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Yugoslavya Elçisi Diyor ki: 

Yeni Türkiye, 
Çalışmasile Şarkın 

Amerikasını Yaratıyor 
Yugoslavyanm Ankara Orta Elçisi 8, Lazereviç hükiimeti 

Bugünkü 

tarafından Viyana Elçiliğine tayı·n edilmiıı.t0ı B L ' · d .. 
• • T • • azerevıç un 

kendıaıle görüşen bir muharririmize Türk _ Yugoslav doıtluğun-
dan hararftle bahsederek tunları ıöylemİ!}tir: 

Meshur 1 

"- Türkiyeyi ikinci bir vatanım 
gibi severim. Burada yaşadığım mild-

• 
Bir Alim 

i det zarfında hiç te yabancı bir mem
lekette bulunduğumu hissetmAdim . 
Bütün Türk devlet ricalinin bana kar 

Sehrimizde , 
Belçikada Louvain Üniversitesi pro 

feşörlerinden Avrupanın çok t::ının • 
IDI§ alimlerinden Dr. I. Tricot • Royer 
lbni Sina ihtifalinde bulunmak üze
re dün sabahki ekspresle şehrimize 

geldi. 
Belçikalı profesör dUn kendisile 

görüşen bir muharririmize şunları 

soylemi5tir: 
- Bundan 30 sene evvel bir kere 

daha !stanbuln gelmiştim. O zaman
ki Türkiye mütecessis bir Avrupalı 
için çok c.laka verici idi. lstanbul so. 
kaklarınde. köpekler dolu ldl. Cadde
lerde garip dilenciler dolaşırdı. Hal • 
kın giyiniş tarzları, kadınların kıya • 
fetleri bir hııyli garipti. 30 sene son
ra ben burada bambaıka bir alem 
buldum. burası tam bir Avrupa. mem
leketi olmug, O ıaman Türkiye gari
beler diyarı olduğu için enteresandı. 
Bugünkü Türkiye kültür, ilim ve me
deniyet yolunda büyük adımlar ata
rak gene meşhur olmu§ ve gene dün· 
yanın gözlerini üzerine çekmiştir. 

Profesör Tticot - Royer bundan son 
ra Ibni Sina hakkmda da. §unları jla· 
ve etmiştir: 

- lbni Sina, dünyanın en biiyük 
alimi, doktoru ve ayni zamanda filo
zofu idi. 17 inci asrr sonlarına kadar 
bütün Garp Tıp ~leminde ve mektep 
lerinde Ibni Sinanın eserleri okunur
du. O, Tıp Aleminin en büyük inkişa
fını hazırlıyan bir. di.hi 0 di. Ben, böy

le bUylik bir adam için yapılacak me 
ras!mde buhmmak vesilesile tekrar 
lstanbula geldiğime çok memnunum.,, 

Profesör Royer bu salı günü üni
versitede Belçika. Tıp forklorunu an
latan bir konferans verecektir. Profe 
sürün bu konferansı 60 sayfalık bir 
ettit halindedir. 

Güzel Sanatlar ;{ 
Akademisinde 
Çay Verirdi 

Güzel Sanatlar Akademiainde dün 
saat 16,30 da profesör Lika Ama.r ta
raf mdan bir keman konseri verildi. 
Bu konser, ince sanat milnte~ibi da
vetlilerin büyük takdirini toplııdl. Bu
nu müteakıp ta. deri yılı sonu olmak 
münaıebetile Akademi müdUrU tara
fından dnvetlilore bir çay ziyafeti ve
rildi. 

Akademide diln yapılan mera.sim 
münasebetile müdür l3ııy Burhan 
Toprak bir nutu~ ı:ıöyliyerek evvela 
davete gelenlere te§ekkilr etti ve son. 
r" Akademide yapda.n ve yapılıı.cak 
olan işleri ıtnla tt.J. 

şı gösterdikleri samimiyet ve iyi ka
bulü çok tatlı bir hatıra olara!i sak
Iıyacağım. işte şimdi İstanbulun, dün 
yanın hiçbir yerinde bulunmıyan ha
rikulade gUzelllğini bir kere dn.ha do
ya doya seyretmek ve görmek kin Nr 
kaç gün daha buradayım. ' 

Doıtluğumuz 
Türkiye • Yugoslavya mUnasebet

leri mümkün olduğundan daha fnzla 
dostça ve kardeşçedir. Dostluk mua
hedeleri memlc,ketlerin mesul oahıs
ları arasında imza edilir ve o iki 
memleket biribirlerine dost olurlar. 
Türk - Yugoslav dostluğu çok hara
retlidir. Çünkü bu dostluk sadece ka
ğıt üzerinde kalmıg değildir. lki 
millet arasında da tam bh• samimiyet 
ve biribirlcrine kargı hUsnU niyet 
hislerinin en temizi vardır. Bunun 
böyle olduğunu, Yugoslavya ba§vekili 
Bay Stoyadinovtçin Türkiyeyi ve 
Başvekiliniz lsmet lnönllnUn Yugos
lavyayı ziyaretleri esnalarında. her 
iki milletin kardeş memleketler bag
vekillerine karışı gösterdikleri temiz, 
samimi ve candan alaka en kuvvetli 
§ekilde isbat etmiştir. Aramızda hal
ledilmesi icap eden hiçbir gey yoktur. 
lki memleket ricali arasında tam bir 
fikir birliği, çalıtma beraberliği, kar
şılıklı hüsnüniyet ve bağlılık vardır. 

Zaten bütün Balkan milletlerinin 
mukadderatı, menfaatleri ve yolları 
birdir. Bu münasebetle Türkiye, Yu
goslavya, Yunanistan ve Romanya 
harici ve muhtemel bir tehlikeye kar-
§I elele verml§lerdir. BiitUn Balkanlı-
lar da biribirlerini bir kardeş gibi sev 
mektedirler. Yalnız Bulgarlıitan Bal- ı t 

kan Antantına dahil değildir. Fakat 
1 

bu Balkanlı memleket te Türkiye ve 
Yugoslavya ile ayrı ayrı birer dost
luk anlaşması yaparak bu camiadan 
ayrılmamış olduğunu isbat etmiştir. 
Zaten Balkanlılara da yakışan bu ~ 
dur, 

Yeni Türkiye 
Memleketiniz, Balkanların ve dUn

yanın en ~ayanı dikkat parçasıdır. 
Türkiye bugUnkU fevkalade çalışma
sı ve ilerleyişi ile Şarkın Aınerikası
nı yaratıyor. Bununla ne kadar ifti-
har etseniz hakkınız vardır.,. ,. 

Sefir birkaç ıune kadar Belgra.da 
hareket edecektir. 

Bir Kaçakçı 
Dün, Toros ekspresile gelen yolcU· ı 

lardan Halit adlı birinin şüphe üzeri
ne bavulu aranmış ve 23 kilo kaçak 
Halep kuma§ı bulunarak musudcı e e- '. 
dilmiştir. 1 
~~~~~~~~~~~~---

~ 

Elbiselerini ve ıilcihla.rını 
alarak giyin;yorlar 

işte giyinmifler 

Bay Burhan Toprağµı bu iııı,hıı.tı

na &öre bu seneki akıı.demi bütçesi 53 
bin liradır. Simdiye ka.dar akademi· 
den en çok istifade edebilen hali vak-ı 
t~ ye~~nde ?lan talebe .idi. ÇUnkü tah
sil muddetı be§ senedır. Beş sene hiç 
para kazanmadan tahsile devam et-1 
mek fakir ve bllhas~a Anadalulular 
için çok mtişkül olmaktlL idi. Bu iş 

için hükümet .Akademiye Ş bin lira
lık bir tahshıa.t vermiştir. Bu tahsi
satla, imtihanla seçilecek olan ıeki 
talebeye bütün tahliil müddetince, A
kademiye muntaıamnrı devam etmek 
ııu-tile aylık verilecektir. Bu ı;uretle 
'Akademiye daha. f a.ıla W.lebe temin 
edilmii olacaktır. 

Yarının zabitleri ıaf halinde .. 

Mekteplere Ders 

Alet leri Yeriliyor 

Hurda 

Tonu 

Demirin 

12 Lira 

V"iverıite ve yüksek mektepler talebesinin aakerlik kamp·ı 
ları dün başlamıştır. Bu yıl ilk defa olarak kamplar Harbiyed e 
Yedek Subay Okulunda kurulmaktadır. Birinci devre J'iin baı
lamıştır, 7 Temmuzda da bitecektir. Burada reslmler dün baş
lıyan kamp hayatını gösteriyor. Gen~lerimiz ıevine ıeuine• 

.. !'::::.:::::.?!!~':::.!:~!~~:~: .......................... i 

19. 6 - 937 

Yanık 
Turkuler 

Esrarkesleri 
1 

Costurmus 
1 , 

Beyoğlunda 

Tekkesi 
Bir Esrar 

Bulundu 
Emniyet MildUrlUğü Kaçakçılık bÜ 

rosu memurları, ne zamandır bir es
rar tekkesinin izi üzerinde bulunu • 
yordu. Memurlar dün son ara§tırIIlıt· 
!arını yapmışlar ve tekkeyi meydana 
çıkarıp suçluları da yakala°'1şlardır. 
Hadise hakkındaki aldığımız \afsilatl 
yazıyoruz: 

Beyoğlunda Karaba§ mahallesinde 
Cam sokağındaki 13 Numart.lı evde 
esrar içildiği ve kumar da oynaıııl• 
dığı haber alınmıştır. Zabıta bu ba• 
ber üzerine hakikati meydana. çıkat· 
mak için şöyle bir tedbir almıştır: 

Kaçakçılık bürosu memurlarm.dan bi• 
risi bir saz tedarik ederek bu eviıı ö
nünde dolaımaya ve yanık türküler 
söylemeye ba§lanııttır. Dışardan içeri 
ye akseden bu yanık tUrktiler, esrar• 
cılan cooturuyor ve sazlı l§ığI içeriye 
alıyorlar. Yalancı Aoık içeriye giri " 
yor, yanık tUrkUler gene devam edi• 
yor. Böyle bir müddet geçiyor ve es. 
rar çekenler de kafalan iyice tütıU• 

r
--------------------------~lli~rl~ I~e~mhmra~dıp~~ 

I
• • ı • K 1 bekliyen zabıta memurları e.vde Ani 

n n 1 11 ons o osu n un bir araıtırma yapıyorlar ve esrarkef ":J leri kıskıvrak yakalıyorlar. 
Arama neticesinde evde altı )dlo 

M • • h • • ç 1 esrar, kabaklar, oyun zarlal'I ve bit 

Ucev erini a an detabanca bulunmu§tur. Buesrat 
tekkesini pehlivan Halit idare ediyor 
du. Pehlivanla beraber Çingene lia-

B• ı r Hırsız y· utuldu san, boyacı Hüseyin, Şükrü, Ismail, kansı Kadriye cUrınU me11hut halin· 
de yakalanarak Adliyeye verilmişler• 
dir. 

HADiSENİN ÜZERİNDEN HENÜZ DÖRT 
GEÇTi 

• 
SAAT GEÇMiŞTi Ki HIRSIZ ELE 
lstanbul polisi, cidden takdir edilmiye değer bir muvaffakıyet 

dana go:Slt:f..ıf;. Muı-ttıJlCt: 't'c ~··~"''h. l·-• ••--'.&.LA l'lcuualf l:lll 111 •.&4'11olı 

çok kısa bir zaman iGinde meydana çıkardı. Çalınan malları bul· 
du ve sahibine teslim etti. Polisin bu işteki muvaffakıyeti şudur 
ki, tamamen meçhul karşısında bulunan polis, dört saat Kibi bir 
zamanda hadiıenin bütün esrarını çö:ımüştür. 

Vakayı yazalım: 1. 
Birkaç sabıkası bulunan Sait adın 1 evime gelip · beni aram13tır. U:gak 

da biriıü dün Ingilterenin İstanbul 1 konsolosh~nede olduğ~mu ıöyleyınce 
Başkonsolosu Bay Hough'u görmek telefona çıkarak benımle kanu§lmak 
istemiş, öğleye doğru evine gitmiş, istemiştir. Yatak odaamda bulunan 
uşağa makse.dınr anlatmıştır. Sit, telefonun baıtına gelince, konsolosha. 
maruf bir aileye rnenşnıptur, babası neye gidip beni orada görmeyi tercih 
eski paşalardan Cemil Paşadır. Ken ettiğini uşağa anlatmı§I, yalnız çok su 
disi birkac; dili. ana lisanı gibi bilir. sadığı için bir bardak su getirmesini 

Salt, General komıolosun uşağına istemi§tir. U§ak su getirinceye kadar 
pürüzsüz bir ingilizce ile, konsolosu geçen zaman zarfında yatak odaınn· 
görmek istediğini söylemiş ve Anka· da bulunan mücevheratı toplamııtır. 
radan mühim bir iş için geldiğini de Polise bunu bildirdikten birkaç saat 
ilave etmiştir. Fakat uşak, konşolo - sonra mücevheratımızm hepsi araıı
sun evde olmadığını söyleyince Salt mış, bulunmuş , çalan adam tevkife
telefonla görüşmek istemi~ ve yatak dilmiş ve akşam be§ buçukta polis ta 
odasında bulunan telefonun ba.şınıı rafından evimize teslim edilmiştir. 
kadar götürtilmUştUr. Sait bu sıradtt Türk polisinin, hadiseleri takip et. 
uşaktan bir bardak su istemiş ve hiz nıek ve neticelendirmek hususunda. 
metçi su gct!rmelte gidince, Sa.it fiR§J gösterdiği alaka ve maharetin hayra. 
lacak bir cliretle komodin Ustünde bu nıyım. Bu, teşkilat ne kadar mükem
lunan mücevherleri ceplerine doldura mel işlediğini isbat eden çok mükem· 
rak dınnrıya fırlamı3, oradan da. hiç mel bir eserdir.,. 
durmadan sokağa çıkmıştır. Bu mti· ----

B~Çocuk Pencereden 

Sokağa Düıtü 

cevherler bajjkonsolosun refikasma a. 
ittir. 

Aradan yarım saat kadar bir za • 
nıan geçince hırsızlığın farkına varıl. 
mış ve polise haber verilmiştir. Polis 

Yenişehirde oturan Arşolozun ye
ğeni 6 yaşındaki Hariko evin üst kat 
penceresinden muvazenesini kaybede
rek sokağa düşmüş, ölüm derecesin
Çle yaralanmıştır. 

Şehrimizde Yeni 
Mektepler Y apdacak 

Bu sene şehrimizde veniden iki or· 
au J'4}1U.La.n., b""'S~......,..., ... 

de öaşlanan Nipn!iı orta mektep ffit 
nası bitirilecek, Pertevniyale bir pe.• 
viyon ilave edilecek, !nönil kız orta. 
mektebi de genişletilecektir. 

as= 

BiH K~~, 
]ATiR;[)\ 
B eledlyede odacı, kapıcı, ha.de

me gibi müstahdemler l~iJl 
bir ta.avün sandığı .kurulmu!'tur· 

• 
Y ann bir Polonya vapuru ile 

180 ve haftaya da Krallge 
Mary., ile 200 seyyah gelecektir. 

• • st8Jlbul 11ezonu içinde bir de it-
i faiye Wreni yapılacaktır • 

• 
B lr tem.muzda. yapılacak kabO-

taj bayramının ı,rogranu ha
zırlanmaktadır. 

• 
A nkara konservl\tmırı temsil 

ve opera talebeleri bir tero • 
muıda ıehrimize geJerelc Pendikte bit 
kamp kuracaklardır. 

• 
I
• lkmekteplerde ikmal imtihan· 

lanna başlanmış, son sınıf 
talebelertnln dlplomalan da mekte~ 
lere gönderilmiştir. 
..,-- - - - - - - - -. ..,__- ~ 11Uft..SV~4V-»>~ - .......... 

1 i}cinci §Ubf'nin :rn~tehaBSIB memurları 
az bir dU§ünce ılc bu i3in mutıakn 
Sait tnrafmdnn yapılmı, olduğu neti
cesine varmıglıı.r ve bUtUn kuyumcu· 
larclıı nrn6tırma ynpmıya ba~lamrşlnr 
dır. l§te aradan dört saat kadar bir 
zaman gcctlkten sonra memurlardan 
birisi Said! Kumbaracı yolrnıtundan i. 
nerkcn yakalttmış ve derhal kar-ako. 
la götUrmU§ttir. Salt auçunu orada 
itiraf etmiş ve mUcevherleri sattığı 
yeri de ~öııtermiştir. Bunun üzerine 
mücevherler oradan müsadere edilip 
konsoloshaneye teslim olunmuştur. 

1 

........................................................ 1 
TAKViM ve HAVA i . ............. ........................................ .... 

Bae konsolos, pollslmi~in bu muvaf 
faklyetinl çok takdir ve teeekkür et. 
ıni~tir. 

1
19 Haziran 937 
CUMARTESİ 

BugünkU Hava: AÇIK 

-· -
Yeşilköy Meteoroloji istasyonun -

dan alınan mal\ımata göre, buglln h&
va ekseriyetle açık olacak, rUzgir şi
mal istikametinden hafif esecektir. 

Dünkü Hava 

....... ~~ ......... _..., __ .. _, 
6 ncı ay Gün: 30 Hızır: 45 
A.rabi 1356 Rumi 1353 
Rebiülahır: 10 Haziran: 6 
Güne~ : 4:,28 - Oğle l2,l 4 

Kendi Kendisini 
Yaraladı 

Maııı.rif Veklleti önümüzdeki ders 
yılından itiba~n li5e ve orta mektep 
lerin en aart ders levazımiyle teçhiz 
edilmcııine karar vermi~ti. Bu mak. 
satla Avrupaya ısmarlanan aletler • 
den birinci parti dün gelmintir. !kin
ci parti de bu ay sonunda gelecek ve 
mekteplere dağıtılacaktır. 

Ikinci: 16,15 - Akşam: 19.43 
Yatsı: 21,47 - !msak: 2,07 

mcıi hükumetçe kttrnrla§tırılmıştır. Dün hava akşama kadar açık kal- ________ ...... _., m __ ,,,., 

Şehrimizde hurda demir toplıyan bir ~~_.,.. -----~~ mıştır. RUzgA.r şimalden ve saatte 10 ta.kasında gökyUııU az bulutlu ve di• 
ticarethane mUhim mil<darda demiri Haytlarpafa Liaeıi felaele öğ- kilometre esmi§tir. Barometre 761 idi ğer mıntakalarda ise açık olmuştur· 

Hurda demir ihracının yasak edil- dmı Ekrem olarak veren bir yabancı 

KüçUk Lan~da oturan Fş. tnıanın 
ııvine bir borç meselesinden dolayı 
baeze gelen icra memury önUnde ka
im kendini yere atarak baımdan ve 
.UcudUnün muhtelif yerlerinden ya· 

amnıa. tedavi altına alınmı§tır. 

retmeni Bay Mahmut Cevdetin Rlizglrlar Cenubi Anadoluda CenııP 
Romımyaya ihraç için müsaade iste- En az sıcaklık 17 ve en cok 27 santi- fıl matbaamıza uğramasım dileriz. tan ve diğer mıntakalarda ise Şinl 
mi3tir. Piyasada hurda demirin tonu grat kaydedilmiştir. Yurdumuzun A- istikametinde ve hA.fil olarak es -
12 lirayıı. çıkmıı;ıtır. .......,... ... ~........, nııdolu kıvıları ve orta Anadolu mm mi~tir. 
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Rusya Hükômeti 
Paktı Tanımıyacak 

Bilbao 
etrafındaki 

çember 
kırıldı 

~i h&dlselerdenberi ilk defa olarak t.oplanan 
'4eaıı müdahale komitesi ispanyada iki tarafa dahili 
~idaresi hakkında ta\ısiyelerde buloomayı In
~reye havale etmiştir. Bu tavsiyeler açık şehirlerin 
uornba.rdıman edilmemesinden ve sivil haJlun ernni· 
)tbllıllkten korunmasından bahsetmektedir. Bundan 
'-tka gayri muhariplerin siyasi düşünceler ,·e kana. 
~ler liizlinden takibe uğramamalan, siyasi .kanaa~ ~ 
... ' YÜzikıden rehine tutuıaıılann tahliye edilmelen 
"" istenecektir. ·~:t:1u::::=~~a~_.:::...::.-i.:.2.......'..::....~~--
~ '8h habere göre, Savyet hükfımeti dört hükfımetln 1 

ıtroı anla§masmı bozmak için anlaşmayı tanımıya-

