. 

Dün Ergani tahvilleri üzerinde 95 

liradan, Anadolular üzerinde 41,15 li 
radan Merkez bankası hisseleri üze

rinde 90,50 liradan muamele olmllf 
ve Aslan Çimentosu 10,15 lirada ka· 

panmıştır. 

r 
BORSA 

9 Eylül PERŞEMBE 

PARALAR 

Sterlin 626,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 90.-
Liret 100,-
Belçika franıı 80,-

Drahmi 20,-
tsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 7 4,-
Şilin Avusturya 21,-
Ma.rk 28,-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron laveç 30, -
Altın 1048,-
Banknot 257 ,-

ÇEKLER 

632,-
127,-
100,-
115,-

84,-
20,-

580,-
23,-
70,-
84,-
23,50 
31,-
23,-
25,-
14,50 
52,-
32.-

1049,-
258,-

Londra 
New-York 
Paris 

630,- 630,-

.Mil an o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Aınsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Bertin 
Varşova 
Budapeşte 
Bükre§ 
Belgrad 
Yokohama 
Moekova 
Stokholm 

0,7860 0,78525 
21,125 21,125 
14,9444 14,9444 

4,6615 4,6615 
86, 7 460 86, 7 460 
3,4225 3,4225 

63,4920 63,4r20 
1,4265 1,4265 

22,51 22,51 
4,16 4,16 

12,0634 12,0634 
1,9595 1,9595 
4,1270 4,1270 
3,9880 3,9880 

106,6666 106,6666 
34,325 34,32v 
2,7268 2,726 
20,402- 20,4025 
3,0785 3,0785 

__,! 



1C================================================ 'I A N 

Akdeniz Konferansı 
Bugün Toplanıyor 

(Ba§ı 1 :ıtcide) 

Diğer taraftan şu da dikkate çar
pıyor ki Akdeniz konferansına işti

rak etmiyen İtalya, evvelce Alman
ya ile Japonya arasında imzalanan 
komünizm aleyhtarlığı misakına il
tihaka karar vermiştir. 

Almanya ile imza 
Edilen ticaret 
Anlaşması 

Tokyo gazeteleri, Romadan aldık- (B~ı 1 incide) 
ları bir haberde, Italyanın buna ka- hayı ihtiva ediyordu. Bunlardan bi
rar vermiş olduğunu yazıyorlar. Tam rinciler 31 temmuz 1937 tarihinde 
Akdeniz konferansının toplanma ari- bir sene müddetle cari protokol ha -
fesin?e İtalyanın böyl~ bir karar j tinde bir karara bağlanmış ve derhal 
Vermış olması çok manıdardır. tatbik mevkiine konmuştur. 

Almanya ve ltalyanın Şimdi imzalanan anla5IDla ise 19 
mayıs 1936 tarihli ticaret anlaşma
sı ve merbutatı yerine kainı olacak 
olan metindir. 

aldıkları vaziyet 

15 şubat 1935 tarihli kliring an
laşması ve merbuatı ve 1930 tarihli 
Türk - Alman ticaret ve seyrisefain 
muahedenamesi yeni anlaşmanın i
cap ettirdiği bazı tadilatla aynen mu 
hafaza edilmektedir. 

Akdenizde batan gemiler 

Blagoyel vapurunun taylaları rıhtıma çıktıktan sonra 
(Başı 1 incide) 1 Fakat korsan gemi bir müddet bi-

.. - Vapurumuzda 2500 ton kat- zLm perişan halimizi seyretti, sonra 
ran ve bir mikdar hububat vardı. 20 uzaklaşmaya başladı. Tam .bu sıra
ağustosta Maryupol limanından Fran da bize doğru gelen bir yolcu gemisi 
saya doğru yollandık. 1 eylül sabahı gördük. Korsan gemi buna da yak
Yunan denizinde idik. Sabah saat al- laştı, ancak bu gemi bayrak çekip 
tı buçuk sularında, ortalık alaca ka- bir takım işaretler verdi ve korsan 
ranlıkken uzaktan bir denizaltı ge- buna ilişmedi. Biz küreklere gö\Dlek-
misinin bize doğru yaklaştığını gör- lerimizi takarak bu gemiden imdat 
düm. O sırada Eskiros adındaki Yu- istedik. Fakat gariptir ki bu gemi, Batlıca esaslar 

Yeni anlaşmanın belli başlı 

ları şunlardır: 

esas- nan adasının 18 mil açığında idik. bizim istimdadımıza aldımnıyarak ge-

1 - iki taraf anlaşma devresin
de, kliring anlaşmasında gösterilen 
A. hesapları arasında kati tevazün 
tesisi lüzumunu kabul ediyor. 

Derhal emir verdim, bütün mürette- çip gitti. 

• 
~ 10 - 9 - 937 

Ankara Devlet Konservatuvarına Bu Y il J.~ 
nacak Talebe Kayıt ve Kabul Şartları. 

• "l'! \'! trO 
1937 - 1938 öğretim yılı için Ankara Devlet Konservatuvarı ~ )1' 

ve Opera" kısıımlarına kız ve erkek talebe alınacaktır. Okul par 
tılıdır. Talebeye her ay bir mik.dar da harçlık verilecektir. 

1 - Aranılan genel vasıflar şunlardır: 
A - Aza ve vücudu kusursuz olmak, 
B - Sesi güzel olmak, but 11f 
C - Iyi kulağa malik bulunmak "işittiği sesleri tanımak veya 

nını tekrarlıyabilmek,,. 

D - Kızlar için en aşağı yaş 16. erkekler için 18 dir. . . 1' iP 
E - En az orta okuldan diplomalı bulunmak "Opera kısmı ıçın pe 

sese malik olanlardan bu şart aranmaz", 
F - Şivesi ve vücudu sahneye müsait bulunmak, . 
2 - Istekliler arasında bir seçme sınavı yapılacaktır: 
A - Tİ):'atro kısmı için şunlar aranılacaktır: ~ ri ~şt• 
A - Düzgün ve serbest konuşma, gördüğü veya okudugu şe) 

ma kudreti, . lt ~:r 
B - Okuduğu veya gördüğü bir tiyatro piyesi içerisinden seçıleCC 

rolü yap~ biLmek, 
C - Sınav heyetince verilecek bir rolü yapabilmek, 
B - Opera kısmı için şunlar aranılacaktır: 
A - Kendi seçeceği, bildiği bir şarkıyı söylemek, 
B - Sesleri ve melodileri tekrarhyabilmek, 
C - Ritmik .duyma ve hissetme kudreti. st' 
3 - Sınavlar, 5-10-937 Salı gününden 9 - 10 - 937 cva:sfl' 

tesi gününe kadar Istanbulda Şehir Tiyatrosu Rejisörl~d.:, Anıta.dır 
da 11-10-937 Paz~rtesi gününden 15-10-937 Cuma gu~une t ııı&
her gün saat 9,30 da Cebeci'de Müzik öğretmen Okulunda bır heye 
rifetile yapılacaktır. • .... 1u~· 

Istekliler,, pullu dilekçelerile Istanbul'da Şehir Tiyatrosu ReJ150~1rİst· 
ne ve Ankarada Müzik Oğretmen "Okulu Direktörlüğüne başvunnalı 

11 - Dilekçelere şunlar bağlı bulunmalıdrr: 
A - Nüfus tezkeresi veya bunun tasdikli bir suretj 
B - Orta okul diploması veya tasdikli bir sureti, 
C - Sıhhat raporu, 