~~~ona bağlı obnadığını söyliyecektir. -----------..ı-ıı--------
-vıs.lJMET BILBAODAN TAŞINDI ----·------------=---------

Bask hükftmeti Bilbaodan Kusan a-1 D k 
~taşıyan bir kasabaya nakletmiş- oeıçi a 
. r . Dört azadan müteşekkil bir mü. 
"!ataa heyeti Bilbaoda hükümetin va- B k • l • 
~~ini yapmaya devam edecektir. Bil aşve lll 
-QQa.n 70,000 muhacir, Santandere 
tttnıi§tir. Santander milltecilerle dol- A 'k J 
aı:ıu, ve iaşe güçlükleri başgöstermiı,- merı aua 
~r . .Bununla beraber Bilbaonun tah- N k 18 (TAN) Bel 'k 
Yetine devam edilmektedir. 1 B evyk?l: v' an Zeeland b-.. çı: 

HARP v AZIYETl aşve ı ı ugun muv 
Iw taraf ~- n--k h . d 'd salet etti. Burada Üniversiteden fah-
"l "°' Dö.":t cep esın e şı . • k ·· · al 

det.ıi ·-· . . n doktorlu unvanını merasımle • 
.tı_. muharebeler devam etetıgı.nı bil dıkt Vaşingt 'd k cu· 
'6ll1Yo 1 A 'l ·· B'lb . an sonra ona gı ere m 
lb&I .~ark. 81 

ere bgored k~ b~?tnüunkşı- hurreisi ve arkadaşları ile görüşecek-
, y..r ve cenu un a ı u n a- t• 

~be.ıar ellerine geçmiştir. Demir çem ır, 
~. artık ortadan kalkmış sayılır. 

~~re hakim olan bütün sırtlar, isi-
rtn elindedir. Şehirde yangınlar çık 

lrıiftır. 
lıfadridin milli mUdaf aa nezareti ta 

l'lfrndan neşrolunan tebliğde asilerin 
A.suada, Archan.do ve Santo Domengo 
~ Yaptıkları taarruzlnn püskürtül 
düğü bildirilmekte ve Cümhuriyeteçi-
!9"in kendilerine gösterilen ricat hat
lllı_ işgal ettikleri anlatılmaktadır. 

IZMITTE 

ATATORK 

TÖRENi 
tzmit, 18 (TAN muhabirinden) -

Kıymetli Şefimiz Atatürkün Izmite 
ilk ayak bastığı günün !O ıncı yıldönü 
mü bugün çok coşkun ve parlak me 
rasimle kutlandı. 

KÜÇÜK ANKARA 
HABERLERi 

Ankara muhabirimizden: 

• Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaletinde 65 Yftf•nı dol

duran memurlar tekaüde 
ıevkediliyorlar. 

• Yarın (bugün) lamet

Pa.ta Kız Enstitüsünde bir 
ıergi açılacaktır. 

• Yeni Memurin Kanu
nu projeıi, mütalealan aJm. 

mak üzere Vekaletlere da. 
ğıbldı. 

Bulgaristanda 
Veliahdin Doğumu 

Münasebetile 
Yeni Kararlar 

ÜCj başvekilin konuşmaları 

HüCjük itilifın son zamandaki 
Dış tazyıklere mukavemet 
Ettiğini göstermek içindir. 

Kücük 
' 

ltilBf 
Konusmalarz 

' BelgraJ, 18 (TAN) - Yugoslavya Başvekili ve Dıf Bakanı 
Doktor StoyaJinoviÇ ile kalemi malıma müdürleri ve gazeteciler, 
TunaJaki Kladovo'ya gitmi,lerdir. Biraz sonra Rumen ve Çe
koslovakya Başvekilleri T ataruco ve HoJza ikinci Carol vapa· 
rile muvasalat etmif, ve üç Ba,rJekil bu vapurla Baziagh istikame
tinde hareket etmiflerdir. 

Bu mülakat esnasmda üç devlet arasında hüküm süren tam ahengi 
bir kere daha tebarüz ettirmişler ve yeni mülakatın Küçük İtilaf devlet
lerinin müşterek faaliyetini inkişaf et tirecek yeni bir merhale teşkil edece
ğini şüphe götürmiyecek bir halde göstermişlerdir. 

Küçük ltilcif devletleri bu fırsattan ,-·---'--~--'--------
istifade ederek kendilerini ali.kadar 
eden muhtelif beynelmilel meseleleri 
de halle çalışacaklardır. Yugoslavya
nm, küçük itilaf menfaatlerini göz
önünde bulundurarak kendilerine ait 
meseleleri en iyi §ekilde halletmesi, 
Romanya ve Çekoslovakya tarafın -
dan takdir olunmuş , B. Hodza, buna 
dair: "Yugoslavya ile komşuları ara
sındaki münasebetlerin iyileşmesi ne
ticesinde küçük itilafın dağılacağını 
iddia etmek inanılmıyacak derecede 
sağlık olur,, demiştir. 

B. Gaston Doumergue 

811er Bilbaonun ilk evlerinden 700 
lrl~ ınesafede bulunduklarını bildir 
~ektedirler. Santarderden gelen bir 
t\:_"-~-.... - :.:-- --\Ju ..JI.-. ' 'ov Mnn 7'olıri 
~?'inde nevmidanc mukavemete de-
"'a.oı ediyor ve 6000 kişi istihkam 

il ncnlıcdıqa Karsı 

Yeni Kararlar 

Bugünkü mülakat 9,30 dan 18,30 a 
kadar devam etmiştir. Mülakattan 
sonra Bay Tataresko, arkadaşları na
mına mülakatın ehemmiyetini anla
tarak Uç hüktimetin kendilerini dai- ı 
mi surette birleştiren büyük menfa- , 
atleri müzakere için ilk defa olarak 
toplandıklarını söylemiş ve neticeyi 
hulasa ederek: "Küçük anlaşma, bu
gün dünyada hiçbir kuvvetin zayıfla

tarnıyacağı ve sarsmıya muktedir o
lamıyacağı kuvvetli ve müttehit bir 

Sofya, 18 (TAN) - Yeni doğan ou~g. anizm teşkil etmektedir.,. demiş- .. S .. _a_b_ı_k __ L_r_a_n_s_ız--
'RıılO'Rr "l:Tal;a},~..,D q;,..,,..".-, 'J' .. ,..... ... ,,.. • r 
ky adı verilmiştir. BUtUn Bulgaris - Bugün neşrolunan resmi tebliğde, 

~~ınakla meşgul oluyor. 
~ HÜKUMET ZIRHLilSI BATTI 

.. Ca.rtegena'dan haber verildiğine 
~0~. orada tamir edilmekte olan 
lime I znıhhsmda bir infilak olmuş 

"~ ~z ki§i kadar da yaralanmıştır. 
~~ ~vayete göre zı:.hlı da batmıştır. 
:,~ılakm sebebi henuz anl~ılamamış 

lRLANDA GÖNÜLLÜLERi 
DöNÜYOR 

Ceneral Oduffy'nin kumandası al 
::11da lrlandadan asi ispanyaya ilti-

ak eden 633 gönüllil memleketleri
ile dönmek üzere Lizbona gelmişler
dir. He~i de döndüklerinden dolayı 
~~nundurlar. Gönüllülerin üstleri 
-.ıJlan son derece haraptır. 

tanda tezahürat devam etmektedir. c h 
S mülakatta küçük antant memleketle- u· ·m urreı·sı· Ankara, l8 (TAN)_ Hükumet bü okaklarda Kral hesabına halka 2000 
rtre bed da- rini alakadar eden siyasi ve iktisadi tün kaçaıçılıkla bu arada döviz ka- 1 ava şarap gıtılmıştır . 

çakçılığiyle de ~ücadele için yeni ka' Hükfunet bu münasebetle bir ka- meselelerin görUşüldüğU, arada tam o•• j Ju•. 
rarl r almıştır. rarname neşrederek bir milyar 100 anlaşmanın mevcut olduğu anlatıl _ [ U j 

a milyon levaya balig- olan vergı' baka 
B'lh cet u h d dl d t makta, daha sonra: "Üç memleketin p · 18 (TAN) E k. Fr ı assa ı P u ~ ~rımız ~ ras yasını ve para cezalarını kamilen af arıs, - s ı ansız 

lanan altın kaçakçıhgı işı bu mucade fetmistir. Diğer bir kararname ile devlet adamları memleketlerinin si - Cümhurreisi Gaston Doumerg, bu sa-
lede başta gelmektedir. her tUrlü suçlar dahil olmak üzere yasi icraatları gayesinde değişmez bah saat 9,30 da Aigues Vioves'teki 

.ı11'-l'l'l'I ~ ,,,,....._,_-""~ idam cezaları müeb!>et hapise çevril bir surette barışın muhafazası ve malikanesinde kalp sektesinden öl-
,. miş ve diğer cezalar da muayyen bir hudutlannın ittifak ve dostlukları müyştür. Gaston Doume~e,e milli 

~. S la"hiyet K nu tenzile tabi tutulmuştur. üç senelik çer,..evesi içinde müdafaası olduğunu cenaze töreni yapılacaktır. a anU ~ :. Gaston Doumergue, 1863 senesinin mahkumiyeti olanlar tahliye edile - teyit etmişlerdir.,. denmektedir. 
~ cektir. bir ağustos gilni.lnde doğmuş, 1890 i-

~A yanda Reddedildi t Sovyet Rusya ile le 1892 seneleri arasında Hindi Çini 

i 
~ Windsor Dükası ve Cezayirde adliye memuriyetlerin-

Paris, 18 (TAN) - Fransa de bulunmuştur. 189 da mebus seçil-
aya.n mecı1si finans kom1tes1, Prise Gidecek Ticaret Anlaımamız miş ve 1902 den 1005 e kadar müs-
bugün 6 reye karşı 18 rey De temlekat nazırlığı yapmış, sonralan 

thükiiınetin tekliflerini reddede Londra, 18 (TAN) - Fransadan Ankara, 18 (TAN) - Sovyet Rus muhtelif kabinelerde ticaret nazırlığı 

jfClEK 
Kiler 

Kiler, yeni şekli hayatm bizim e.. 
lerimlzden maalesef u:ıakl&§tırdığı en 
lüzumlu bir yerdir. Fakat biribirinia 
üstüne sefertası gibi dizilmiş olan şbn 
diki apartmanlarda, hele bunlann y&o 
nJ yapılanlarmda yüz yıkayacak yer 
yok ki, ldler bulunsun. 

Avrupada kilerin adı (office) dir. 
Soğuk bava ve )iyecek dolaplan 

oradadır. Bizde ise kiler Avrupa.da.
kilerden daha geniş ve daha etraflı 
dü§ilnölmüş bir yerdir. 

Eski konaklanmmn kilerlerinde 81· 

çan girmesin diye i~I !'İnkOlU erzak 
ambarlarmdan, laşlık soğan he,·enk
lerl as.nııya mahsus ~ngellere kadar 
he~y düşünülmüştür. 

Eğer vaktlle bbe kileri düşündü· 
ren müt.aıealan bugün tatbik etsek 
fasulye)i kışın yirmi, pirinci otuz, 
sağyağt 110 kunıştan yiyecek yerde 
yüzde yirmi uczuza yamı alıp klle
rimize koyar ve kışa sıkıntı çekme
yiz. 

Kilerin en büyük nimetlerinden bl .. 
ri de reçel, turşu ve tuzJamalardır. 

Bilmem yeni nesil onlan takip e
decek mi! Benim anam, kendi nesli· 
nin bir ~k kadınlan gibi, ~ek mev• 
slmlnden itibaren reçellerini yapım • 
ya, vişne ile şunıplanm doldunnıya 
b&§lar. Domates salçası, yaprak u. 
lamurası, yaz me"ıdminln mutat ka>'· 
gulanm teşkil eder. 

Bu işlerin yazın yaparken, kışm 
da onian açarken ayn birer zevki 
vardır. 

Açık görüşür bir adam olmak iti • 
barlle söyliyebUb im ki; yeni hamm
laromz da bu yola aııneleri kadar 
rağbet göstermemektedir. Reçel yap
mayı, salamura bastırmayı hasis ve 
haıumhğa yakışmaz bir hizmet sa • 
nanlann ne kadar aldandıklannı, Av· 
rupanm en güzel ve en modern ka
dın mecmualarmda kiler ve sofra it
lerine moda kadar ehemmiyet veril· 
mesi olsun gösterilmelidir. 

Son zamanlarda. bayanlanımz ara
sında yavaş yavaş uyaıımıya ba.5lı • 
yan bo merakın eskisi kadar genişle
mesini memleket lktısadiyatı ve Y•· 
valann sıhhat ve saadeti noktasın • 
dan ne kadar temenni etsek udır. 

B. FELEK 

1931 yılına ka.dar cümhurreisliğine 

seçilmiş, ve bunu müteakıp ta siya.at 
hayattan çekilmişti. Ancak 1934 te 
Fransanm mühim bir buhran geçir • 
diği sırada tekrar başvekilliğe geti • 
rildi. Fakat istediği salahiyetleri ala
madığı için istifa etti. 

B. Doumergue, Fransada çok şöh
ret bulan ve halkın çok sevdiği dev. 
let adamlarından biriydi. Ölümü yal. 
nız memleketinde değil, dışarda da 
teP.SıAür uyandırmıştır. 

4DEMI MUDAHALE NEREDE ? 
lapan.yol cilmhuriyetinin Paris el
~n beyanatına göre, son günler
a ' .:Fransa hududundan 10 kilometre 
~rıde Pasajes adlı asi limanına 4 

t rek mukabil teklifler hazırladı. haber verildiğine göre, Dük dö Vind- ya ile müzakereleri devam eden ti- ve maarif nazırlığını deruhde etmiştir 
t M. Blum ayanın layihasını ka sor Eylnlde Paris sergisini ziyarete caret anlaşmasının esasları bu hafta 1910 da Ayan meclisine geçen Dou- Ankara, 18 (TAN) - Bugün, Hal 
tbuı etıniyecek ve mebuslardan gidecektir. Bundan sonra da yine Ad içerisinde bitirilecek ve anlaşma para niergue, ayni senede başvekillik ile kevi önündeki stüdyo inşaatında bir 

Ankarada 
Bir Facia 

~ltlan ve bir de Belçika gemisi 400 
ela la beraber daha külliyetli miktar 

cephane ve silah çıkarmışlardır. 

Macar Naibinin 
69 uncu Y ıldönümü 

b ~uda.peşte, 18 (A.A.) - Bugün 
Ut.un Macaristan, Kral naibi Ami • 
~ Hortinin 69 uncu yıldönümünü 

arnifbr. ......._ 
--a 

KISA 
DIŞ HABERLER 

A merika dı~ bakanbğı, 
bütün bahri devletlerin 

Zlrhblanndaki topların 14 pus 
olarak tahdidfni istemiştir. 

• 
F ransız Harbiye Nazın 

Bay Daladier, Parist.e 
buJ1111&11 Alman Generali Bec 
ki kabol etmiştir. 

• Y irml öç hulranda, Pa-
rlste otel ve Jokanta

alar grevi ba§byacaktır. 

• K utupta bhıhman Sehl· 
mldt heyeti, telsizle 

her tarafla mttnasebet tesis 
etmektedir. Dün yine Kutup
tan bir ~k haberler verml§tlr. 

'bir kere daha itlınat lstlyecek riyatik kıyılarında bir gezinti yapma. fe edilecektir. Memleketimize getirile hariciye nazrlığmı üzerine almış, da- . h.d ld kayalar yıkıldı ve al· 
, tir. · 81 ve kışı Fransada Cannes §ehrinde cek gramofonlu radyolann vergileri ha sonra yine müstemlekat nazırlığı- ın 1 am 0 u, "'"'-
~~""'.,......~r'A~~~ ..... "'" geçirmesi muhtemeldir. azaltılmaktadır. na geçmişti. Doumergue 1914 ten tında üç amele kaldı. Bunlardan ~ 
---------------------------------- -------------------- ruınlu Sadık ölil olarak çıkarıldı. Ab. 

Frnsada lVlüzmin Bir Dert basla Arif te ağır yaralı olarak ha. 
taneye kaldırrldılar. 

F ransa.da mali vaziyet, mem· 
leketin en önemli meselesi· 

dir. Bu mesele)i vesile yaparak hü· 
kfunetl düşürmek için teşebbüsler 
wkubulmuş, fa.kat M. Blum, hükfi
meti, bu defa da mühim bir imtih~ 
m muvaffakıyetle g~irmiştir. Fran 
&ada mali meselenin hal oheımama
sı, ihtisas sahiplerine göre, iki se· 
hepten Deri geliyor. Birincisi zen -
gbı mükelleflerin, venniye mecbur 
olduklan vergilerden kaçmmanm 
çaresini bulmalan, ikincisi Fransız 
teslihatmm genişliği yüzünden mem 
leketin çok ağır bir yük altına gir
mesidir. 
Fraıısanm kar§ıiaştığı mali dert

lerin en miihlmml ve en mttzmln.l, 
vermiye muktedir olduklan halde 
vergilerden kaçman zengtıılerln va
ziyetidir. Fransada direkt vergiler· 
den toplaııan irat '75 mllyon at.erlin 
tutuyor, halbuki, lngDterede 400 
milyon sterline varmaktadır. Fran· 
samn mllU kazancı aşağı yakan İn· 
gllterenln yansı olduğuna göre, dl· 
rekt vergilerden t.oplaııaıı '75 mil -
yon sterllnl ıo6 milyona yijlmelt-

r. ···~~~ :·· ·~~·~~·· ·;,:;.···~~~;~·~·~· ···ı 
! ... ,.,, ...................................... , ......... . 

bulmak yolunda mühim muvaffa
kıyetler kazanması beklenmekte -
dir • 

BU.kU.metin hu yolda aldığı ted· 
birler Fransada fırkalar arumda 
bir hayli mühim münakaşalara se

İnönünde 

Define 

Aradılar 
mek kolaylıkla mümkündür. Fran
sız bütçesinin açığı 40 milyon ster
lin olduğuna göre, direkt vergiler 
tahsil edildiği takdirde bütçe açı -
ğıru kapar ve aşar. 

Fransız teslihatma gelince, bu • 
nun bütçe harici masrafı 100 mU • 

yon sterlin tutmaktadır. Gerek bu 

para, gerek buna mümasil işler için 

sarfedllecek 50 milyon sterlin bu se
ne zarfında htlkOmet taratmduı is
tikraz edilecektir. 

Mükellef olduklan vergileri ver
mlyen zengince 8JDJf1ana, meml&o 
ketin müdafaası için lizım olan bu 
parayı ikraz etmekten çekinerek hü· 
kftmetl dti§örmeyt ummaktadırlar. 
Halbuki Fransanm memleket hari
cindeki sermayesinin '750 milyon 
sterlini aştığı nazan dikkate alı

mrsa, htikO.metin muhtaç olduğu 

parayı kol&Yhkla bulması lcao etti-

ği hemen anlaşıbr. 

Blum hükfımeti, iktisadi serbestt
)i idame etmek istediği i~in Fraıı-

bebiyet vermiştir. 

HUkfımete muhalefet edenlerin 
sa Bankasından borç almayı iste· başında eski başvekil Flandln De M. 
memiş ve halkın itimadına dayaııa- - Bozöyük (TAN) - Define ara-

Paul Reynaud gelmektedir. Bun • mak merakı bu taraflara da sirayet 
rak hUkQınetln istihkakını t.opla • lara göre hüldimet, sosyallstlk pro- etmiştir. Bursadan Tohumcu Ali, ı. 
mak ve normal tedbirlerle vaziyeti gramındaki ifratlan tadil etme-· 

....,..., nögölden kunduracı Ömer, biçakça 
kurtarmak istemiştir. Bunun için mali bir yıkılmarun önüne geçml - İbrahim, saatçi Salih, Bozöyilktea 
hükfimet, bilvasıta ve bili.vasıta ver ye lmki.n yoktur. Bükiimet ise mali demirci Mehmet Mustafa Şekerci, 
gller, demlryolu ve posta ücretleri- buhranın• önüne g~llmez bir lıidl- Karaağaç köyünden Bakkal Şükıil 
nJ artırmak, hazine bonoları lskon- se saymakta ve iş başında haııgl ve Tahir Haskan, 1nönU istasyonu-

hlikfi.met bulunursa bulunsun, ba nun 3 kilometre kadar şimalişarld. 
to etmek, vergiden kaçınmayı güç. buhran Ue ~mak ıztırannda sindeici Arapdamlan ve SöğUtltipı. 
leştirecek kanuııla.r çık&rmak, ha- bullHlduğnu ileri •örmektedir. nar mevkilerinden, istiklil savqı ee-
rlce hicret eden sermayeyi memle- Vaziyet, hiikdmetln göstereceği nasında Yunanlılar tarafından bir 
kete çevirecek tedbirler almak ve kiyaset ve basirete bağbdır. Kuv • define saklandığını söylemişler ve ba 
bir istikraz yapmak gibi esulan dtt veW bir ekseriyete hlklm olduğu- nu aramak için hUldimetten m~ 
tünmüş ve kararla§tmnıştır. nu gösteren htikômet esuh tedbir· de almışlardır. 

B lum htlkfunetlnin meclisten 
aldığı son salahiyeti kulla

narak bu müzmin derde derman 

lerle bu mümıln meseleyi halle mu- Fakat define arayıcılan, oralarda 
vaffak olduğu takdirde hem mevki- bir hayli hafriyatta bulundu~ 
ini kat kat sağlamlamış, hem de bil- sonra bir şey elde edemeden geldik. 
yük bir iş başarmış olur. leri verlere dönmüşlerdir. 



4 =======================TAN 

Elektrik Şirketi Suçluları 
Dün de Hesap Verdiler 

Fakat Bonoların Nasıl 
Y akıldığım Herkes Baska , 

Türlü Anlatıyordu 

lf 
- Bir takiit 

Davası 
Açıldı 

, ____ _ 
Her ak.~am ••••••••••• 

PANORAMA :ahçesinde 
Memleketimlzhı hakikaten en yüksek ve en kıynıt>tli sanatıkan 

MÜNiR NUREDDiN 
Ve arkadatları KEMANI SADi, TAtlBURi REFiK 

• 
Sesi pek Çok H A M • y E T 
seviSen Bayan 1 

Pek yakında başka hakiki sürprizler, bu fedakarlığa rağmen fiatlarda 

Saz heyeti: Keman: Cevdet, Kemence: Sotiri, Piyano: Feyzi, Udi: • 
1\1.ı:sırlı İbralıim, Kanun: Ahmet, Klarnet: Ramazan, Ney: Emin 1 

Artistler: Radife, Şiikran, Birsen, J<~aide, Fahriye, K. Safiye Muazzez, 
Okuyucular: Hamit, Artaki, Solist Mc.c;ıtafa 

~·-•••••.,. hiçbir değJşikU:k yoktur. Tel. 41065 <Cll 1 ------
Sahhk Kelepir Ev Ve Yah 

1 - Kadıköyünde Talimhane Söğütlü Bayram yeri sokak 3 No. içi 
dışı yağlri>oya 10 oda 3 sofa mutbıak, elektrik havagazi, terkos, sarnıç 
ayrıca kuyu ve bahçeyi havi sıhhate nafi sayfiyeye gitmeğe ihtiyaç 
yok, güneşli ikiye kabili taksim ev görmek için kunduracı Ahmede 

2 - Kadıköy, Cevizlik, eE«i afitap yeni Güneş sokak No. 3 köşe 
başında meydanlıkta sabahtan akşama kadar güneş görtir içi yağlı -
boya 7 oda 3 sofa, bahçe, mutbak, elektrik, terkos ve hava.gazi gez -
mek için bekçi Bekire 

19 - 6 - 937 

. . . . o ' ; 

·Rady~o-
Öğle Neşriyatı 
Saat 12,30 Plakla 

12,50 Havadis. 13,05 
neşriyatı. 14,00 Son. 

Akşam Neşriyatı 

Türk musikisi. 
Muhtelif pliı.k 

Saat 17,00 Taksim stadından nıık· 
len Ankara Gençlerbirliği - GuneŞ 
futbol maçı. 18,30 Plakla dans musİ· 
kisi. 19,30 Konferans: Doktor İbra· 
hiın Zati (Gıdalarımız). 20,00 Fasıl 
saz heyeti. 20,30 Arapça söylev. Ö· 
mer Rıza tarafından 20,45 Fasıl sa.Z 
heyeti (saat ayarı). 21,15 Orkestra· 
22,15 Ajans ve borsa haberleri ve er 
tesi günUn programı. 22,30 PI8kla 
sololar, Opera ve operet parçalatl· 
23,00 Son. 

Bugünkü Program: 
Hafif Konserler 

:Anadolu yakasında kullanılması lizım gelen 750 bin liralık 
muaf malzemeyi İstanbul tarafında kaçak olarak kullanmaktan 
suçlu Elektrik Şirketi feflerinin muhakemelerine Gümrükteki 
Asliye mahkemesinde dün devam edildi. Hakim eıki dokuz nu
maralı İlıtisaa mahkemesi hikimi B. Atıftı. 

Önce eski zabıt okundu ve bun - -. -------------
dan sonra şahit olarak sirketin mu- eli: 

Mişon Leba tarafından Oaz- ~ 
navur aleyhine blr marka tak· ~ 
Hdi davası açılmıştır. Mahke- ~ 

~me azadan Suatla Müddeiumumi~ 
Feridun ve Tabibiadil Em·er ~ 1 
Karanı tetkikata memur et - ~ 

mlştir. ~ 

3 - Boğaziçinde suyu ve havasile meşhur Çubukluda iskeleye bir 
dakika Çubuklu caddesinde ıköşe başında 23 No. lu 7 oda, banyo, elek
trik, su ve her odası denize nazır üst katta asri mutbak, alt katta ça
maşırlığı ve bahçe büyüklüğünde tarac;asx bulunan içi dışı lake yağlı 
boya güzel bir yalı üç kagir dilkkanile c;ok ucuz satılıktır. Boğazın 

7,10 Berlin kısa dalgası: Plak. 
7,30 : Orkestra konseri. 11 Parit 

kısa dalgası: Plak. 13,10 Blikret= 
Eğlenceli plaklar. 14,15 Paris ki· 
sa dalgası: Konser na!di. 14,45: 

hasebe kalemi şefi Dimitri oğlu 50 - Liste yok .. Yalnrz yakılma. mu
yaşmda Leonida Emanoilidis dinlen amelesini gösteren tezkere suretleri 
di. var. 

Şahit, i:k suallere karşı, anbar def MUddeiumumf, yakılan bonoları 
terlerinin tutulma şekilleri hakkın _ gösteren tezkerenin muhafaza edilip 
da izahat verdi ve sonra şöyle devam edilmediğini sordurdu, şahit te bu Jis 
<tti: tenin mahfuz olduğunu bildirdi. 

- Umumi muhasebeye aybaşında Bundan sonra h!iklm suçlulardan 
bir defter gelir. Bütün mağazalar mühendis Keleriye sualler sordu. 
an~ar bonolarının yeıklınunu haber Keleri tatmin edici cevaplar vere -
verirler, fakat teferrilatı bilinmez. miyordu. Şahit Leonida bonolar 
Mağazalardan malzemeyi mühen - fen dairesinde tasdik edildiği ıçın 
dislerle kısım başları alırlar ve bun M. Kelerinin de bunu ~ildiğini söy -
larm bonolarını fen dairesi tasdik !emişti. Keleri: 
eder. - Ben bonoların üstüne F işareti 

Bu heyet, dün, fabrikaya gl- ~ 
derek tetkikat yapmış ve ra- ~ 

~ pom.nu vermiştir. Mahkeme, ~ 

i
bu raporu tetkikten sonra. ka- ~ 
rarmı verecektir. ~ 

~ 

'"''~~~ 

Bir Suçlunun 
Asılması 

İstendi 
Ağır ceza mahkemesinde dUn bir 

nümunelik yalısıdır. Pazar günleri akşama kadar gezilir. Talipler Ga
'-- lata Ada Han 8-9 numaraya müracaat. Telefon: 43837 -j 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - Çamaltı tuzlasmda Karadeniz sahillerine taşınacak "16000", Akde
niz sahillerine "14000,. ton ki cem'an "30000" ton tuzun nakliyesi pazaı 
hkla eksiltmeye konulmuştur. 