D - Hüsnühal varakası. (3255) (6031) 

Londra, 9 (TAN) - Almanya ve I
talya hükumetleri, Akdeniz konferan 
sına vuku bulan davetleri, red ile kar
şılamışlardır. Esasen bu iki hükum~t 
ten red cevabı beklenmekte idi. Gerçi 
Italyanın vaziyeti daha evvelce mü
sait görünüyordu. Fakat Sovyet Rus
yanın protesto notası ve bu notanın 

alınan cevaba rağmen tekrar edilme
si, vaziyeti bozmuş ve ltalya herşey
den evvel bu işin tesviyesi lazım gel
diğini ileri sürmüştür. Diğer taraftan 
!talya ile Almanya, meselenin ademi 
müdahale komitesine havale edilmesi 
liı.zım geldiğini anlatmış bulunuyor -
lar. Almanyanm verdiği cevap birta
kım ihtirazi kayıtlar-ı ve itirazları ih
tiva etmekte ve heyeti mecmuası red 
de muadil görülmektedir. ltalya tara 
fından verilen cevapta, vaziyetin va
hameti anlatıldıktan sonra Sovyet 
Rusya tarafından takip olunan hattı 
hareketin vaziyeti değiştirdiği ileri 
sürülmekte ve Italyanın alakadar dev 
letler arasında görüşmeler teatisi için 
bir çare aramakta olduğu da ilave e
dilmektedir. 

2 - Bu bakrmdan geçen üç yıl i
çinde daima Türkiye ihracatı Alman 
ihracatını aşmış olduğundan elele ve
rilerek, yukarıda zikredilen protokol 
esasları dahilinde vaki olabilecek Al-

batı uyandırttım. Çünkü denizaltı Biz tam on saat kürek çekerek bir 
gemisinin bizi torpilliyeceğini anla- taş adasına kadar gelebildik. Burada 
mıştım. Hemen bir manevra yaparak sandallarıınızdan birisini yakarak 
vapurumuzun başını tahtelbahir isti- kurunduk. Fakat torpilin infilakı es
kametine çevirdim, makineyi de sto- nasında yaralanan bir arkadaşımız 
per ettirdiım. lşte bu sırada tahtelba- yarı yolda ölmüştü. Bunu adaya göm
hir bir torpil savurdu, fakat manev- dük, üzerine de bir taş ditik. Biz de 
ra sayesinde ilk torpilden kurtul - geceyi bu adada geçirdik. Ertesi sa- ı Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü Uanları 
muştuk. Korsan gemi bu sefer yarım bap uzaktan bir motör gördük. Bağı- =-••••••••••••••••••...;;.. .......... ... 

Fakat Italya ile Almanyanm imti
nama rağmen Nyon konferansının 

toplanması bekleniyor. 

lngiltere kabinesinin 

.-- tasvip kararı 
Bugün Ingiltere kabinesi topıan

mış ve Ingiltere ile Fransa hükumet
lerinin Akdeniz konferansında yapa
caldarı tcldiflcri tacvip ctmigtir. An 

!aşılan, konferans Italya ile Almanya 
ister iştirak etsin ister etmesinler top 
lanaca.ktır. Ingiliz kabinesi bundan 
başka Uzak Şark hadiselerini ve Ha
beşistanm ilhakını tanımak meselesi
ni de konuşmuştur. 

ltalya • Rusya 
Romadan alman haberlere göre, 

Sovyet Rusyanın Italyayı itham eden 
ikinci muhtırasına henüz bir cevap 
verilmemiştir. Bu muhtıraya cevap 
verilmemesi ihtimali çok kuvvetlidir. 

ilk toplantı 
ltalya ve Almanyanın Akdeniz kon 

f eransına iştirak etmemesi, İngiltere 
ve Fransada derin bir hoşnutsuzluk 
uyandırmakla beraber konferansın 

yarın (bugün) toplanması beklen -
mektedir. Ağlcbi ihtimal ilk içtima 
Nyon'da yapılacak, daha sonra me-
saiye Cenevrede devam edilecektir. 
Konferansın Nyon'da toplanmasın -
dan maksat İtalyanın Milletler Ce
miyetine karşı aldığı menfi vaziyeti 
nazarı dikkate alma~tır, fakat İtalya 
nm konferansa ademi iştirakine meb 
ni bu noktaya ehemmiyet vermiye lü 
zum kalmamıştır. 

Cenevrede konferansın toplanma
sı için hazırlıklar yapılmıştır. Fakat 
açılış celsesi şeklen yapılacak, celse
de beyanat vukubulmıyacak ve her 
şeyden evvel teknik bir komisyon teş 
kiline çalışılacaktır, Bu komisyon hu 
kukçulardan ve deniz mütehassısla -
rmdan mürekkep olacak ve gizli cel
seler aktedecektir. 

lngiltere ve faşizm 
Londra matbuatına göre İngiltere 

denizaltı gemilerine karşı yapılacak 
bir pakta iştirak etmiyecektir. 

Daily Express gazetesi bunu anlat
tıktan .c:.onra İngilterenin Faşist ve Fa 
şist aleyhtarı blokların teşekkülüne 

meydan verec~{ hiçbir anlaşma ile a-
18.kadar olmamak için Mister Eden'in 
talimat aldığını ilave etmektedir. 

Paristeki görüşmeler 

Paris mahafiline göre, bugün Le -
histan Hariciye Nazırı Bek ile Fran
sa Hariciye Nazırı Delbos Akdeniz 
konferansının mesaisi üzerinde ko -
nuşmuşlar, daha sonra Delbos ile İs
panya Hariciye Nazın Negrin ayni 
mesele üzerinde konuşmuşlardır. Neg 
rinin bilhassa Milletler Cemiyeti Kon 
seyinde deniz korsanlıkları aleyhinde 

manyanın Türkiyeye yapacağı ihra
cat hesaplanmış ve 40 milyon Türk 
lirası plafonuna varılmıştır. 

3 - Bu plafon esas alınarak ge
çen mevsim senesinin mütenazır ay
larındaki Türkiye ihracatı nevi ve kıy 
met itibarile tespit ve herhangi mal 
lehine veya aleyhine muamele far
kı vücude getirilmeksizin ayni ma
tematik esasın tatbik suretile bun -
lardan en mühim kıı:ımı için konten
janlar tespit ve diğer kısmının Al
manyaya serbestçe girebilmesi ve şu 
kadar ki bunların muayyen devre hi
tammdaki yekun kıymetlerinin aşa

ğıdaki fıkrada mezkur revizyonda 
nıı.?:ara ahnal'ıı.ğr kaydi konmu~tur. 

Kartılrklı ihracat 

4 - Fiilen vaki olacak karşılıklı 

ihracat vaziyet ve prensip dahilinde 
değişiklik yapabilecektir. 

5 - Almanyanın umumi konjon
türü dolayısile bazı malları ihraç et
memekte olduğu malumdur. Plan mü 
tenazir devrede Türkiyeye satımış ol
duğu herhangi malı ahar hangi meır.· 
lekete ihraca devam ediyorsa Türki
yeye de ihracı taahhüt ediyor. 

6 - Bundan başka menşe şeha

detnamesi mecburiyeti tesis edil
mekte ve iki taraf, hususi muvafa • 
katle alınmış mallar transformasyon 
dolayısile millileştirilmiş mallar ha
riç olmak üzere biribirinden müba
yaa ettikleri malları milli hudutları 
dahilinde istihlaki ve tekrar başka 
bir ımemlekete ihraç etmemeyi taah
hüt ediyor. 

Anlaşmanın müddeti 

7 - Müdc!<:t 15 eylül 1937 den iti
baren 31 Ağustos 38 e kadardır. Ma
yıs içinde ve bıı ay sonuna kadar iki 
taraftan biri denonse etmek istediği
ni bildirmediği takdirde müddet hita 
mında kendiliğinden bir yıl olarak 
uzıyacaktır 

8 - Anlaşma her tüccann odalara 
ve Türkofis şubelerine müracaatla öğ 
renebileceği diğer kısımları da ihtiva 
ediyor. 

Ameli bakımdan da gayet açık, te
ferrüatlı ve planlı bir maft:anizmaya 
malik olduğundan her tüccarımızın 
dikkatle okunması lazım bir hl}ldedir. 
Yeni anlaşmanın iki memleket arasın 
da mevcut ticari münasebatı radikal 
şekilde takviye edeceği muhakkaktır. 

İhzar e<;lilmekte olan anlaşma me-
tinlerinin Türkofis şubelerine ve b:ı.ş 
hca ticaret ve sanayi odalarına tebliğ 
edilmek üzere olduğu haber alınmış
tır. 

vaziyet alacağı söylenmektedir. 

Moskovada 
Sovyet matbuatı: Italya aleyhinde 

şiddetli neşriyata devam etmektedir. 
Pravda diyor ki: "ltalyan Faşirtleri 

Akdenizi bir korsanlık sahası ve ye
ni bir harp tehJ;,kesi ocağı haline ge
tirdiler. Faşist İtalya Akdenizde ir
tikap edilen bütün cinayetlerin me
suliyetini taşımaktadır. 

İzvestia gazetesi de ayni tarzda mi' 
talealar ileri ırl1rmektedir. 

tur yaptı. sağ tarafımıza geçti, topu- ra çağıra işaretler verdik. Bizi gör-
nu da bize tevcih ederek endahte baş dil ve imdadımıza koştu. Sandallan
ladı. Bu sırada da gönderine Fran - mızı motöriln arkasına bağladık ve 
co'nun bayrağını çekti. Hemen san- motör bizi Obeya adındaki Yunan a
dalları indirerek tayfaları vapurdan dasına götürdü. Hükumet ve halk 
uzaklaştırdım. Ben son dakikaya ka- bize yiyecek verdiler. Diğer taraftan 
dar vapurda kalmaya karar vermi§- Atinadaki Sovyet mümessili de ada
tim. ya gelerek bizi aldı, Atninaya götür-

Tam bu sırada korsan gemi ikin- dü. 
ci torpilini de savurdu ve bu, biraz Yunanistanda çok samimi misa -
sonra gemiye çnrptı. Artık gemi ba- firperverlik gördük. Ben 32 senelik 
tıyordu. Sandallarımızdan biri vapu- gemiciyinı, Italyan Jimanlannda çok 
ra yanaşarak beni de aldı. Ayrıldı- dolaştım. Uzerinde G harfi bulunan 
ğırn zaman gemi batını§ vaziyette bu korsan tahtelbahir Italyan tahtel· 
idi. bahirlerinin tipinde idi.,, 

9 Eylülün 
Yıldönümü 

(Ba.51 1 incide) 
ne varmıştır. 

YENi NF.ŞRIY AT 

Istanbul Ticaret ve Sanayi Odası 

Mecmuası - 53 yıldır çıkan bu mec
muanın son Ağustos nüshası intişar 
etmiştir. 

Uz.ak yakın, yurdun her tarafından • 
gelen yurttaşların bu akını bütün Tür Boğaziçi - Bu nefis mecmuanın 
kiyede Izmire karşı gösterilen sempa 12 inci Eylül sayısı çıkmıştır. 
tiyi ifade ediyordu. ı Yeni Edebiyat - Bu sanat ve fikir 

Sabah saat 8 de resmi dairelerle gazetesinin son 11 inci sayısı çıkmış
Parti ve hususi kurumlardan davetli tır. 
olanlar C. H. ~· binasında toplanmış
lar ve oradan otomobil ve otobüslerle 
Halkapınardaki şehitliğe gidilerek or
dumuzun lzmire ilk girişi gününde o. 
radaki fabrikada sinen birkaç serse
rinin kurşunları ile şehit düşenlerin 
mezarı başında evvela Istiklal Marşı 
çalınmış ve sonra heyecanlı söylevler 
verilmiştir. Bundan sonra bir manga 
tarafından atılan birer el kurşunla 
şehitlere karşı saygı borcu yerine ge
tirilmiştir. Bu törenden sonra süvari
lerimiz, Eşref paşa, Tepecik, Halkapı
nar istikametinde üç koldan şehre gir 
rn.4?lerdir. Kahramanlar halkın alkış
ları arasında kesilen kurbanlar ve ya
şa nidaları içinde yollarına devam et
mişlerdir. 

Saat 10,15 te Kadifekaleden atılan 
bir topla müfreze komutanı tarafın
dan hlikumet konağına ve kışlaya 
şanlı bayrağımız çekUmiştir. Bu esna
da muzika bayrak marşını çalm,ştff. 
Bundan sonra ilbay Fazlı Güleç 9 ey· 
lülün manasını tebarüz ettiren bir 
söylev vermiştir. Nutku mi.itcakip as 
kerlerimiz tarafından geçit resmi ya-
pılmıştır. • 

Saat 10,30 da Atatürkün Karşı

yakadaki annesinin mezarına gidile
rek bir çelenk konulmuş ve öğretmen 
Bn. Vedide tarafmdan bir söylev ve
rilmiştir. Ve 9 eylülün programının 

birinci kısmı sona ermiştir . 
İkinci kısım saat 16,30 da tertip 

edilen zafer alayının yürüyüşiyle baş
lamıştır. Basmahane meydanında top 
!anan alay atılan bir topla harekete 
geçmiş ve tilkilik, Arasta içi, Baştu
rak, Kemeraltu hükumet, kışlaönü 

yolu ile birinci kordondan geçerek 
Cümhuriyet alanında Atatürk heyi<~ 
li önüne gelerek kendierilne gösteri -
len yerleri almışlardır. 

• 
ÇOCUK - Çocuk Esirgeme Kuru

mu umumi merkezi tarafından neş
redilen bu mecmuanın 50 inci sayısı 
da çıkmıştır. 

• 
Dtş TABİPLERİ CEMİYETİ 

MECMUASI - Bu aylık mesleki ve 
ilmi mecmuanın 79 uncu Hayısı çık
mıştır. 

Ortamektep Muallimliği 

İmtihanı Yapıldı 
1 

Orta mektep muallim muavinliği 
için dün Üniversitede yapılan sözlü 
imtihanda edebiyat grupundan 7 mu
allim kazanmıştır. Zafranbolu muha
birimiz Fuat Edip te kazananlar ara
sındadır. 

Davet 
Fener Yılmaz Spor KJübü Gösterit 

Kolu Ba'jkanbğından: 
Klübümüzün Gösterit Kolu ye~i 

yıl temsillerine başlıyacağından tem
sil kolumuzda çalışan arkadaşların 
11-9-937 Cumartesi günü akşamı Fe
nerdeki Klüp Merkezine gelmı>leri. 

' BUGUN ' 

CADDEBOSTAN'nın da 
Sayfiye Bahçesinde 

Aile SÜNNET düğünü 
'- Bahçe serbest, duhuliyesiz 

NEDEN? 
Uykusuzluğa, aıabi çarpın

tılara, bat dönmelerine gö

ğüs germeli? 