II - Pa:zıarır;ıc, 22-VI-937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 11 de Kaba
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabi
lir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için taıyin edilen gün ve saatte % 7,5 güven 
me paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3518) 

Plft.k. 15: Konser nakli. 15 Prag 
kısa dalgası: Orkestra (Veber, D' 
A11!:>er, Brahms). 17,30 Varşova: 
Klasik dans musikisi. 19,10 Bük· 
reş: Askeri bando. ly,45 Peşte: 
Operet ve serenadlar. 20 Varşova: 
Rachon orkestrası. 21,40 Roma • 
Napoli - Bari: Karışık musiki. 22, 
05 Prag kısa dalgası: Popüler org 
konseri. 22,25 Prag kısa dalgasJ: 
Solistler tarafından program. 22, 
30 Peşte: Çigan musikisi. 22,45 
Btikreş: Konser nakli (Lokanta· 

dan). 23,10 Prag kısa dalgası: Or· 
kestra. 23,15 Prag kısa dalgası : 

O vakit fen dairesinin bu bonolar koymazdım. Bu, bir muttarit kaide 
Uzerine muaf eşya olduğunu (F) işa değildir. Bunu sonradan anbar da 
reti koymak suretile göstermesi 18. - kor. Nasıl ki, birçok yanlışlıklar yap 
zımdır. Çü:r..!<il malzemenin nerelerde tığını da sonra öğrendim. Bu husus
kullanılacağını fen dairesi bilir. Esa- ta mühendis B. HA.şim daha iyi ma
sen malzemenin siparişini ve kulla - lumat verir, diyordu. 

soygunculuk ve katil suçlusunun ida- "•••••••••••• 
mı istendi. Suc;lu Altındiş Omerdi. ' r ~ PARiSE 2 nci Seyahat'-

Orkestra 23,35 Peşte: Roznyay, 
Lehar, Strauss, Verdi vs. 

Opera, Operetler 1 

nrlacağı yerin tes~itfni fen dairesi Suçlu Haşime soruldu, o da şöyle 
Medine adlı bir de gayrimevkuf su~ Y A L ti 1 Z 16 Temmuzda Loyd EXPRES 
ortağı vardı. Müddeiumuminin idam vapurile ve Brindiziden ROMA, 

16,10 Roma kısa dalgası: So~ 
ran mıuganniye tarafından opera 
havalan (Puccini, Giordano) 16,3( 
Paris kısa dalgası: "Un soir a. 
Montmarter,, isimli radyo opereti 
22 Roma: Giordano'nun "Fedora,, 
operası. 

yapar. Bonolar, muhasebe ambar kıs cevap verdi: 
mmda saklanır ve sonra mUdUriye -
tin emrile yakı1'mak suretile imha edi 

talebini icap ettiren hadise şudur: JAKER mağazalarındc MODAN tarikile. 
Altmdiş Omer geçen sene Valde DôNüŞ: N1S, MONTEKAR • 

lirdi. 

- Benim bildiğim, işareti anbar 
koyar. Maamafih bu hususta tespit 
edilmiş bir kaide yoktur. 

Her cins ve her renkte banyo LO ROMA NAPOLl t ·k·l hidivi kahyası Alinin evine girmiş ve ' • arı 1 e 
hizmetçi Zeynebin ellerini, ayakları _ kostümlerinin en zengin çeşidle· Uç ay zarfında istenildiği za -

Hakim burada şahide bu yakılan 

bonoların bir listesi bulunup bulun -
madığını sordu ve Leonida cevap 

Öğle tatili zamanı gec;.mişti. Avu -
katlar öğleden sonra işleri bulundu
ğunu söyliyerek muhıakemelerine 

başka bir gün devam edilmesini iste 
diler. 

1 

Resitaller · · h d ·· 'd "t ve man münferiden avdet oluna -nı bağladıktan sonra Medine ile be- rını er yer en musaı şeraı 

be · rt · ·· ş hz her ıkeseye elveriı::li fiatlarla bilir. Gidiş dönüş fiyatları: 
ra r evı soymuş, c esı gun e a- 7 1 nci 2 nci 3 neti Yataklı 
debaşmda yakalandığı sırada bir ba- i'.Julabilirsiniz. 

15,25 Prag kısa dalgası So1ist 
l kon.seri 15,30 Roma kısa dalgası 

keman konseri 16,0:'j Prag kısa 
\'erdi: 

- İmha esnasında liste yapılmaz 
yalnız mUdüriyetten yakılması hak
kında bir müsaade alınır ve yakılan 
evrak hakkında da zabıt tnıtulmaz. 

Müddeiumumi şirketten imha edi 
len bonolara alt tezkerenin getiril -
mesini istedi. Hakim bu talebi mu -
vafık buldu ve muhakemeyi 25 hazi 
ran saat ona talik etti. 

200 140 85 yemekli 
lıkçıyı öldürmüş; birisini de yarala- ~ , ı u ~ A w .. -
mıştı. Dün mahkemede suçlunun avu- Seyahat Acentalığr 
katı Nuri hadise yerinde keşif yapıl- A- ZAYi PAKET - Galata Rıhtım cad. 7 Telefon: 1 

dAlP"AAr J.TAJlr '-1--

Da.DS musikisi d 
19,15 Varşova 21,15 Bükreş 
19,30 Roma kısa dalgası Arap

ça sözlü ve musikili neşriyat 19.50 
Ttiritçe müsahabe 19,49 Yunanis
tan için musiki ve sözlü prograın. 

- Peki yakıldığı nasıl anlaşı'l'r. 
- Biz müsaade kA.ğıdmın altına 

masını istedi. Mahkeme bu talebi red Evvelki sabah Bilyükdere va-

1 

~~ 43126 1 
dettikten sonra müddeiumumi iddia- purundan Mahmut Paşaya ka - -, _ 
sını söyledi. Soygunculuktan Altmdi§ dar giden yolda ic;inde bir def- ••• 3 HAFTALIK ••• 
Omerle Medinenin cezalandırılmasını ter ve sa"ir evrak bulunan bir kü 

imza ederdik, o kadar. 
- Bunları kim imha ederdi? Orta Avrupa ve katilden de Altındiş Omerin ida - çük paket düşürülmüştür. Bu -

mını istiyordu. Muhakeme kararın lan zat kendisi için hiçbir kıy -
Muhtelif 

Ambar ve muhasebe memurların-

dan birer kişiden müteşekkil bir he
Tanımıyorlarmış! 

Şahitleri Kendisini tebliği için başka güne kaldı. j meti olmayan bu paketi getire -
rek hediyesini alacaktır. Kapalı 
çarşı Kuyumcular caddesi 

Eğience ve tetkik seyahati 

110 Liradan başlar 
Hareket 20 temmuzdadır. Kayıt
lara başlanmıştır. Tafsilat için 

Perapalas •• TA Seyahat evi-

lg,15 Roma kısa dalgası: Offen• 
bach'ın "Hofmanm hikayeleri,, i· 
simli operası. 22 Milano : Giorda• 
no'nun "Fedora,, operası. 22,30 
Liyon: Operadan nakil. 

yet yapardı. 
- Arkadaşlarınız yakılacak evra

kın listesi vardır diyorlar, ne diye -
ceksiniz? 

Şahit susmuştu. Hakim suçlular -
dan şirket müdürü Jak Lazaryana 
ualini tevcih etti: 

- Hani siz yakılacak evrakın dos 
ası vardır, diyordunuz. 
Lazaryan kısaca şöyle cevap ver-

Iskatçılık yaptığı iddia edilen Vey
sel adında bir mezarcı geçenlerde şe
hitlik bekçileri aleyhine bir dava aç
mış ve Gülhane parkında Cümhuri~e~ 
Bayramında kendisini dövdük~ennı 
iddia etmişti. Bu iddia sabit olamadı
ğı için mahkeme suçlular hakkınd~ 
beraet kararı vermişti. Veysel şimdı 

- Zatı aliniz de pek çabuk hissiyatınıza mağlup 
oluyorsunuz. Filhakika, kasaphane meselesi, bahu
sus Deli Osmanın işi, asayişi belde için şayanı na
zardır. Fad<at öunu gene hükumetin desti tecessüsü
ne terketmelisiniz. Hem bu suretle müsebbip deni
len bu genci de ikaz etmiş olursunuz. 

de halası Mevhibe ile Mtilkiye kayma 
kamlanndan amcası Tevfik aleyhine 
Sultanahmet Sulh Birinci Ceza mah
kemesinde yeni bir hakaret ve dövme 
davası açmıstı. İddiaya göre bu da 
yine Gülhan~ parkında ve 23 Nisan 
bayramında olmuştur. Veyselln yaz
dırdığı şahitler ne kendisini ve ne de 
suçluyu tanımadrklarmı söylediler. 

No. 39 - 45 --· _::=::~-Y--E~N':":l~N:'::EŞR JY AT 

GÜNDÜZ 

Memleketin kıymetli kültür mecmu
ası olan Gündüzün 15 inci sayısı çık
tı. Hilmi Ziya, Şerif Hulusi, Cahit 

karşısında ne müracaat Küçük Kemal için . 
ı Posta kutu!lu: 1429-Tel. 43542 Merhum sanatkar Küçük Kemal f· 
•••••••••••••• çin Fatih Gençler Birliğinin hazırladı 

ğı ihtifal bazı sebeplerle yine tehir e-
Sıtkı ve daha birçok güzidelerimizin dilmiştir. Birlik, ihtifal günUnü ayrı• 
ilmi yazılan vardır. ca bildirecektir. 

sokmalı. Yani olmuş bitmiş bir iş persesine getir· 
meli. 

- Benim de istediğim o ya oğul. 
- Bunun için de bir çare var. 
- ? ... 
- ? •.. 

Bendcnize kalırsa, zatı valanız mümkün olduğu 
kadar kendisine hüsnü muamelede bulunmalıydmız. 
Ta ki birşey hissetmesin. Sizin meseleye agah oldu
ğunuzu bilmesin. Bilmem mütaleatım doğru mu? -No. 38-

- UsulUnce gidip Giineri istemeli. Bu kadar nf. 
şanlr, adaklı kaldıkları yeter demeli. Zaten nika.JılJ 
gibi birşey sayılmaz mı; 

Cümle alem öyJe biliyor. Yalnız işi kita!Ja deftere 
geçirivermeli. Gecikirse, Dtinbelek gelecek, Hafız 
Müderris ortaya çıkacak, Hacı Efendi Hocanrn yel
kenleri havalanacak. Iş sarpa saracak. Beniın fik
rim, tahminim bu. 

- Efendim bu kadar ihtiyata ne lüzum var? Kim 
oluyormuş çapkın .. 

- Oyle demeyiniz hakim efendi. Benim hissiyatı
ma göre herhalde birşey olması lazımgeliyor .. Bahu
sus emsali meydanda dururken. 

- Ne misalden bahsedivorı:mmn.? 
- Hatta iki misal? 
- Anlıyamıyorum. 

- Evvela takındığı tavır. ltiraf edersiniz ıki bu-
..ıu değme eşraf, değme meclisi idare azası yapamaz. 
Saniyen dikkat buyurdunuz mu? Milbahasenin tam 
ortasında yapayalnız kaldınız. Herkes o kalkar kalk 
maz çekildi gitti. 

- Bundan ne çıkar 
- Şu çıkar ki. zannı ft.cızanemce, şu görebildikleri 

mizin cümlesi kendi taraftan. Kadı sakalını karış
tırarak biraz düşündükten sonra: 

' - Demek bunun devlet, hilkU.met e.leyhinde, böy-
}P klüp ortaların'l varıncıya kadar. propaganda et
m si e göz yumacaksınız. Ne il!, Kaymakam Bey 

J'1 ı~ ! 
"Kallitı. hiddetle ağızlığını, mendilini topla-

yıp merdivene doğru yürüdü. Paldır küldür ~~rıl
dana mırıldana inerken, malmüdiiril gizlendıgı o

: dadan çih1:ı, eski yerine oturdu. Kaymakam fazla 
söylemekten doğan bir yorgun1ukla sandalyasınm 
arkasına day·anmış, kollarını sarkıtmış, geniş geniş 

nefes aııyordu. Malmüdürünü 2'Örünce 
arasından yorgun argın: 

dudakları "Hasmın sitemini anlamamak hasma sitemdir,, 
Herif küplere bindi .. 
_ Terbiyesi çok eksik. Fazla ne yapılabilir? Deli 

Osman giji ensesine iki şaplak Vl.J!,aCaık değildim ya. 
- Ne kadar asabi zat ... 
Diyebildi. Malmüdürü hafifçe gülümsedi. 
Kadı eteklerini savuraraık, poflıya oflıya evine doğ 

ru giderken, Erdenle arkadaşları da çarşı boyundan 
gülilşerek geçiyorlardı. Postane önünö.e Erdenin ak
ıma. geldi: 

- Ali dedi. Mektuplar burada mı sansUr ediliyor~ 
- Evet. Neye sordun? 
- Mektup yazmak istiyorum da. Sansür memuru 

kim? 
- Kaymakam amma, sansür mührü Süleymanda 

durur. Ver bana, ben mührü bastırır yollarım. 
- Çok iyi edersin. Çünkü mektubumun başkası 

tarafından görülmesini istemiyorum. 
-Olur olur. Ne zaman iste~en yaz. 

- O halde eve kadar gidelim, bir yazılmlf mek-
tubum var. Bu akşam mühürletiver de yarınki pos
taya yetişsin. 

Arkadaşlarından ayrıldılar eve giderlerken, Ver
gici kadıyı anlatmıya başladı. Deli Osmanla geçen 
vakayı bir dizi kahkaha arasında öyle ballandırdı 
ki Erden bile güle gUle katıldı: 

- İhtimal hftU hiddeti geçmemiş. 
- Onun gUnU olmaz ıki. Karşısına sen çrktrn sana 

~ttı. Fakat iyi mukabe'Je ettin. Aşkolsun Erden! 

Eve geldiler. Erden mektubu Ali Efendiye verdi. 
Ali yemekten sonra arkadaşların yine, geleceğini 
söyliyerek ayrıldı. 

Akşam gelen ajans Dünbelek zade Cebbar Efen
dilıe birkaç mebusun daire intihabiyelerine doğru ha
reket ettiklerini bildiriyordu. Ka.aabanın alakadar 
mahfillerinde epeyce büyük bir gürültü yapan bu 
haber merhum Abbas Efendi takımile taraftar
larını düştindürmiye başladı. 

Erden, anası, Vergici Ali Efendi, hemşiresi sabah 
erkenden Erdenin evinde konferans kurdular. 

Hafız Hanım susuyor, Erden düşünüyor, AI•nin 
hemşiresi söylenecek sözleri bekliyordu. Ali kestir
meden •bahse girdi: 

- Hanım nine. dedi. Susmakla, düşUnmekle iş 
yürUmez. Işi kerte!!linde ilen başarnuya çah11mah. 

HA.frz Hanım, tesirini pek açık belli eden titrek ve 
yavaş bir sesle cevap verdi: 

- Ay oğul; ben ne bileyim? Hele siz bir konu
şunuz. 

Ali - Blzim, konuşacağımız belli. Dünbelek hafta 
Gıkmadan burada bulunacak bana kaltrsa onun u
ğursuz gelişini beklememeli. Bunu emrivaki şekline 

Alinin hemşiresi biraz ihtirazla söze kanştı: 
- Benim anladığıma göre Hafız Müderrisin işi 

olmayabilir de ... 
Hepsi merakla yüzüne baktılar. Ali: 
- Yani? Ne demek istiyorsun? 
- Şey .. Mesela Hafız Müderris işinin bozulmasına 

Hacı Efendi de razılık gösterir gibi bir şey. 
- Nereden biliyorsun? 
- Dün gece ajans gelince, Hacı Efendigilde lA.f 

açılmış. Küçük Hanım ninem, Hacı Efendiye yavaş
tan takaza etmiş, demiş ki, a Efendi, kız Hafızı iste
miyor. Elin yobazı için biricik kızınıza kahır mı çek· 
tireceğiz. Maazallah bunun sonunda fenalık ta var. 
Verem düşckleri de var. Hacı Efendi kızmış Hatun 
hatun! Diye haykırmış. ~ana bunu oldu bitti diyen 
var mı? B >yle şeyler hap diye olur mu? Dur baka· 
hm daha karar veren yok, söz kesen yoık. Senin kil· 
dar Güneri ben de dilşUnUrüm. Bnbası değil miyim? 
Bakalım Güner isterim dese bile düşilnmeden, sa
ğını solunu ölçüp biçmeden peki der miyim? 

Ali Efendi hayretle gözlerini açtı: 
- Vay vay vay, acaip şey! Hacı Efendi Hoca~ 

ne olmuş böyle? (Arkası var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
l Ahmet Emin YALMAN 
._.AN'ın hedefi: Haberde, fi· 
~rde, her feyde temiz, dü· 
ruıt, ıamimi olmak, kariin 
!:,zeteıi olmıya çahımaktır. 

Burhan Belge'nin yazılarından anbyoruz ki Mısır başka 

bir c11em ve Kahire bu alemin, günün her saatinde 

kaynaıan bir merkezidir. Bugünkü yazıda da Kahire· 

MESELELERi 

Propaganda Harbi 

yaıadıklarını, 

halk kahvelerinde hayatın nasd geçtiğini seyrediyoruz. 

de muhtelif halk tabakalarının nasd 

c·dl\lınanyo., propaga. da harbinde 
1 den hlrlncldlr. 