KARDOL 
Burada söylevler verilmiş ve Ata

türk heykeline çelenkler konulmuş -
tur .. Bu esnada onunC'U yıl marşı ça
lmıyor ve bütUn halk bir ağızdan bu - bunların tifaııdır. -
marşı söylüyordu. 

Muhammen 
kıymeti 

L. Kr. 
1290.60 

257.60 

78.00 

ğıfldl 
Sütlücede Mahmutağa mahallesinde Bademlik . sok~, 
31 No: lu arsa ile 33-35 No: lu iki bab hanelerı~ ~ıı. J}ı 
Sütlücede Mahmutağa mahallesinin Filipos sokagı 
43, 45 No: lu üç bab barakaların taımamı. ğıfld• 
Sütlücede Mahmutağa mahallesinin Bademlik solca 
8/ 10 No: lu arsanın tamamr. . sstf.l 

Yukarıda yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri peşin para. ıle JJı9' 
2-9-937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle satışa çıkarılmıştif·l.iP1"' 
lesi 17-9-937 cuma günü saat 15 de komisyonda yapılacaktır. 1'

3 

rinin % 7,5 pey paralariyle mahlfilat kalemine gelmeleri. (581~ 

Haydarpaşa Lisesi Direktörlüğünde11: ,~~" 
Okuhımtı7<la. lPyli vo nohsari tıılobo kayd""A dovı:un odilmo\<t.,ih"Jll ede' 

talebenin kaydı mektebin açılacağr 1 Teşrinievvel 1937 kadar deva. 
cek ve icabederse daha da temdit edilecektir. (6059) _______./ 

T. H. K. Satınalma Komisyonundan: 1ıe 
. ~-3 Milyon zarf bastırılacaktır. 13-9-1937 saat 15 te açık_~. tJbııae' 

münakasa yapılacaktır. istekli olanlar Piyango Direktörtügu JJl 

besinde şartnamesini görebilirler. (6046) 

Konservatuvar Direktörlüğünden: . e ~ 
Talebe kaydına ve eski talebenin kaydını yenileme muarnelesUl 

~~ş~. ~f ~ }(llOI"' 
Pazart~si, Çarşamba ve Cuma günleri saat ikiden beş buçuga. 

müracaat edilir. t '" 
1 Birinciteşrinde derslere başlanacak ve kayıt muamelesine niba.Ye 

rilecektir. (6058) ,/ 

ve Limanları lşletll'' Devlet Demiryolları 

Genel Direktörlüğünden: ı9sf 
~e~vi3 ve salon vagonlarına ım.ahsus D. D./18 No. lı tarife, 15. :s5) 

tarıhınden itibaren Avrupa hattına da teşmil edilmiştir. (3260) ~ ~ 

Devlet Demiryolları 
01' 

9 uncu işletme 

rektörlüijünden: ııt 
Bedeli Muhammeni 60609 lira ola'n muhtelif eb'adda 1346,8~5 :~•1 

ımik'abı çam kereste kapalı zarf usuliyle 30-9-937 perşembe gilllcıı.1'tıf' 
15,30 da Sirkecide 9 uncu işletme eksiltme Komisyonunda satın alın_ıı rıtJııııı' 

Bu işe girmek isteyenlerin 4280 liralık muvakkat teminatla. ~ıı tef~· 
tayin ettiği vesikaları, "Nafia Işlerine ait eksiltmelere girmek ,,

8 dıı.if 
!erden aranacak müteahhitlik vesikası hakkınadki talimatname ışıet' 
sinde almmış vesikalarını ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 kalar 
me binasındaki komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. .. riltılif 

Kerestenin muhtelif eb'adt şartnamelere bağlı cetvellerde go~te siııdeP 
tir. Şartr.amelcr 303 kuruş ımukabilinde Ankarada Malzeme Daıre / 
ve Sırkecide Mubayaat Komisyonundan verilmektedir. (6036) ___..,_, 

iş Dairesi Üçüncü Bölge Amirliğinden: ·ıtıl14 
. edı 

3008 sayılı Iş kanunu mevkii mer'i yete girmezden evvel tesıs Jdııre ~ 
olup hususi veya ımesleki teşekküller ve Cemiyetler tarafından 9ödt"' 
lunan Iş ve Işçi bulma Idarehaneleri meıkur kanunun 66 rn?1. ~e!l i~' 
mucibince vermeğe mecbur bulundukları beyannameyi ilin tarıh~·rJJleSf 
baren biı hafta zarfında Iş Dairesi Uçüncü Bölge amirliğine ge l~ııııl'' 

davet olunurlar. Aksi takdirde. haklarında kanuni takibatta. ~Ll / 

caktır. (6043) ~ , 
., .. d•~' 

Yüksek Mühendis Mektebi DirektörlüCJU11 
1 
,, 

937 - 938 ders senesi için alınacak talebenin kayit muamele~ 0,J' 
lülden 22 eylül 937 akşamına kadar yapılacaktır. Kaydolmak 11' tıe~ 
faz1a malO.mat almak istiyenlerin tatil günleri hariç olmak uzere 
saat 9 - 12 ve 13 - 16 ya kadar mektebe müracaatleri. (5504) 

İstanbul Liman İfletme İdaresinden: et~ 
mer'iyete ~reujl! 

sa. tılaca.gt 
Iktısat. Vekaletince tasdik edilen ve 15-9-937 de 

olan yeni tarifelerin 13 Eylülden itibaren gişelerimizde 
olunur. (5906) 
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sfanbul Ziraat •• Mektebi Satınalma Ko· 
11Y0nundan· Cinsi • 

Kilo Beher kilosunun Dk teminatı 
Lir:ı ----- Miktarı Fiati Kuruş 

ldotoliıı----
' 5500 6 ~ek . 4000 22 90.75 
h ıııoto ~hın nı1~ ıs J 938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukarda miktan yazı
~a~n ve benzinin 13, 9. 1937 pazartesi günU saat 14 te açık eksiltmesi 
!nUhase ktır. Eksiltme Istanbul Kültür DirektörlUğU binasındaki liseler 

lstek)~iliği nezdinde toplanan komisyonda olacaktır. 
'it.aut ilerin ı;artnn.mede yazılı vesikalardan başka teminat makbuzu i!e 
llıeJcte ille saatınılc komısyona gelmeleri, ilk teminatı belli günden evvel 
Yatım:. lllUdürlüğünden alacakları yazı ile liseler. muha~~si ~~znesine 
leri. (~rı Ve §artnamcyi mczkfır muhasebecılıkte gorüp ogrenme-
... 7). 

~ Demlryollır1 '' ·nmınlar1 ı,ıetmı U. idaresi Oinlır1 

lı1tişt.hir Yol Atelyesi Elektrik Şubesi· 
t nin EksHtmesi 

,._ •ltieehi n bek · · ~Palı r . D. Yollan Yol atelyesi Elektrik şe esının yapılması 

1 ....... ~l'f. ~suliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 ....... u ~ın muhammen bedeli 29097.14 liradır. • 

ll.ın .\n lıtekliler bu işe ait şartname, plan ve sair evrakı D. D. Yollan
alabiJirıkııra, Eski§ehir ve Sirkeci veznelerinden 150 kuruş mukabilinde 

3 ~ . 
tada~ tksiltme 20-9-937 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Anka
ıı.llrıca • D. Yolları Yol dairesinde toplanacak merkez birinci Komisyo-

4 }'apılacaktır. 
"eaaı~ tks~ltmeye girebilmek için isteklilerin a~~~.a yazıl~ teminat ve 
znaı.ı.ı lYnı gUn saat 14 de kadar Komisyon Reıslıgıne teslim etmiş ol

.\ liıırndır. 
litaıı~ 2490 sayılı kanunun 16 ncı ve 17 nci maddelerine uygun 2182.29 
a ....... lnuvakkat teminat. 
C Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
& ....... ~afia Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. 

biıiıt~ ~klif ınekt'Upları ihale günü saat 14 d ekadar makbuz muka
l>Geta .<>nıisyon Reisliğine verilecektir. 

!l.iha~ Ue gönderilecek teklü mektuplannın iadeli taahhUUU olması ve 
6 et bu saate kadar Komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

ları; Bu iş hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Devlet Demiryol-
01 Dairesine müracaat etmeleri. (3138) (5806) 

lrıı'L._ • • • 
6 ı~en bedelleri ile muvakkat teminatları ve isimleri aşağıda yazılı 
dezı. itfblnUhteviyatı muhtelif malzeme 21-9-1937 Salı gilnU saat 15,45 
'ttızı. llren sıra ile ve kapaiı zarf usulü ile Ankarada Idare 1Jjnasında. 

&ıı llnıacaktır. 
~allUJı ite rirmek istiyenlerin hizalarm da gösterilen muvakkat temınat ile 
litı,l'iııı 'Uıı ta~ ettiği vesi kalan ve Nafiat. Müteah~it~i~ vesikası ve te~
~dtt- 'Ynı gün saat 14,45 e kadar Koınısyon Reıslıgıne vermelen la. 

ta~eler ·parasız olarak An kar ada Malzeme dairesinden, Haydarpa-
eeeJıUm ve Seyk .Şefliğinden dağıtılmaktadır. .(5916) 

OIN51 MUil.&MMEN MUVAIUlAY 

l, BEDELi TEMiNAT 
2, :OYacı spatula ve fırçalan 9547 Lira 716,03 lira 
a...... Uhtelif üstübeçler 19635 " 1472,63 ,, 
i ....... \7 ,, toz boyalan 10110 ,, 758,~ ,, 
a....... emikler 11905,50 " 892,92 ,, 
6 ....._~Yaz ve arap sabunu 4615 ,, 346,13 ,, 

llanıızata karşı siyah boya 1140 ,, 85,50 ,, 
'« • • • 

'att ~~~nıen bedeli 15190 lira olan 155 ton karpit 19, 10, 937 salı günil 
t\~ .ao da kapalı zarf usulü ile An karada idare binasında satın alma
~llQ ~u işe girmek istiyenlerin 1139,25 liralık muvakk~t teminat ile 
1~ llıı tayin ettiği vcsikalan ve nafıa müteahhitlik vesıkası ve teklifSYni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
~il ede parasız olarak Ankara malzeme dairesinden, Haydarpaşadfl 
~e sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (5882) 

QQ'llriik Muhafaza Genel Komutanh§ı 
t I lanbul Satınalma komisyonundan 
~~ P'ort Marka 9 Kamyonun 22-9-937 Çarp.mba gUnü saat 15 de 
2, ıarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
a ...... 'l'asınlanan tutarı 23400 liradır. 
i , Şartname ve evsaf Komisyondadır. Görülebilir. 
'~ isteklilerin Ilk teminat olarak 1755 liralık vezne makbuzu veya 
'ıe:ektuplan ve kanuni vesikalariyle 'birlikte o gU? saat 14 de ka
~ S ıf mektuplarını Galata Eski ithalat gümrüğü bmasmdaki komu
~alma Komisyonuna vermeleri. (5638) 

~tC111bul Sıhhi Müesseseler Arttır-
t~ ~e Eksiltme Komisyonundan : 

~Ilı~ a turn :Nümune Hastanesine lazım olan 148 kalem ilaç ve sıhhi mal-
1ıı: ....._ ~k eksiltmeye konulII\uştur. 
~~ltıdtksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü 
Jı~~kta kurulu komisyonda 22-9-937 Çarşamba günü saat 15 de ya-

2 ır. · 

a::: lduhammen fiyat 1476 lira 15 kuruştur. 
• ....._ ~uvakkat garanti: 110 lira 72 kuruştur. 
3 ....._ tekliler §8,rtname ve listeyi her gün Komisyonda görebııırıer. 

~11.ııcta istekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı ka
"""tıltt ~llııh belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makb~ veya 

ektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmelerı. (5923) 

latGnbul Nafıa Müdürlüğünden: 
lta .. 6• 9 
--~ ·'d9a7 Pazartesi günü saat 15 de açık eksiltme su.retile ihalesi te-
aı~t 'ia. e~ 2462.84 lira keşif bedelli lstanbul lktıaat ve Ticaret okulu 
ll. ~tıd·ç 1,leri inşaatının muayyen olan gün ve saatte talip çıkmamıf 

937 l>e an 2490 sayılı kanunun 43 Uncu maddesi mucibince ihalesi 16. 
.\-...... ~?1be günü saat 15 de Nafia Müdürlüğünde tekrar yapılacaktır. 
~-...... >.t u ışe ait keşif ve şartnameleri dairesinde görülecektir. 

'teltıtı uvakkat teminat (185) liradır. 
~ ~rin en az bir kalemde (2000) liralık bu işe benzer iş yaptığına 
~~tliıt rece~i vesika Uzerine Nafia Müdürlüğünden almıg olduğu mil-
~. (,:,_e tıcaret odası vesikalarlle 16. 9. 937 günü saat 15 de gel

VUU3) 

'l A N 

Nafıa Vekaletinden; 
. 

Sıvas - Erzurum hattının Erzincan ile Erzurum arasında yapılması
na lüzum görülen muhtelif açıklıklarda 7 adet demir köprünün inşası 
montajı "ve icabında ripajı,, kapalı zarf usulile münakasaya çıkanlmıştır. 

1 - Münakasa 4, 10, 937 tarihinde saat on beşte Ankarada Veki.leti
miz Demiryollar lnşaat Dairt:Nııdeki münakasa komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

2 - Bu yedi köprünün muhammen bedelleri mecmuu 480051 liradır. 
3 - Muvakkat teminat rem::ın 22952 lira beş kuruştur. 
4 - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, genel şartname ve diğer 

münakasa evtakı 24 lira mukabilinde Demiryollan lnşaat dairesinden 
verilmektedir. 

5 - Bu münakasaya girmek istiyenler 2490 No. 1ı kanun mucibince ib
razına mecbur oldukları evraK ve vesikaları ve 937 senesi için muteber 
olarak Veki.letimizden verilmiş müteahhitlik ves!kasmı ve fiat teklifini 
havi zarflarını ımf'.zkur kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 4, 10, 937 
tarihinde saat on dörde kadar Demiryollar lnşaat dairesindeki komisyo
na makbuz mukabilinde vermcleri llzımdır. 

6 - Bu münakasaya gireceklerden laakal 50 metrelik bir demir köp
rü montajını yapmış olmak şartı aranacaktır. (2824) (5338) 

Emn;yet Sandığına Borçlu 
olan~arın dikkat nazar~arına 

-
Vadeleri hitam bulan ipotekli gayrimenkuller ile menkul malların pa

raya çevrilme salahiyeti 3202 numaralı Ziraat Bankası kanununun 46 
ncı maddesi mucibince 12-6-937 tarihinden itibaren Müessesemize in 
tikal etmiştir. Pek yakında kanuni takibe başlayacağımızdan alakadar 
lann Bankamız Hukuk işleri servisine mUracaatla borçlarını ödeme hu 
susunda Bankamızın göstereceği Kolaylıklardan istifade etmelerini §İm 

. 