)f ltadyo, gaıete ve .mecmualar, 
atbuat Nezaretinin elindedir. Gerek 

dahlJde \'e gerek hariçte bUtUn ne rJ. 
~~t ~fr elden idare edlllr. Herhangi 
J ır nıesele hakkında söylenecek söz. 
ı:; bu Nezaret tarafından dikte edf. 
eli· Bir yere hücum etmek llum geJ. 

ğt zaman, bUtun ne rlyat mUe o· 
&elerJ hep birden yaylım ate 1 açar. 

KAHiREDE 
KAHVELER 

So Bu propaganda harbi bilhassa B ir haıır tepıi üzerinde, 
''Yet radyosu ile Alman radyosu Atiye Ali, karpuz çe· 

lraıunda pek §lddetlidir. 
l\ternleıketıer arasın<lakl siyasi ka\'· kirdeii tatıyor. Marka kiiıdı 

gaıa.r, hazan fikir harpleri şeklinde belki de Atiye Ali dolmadan 
t~Ui etmektedir. Mesela İngiliz önce kopmuf bir konserve ku
lltatbuatmın neşriyatına kımn !Uus-
llolini İnglltcrede bulunan İtalyan tusundan bir de ölçüıü var. 

ltıatbuat mUme slllerinl geri ~ağır- Delikanlının çukurda ve f&fl 
llııı, İngiliz n~rlyatını memleketine gözleri iki ıslak zeytin tanesi 
'°lunanuya karar \'emtl!iJ, 

lrndl de Almanya, 'l'ilrklyeye kar. gibi parlıyor. 
eı buna benzer bir harp ~!;tır. Al- Atiye Alinin hır anası ve Ken -
bıan 1\-h.tbuat ve Propaganda Neza. dinden ufak üç kardeşi var. Mavi 
tetı, ajans \'e gazeteleri Türkinden b • beı;den kesilmiş gallabiyesi, Nil su 
ah etmekten ve Türkiyeye ait ha • 

berter \'ermekten menetmi§tir. Yani yunda kaçıncı kere yıkanıp çölün 
"-lınan el.kan umumiyesi şimdiden kumunu kaçıncı;ere emdikten son 
&o~ra Türkiyede olup bitenleri öğren. ra, kUl rengini almış. Fakat kendi
nııyecek ve yeryiizünde böyle bif si su katılmamış bir felliı.htır. Ud 
lnemieket bulunduğunu unutacaktır. ay kadar, Kahirenin bu halk kah-
Almanyanın bu tedblrlne ka1151 bl- vesinde karpuz çekirdeği !atacak, 

Zbn likayıt kalmamız doğru değildir. 
lıir yanağımıza tokat atana, öteki ya- gUnde 4 - 5 kuruş kazanacak, bu-
aağunııı uzatacak kadar safdillik nun blr buçuğunu yemeğe yarım 
göstermek yeni 'l'ihıkiyenin haysiyet kuruşunu yatağına verecek ve ka
\·e §erefile telif edilemez. lruımı biriktirerek anasma ve kar. 

l'uınnığa yumrukla mukabele et - deşlerine götürecektir. 
~ek en tabii hakkımızdır. Binaena-
el'h, biz de Anadolu Ajan!imın Al _ Fişavt ıkahvesi, Kahirenin en ti-
~n ·aya ait habf>..rleri· matbuata ver- pik halk kahvesidir. Eskiden öir 

. ıt •« Murenıe mul<a&. J u P>t:!;ua .. oı• - --"'"' ;.-1 naı..ı..An. 
nı, TUrk matbuatının da Almanya lık eden gBzlerde, şimdi masarıar 
hakkında mümkün olduğu kadar az ve sandalyeler vardır ve kahve, 
rtıaıfınıat \•erme ini görmek isteriz. J.'· iki tarafında böyle g8zler olan ve 

Uvaki bu, modem gazetecilik zihni-
YetUe yan nuız blr hareket olur. Fa- biribirini bir (T) şeıklinde kesen iki 

kat fikir \'e propaganda harbinin si· sokaktan ibarettir. Eski çarşının 
1ahı budur \'e bu harpte mağlüp ol - öteki ıokaklnrmı, başka ica.hvcci -
lllatnak lçln ayni lillahla mukabele et- ler kiralamıştır. Fakat bunlann 

ltıek bir zarurettir. hiçbirisi Fişavi kadar rağbette de 

• ğildir. Fişavi'ntn tavllalan çok da. 

Gece işçileri ha gnrüıtmu. nargneıen aaha ka, 
nnlı, goıaları daha uzun g\lbuklu~ 
dur. l_ş kanununun tatbikine ba~lanır 

başıanmu, bazı sanayiciler yalmş 
)'ollara sapmak meylini gfü;terdiler. 

~Yazan: ~"""" " """ "'t 
~ BURHAN BELGE ~ 
"'""" ........... ,,.,...., "'"""~"'~~"""'~-

,, 
Kahire ıokaklarıncla bu tipler çok görülür 

ederek ~iletlerlni Knhlro sokakla- çalışıyor. 
nnı dolduran erkek1i kadınlı işsiz. Masndakilere kô.ğıtlan göstere • 
lere ımttmr. Bir kuruşa, iki HUN- rek ve kadınca bir hayli sırnaşa • 
şa. Bu kadın da, bunları satmıyıı rak, demek istiyor ki: 

- İki kuruı;a! İstersen bu bileti, 
istersen beni! 

Sürmeli siyah gözleri var. Ger

danı dik ve genç. Belinde, tar.e hay 

vanın kıvraklığı kımıldanıyor. 1n
ce ve cins incik kemiklerinde gü-

müş halkalar U4ııyor. 
Fakat kimse, ne biletleri, ne de 

kendisini satın almak niyetinde. 

El - Makrabinin mavalı hem daha 

çeşnili, hem bedava. 

A tiye Ali, yirmi Mısır kuru. 
şu verdiğimiz için yarım 

tepsiye yakm lcarpuı çekirdeğini, 
itirazlanmıza rağmen, masamııın 

üzerine boca etmişti. Biletçi güze
line bunlan hediye etmemiz, bize, 

yirmi kuruşla iki kere paşa zade
lik etmenin zevkini verdi. Kız, bi

etlerini bükerek, çckirde:k'lerini çı

tırdatarak süzüldü gitti. Baktım 
ki, tavla oynıyan sarıklının san 
ğrna küçük bir ,ı,e iliştirilmi.f. 

Sordum, nedir. GUlyağı fİfe&i imi§. 
Tavla taşlan şakla.makta de -

vam ediyordu. Karınlı nargileler 
hopurduyordu. Biz arabamıza bl
nerci<, Seyyidna Hüseyn semtini 
terkettik. 

K ahirenip yatmasına daha e· 
pey zaman vardı. Nil boy· 

iarında daha insan kaynıyordu. 

Mcrker.e yakl&.ftlkça, manzara de· 

ğişiyor, fakat esıuı ayni kalıyor· 
du. Meseli, Centlnereta barda 
genç ve flk bir lngiliz kadının ken 
di yaşrnda Uç İngiliz delikanlısı f. 
le, birini bırakıp birini alarak, na
sıl danı etti!ini seyredebiliyorduk. 

Yahut iki İtalyan çifti blr kibar lo 
kantasından çıklyordu. 

Vre Mihali! 
Kolkola, 11okağm yarıaını kap .. 

larcıuıma Rum dellkan1ılan ile Rum 
kıuan, yalnız onlara mabıus olan 
tasasızlık ve şakraklık ile bize doğ 
ru geliyorlardı. 

Bizler Finish'de bir Alman bira
sı içmiye hazırlanıyorduk. Koca -
man lokanta hıncahınç dolu idi. Pa 
patya sansı kafalar çar§af gibi bif 

teklerin Üzerlerine eğilmf.tlcr, al -
mancalarıru hatırdatarak kamıla

rını doyuruyorlardı. 

Daha geç bir saatte, on ikiden, 

birden sonra, sokaklar yine ıJıklı 

ve ayakta, otomatlar dolu idi. Çift 
ler, sandviçlerini Exelsiorda yedik 
ten sonra yanrbaşmdaki aa.tond& 
Ameriken makinelerin musluğun
dan akan İtalyan uıulü pişmiş ha
lis Brezilya i<ahvesini icmiye ıeyir 
tiyorlardı. 

Kahire, henüz yatmamıştı. 

FIKRA 

Anlaşılmak 
Ke1lme taa suplarını ,.e herkesle 

kendi zed< hül..-ilmlerini bir tarafa bı
rakınız: Fakat ura ı doğrudur ki 
Türklyede yüz binlerce genç, ) eni 
Tilrkiyenin lıütün iş kadrolarına hiL 
kim olmak için hazırlanan genç ter· 
kipli dUi anlamıyor: Çince kaclar an. 
lamıyor. 

Hiç olmazsa "Heyeti Vekile,, yerine 
"Vekiller Heyeti,, demek lazım. Va
:r.ıülirnza: Lfitf en kendinizi ilk mek
tepten üniversitenin son yılına kndıır 
Türkiye mektebinin istediğiniz smrfı. 
na koyunuz da bunun ne demf'Jı: oldu· 
ğunu anlayınız 1 "lmm koymak,, diye. 
cek kadar da tiirkçe bilmiyor muyuz? 

Gc,enlerde rniinasını okndar met .. 
hettiğim bir raporun lfıfızlanndakl 

fransızcalar da böyledir. Biz ne tele
f on kelimesini fürkçeye çe,·irmek, ne 
de t-Opografya kelimesine Asya metin. 
lerinden karıtılık aramak fikrinde)'İZ. 
Bahşettiğtmlz raporun burncla zikret· 
mek istemediğimiz kellmelert böyle 
midir! 

Türkçe bilmemek kusumnu, türk. 
~enin Z&)'lflrğına atfedenlere lnanına
~'lnız. 

Hepsi bir tarafa: yann çocuklan
nızla görü ebllmek, mektuplaşmak, 

evinizde dediklerini anlatabilmek l~n 
Jfitfen turk~e öğreniniz! Ve her sabah 
traşınızdan sonra biraı aynanın ö. 
nUnde durup meı5hu.r cümleyi tek. 
rar ediniz: Türkre konu§ vatan. 
da ! · Fatay 

Konyada 
Odun 
Buhranı 

Konya (TAN Muhabirinden) 
Mahrukat fiyattan yilkselmiştir. Bu 
nun sebebi, yeni kanunun odunculu
ğu ve odun kömUrcUlüğUnü yasak 
ettiği ıaıınolunmasıdır. Halbuki, or
manlardaki odunluk ağaçların yal • 
nız muayyen orman resmi alınarak 
arttırmıya çıkarılması icap etmekte 
dir, 

Bu odunlar ormandan çıktıktan 

sonra serbestçe satılacaktır. Vaziye
ti ka\Tayamıyan köylUler, orman ~ 
daresine daha evvel müracaat etme
dikleri için odunlann ormanlardan 
çıkarma muamelesi uzamakta, bu 
yüzden de şehirde mahrukat ihtiya
cı artmakta ve buhran şiddetlenmek 
tedir. 

Paşe:dan Enver 

Bahseden Deli 
lzmir, (TAN) Kuşadasmda annesi 

Habibeyi parasına taamen öldürmek 
ten maznunen mahkemeye sevkolu
nan ve hdckında iki defa idam ka. 
ran verilen İhsan çıldınnıştır. Tl-lstanbul f abrikalanndan biri, öim

diye kadar geceleri ~alıştırmakta bu
huıduğu 17 • 18 ya mdan kücük ~o
CUklara derhal yol nrmi5. Altı, yedi 
Benedenberi bu müesse ede ~h~an bu 
~ocukJann birdenbire işten çıkarılma
ıı kanunun iyi anla.'}ılamamasından 

lleri gelmiı:;tir. Çünkü lktrsat \'ekfı
leti, kanunun derhal tntbikinllen do
hbUecek mahzurların önüne geçmiş 
Olmak i~in, şimdiden ba7.I tedbirler 
alrnıjtır. Bunlar arasında. fabrikalar. 
da gectlerl çah~an !:OCUk ve kadınlar 
hakkında da u karan \'ermi_ştir: 

Bura.ya gelen Ktıhireliler gal
Jabiyeli yahut ~ecelik en

tarilidir. Fa.kat ba.~a kılıkta olıı.n 

lar da mevcuttur. Mesel! karşımı-

za dUşen gurupta iki tane Ceza

yirli dahildir. Bunlardan birisi lkl 
kmk taşile bir "se,, bed<lemekte, 

öteki yanındaki bir MısJrh ile tav 

la dışında 1'bir bahse tutu,muş bu· 
lunmaktadır. Elleriyle birtakım ~ 

~"' ..... """~ ....,...., ..... ,,......- .... ı.....,..,..~ .,,~,"" ,......, ..... ,......~"""'""'"""~"'" .............. ~ 
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ınaraneye gönderilecek olan İhsan 
"Enver Paşa beni silnnct etti) diye 
bağırmaktadır. 

"İş k1U1ununun U~üncU maddesi 
lnucibince saoaviden saydan işlerde 
ötedenberi geceİcyln ;ıı,tırrlmakta 
bulunan 17 - J 8 ya_şmdaki kız \.'e er
kek socuklar ile her yaşta.ki kadın i~
~ilerin şimdilik bir sene müddetle et· 
kısı gibi gece IBlerinde f;~h~tınlmala
l'rna ellinci maddenin ikinci bendi 
hlikmüne tevfikan Urtıtat \'ekateti 
tarafından umumi izin verilmi~tir . ., 

llinaenale~ h, geceleri bu yJlfjta işı:i 

taht ıran müesseseler, kanunu tat -
lıik ~eceğiz cliye, im ~oc:uklar ı kapı 
dışan etmemelidirler. Ayni zamanda. 
iş kanununun tı>.tblkı esnasında tesa
dUf edilecek şekiller kaıı;ısıncla ıa ır
Jtıamalı ve derhal it bUroaunu h"ber
dar etmelidir. 

İl kNJunn, işlerin yUrüyfü•ünü 
hoımak ls;in deilJ, tanılın isin çıka· 
lllııu§tJr. 

BOZöYOK KöYLERINDE 
TELEFON 

Bor.ôyUk (TAN) - 1{6y1Ulerimi· 
ıin azmi, kaymakam Emin Ço~un 
Ue jandarma kumandanı Ziya Umu
~un gayretlerilc kazamwn her köyU
"' telefon yaoılmıstır. 

~ Güzel Yalova Cennetinde ! Sıvasta Mektep 

Sergileri 
l 

i 

şaretler yaparak memleketinde 

kullandnn bir eğeri tarif ctmtyc ~ 
çalışmaktadır. 

Ayni masada, abani sarrklı ba· 
basının yanında dokuz yaş'!ş.rında 

bir oğlan uyuklarken ıuzun yüzfü, 

kamçı Kuyruklu bir Kahire kedisi 
çorapsız insan ayaklarının yarıın(!a 
belirerek erkek entarilerinin arka- ~ 

sında aradlğı bir ekmek parçası- ~ 
nı yahut tüneyeceği yeri bulmak· ~ 
tadır. ~ 

Radyodn, Muhammed • El • Mllk ~ 

rabi, blr kere tutturmUf olduğu ~ 

"ya leyi,, 1, kahve kapanıncıya ka
dar devam ettirmek kararında i

miş gibi fasılasız haykırmakta ve 
eski ç~mın gözlerinden zaman 
zaman "Allah!,, lar yUkselmekte-

dir. 

B ir aralrk, siyah bezlerine bii 
rünmu, genQ bir kaduı, elin 

de birtakım klğıtlar, masalara sa.. 
kuluyor. 

Kahirede en çok ıatılan kar • 
puz çekirdeği ve piyanko biletidir. 

Her hayır cemiyeti, yılda hiç ol -

mazsa iki defa bir piyanko tertip 

~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

! 
~ 
~ 

Y üz binlerce lira sar:fe~ik, 
fakat \';ılovayı hakika. 

ten herkesin, hatta bir yabancı-

nın sevebilr..ceği l.Jir sn 5ehri ha
line getirdik, Simdi yapılmalda 
olan yeni otel de bitince l"alo\'a 

kapJır.alan, giiıııel 111anzarası, sü. 

kunu, temizliği ,.e zevkli bahçe

lorlle herkesi kendisine çekecek 

liadnr sevimli bir yer olacak. 

Geçen hafta l.ıirkaç arkadaş, 

hafta sonunu geçirmek iizere Ya 

lo\'aya gittik. Büyük Otele in. 

dik. Mi o.firler arasın<la birkaç 

~·abancı, bir çok füccar \ 'C zen. 

gln aileler \'nr<lı. Me'' im ) eni 
başladığı Jıalde, otel dolmuştu. 