. 
-

diden sayın müşterilerianize bildiririz. (5735) 
--ı!inmfyet ~ llı!ttd1U11Jıtt 

Cumhur başkanllğı Filarmonik 
Qrkestirası Şefliğinden; 

Cumurbaşkanlığı Filarmonik Orkestraama bağlı, ayni zamanda salon 
Orkestrası vazifesini de görmek üzere bir caz heyeti, teşkil edilecek ve 
namzetler kabul imtihanına tabi tutulacaklardır. imtihanda kazananlar 
çaldığı sazlann nevine göre ayda 80-150 lira ücretle angaje edileceklerdir 

Salon müziği ve caz için: 
- Bir Piyanist, - Bir birinci kemancı 
- Bir ikinci kemancı (başka bir alet de çalabilecek) 
- Bir Tenor saksofon (Bandonion yahut Akordlyon çalabilecek) 
- Bir Batori 
- Bir Kontrbas (başka bir alet de çalacak) 
- Bir Tromboncu (başka bir alet de çalabilecek) 
- Bir Trompet çalan (b~ka bir alet de çalabi~tcek) 
- alınacaktır. 

D isteklilerin hUvlyet cilzdR_!).lan ve elindeki sair vesaikle birlikte imtiha 
edilmek üzere 6 Eylülden itibaren 11 EylUl 1937 Cumartesi gününe ka 
dar lstanbulda Galatasaray Lisesine ve Ankarada imtihana girecek nam 
zetlerln ise 15 Eylülden 20 Eylül Pazartesi gününe kadar Cumurbaşkan 

. 

. 
. 

lığı filarmonik Orkestrası şefliğine bB.fvurmalan lbımdır. 
MUracaat ve Lmtihan zamanı saat 10-13 arasındadır. (2722) (5224 ) 

Siyasal Bilgiler Okulu Kabul Şartlar 
Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğünden: 

1 

-
n 

SiyE.sal Bilgiler okulu yUksek dereceli bir meslek ve ihtisas müessese 
sidir. Son sınıfta okurlar mali, idari ve siyasi şubelere ayrılırlar. Kırkta 
fazla alınacak talebe Maliye Vekaleti hesabına tahsil edeceğinden tıu o
kurlar son sınıfta mali şubeye ayrılacaklardır. 

a 
-

Namzet kaydi 25 ağustos 1937 den 25 eylül 1937 ye kadar Ankarad 
Siyasal Bilgiler okulunda, lstanbulda Yüksek Oğretmen okulunda her haf 
ta pazartesi ve perşembe günleri sabahleyin saat 10-12, öğleden sonra 
14-16 arasında yapılır. 

Kayıt için getirilecek evrak şunlardır: 
Diploma ve hüviyet cüzdanı asılları. 
6 tane 4,5 x 6 boyunda fotoğrafi 
Aşı kağıdı. 

Namzetler(arasmda türkçe kompozisyon ve edebiyat, tarih, coğrafya . 
tabii ye, riyaziye, felsefe ve lisan derslerinden 27 eylül 1937 de başlıyaca k 
olan bir seçme sınavı yapılacaktır. 

-. Fazla tafsilat için lise bulunan yerlerde maarif mUdUrlUklerine, Ankara 
da Siya.ııal Bilgiler okuluna ve Istanbulda Yüksek Oğretmen okuluna mU 
racaat edilmelidir. (3017) (5639) 

Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi Direktörlüğünden: 
-
s 

1 - Talebe kaydı 10 Eylül 937 den 10 Teşrinievvel 937 akşamına ka 
dar yapılacaktır. Kayıt olmak için lise olgunluk şehadetnamesi, nüfu 
cüzdanı, aşı kağıdı, sıhhat raporu, iyi hal mazbatası, altı fotoğraf ve b ir 
istida ile fakillte idaresine bizzat müracaat edilmelidir. 

2 - Bu sene yatılı talebe alınmıyacaktır. 

-3 - İkmal imtihanlanna 4 Teşrinievvel 937 de, derslere 11 Teşriniev 
vel 937 de bıu,lanaeaktır. (3203) (5937) 

Sahibı: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşnyatı idare Ecı~ıı 8 . ~Al.ll\l 
Gazetecilik ve Neşrfvat Türk J...imitPt RirkPti P • • • 

Marmara Mıntakaıı 

Ölçüler ve Ayar Başmüfettişliğinden : 

Şoförlere ilan 
Eski tarife taksilerin yeni tarife üzerine tadili için belediye daimi en

cümeninin 30, 6, 937 tarihli ltararile 3 ay mühlet verilmişti. Bu mühle
tin iki ayı geçtiği halde şimdiye kadar mevcut taksi otomobillerinin 

cüzi bir kısmı taksilerini yeni tarife üzerinden ayar ettirmişlerdir. Gün
de muayyen bir miktardan fazla taksimetrenin ayarına imkan olmadı
ğında mühletin hitamında vukua gelecek fazla müracaatlar sıra bekle
mek ve dolayısile çalışmamak mecburiyetinde kalacaklardır. Aynca bu 
bir aylık mühlet zarfında da tarifede yeni bir değişiklik olmıyacnğını ve 
mühletin uzatılmasının da mevzuubahs olmadığını ehemmiyetle dikkati
ııize vazederiz. (5859) 

Yapı itleri llanı. 

NAFIA VEKALETiNDEN : 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Devlet Mahallesinde Emniyet abidesi ile 

Gümrük ve Inhisarlar Vekaleti arasındaki sahaya yapılacak olan AdliyE 
Vekaleti binası inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 450,000 liradır. 
2. - Eksiltme 24-9-1937 Cuma günü saat 16 da Nafia Vekaleti ya. 

pı işleri Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf u• 
sulile yapılacaktır. 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferıi evrak 22 lira 50 kuruş 
bedel mukabilinde yapı işleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 21750 lira muvakkat temi· 
nat vermesi ve Nafia Veki.letinden alınmış Yapı Müteahhitliği vesikası 
ibraz etmesi ve yaptığı en büyük işin 200,000 liradan aşağı olmaması la
zımdır. 

5. - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Komisyon Reisliğine -:makbuz mukabilinde vermeleri 
muktezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3153) (5819), 

Kayseri Vilayeti Daimi Encümen Baıkan· 
hğından: 

Vilayet merkezindeki arsada yaptmlacak 99557 lira 42 kuruş keşif 
bedelli Memle«et hastanesi inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmiY.e çı. 
karılmıştır. 

Bu ınşaata ait evrak şunlardır: 
Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, husus! prtname, metraj def .. 

teri, keşif hulasası, temel, bodrum, zemin kat, birinci kat pli.nları ön ve 
arka ve yan poliklinik cepheleri ve şakuli makta ve bayındırlık işleri 
genel şartnamesi ve şose ve ki.gir inşaata ait fenni şartname. 

Eksiltme 13, 9, 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te Vila .. 
yet Daimi Encilmende yapılacaktır. 