Döniiste l'alovaya ilk gelen 

bir Alman mühendisi ile buluş. 
tuk : 

- Yalo\'a, dedi, Avrupa ftU 

ıehirlerile rahat rahat rekabet 
edebilir. Bu kadar güzelliği nef
$lnde toplıyan su ~ehrl azdır. 
Fakat.-,. 

Fakat de~ince hepimiz dikkat 
kesildik. 

- Fakat, diye devam etti, 
buraya gelmek istiycnlerfn ihti· 

Can Sıkan 
Puriizler 

y~Jan \'e menfaatleri gözönll• 
ne alınmıımı . Biz cumartesi ak 

. amı gelip, pa1.arte 1 sa,hahı 

dönmek üzere yola s•khk. \'a • 

pur lstanbuldan 6,30 da kalktı. 

Bura~·a ancak aat ona doğru 
vardik. ''apurda yiyecek yok. 

l'aJovnya ,·ardığımız ı.aman ise 

artıl< yemek ıamanı geçmi tL 

nır ~ok kimseler npurda lstıın
buldan getirdikleri çıkınları a

~ıp yemek Uıtlya~larını ~·olda te
min ettller. Biz aç kaldık. 

Otejde ~4 saat yatak, yemek 

\'e ir;mek 850 - 400 knrqş. Tür
kiye fiyatlanna göre pahalı de
ğil. Pazartesi sabahı hesabımızı 
istedik. Bize iki günlük panti• 

~·on çıkardılar. Halbuki biz yaJ. 

nrı 24 sant pansiyon kaldık. 

F'azJa olarak yalnız bir ge<'e o
telde yattık. lklncl gec.e için pan 

~ 
siyon aramıya haklan yoktu. ~ 

Yatak paruını \'ermek lst~ik. ~ 

Kabul etmediler. Böyle emir al- ~ 

dıklannı söylediler. Bu suretle ~ 
bize beş liraya mal olrnuı lazım ~ 
İclen bu ziyaret on liraya mal ' 

oldu. Bunu da anlamadık. ~ 
Otelde oda gösterdiler. Kapıyı ~ 

açtık. Elektrik düğmesini ~.evir· ~ 

dik, lamba yanmadı. Elektriğin 
bozuk olduğunu zannederek gar 

son ~ğırdık. 

~ : 
- GP.Ce )'atan, yatak yanın- ~ 

daki düğme ile lambayı söndür- ~ 

müş olacak, df'di. FilhaJdka ya- ~ 

tak yanındald düğmeye basrnC'.a ~ 
Jimba yandı. Bu kadar basit bir : 

eyi ihmal etmeleri hoşumuza ~ 

gitmedi. ~ 

Sıvas (TAN) - Şehrimiz çevresin -
deki ilkokulların başlıca sınıfları. • 
ders sonu mUnasebetile kendi kö3elo. 
rinde birer sergi açmışlardır. Talebe. 
nin nakış, ellşi, toprak icıi gibi eser- l· 

!erini gösteren bu sergiler birçok Sı· a 
va.alılar tarafından gezilmiş ve kil· ;. 
çüklerin eserleri takdir olunmu tur. le 

o 
i-

Sıvas Valisi 

T eftiıler Yapıyor 
ti-

Sivas, (TAN) - Vali Nazmi To- 05 
ker, yanında kültür direktörü Ce • 
mak GUltekin ve jandarma kuman .. a. 
danı Abdurrahman Yaman olduğu 22 
olduğu halde Hafik, Zara, Suşehri, rt· 
l{avllhisar ilçelerini teftiş ederek bu k· 
raya dönmüştür. Vali seyahati esna 
smda halkın dertlerini dinlemiş, on ır. 
larla hasbühalde bulunmuş, talebe i· 1s 
le de çok yakından alakadar olup ko (U 

~ nutmuttur. Valimiz, bu hafta da l 
~ Kangal ve Divrik ilçelerini teftiş ~ cğı 

Yoksa yemekler mUke..'lllllel, -müzik f e\·kalide, temizliğe dl -
yecek yok. Fakat neden bu za. 
birde küçük görünen, fakat bir 

yolcuyu \'e rahat etmek ttzere 
gelen bir mı.a.firi ılni.rJendlren 
bu ulak tef ek kusurlara ıöz 

yumuluyor, bunu anlamadım?,, 
Biz de 10ruyoruz, neden 'l 

~ de<ıektir. 

~ 
~ 

~ 
Antepte Verıi Tahsilatı 

'"'"'~'"-~"-i"IL~ ~) 

GuiAAtep (TAN> - Vılaye m ' 
yesinde vergi tdısilatl bu aene . 
gitmiştir. Kazanç vergisi tahsili 
yUzde doksan, sayım vergisi tahsil • .-. 
tI yUıde doksan dokuz nisbetinde ol 
mu,tur. Bu neticf'lden defterdar Na· 
mık takdir Anilmiı;fir 
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( SPOR ) 1 .. nç gilrılilk hikaye I 

·spor Seyahatinde idarecilik 
Nimet midir, Külfet mi ? 

Spor Kurumundan Para 1 

Tazminatı İstiyenler Var 
(Yazan: Eıref Şefik) 

Bu it adamına göre değif ir. Bazıları için ıpor seyahatleri bir 
nimettir. Bir kıaım idareciler de bunu külfet sayarlar. Bizdeki se
yahat idareciliğinin birçokları için nimetlerin nimeti telakki edil
diğini sanıyorum. Çünkü, umumi itirazlara, gözönündeki mağlu
biyet ihtimalJerine rağmen, binbir dereden ıu getirip pasaportla
rını çıkartanle.rı çok görmütümdür. 

Garip değil mi, telaşlanan, seyaha ,
tin faziletlerinden ve lüzlPtlundan 
bahsedenlerin haylisi o seyahatlerde 
epey lüzumsuz olan kimselerdir. 

' ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Galatasaray 

Muhacimlerine 

Açık Mektup 
~ Evvela şq ~ık mektubu
~ mu neden gazeteye geçirdiği· 
~ mi siilere anlatayım: Çünkü 
~ bu satırlan okurken ihtimal 
~ içinizden: 
~ "}Jşref Şefik maksadını biz
~ lere doğrudan doğruya neden 

! söylemedi de gazeteye yaza -
rak teşhir etti,. dersiniz. 

~
. Yarın Gençlerbirllği ile ma
çınız ar. Bilirsiniz ki, olduk-
ça. müsavi takımlar ara.~m • 

A 
~~ Spor seyahatlerine tahsisatla git

mediğimden, o suretle hudut dışına 
~kınanın henUz keyfine varamadım. 
Amma, gelenlerin ağızlarından, giden 
lerin gözlerinden sezdiğim ueylere gö 
re, cebinden sarf etmiyerek şimendi • I 
f erlerde, vapurlarda. kurulmanın her- ı 
halde zevkli tarafları mebzul olacak. 1 

' daki rarpışmalarm. neticeleri ~ 
~ ni enelden katiyyetle kestir-
~ rnek mümkün değildir. Sizinle 
~ bu ara konoşmıya gelsem, ar· 
, kadaşlannmn çalışttklan bir 
~ gazetede yine te.shir olunma· 
~ ruza sebep olurum düşüncesile 

BICAKLAR 
Hele bir de götürdüğünüz kafile ı 

bir iki muvaffakıyet elde ederse, san 
ki sizin maharet ve dirayetiniz ese - I 
ri gibi koltuk oişirmek te seyahat 
kaymağı üstüne, bal sıvamak gibi 
birşey olur ... 

Biz böyle bir yola düzülmüşük, on-
dan artık ayrılamayız. Seyahat lüzu
munu göstereceğiz, muvaffakıyet ih
timallerini sayacağız, kabil olabildi. 
ği kadar tahsisat kopararak: "Ver e
lini Avrupa diyarları" diyip yollara 

çıkacağız. 
Spor seyahatlerine karşı durmak 

kabil olamıyacağma artık aklım kes 
tiği için mücadeleyi epeydir kesmiş
tim. Yalnız bu sefer bütün tahammü 
lümü de yıkan bazı haberler aldım. 
Yine dayanamayıp yazıyorum: 

Dünya birinclllkterinde 'kurtulan Al
man teniscilerindoo biri İs\'eç Kralile 

bir m~tan 90nra 
Hani bir cins seyahatlerimiz var-

dır. Olimpiyat ve saire gibi lüzumlu Dünya Ten. 5 
addolunmıyan tertipten seyahatler ... 
Onların hazırlanması bin bir müna. Birincilini 
kaşayı mucip olur. Gazeteler lüzum- ":» 

1 
uUnya tenis birinciliğim tayın e -

euzluguw nu yazarlar. Mütehassıs ar 
h 

den Davis kupası maçlarının Avru-
mahzurlannı sayarlar. Fakat seya a 

k d
. pa kıtası son tasfiyesini Almanlarla 

te çıkmağı tasarlıyan idareci aya 1 Çekler . oynıyacaklar. 
rer ve gıder. . . k Çekler Avrupa kıtası tasfiyesinde 

· 'k. ·d ecmın a lşte böyle sırf bır ı ı ı ar . . Fransızları yenmek muvaffakıyetini 
lma esmiş seyahatler i~, 0 gezınti- I gösterdikten sonra Yugoslavları da 
yi tertip eden ve aleyhinde yazanları hakladılar. Bu hafta içinde Almanlar 
bozgunculukla ittibı.m edenlerden ba la karşılaşacaklar. 
llları yolculuk masrafların.da? gayrı Avrupa. mütehassısları Çeklerin 
bir de A vrupa.nı~ herhangı bır kıta- Almanları da yeneceklerini söylüyor-
8InI dolaştıkla:ı ıçin S~ ~urumun larsa da geçen gün Londraya gelen 
,tan tazminat ıstemekte ımı§ler... Amerikan takımının idarecisi aksini 

Insanı çileden çıkaracak gibi olan düşünmektedir. Ve Amedkalhlar Al-
~u haberin asılBJZ olmasına dua etti- manlardan çok çekiniyorlar. 
·fim şu sıralarda bizim eskiden yap
tığımız Karadeniz seferleri aklıma 

geldi. 
Bir zamanlar Karadeniz postaları 

Lrasmda milthiş bir rekabet başlamış 
:ı. Bilet fiatlarmı kıran kırana gidi-
1ordu. 

Sonunda bir vapurcu diğerlerinin 
f}A.lımı kesecek bir çare ':.lulmuştu. 
{olculara Uçer kıye ekmek veriyor
lu. Fakat ekmekleri kendi arzusile 
'elip bilet alanlara teklif etmek lil· 
umunu hissetmiyorlardı. 

Bu ne biçim zihniyettir ki, Kara. 
eniz güverte seyyahlarının bile ce -
aret edemediltlert somun tazminatl-
ı Spor Kurumundan istetiyor. 

Maamafih biraz daha derin dUşü
erek buna da te§ekkür etmeliyiz. 

Maamafih biraz daha derin düşü -
erek buna da teşekkür etmeliyiz. 
Spor Kurumunun emretmediği bir 
~yahat kafilesinde bulunduğu için 
mıinat istiyecek kadar hi.diselerl
U"pık görenlerin gittikleri federas • 

. >nlardan tazminat istemediklerine 
· ıkredelim. 
1 Öyle ya, kendi hazn1ladığı bir seya
. ıtten dolayı kurumdan zarar ve 
• yan talep eden bir insan gittiği yer 
rin federasyonlarına da şu düşünce 
, müracaat edebilirdi: 
- Bizleri çağırdınız. Bütün mtl -
ana.ata rağmen hatırınw krrma • 
m kalıktım geldim. Huzumun ve di 
yetimin tazminatı da elbet siıler 

e rmelisiniz.. 
b Öyle zihinlere ecnebi federasyon
d -dan ıevvel bizim Spor Kurumuna 
' lracaat fikrini estiren r11ıglra yi
• var olsun diyelim ... 

MiLLİ KÜME 

MAÇLARI 
Futbol Federasyonu reisliğinden 1s 

tanbul Ajanlığına yapılan bir tebliğ
de Ankaralıların bugün Güneşle ya
pacaktan maçın saat beş buçukta, 
yarın da Galatasarayla yapacakları 

milsa:bakanm saat Uç buçukta. olma
sı bildirilmiştir. 

Bu Haftaki Milli 
Küme Maçları 

T. S. K. İstanbul Bölgesi Futbol A. 
janl.ığmdao: 

1 - 19-6-1937 Cumartesi günü 
Taksim Stadında yapılacak l\lilli Kü· 
me maçı: 

Güneş-Gen!:lerbirliği saat 17. Yan 
hakemleri Feridun Kılıç ve Tarık. 

2 - 20-6-1937 Pazar günü yapı. 
lacak Milli Küme maçı: Taksim Sta. 
dı. 

Galatasaray - Gençlerblrliği !Wlt 
15,SO. Yan hakemleri Muammer ve 
Tahsin ÖZSöı. 

Nasuhi Baydar 
istifa Etti 

Futbol federasyonu ikinci reisi Na
suhi Baydar federasyondaki işinden 
istifa etmiş ve istifası federasyon re
isliğince kabul edilerek kendisine bil
dirilmiştir. 
Maliım ~lduğu Uzere Nasuhi Baydar, 
Hamdi Eminin futbol reisliğinden çe-

meramımı böyle uzaktan an
~ )atmayı haysiyetleriniz namı
~ na lüzumlu n ihtiyatlı bul • 
~ dum. 
~ İhtimal gözünüze ili~memlş
~ tir: Dünlrii akşam gazetele • 
~ rinden birinin ilk sayfasında 
' bir karikatür ve karikattiriin 
) yanında da. bir teşhirname 

~ çıktı. O karikatürde; elleriniz-i 
~ deki bira kadehlerinin köpük-
~ leri fışkırmış, sizleri profesyo-
~ nelce kandırıp sabahlara ka- ~ 
~ dar içkiye n eğlenceye teş - i 
~ vik eden rakip klübün idare-
- cisini arka•n dönük olarak o-
~ turmuş görülüyor. ~ 
~ Teşhimarnede de, Ankara- t 
~ gücüne mağlôp olduğunuz ~ 

ınn,s-tıuı cVTcl1 rahip lılUbU- ' 

- idarecisir.in profesyonel tu • 
~ za.klarma. aldanmış slibekli 
~ sabiler vaziyetine düşmüş o
~ larak gösteriliyorsunuz. 

O resmin ve o yazının o ga
~ zetede çıkmasına sebep olan 
~ akşam yemeğini elbet hatırlar-~ 

smız. Hani şu insanca topla-
~ nıp, centilmen sporcular gibi 
~ Novotnide karşımda yemek ye 
~ miştiniz. İşte maçtan iki gün ~ 
, evvel orada adam başına iç-
~ tiğfnlz üçer dörder kadeh bi- ~ 
~ ra~, lcırk küsura. çıkararak ".' 
' rakip klüp idarecl4'inin pro • ~ 
) fesyooelce hilesine dü~ecek ka ~ 
~ dar gaflet , .e iradesizlik için- ~ 
; de bulunduğunuz ilan olunu- ~ 
; yor. 

Dün ~kadaşlanmzm çalış -
tığı bir gazetede hakkınızda 
çıkan resmi ve yazılan gö • 
rünce, stadyom tribünlerinde 
bohçacı ağzlle sizlere dair ya
),lan yalan ve çirkin dedlko-i 
dulann ne kadar genişlediği· 
ni anladım. Siz de ba.C)tnlD ö
nünüze eğip derin derin bir 
düş\intin. Ne yapıp yapıp ya.- ~ 
nnki maçı kazanmıya ha.km. 

A~<si takdirde, yine sizin l
~ln kaydi terkin olunacak bir 
s.rkada.51 kurban vermek ve 
daha katmerli teşhir olunmı
,·a dayanmak icap edecektir. 
• Ne yapalım, taraftarlannızm 

; belki fazla sevgileri sizin fut
~ bolculuk tallhinizin böyle ka.-
t dersiz bir çığırda açıımasoıa 
~ sebf'P oluyor. 

çocuğunu yalnız &sabile se-
vE'n bir anamn evladını kuca
ğında sıkmaktan bo~du~un 
hikayesini Yunan mitoloJlsin-
den okumuşsunuzdur. 

Si7.e karşı kabaran sevgi
nin bir gün haysiyetinizi bo· 
ğtı.cağmdan korktu~mdandır 
ki, kendim gelemedim, bu mek 
tubn yazdım. 

Aman, ne yaptp yaptp bu -
~inkU nw;ı kazalllllIY& ba

kmJZ, zira! •• 
Efrel Şelik 

B ir insanın mahiyetini tayin 
edecek en esaslı vasıtalar

dan birisi, pazar gezintileridir. 
Mişka Kokuşkin pazar gezinti -

sine akşamın tam saat altısında. 
- Çioti Prut bulvarından • başla -
dı. Evvela Mosselprom'un jiye -
cek mağazalarından birine uğra
dı. Bir iki şişe bira içti. Bu hare
ket derhal tesirini gösterdi. Miş
ka'nın hayata olan görüşleri de
ğişti. Mişka buradan çıktıktan son 
ra kapının önünde kabak çekir -
deği satan bir kadından iki fin
can kabak çekirdeği satın aldı. Ge. 
ne yoluna devam etti. Yolda ona 
bir ÇİDl""Pne karısı musallat oldu: 

- Uzun ~oylu, güzel gözlü, gü
zel ka~tı delikanlım! Elini ver de 
falına bakayım. Sana her şeyi söy 
liyeyim: Kimi sev<jigini, kimi sev
mnrıı;;: .. ; : O"'ı:dıırın '1ii~msınnu R"· 
na haber vereyim. Haydi deliıkan
hm dü.şünme: Falına bakarsam 
sevineceksin, bakmazsam kederle
neceksin !. 

Mişka: 

- Teyzeciğim, dedi, bunlar ba
tıl itikatlar.. Ben böyle şeylere 
inanmam. Amma sana. acıdığım i
çin on kapik veriyorum. Hatırın 
kalmasın diye de falını dinliyece

yim .. 

Ç tngene kaı:sı. o.n kapiği kir 
li entarisı ıçıne sakladı. 

Kirli dişlerini göstererek: 

- GUzcl delikanlım, dedi, çok 
yakında birisile karşılru,acaksm !. 

Bu karşılaşmadan sonra kalbinde 
bir ağrı başlıyacak.. Delikanlım, 
yolunun üstünde yaşlı bir adam 
var .O senin işini bozmak istiyor. 
Fakat benim parlak delikanlım, 
sen, hiçbir şeyden korkma! .. Yal
nız bıçaktan kork. Sen biçaktan 
çok büyük fenalık göreceksin!. 

Delikanlım, dostlarından kork
ma, düşmanlarından kork. Yeşil 
~ir papağan san:ı büyük bir saa -
det getirecek .. Haydi delikanlım, 
yolun gibi bahtın da açık olsun. 

Çingene karısı boş kamını 'sağa 
sola sallıyarak, çıplak ayaklarnÜ 
toprağın üstünde sürüyerek ora • 
dan uzMı:la.ştı. 
Mişka: 

- Amma da atıyor ha! .. Diye 

düşündü ve yoluna devam etti. 
Mişka, hem bulvarda geziniyor 

hem de dünyanın bütün zevkleri
ni yudum yudum tatmıya çalışı -
yordu: 

E vvela "hassas terazt,, de 
tartıldı. Tam 75 kilo gel -

di. Biraz daha yürüdü. Sol taraf 
ta bir insan kalabalığı gördü: 

kilmesi ve yerine Sedat Rızanın se 
çilmesi üzerine federasyona ikinci re 
is olmuştu. 

Halk birikmiş "Amerikan usulü 
kuvvet tecrübesi,, yapıyorlardı. 

O da kalabalığa yanaştı. Beş ka,.. 
pik vererek o da kuvvet terazisi
ne bir yumruk indirdi. İbre "kuv 

vetli erkek,, noktasına kadar yük
seldi. Mişka biraz daha gezindi. 
Sinir kuvvetini ölçen elektrik ba
taryalarına bir göz attı. Onu da 
tecrübe etmiye karar verdi: Sinir 

Yazan: 

Valentin Katayef 

Çeviren: 

B. Tok 

!erinin de kuvvetli olduğunu bittec 
rübe öğrendi. 

Nihayet seyyar ~ir fotoğraf çının 
önüne geldi. Ağaca asılı olan ve 
Kremlin sarayını gösteren bir de 
korasyonun önünde durdu. Altına 
bir sandalye çekti. Ayak a.yak üs 
tüne attı. O vaziyette resmini al
dırdı. On dakika sonra eline ıslak 
bir resim verdiler Mi.,.c:Ha memnu
niyetle resme baktı: Kasketi bir 
vana kavnmıtı. Gömlefrinin vAksu::r 
yan açıktı. Boyun bağısı bir yum 
ruk kadar kocamandı. Bakışları 

süzgündü. Resim çok hoşuna git 
ti. Bunun kendi resmi olduğuna 

adeta inanmak istemedi. Kendi 
kendine: 

- Enfes bir resim diye dUşUn-
dil. 

Pazar gününü iyice geçirmiş ol-

Moskova nehrinde bir sandal ge
zintisi yapmak ta lA.zımdı. Aklın-
dan bunları ge<;irerek biraz daha 
yürüdü. Sağda, bir kapının önün -
de bir insan kalabalığı gördü. Bü
tün eğlencelerden tam manasile 

istifade etmiş olmak için buraya 
da yanaştı. Burası ~ir nişan yeri 
idi. İçeriden madeni bir takım gü
rültüler, insan kahkahaları geli
yordu. Dışarı çıkmıya çalışan bir 
delikanlıya yaklaştı ve sordu: 

- İçeride ne var?. Niye öyle 
gülüyorlar.? 

- İçeride çember atıyorlar .. 

Çemberi geçiren bir semaver ka • 
zanıyor. 

Mi.şka, biriken insan kalabalığı
nın omuzlan üzerinden merakla 

içeriye baktı: İçerisi, yüzlerce mum 
luk elektrik limbalarile apaydın-
lıktı. Nişan salonunun arka duva
rı boydan boya bir kumaşla ör-
tülmüştü. !çerisi Anfitea.tr şek
linde idi. Önden arkaya doğru ha
fif bir meyil ile üç sıra bıçak di
zilmişti. Bıçakların arasında muh 
telif cinste hediyeler duruyordu. 
Birinci sırada, bisküvi, şekerleme 
kutuları, kolonyalar, sabunlar 
vardı. İkinci sırada tencereler, ü-
tüler, şapkalar duruyordu. üçün
cü sırada, adeta ta vana yakın bir 

- yerde insanı imrendiren bir sıra 
kıymetli eşya: Balalaykalar, kita
ralar, semaverler, gramofonlar sı 
ralanmıştı. 

Nişan yerinde ka~ul edilen u
sule göre madeni çemberi hangi 
biçağa geçirebilirsen o bıçağın ya 
nmda duran hediye senin oluyor
du. Halbuki çemberleri biçaklara 
geçirmek hemen hemen gayrika
bildi: Çünkü biçaklar rnütema -
diyen, bir yılan gibi, sağa sola kıv 
nlıyorlar, madeni çemberler ise 
en ufak bir temasla lastik top gi
bi zıJ1ıyorlardı. 

Mişta da dirseklerile kendine bir 
yol açarak nişan yerine girdi. or
tada, nişan yerile halkın arasın· 
da boydan boya bir tezgih vardı. 
Tezgilım arkasında gözlüklü, ya,. 
lıca ~ir adam duruyor, istiyenlere 
çember veriyordu. 40 çember 20 
kapikti. 

H eyecandan yüzü kıpkırmızı 
olmuş bir delikanlı, elin

deki son beş çemberi de arka ar
kaya fırlattı. Madeni çemberler 
delikanlının kaba parmaklan ar~ 
sından fırlıyor, acayip kevisler çi· 
zerek bıçaklara çarpıyor ve biçak 
ların altındaki torbalara düşüyor• 
lardı. Bıçaklar, yılan gibi sesler 
çık~ıyor, sağa sola kıvrılıyor, bil 
külüyor, uzun bir titremeden son 
ra eski hallerini alıyorlardı. Her • 
kes gülüyordu. Delikanlının yüzü 
kırmızı iken erguvanileşti: 

di, şimdiye kadar bir buçuk rub
le verdim. Hiç olmazsa bir kut\& 
şeker ala!:>ilseydim. Fakat ne ge• 
zer!. 

Yırtık pantalonlu bir çocuk sö-
ze karıştı: 

- Geçen hafta birisi burada on. 
rublelik çember attı. Fakat en so 
nunda güzel bir çizme kazandı. 

Bütün bu hareketleri dikkatle 
gözliyen Mişka duramadı: 

- Durun bakalım, dedi, bir d9 
ben ustalığımı deniyeyim .. 

Mi.şka tezgaha yaklaştı. Göz • 
lüklü adam ona da çember verdi. 

Mişka, kapının önünde duyduk• 
larını tekit ettirmek istedi: 

- Demek, dedi, aşağıdan birin. 
ci sırada.ki bıçaklardan birine g~ 
çirirsem bir kutu şeker alacağım. 
değil mi? 

Gözlüklü adam: 
(Arkası var) 

!Çiçeklerin mer· 
kezinden gelen 

yenisehhar 
güzellik 

Erimemf ş bir ~i~ek 
balmıı munun cazib 

tar~h~esi 
106 muhtelif çiçek ve nebat Uz~ 

rinde yapılan fenni tetkikat netice• 
sinde, pek ender bulunan bir çiçek 

merkezinin derinliklerinde tesadüf e

dilen erimemiş balmumunda cildi ye
nileştirme hassa ve kuvvetinin me\f• 
cudiyeti keşfedilmi§tir. Cire Aseptin• 
tabir edilen ve pratik bir formül ha• 
linde olan bu kıymetli ve yağlı ceV• 

heri satın alıp geceleri yatmazdaJI 
evvel kullandığınızda, siz uyurken cil 
dinizin sertleşmiş çirkin harici taba'" 
kasını eritir, buruşukluklarını ve si
yah benlerini giderir ve yeni beyal 
taze cildinizi pek çabuk meydana çı• 
karır. Yeni teniniz gibi güzel görün
mesi için kollarınızda ve omuzların~ 
da da kullanınız. 
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işte artık 
Moskovadayım .. 
Ve caddelerde 
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Herkes uçar gibi 
Koşuyor 
M oskovaya geliyoruz .. Şapkamı giydim. Çanta

larımı kapadım, hatta eldivenlerim bile elle
litnde. Vagonun koridorunda ayakta duruyorum. 
=~cerede Moskova banliyölerinin tek katlı tahta 
Öfklerini seyrediyorum. Bu köşkler Ortodoks kili-
~erinm mihraplarına, bu mihrapları süsliyen aziz
b resim çerçevelerine benziyor. Girintili, çıkmtI· 

adamlar, tahta parma.kOıklan ve ~cereleri
Jtbı etrafını süsliyen tahta tezyinatı hep, hep o Us
lfı.pta... KUçUk tahta parmaklıklarla bölünmüş bah
!:eler bu minimini köşkleri biribirinden ayırıyor. Bu
!'aaı Moakovanın sayfiyesi imiş. 

Etrafta BUlov ağaçlannm henüz tama.mile yeşil· 
lenınemiş olan çıplak dalları, beyaz gövdeleri ve çam 
lfaçlan var ... Moskovaya geliyoruz. !çimde sevince 
benziyen, fakat tecessüsle, merakla kanşık bir his 
\>ar. Bu hissimin terkibinde bir parça da endi§e bu
lunuyor. 

Avrupada birçok kere yalnız se
hhat ettim. Ve bildiğim iki ec
~bi lisanile ve türkçe ile peki.la 
heryerde kolaylıkla istediğimi an
latabildim. Baıkaruarda ev.veli. 
tUrkçe, sonra almanca ile, ve diğer 
. "'-vrupa memlexeUerinde de alman 

ta ve fransızca ile derdimi aruat. 
llıakta en ufak bir zahmet çekme
!rıiştim. Halbuki Sovyet vapuruna 
bindiğimdenberi rusça bilmiyen 
bir insanın burada meramını ifade 
edebilmesi için ingilizce bilmesinin 
liznngeldiğini anlıyorum. Burada 
konuıulan ecnebi lisanı ingilizce .. 

Ben ise ne rusça, ne de ingilizce 
bilirim. Yola çıktığımdanberi me
lela sütsüz kahve istediğimi lokan. 
ta vagonunda anlatmak için "ka
fe" dedikten sonra hizmet eden 
genç kızın siyah eteğini tutarak 
l'engini gösteriyor ve beyaz önlü
itınU işaret ederek "Niyet" diyo
tum. Bununla beyazı, yani sütü 
istemediğimi ve kahvenin siyah ol 
!rıasını istediğimi anlatmağa gay. 
ret ediyorum. 

Buraaa çayı pek açık renkte içi. 
).orlar. Ben ise koyu istediğimi an 

latmak için "çay" dedikten sonra 
kompartımanın samani renginde
ki döşemesini göstererek "Niyet" 
diyorum ve koyu renk bir tahtaya 
\'urup "Haraşo" diye ilive ediyo
tunı. Ancak derdimi böyle anlata
biliyorum. Gara çıkınca eğer ln. 
tourist tercümanı veya Voksun bir 
ınemuru yoksa ben ne yapacağım? 
~ol arkadaşını olan Türk Bayana 
endi,emi söylediğim zaman : "Ba· 
bam beni gelip pistasyondan ala
tak. Sizi yalnız bırakmayız Bizi o
tele götürlirilz.,. diye cevap veri
)or. 

T ren hiç beklemediğim bir 
dakikada üstü kapalı geniı 

bir istasyona girdi. Ve birdenbire 
4urdu: 

- Moekova! .• 

(Souyetler memleketinde 
~genç, ihtiyar bütün kadın-

! 
lar biT İfİn •alaibiJir ve 

~--~~,..,.,,_ ~791' 

"6-1'.1~ 

Kürk paltomu elime aldım. Ko
lumun altında yol çantam... Ha. 
mallar koridora girdi. Valizlerimi 
işaret: ettim, aldılar. Yol arkada
tmıı karşılamağa gelenler var. Ve 
o çok memnun .. Ben büyük bir ce
aaretle koridorda ilerledim. 

Ne olursa olsun, mademki Mos
kovaya geldik, tabii ineceğiz. Ma. 
demki Y.Ol arkadaşınım akrabalan 

.. ~, 
HL:.:..~-....=....:.-._ ~ 

da burada, elbette beni orada bı· 
rakınazlar. 

Vagonun kapısına geldim. Gar 
mahşer gibi kalabalık, sinema ma· 
kineleri hazırlanmış, mektep çocuk 
ları, izciler, saf saf olmuşlar .. Ben 
bu kalabalığın içerisinde acaba be 
nl kargılama.ya gelen bir kimse ~u 
labileoek miyim? Ben etrafrma Pi 
km, şaşkın bakınırken ortadaki 
kalabalıktan iki genç kadın sıyrıl· 
dı. Biri esmer, biri san§lll. lkisi de 
zevkle giyinml§ler, ikisi de gUzel .. 
Bana doğru geliyorlar. Evvela sa
rışın elini uzattı. Güzel bir fran· 
8IZCa ile : 

- Safa geldiniz Madam Suat 
Derviş, dedi. 

Diğer genç kadm onu takip ede· 
rek elini uzattı, ve gayet temiz ve 
pUrllzsUz bir türkçe ile : 

- Hoşgeldiniz Bayan Suat Der
vig, dedi. Sizi Voka namına selim-

lamaP geldik. Otomobil ham. Et 
yalarla aiz metgul olmaymu. Sa
voy otelde de oda.nıs sizi bekliyor. 

Genit bir nefea almıştım. Tam bu 
arada bir Bay yanmıa geldi. Bu, 
aefareethanemizin ki.tiplerinden, 
aefirimiz Bay Zekli Apaydının ar 
sualle bwaya kadar gelmif. Beni 

kargrlamak liltfunda bulunuyor 
Odesa konsolosumuz, bize orada 
büyük bir misafirperverlik göster· 
mekle kal~ml§, yalJl!Z bqıına se
yahat ~ttiğ:imi-ıdiifüne•k aefa~ 
mir.e Moskovaya geldiğimi telgraf 
la bildirmiş. Küçük bir tebaalarını 

' 
bile ihmal etmiyen sefirimiz de ba-
na Metropol otelinde bir oda. ham
latmış ve katiplerimizden birini o
tomobil ile buraya kadar yollamış, 

Voksa misafir olduğum için Sa
voy oteline gidiyorum. Ve Voks me 
muru olan bayanlara oraya kadar 
sefarethane otomobilile ve Bay ka
tibin ref aka.tinde gideceğimi söylü 
Yorum, Savoy'da buluşmak üzere 
onlardan ayrılırken tntourist'in ter 
cünıanından başka dört te gazete 
fotoğrafçısı yanrma geldi, resmimi 
aldılar. Ben istasyonda yainız kal
maktan beyhude korkmuşum. Yol 
arkadaşımla vedalaştık. Beni baba 
sına tanıttı, ve tekrar görüşmek 
Ur.ere ayrıldık. Bana, beni yalnız bı 
rakmıyacaklarmı vadettiler. Istas
yonda bu kesif kalabalığın niçin 
toplandığını sc • dum: "Profesör 
StolarskY. için" dediler. Beynelmi • 

Jel musiki müsabakasında birinci
liği kaza.nan çocuk sanatkirların 
profesörü Stolarsky için. 