İstekliler bu işe ait evrakı her gün Daimi Encümen kaleminde görebl .. 
lirler. Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin 6228 liralık muvakkat t&ı 
minat belgesi ilandan sonra alınmış ticaret odası vesikası, Nafıa VekS... 
letinden alınmış müteahhitlik vesikası, vilayet nafıa mUdUrlUğünden a
lınmış ehliyetname, inşaatın başlangıcından sonuna kadar diplomalı bir. 
mühendis ve bir mimar istihdam edeceğine dair noterlikten tasdikli belo1 
geyt vermeleri ,arttır • .BblJtme 2490 numaralı «anuna tevftkan yaplaıe 
cağından kanunda tasrih edilmiş vesikaların da verilmesi lazımdır. 

İstekliler kapalı zarflarını yukarda yazılı saatten bir saat evveline kaı
dar makbuz mukabilinde Encümen Başkanlığına vermelidirler. Zarflarm 
yukarda yazılı saate kadar yeti§tirilmek üzere iadeli taahhütlü mektup 
~eklinde gönderilmesi caizdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
işbu lteşifnamede Nafıa Vekaletince icra edilecek tadilatın bili kayıt ve 
şart milteahhit tarafından kabul edileceğinin teklif mektuplarına derci 
lkzımdır. İşbu inşaata toptan talip bulunmadığı takdirde ilk in§aattan. 
itibaren onar bin liralık kısmı müteahhide ihale edilecektir. (5864) 

Samsun Şarbaylığından: 
Belediyemiz Elektrik Santralı ve şebekesi için alınacak 11 kalem muli .. 

telif yedek parça ve tahteli.rz kablo hata mesaha aleti kapalı zarf USU• 

liyle eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Umumunun muhammen bedeli 7906 liradır. 
2 - Muvakkat teminat akçesi 592 lira 95 kuruştur. 
3 - !hale 7-10-937 tarihine rastlıyan Per§elilbe günü saat 115 de 

Daimi Encümen huzurunda yapılacaktır. 
4 - Bu işe ait evrak §unlardır: 
A - Satın alınacak yedek parça ve tahteli.rz kablo hata. mesaha ile-o 

tinin evsafını gösterir fenni şartname. 
B - Eksiltme §artnamesi. 
C - Bu evrakı görmek isteyenler Samsun Belediye Elektrik işletme

sinde ve Istanbul Belediyesi heyeti fenniyesinde görebilirler. 
5 - istekliler 2490 No. lu kanunda yazılı evsafı haiz olacaklardır. 
6 - Talipler teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar Samsun 

Belediyesi Encümen Riyasetine tevdi etmeleri lazımdır. Bu müddetten 
sonra verilecek teklif mktuplan kabul edilmez. 

7 - !hale 2490 No. lu kanun hükilmlerime tevfikan yapılır. (5723) 

lstanbul jandarma satın alma 

Miktarı 

Metre 

8.000.000 
2.000.000 

komisyonundan : 
Cinsi Tahmin Dk Te-

Beyaz Makara Makine ipliği 
Haki ,, 

" 

bedeli 
Lira Ku. 

minatı 

Lira Ku. 

2616 00 196 20 
656 00 49 20 

~72 00 245 40 
1 - Jandarma Dikim evi ihtiyacı için şartnamesine uygun 8.000.000 

metre beyaz, 2.000.000 metre haki makara makine ipliği 16-9-937 ta
rihinde perşembe günü saat 15 de Gedikpaşa.daki Jandarma satınalma 
Komisyonumuzda açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Tahmin ve ilk teminat bedelleri tutarı yukarıda yazılmıştır 
3 - Şartname her gün komisyonumuzda görülebilir. 

4 - Isteklilerin prtnamede yazılı evrak ile belll gUn ve saatte ko
misyon<!& bulunmaları. (5736) 

Kütahya Vilayetinden: 
840 lira muhammen bedelli Vilayet matbaası kağıt ve sair malzeme

nin temdiden ihalesi günü olan 27-8-1937 tarihinde yine talip çıkma
dığından 2490 nı.mıaralı ithalat kanununun 43 UncU maddesi mucibince 
bir ay zarfında pazarlıkla ihalesine karar verilmiş olduğundan isteklile
rin bu müddet zarfında muvakkat teminatlarile Vilayet daimi encüme~ 
nine müra~aatJarı. ffi71fl\ 
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u ağınıza küpe olsun! 

CN MÜOl.f\$ 
\STillAPTAN 
~ON~A ·· · 

NEVROZiN 
Kullanmakla kabildir. 

Bir hamlede nezle ve ı:ripi geçirir. Harareti süratle düşürür. 
Ba.5, eli,, sinir, maf!llal, adale ağrıları a.ncak ~"EVROZL.."'° 

almak suretiyle çarçabuk defedilebilir. 

._ ________ Kal'I Tesir-------·· 

İcabında günde 3 kate alınabilir. 

Hali tasfiyede bulunan 
IST AN BUL VE TRAKYA 

ŞEKER FABRiKALARI T.A.Ş. 
Tasfiye heyetinden : 

Şirket hissedarlarının, 27 Eylül 1937 tarihine tesadüf eden 
Pazartesi günü içtima.mı yapmak üzere daveti kararla.ttırılmıt 
olduğundan, hiueda.rların o gün saat 11 de Şirketin lstanbulda 
Bahçekapıda Tathandaki merkezini tereflendirmeleri ve his
se senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını müsbet ve
saiki içtima gününe takaddüm eden bir hafta evvel Türkiye it 
veya Ziraat Bankalarına veya Türkiye Şeker Fabrikaları Ano
nim Şirketi merkezinde veya lsta.nbulda Bahçekapıda T athan
da bulunan tasfiye memurlarına tevdi ile duhuliye kartları al
maları rica olunur. 

Ruzname: 

1 - T a.sfiye memurlarının tasfiye muamelatı hakkındaki ra
porlarının okunması, 

2 - Tasfiye murakıbının hesaplar hakkındaki raporunun 
okunması, 

3 - Tasfiye hesaplarının ·tasdiki, 
4 - Tasfiye heyeenin Şirketin tasfiye müddetinin tekrar · 

temdidine müteallik teklifi hakkında karar ittihazı. 

Tasfiye Heyeti --• 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
6. 9. 937 Pazartesi günu saat 14 de açık eksiltme suretile ihalesi te

karrür eden (1026.38) lira keşif belelli Beyazıt kitap evi hela inşaatının 
muayyen olan gün ve satte talip çıkmamış olduğundan 2490 sayılı ka
nunun 43 üncü maddesi mucibince ihalesi 16. 9. 937 perşembe günü saat 
14 de Nafia Müdürlüğünde tekrar yapılacaktır. 

A - Bu işe ait keşif ve şartnameleri dairesinde görülecektir 
B - Muvakkat teminat (77) liradır. 
Isteklilerin en az bir kalemde (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına 

dair göstereceği vesika üzerine Nafia Müdürlüğünden almış olduğu mü
teahhitlik ve Ticaret odası vesikalarile 16. 9. 937 günü saat 14 de gel-
meleri. (6004) · 

KANZUK 
Saç Boyaları 
JUVANTiN 

KUMRAL - SİYAH 

Ter ve yıkanmakla kat'ly. 

yen çıkmaz, tabii renk veren ta. 
nınıruş yegane sıhhi saç 

boyaJarıdır. 

INGU..tz KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - ISTANBUL 

Hafifli~ :.~.~~~~~'~'~ 1ı -~~ __.ı(Oıl••). ılıl l•cltıbllıcık •• • Y::,, hllu •• dı tılçblr ıu1lk yok . 
.... -?"'. tur. 8u hroılır. vacudu•Mlll 

\T / / l•kmıkı•ı•• tı•uObO•OıO I•· 1 \1 celtı;" ı&hO~lıO kuv...tıı•dırır. 

P'IJ•h ı 25 ll;adu ltlba,.,.o{ 

Satıı r•rl r•lnıa ı 

llT AlllUL, leyojl• 
Thıl 11111da•ı 12 No. lg. 

M•lluıM•ıı ılyı••t •d••lı v•1• 
il No.lu tırHımlıl lıt•yl•lı. 

Flyatları"'•ıdı bllrOk tı•ılllt. 

BiR DOKTORUrt 
şayanı hayret keşfi 

Buruşmuş ve ihti
yarlamış bir cilde 

GErtÇLIÖUtl iade ediy r 
Viyanada bir tıb mecmuası, fennin 

en son zaferini ilan ediyor: Buru
şukluklann yalnız sebebi zuhuru de
ğil, ayni zamanda onların izale ça
resini de bulmuşlardır. Artık anne· 
ler ve hatta büyük anneler gençlik 
senelerindeki ter ve taze tenlerini ve 
50 - 60 yaşlarındaki kadınlar, genç·· 
ilklerindeki buruşuksuz ve yumuşak 
cildlerini temin edebilirler. 

Bunışukluklarm sebebi 
Ihtiyarladığımızda yüzümüz buru

şukluklarla dolar.Cild,besleyici ve can 
landmcı unsurunu kaybeder. Bu un
suru, şimdi kemali itina ile seçilmiş 
genç hayvanlardan istihsale muvaf· 
fakıyet hasıl olmuştur. Cild bununla 
beslendikte yeniden gençleşir ve ta
zeleşir. Viyana üniversitesi profesörü 
Doktor Stejskal'in bu şayam hayret 
keşfinin istimal hakkını münhasıran 
Tokalon müessesi tarafından büyük 
mali fedakarlıklarla temin edilmiştir. 

Hastahanelerde tecrübeler 
Profesör tarafından hayvanlardan 

istihsal edilen ve Biocel tabir edilen 
bu cevher, yalnız (Pembe rengin
deki) Tokalon kreminde mevcuttur. 
Hastahanelerde 60 yaşlarındaki ka
dınlar üzerinde yapılan tecrübeler-
de, altı hafta zarfında buruşukluk-

Pirinç • Yulaf • Mercimek • BuCf 
day • irmik - Patates • Mısır ' 

Arpa - Bezelye • Çavdar • 

Türlü Badem 

HASAN 
öZLü UNLIRI 

· da• 
Yavrular seve seve yiyorlar. Ve bu lezız gı .. 
. b t 11••· 
lara bayılıyorlar. Tabiatın saf hubu a ~ı .. r 
özlerinden istihsal edildiği için çocu biı· 
çabuk ne,vünema buluyorlar. Çabuk .. ı:; 

"ınur .. yüyorlar. Hastalıksız ve çok uzun o 
oluyorlar. 

Mutlaka HASAN ismine 
ve markasına dikkat ediniz 

~ 

istııcıaİ 
Direktörlüğünden : 

1 - nk, Orta ve Lise kısımlarmagündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Hergün saat 10 dan 16 ya kadar .mektebe müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenler biran evvel müracaat etmelidirle:· 
4 - Eski talebe Eylülün onuncu gününe kadar gerek mektupla gerek mektebe başvurarak kaydrol yenı· 

!etmelidir. Eski talebenin Eiyhllün onundan sonra müracaatlcri kabul edilmiyecektir. · 
5 - Sekizinci ve on birinci sınıfların bütünleme ve engel sınavları Eyllılün birinde, diğer sınıfların Ey· 

lUlün yedisinde başlryacak tır. 

6 - lstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Sehzadebaşı Polis karııkolu arkası. 1'P1Pfon : 22!'l~4 

m 

Batan OOnya Doktorları tarafından tavsiye edilen bir 
KUVVET VE SIHHAT iKSİRi 

olduöu gtbi SITMA ya kar~ı en mükemmel ve mOesslr ilaçtır. 

Lezzeti ho' olan QUINA-LAROCHE, en mOkemmel 
Dç nevi klnakınanın baslıca unsurlarını havi olmakla bOtOn . . 
dlöer kınakına şaraplarından OstOndOr. 

ZAVIFLIK- KUVVETSİZLİK 
1 Ş TA H S 1 Z L 1 K - H AZ 1 M S 1 Z L 1 K' 

VE NEKAHAT 
hallerinde. bOtOn dDnya doktorları tarafından en mOkemmel 

kuvvet ııaca olarak tavsiye edilmektedir. 
HER ECZANEDE S·ATILIR 

HAKiKi QUINA-LAROCHE'u ısrarla isteyiniz: 

... Maden Mühendisi aranıyor~ 
Balıkesir Vilayeti dahilinde bir Maden Ocağı için 

mesaha işlerine vukufu olan genç bir Türk Maden 

Mühendisine ihtiyaç vardır. Taliplerin Tercümei 

hallerile aşağıdaki adrese tahriren müracaat etme-

.. ••••• leri: (Maden) Boz Kurt Han, Galata ••••iılııl 

SAHİBİNİN SES i 
TiCARETHANESi 

KELVINATOR, MARKONI, SPARTON, BIZERBA 
TUNGSRAM DAiRELERi 

302 istiklal Caddesi, Beyo~lu 
Bir glına yanlışlığa meydan verilmemek i<;in memurlarrımıza bu sene 
"Turuncu" renkte hüviyet varakaları vermiş olduğumuzu saygı de
ğer müşterilerimize bildiririz. 

Memurlarımız her talepte hüviyet varakalarını ibraz edeceklerdir. 
MUDURIYET 

ııl· 
Tabii güzel görünmeğe mu\'a!fıÜ' Jıt" 
mak için en tabii ~ekilde; cıld~ 
kimlerinin uzun zaman çalı,, 

0 
bulduğu formüle göre hazırls.Pfl 

Yağh, yağsız ,.e acıbsdeJll 

ların zail olduğu görülmüştür. Her ~~~~~~~~iii!!!!~~~~~~~~~~iiiiiiiii!ii~~~~~~lllııı.. 
akşam yatmazdan evvel cild unsuru "' 
olan pembe rengindeki Tokalon kre
mini kullanınız. Siz uyurken, cildini-
zi besler, buruşuklukları serian izale 
eder. Bir kaç hafta zarfında bir çok 
seneler daha. genç görünmüş olacak
sınız. Gündüz için de (yağsız) beyaz 
rengindeki Tokalon kremini kullanı-
nız. Siyah noktalan eritir, en sert ve 
çirkin bir cildi yumuşatıp güzelleşti-
rir. 

Tarsus Amer·can College 
Amerikan Erkek Lisesi 

Dersler 28. EylUlde Başlar 
Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. 
Türkçe, İngilizce. Fransızca oku nur. Ticaret dersleri vardır. 
Leyli ücret 230 lira, Nehari ücret 50 liradır. Kayıt muamelesi yapıl

lmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!iii!ii!!!iiiiiiiijiiijiiiiii maktadır· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii0oiiiiii._iıiiiiim;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.......,;ı 

kulla.nımz. 

Dr. tHSAN SA.Ml 

GONOKOK ASiSi 
rt' 

Belsoiukluğu ve ihtilillarırı• k• 
o· aıı1ır pek tesirli ve taze asıdır. ıv .. 

... J f .> 
la Soltarı Mahmut türbesi. 1 ~ 0 