En büyük ordu şefine, en kıy
metli devlet adamına yapılan bir 
karşılayış ve te§yi ediş töreni bir 
profesör, bir musiki profesörllne, 
küçük çocuklara musiki dersi ve -
ren mütevazi bir sanat adamına da 
yapılıyor. 

Sovyetler memleketinde sanatkl 
ra karıtı gösterilen bu alaka ve 
saygı benim çok hofuma gidiyor. 

G ardan çıktık. Geni ıbir oto
mobil içerisinde tehrin as

falt caddelerine doğru dağıldık. 
Nihayet Moskovadayım öyle mi? 

Sanki bugünden bqka bir gUn 
bu şehri göremiyecekmişim gibi bU 
yük bir merakla caddelere, caddele 
rln yanında yükselen binalara, cad 

2000 Akıl Hastası 

Arasında Röportaj 

Tımarhane 
1optaşı ile 
·Göçüp gitmiştir 
Mazhar O•manla 

B akıricöy ta.rafından ne za.. 
man geçsem yeşillikler a

rasında gizlenen bir mamure me
rakımı uyandırırdı. Burada birkaç 
sene içinde akıl ve sinir hastalık
ları için kurulan geniş yurtları 

görmek, bu nevi yurtlar etrafşnda 
hayalimizin daima kurduğu esrarlı 
çemberi yarmak arzusunu duyar
dım. 

Profesör Mazhar Osmanla ilk 
tesadüfte bu arzumu bildirdim. 
Bakırköy hastanesini ziyaret için 
bir gün kararlaştırdık. Tayin et· 
tiğimiz saatte buluştuk, yola çıktık. 

Yolda ben bir düzüye sualler soruyor
dum. Eskiden daima yüksek, kas.. 
vetli duvarlar arasında görmiye 
alıştığımız bu nevi yurtlan. şim
di yeşil ağaçlar arasında modern 
bir hastane halinde görmek, eski 
zihin itiyatlarına uygun gelmiyor. 
du. Müesseseyi görmeyi ~kleme
den sabırsızca suallerle merakla
nmı halle çalışıyordum. Suallerim 
den biri şu idi: 

- Ya azılı delileri bu yeşil ma-
mureniz içinde ne yapıyorsunuz? 

Usta.t derhal cevap verdi: 
- Azılı deliler bizde bulunmaz. 
- Ya nerede bulunur? 
- Onlan sizin gazete idareha-

nelerin<ie arayınız. 

Bir lıaMba iri. • 

H~pimizin, yahut bir kıs~~
mızın Mahar Osmanın go

zUne a.zılı deli diye görünmemiz 
çok ta tatlı bir şey değil... Ustat
taki bu görüşün sebebini aradım. 
Meğer bir delinin diğer bir deliyi 
öldürmesi vesilestie bazı ga.zeteleı: 
de çıkan tenkitlere çok kızını.ş. Be 
ni bu meselede hakem yaptı. İtiraf 
edeyim ki müesseseyi gezip gör -
dükten sonra Profesör Mazhar 
Osmanı gazetecilere kızmakta hak 
lı buldum. 
Eğer masa başında tenkitleri ya

zan gazeteler, Bakırköy ma.mure
Bfni gezip görselerdi hiç şüphe 
yok ki başka bir kanaate varır • 
lardı. Burada yüzlerce dönüm ara
zi ortasında. iki bin küsur nüfuslu 
bir kasaba var. Burası dört tara
fı yüksek duvarlarla kapalı bir 
tımarhane değil, geniş bir tedavi 
yeri.... Hastalardan bir kısmı a-
çık havada çalı.şıyor. Yüz bin kü
tüklük bağlara bunlar bakıyor. 
Civar yollan, kaldınmlan bunla. 
rm arasındaki ustalar yapıyor. 

"Hepsini höcerelere tıkmalı, açığa 
çıkarmamalı,, diyecek olıursa.k se-

de kenarlannı süsliyen nıağazala • 
ra baki' • rum. Burası Moskova .. 
öyle mi? 

Bu ışıklı şehre büyük bir kala
balığın caddelerden tam bir A vru
pa büyük şehri halkı teli.şile i.de
ta koşarak yürUdUğU, tramvayların, 
otobüslerin, biribirint> kovaladığı 
bu şehir Moskova mı 

Ben neden onu hiç ama hiç bir 
zaman böyle düşünmedim. Neden 
Moskova denildiği zaman ben dai
ma kubbeleri ve çan kulelerile sa
yısız kilise1er tahayyül ettim ve 
caddelerde kollan yenlerinin içine 
geçen iri sakallan göğUslerini ör
ten kalın çimıeli, kalın elbiseli as
tragan kalpaklı erkekler, bqlan 
şallarla örtUlU kadınlar göreceğim 
zannettim. Ağır ağır yl\rUyen a
yaklan sanki toprağın içine gömU
ltt gibi zahmetle adım atan ben 
ziyen moauif gölgeler ..• Ve a~ua 
çehreler .. 

H ayır ima saçlı, bqlan açık, 
kollarının altında evrak 

cüzdanı tafıyan bu genç ve ihtiyar 
kadmlann basit giyinmiş matrut 

Yazan: 

Ahmet Emin 

Yalman 

· ~ I 
Prl. Mazhar Omuın 

nede binlerce akıl ve sinir hastası
nı iyilettiren bir usulü, iırtisnat 
hadise ~ıkar vehmiyle feda etmek 
lazım .. 

Sonra fUl'Mdll ela kabul etmek 
l!zımdır ki eldeki dar vasrt:alaı.a 
iki binden fazla hastaya bakmak, im 
kansızlığı mümkün kılmak de -
mektir. ltalyada bu gi~i müesse. 
selerde altı hastaya bir bakıcı dü
şüyor diye şikayetler vardır. Ba.. 
kırköyünde elli hastaya bir bakıcı 
düşmektedir 

T opltlflnJan tonra.. 

Profesör Mazhar Osman, has 
tane arazisinin hududunda 

otomobili durdurdu. Bu hudutla 
binalar arasında yanın kilomet
re kadar yolu yl\rUyerek ve konu. 
şarak gittik. Profesör, uzaktan 
görünen ağaçlığı ve binalan gös
tererek dedi ki: 

-Burası, bir bimarhane veya ha
pisane değildir. Bizde bimarhane 
Toptqiyle beraber kapanmı.ştır. 
Gördüğünüz binalar, akıl ve sinir 
hastal*larma mah8U8 bir tedavi 
müessesesidir. Buraya bimarhane 
demek hasta.ıara lüzumsuz bir ha
karettir. Buradaki hastaların çoğu 
deli değildir. Tedavi edilecek i.n
zı akıl ve sinir hastalıkları var
dır. 

ve temiz yüzlü erkeklerin hiç biri
nin yüzü asık değil .. Herkes omuz 
lannı dik tutuyor. Belli ki caddele 
ri dolduran binlerce inaan içindeı 
vaktini boş geçiren yok .. Hepsi bir 
an evvel bir yere yetişmek için ko
şar gibi, uçar gibi gidiyorlar. 

Bana otele kadar refakat etmek 
l\itfunda bulunan zat geçtiğimiz 
yollar hakkında izahat veriyor. 
Fakat bugUn benim için bir sokağı 
diğerinden tefrik etmenin imki.nı 
yok. Ben şimdi yeni yeni görmiye 
ve gördüğünü anlamıya başlıyan 
bir çocuk gibiyim .. Henüz tef errU
at göremiyorum. Benim için Mos
kova şehri, büyük binalarile, sayı. 
BiZ dükkanlarile çok kalabalık bir 
eehir ... BUyUk ve medeni bir te
hir. SeyrUsef eri her medeni mem
lekette olduğu gibi kendikendine 
yanıp 8ÖDen yetil, aan, kırnm.ı fe
nerlerle idare ediliyor, bUtilıı me
deniyet merkezleri gibi sonsuz bir 
faaliyet içinde kaynıyan muazzam 
bir şehir ... Biıialan biribirinden a
yıran hU8U8iyetleri farkedemiyo • 
rum. 

Akıl hastasına kartı tefbt dar· 
mak ve bakım ve tedavi mtielae11e
leı1 kurmak hU8USonda Türk mllle. 
ti asırlarca evvel, dünyada yml YL 
Dl çığırlar açmışill'. Avrupa.da bir 
deliye, vücuduna şeytan giımlf bir 
mahUik gözüyle bakıldığı kafesler 
içinde vahşi hayvan gibi, halka t.et
hlr edildiği, r.avallı dellnln bakan& 
ve vah!fet gördttğll, halt& vtlead.,. 
da şeytan \'al' diye ParlAment.o ka· 
rariyle yakıldıp devirlerde bizim 
akıl hastalaruıa mahsus muntalam 
y.urtlanmız vardı. Eski vakıfname. 
leri t.etldk edersek Vsköda.rdald 
yurt için maydanoa varaımya ka. 
dar her lbtlyacnı dUtönWtlp ldkre
dlldlğlnl görtlrtlz. DeUlere ........ 
müe&Se8elerde hastalara tam bir 
§efka,t gösteriliyor, batti slnlrlerlnl 
silldllıetlendlrmek için musiki tecla 
vlsl yapdıyordo. 
Unutmıyalmı ki o malarda A•· 

rupa, yıkanma.k ve temldmmek • 
demek olduğunu bllmlyordo. Bbde 
lae umumi bir ihtiyaç diye adun ba-

Çolı acı 

P rofesör Mazhar Omzuuım 

bu sözleri üzerinde dur • 
mak, düşünmek liumdır. Çoğu • 
muz dünün Avrupasını tanımıyo
ruz ve Türk yw:dunun aaırlarca 

evvel sıhhi te,kil&t ve hayat sevi 
ye.t baknnmdaa kahir U.~ 
nü bilmiyoruz. 

Mazhar Osman, uirlarca evnl 
C>u kadar üstün mevkide bulunaa 
bir memlektin, Avrupa büyük~ 
hızla inkişaf ederken, akıl hasta.. 
lıklarına alika bakımından en a
şağı derecelere dilşmesini, A vru • 
panm modem müesseeeleri karfı• 
sına bir Topt&fl çıkarmasını çoil 
acı bulmuştur. Bu acılığı et.rafına 
duyurmak için bir idealist adam 
sıfatile otuz iki sene çallfm.ıfbl'· 

Sözünü işittirecek yerde om. 
versite kapılarını kapalı bulmUf • 
tur. Senelerce müddet; meslekleri
ne düşkün 15, 20 arkadat, kendi 
aralannda ldeta hususi bir 'Oni· 
versite muhiti kurmuılar ve linir 
hastalıklan hakkında olgunlqım

ya, ar&fbrmalar yapmıya ve aIA,. 
ka uyandırmıya çalışmışlardır. 

Ve Balnrlıöy •• 

Bu ıdeallst arkadqlar, -. 
terini CUmhuriyet dev• 

rinde, Sıhhiye Vekili Doktor Re. 
fiğe duyurmıya muvaffak olmq. 
lardır. Mazhar Osman diyor ki: 

- Bu fani dünyada bir adama 
karşı minnettarlık duymak 11.mn
sa ben de Doktor Refiğe minnet
tarım. Gördüğünüz bütün bu eeer 
onun eseridir. Onun devamlı all
kaııı ve yardımile vücut bulmUft 
ileri gitmiştir. 

Topta.şmı yıkmak ve bir akıl 
hastanesi kurmak kararlafmca 
yer aradık. Ben evveli. Dartlllce 
r.eyi istedim. Orasmı almak mUm 
kün olmadı. Sonra buraamı dl 
şündük. Harp zamanında slllhma 
askeri meşgul etmek mabadlle 
burada Re.tJadiye diye bir ıa,Ia ya 
pılnuştı. Harp zamanında Fran
sızlar burasını (Mak Mahon) kll
lası adı altında ifgal etmifler, S.. 
negalliler OOra.amı bir Pompel 
harabesine çevirmişlerdi. t,ıe bi
raz aonn. göreceğiniz mUeaıeee, 

bu harabe Ur.erine kunılmuftur. 
Profesör Mazhar Otmınm ver 

diği bu izahatla itin mukaddime-
f ulı kapa.nmiftı. Bakırköy akıl 
sinir bastanesile uzaktan uap 
tanışmIJtık. Şimdi mUeeaeeeyf ,.._ 
kından ve içinden görmek bll'lllill .. t 
bağlar, tarlalar ve ağaçbklar 
mnda.n, bin& ldlmeabıe dotru Der. 
ledik. 
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Cildin gıdası bulundu 

-c o 
3 
c 
m en 

FLİT taklidi mavilerle müz'lç pirelerin ' 
hakkından gelinemez • 

Her şey gi~i cild de büyük tekamül devresi geçirir. Her genç kız 'ff 
kadının kendisine mahsus parlak bir devri vardır. Bu zamanlarda cild gt· 
yet parla'k çok düzgün cazip bir hal alır. Cilde bütUn bu güzelliği veren 
cilc'I • ikinci tabakasında bulunan h öceyrelerin bünyeden aldıkları gıda 
ile uıuınkündür. BUnye bu gıdayı zamanla vermez olur. Cildde buruşuk .. 

luklar, lekeler ve buna mümasil arızalar görUlUr. Cild bütün güzelliğini 
kaybeder. Gaip olan kuvveti iade etmek ancak bünyenin höceyrelere ver· 

diği gxda ile mümkündür. -::s -
FLiT, bOtOn haşarat öldOrOcO mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmuştur Fİlt'in formolü hiçbir vakit taklit edil
memlstir. FLİT, kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen' ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri red~e.dlniz: Hakikt 
ve yegane Fnt aldığınıza emin olmak ıç~n: sıyah ku
şaklı ve asker resimli sarı tenekeye dıkkat ediniz. 

BUyUk kabiliyetli el'l'er bunun da çaresini bulmuşlardır. Yarım yağlı JJa 
san gece kremi, yağsız Hasan kar kremi, cildin ihtiyacı olan bu gıdanın 

tamamını ve özünü ihtiva eder. " c --m 
::s -::s -N 

Yarıklara ve köselere biraz FLİT TOZU 
serpiniz. Haşar~t derhal telı:f olur. 

Her Bay\ln gece yatarken yarım yağlı Hasan gece kremini ve gUndill· 

leri yağsız Hasan kar kremini, yüzlerine büyük bir itina ile sürerek cil • 

din güzelliğini kazanırlar. Buruşukluklar, lekeler tamamlle zail olur, ~u 

krcnıler artık her Bayanın tabii bir ihtiyacı haline girmiştir. Cildin güzel· 

liği bu krem1crle tcmaı.i' eder. Çünkü esas olan hÖl·r..yı-eh:.r. bu kremıer 

beslemP,ktedir. Cıldinizi bu kıeMl<>rcfon mRhrum etm::.;, ıoiz ~ıy:ıı Loyanlat· 

i fi~kyot~ ~İ·~ r 11 
=vıerinizi Yüksek Zevkinize Göre Süsfemelisiniz. 

Deniz Yolları 
!stanbul Uçüncü icra Memurluğun· A•••••••••••••••••••••••••' 

dan: Mahpus olup satılmasına karar 

verilen koltuk, kanapc gibi muhtelif 
1 

cins ev eşyası 26-6-937 cumartesi gü

nü saat 12 den 13 e kadar Bebek ya. Bunun fçln; 

E. 1. Du Po nt de rtem urs et Ck ~ OU PDNT N 
d e ttewbur gh, rt. Y . mamulat. ~J\BRJKOill 

CjOk za r i f •Hu ....... 

PERDELiKLERiNi ARAYINIZ· 
Ankara - Anafartalar caddesi Kınacı Ham altında Bekir Hamamcı 

mağazasında satılan perdeliklerle beraber Du Pont mamulatı sofra 
bezlerini de görmelisiniz. 

Du Pont Fabrikasının yaptığı mali ar çok dayanıklı ve tamamile yıka
nabilir. Benzerlerinden sakınınız ve markasını ısrarla isteyiniz. 

Du Pont mamulatı Istanbulda aş~~ıda yazılı mağazalarda satılıyor. 

Etablisman Orozdi-Bak İstanbul •ı Lazaro Franko Mahdumları 
Beyoğlu 

Yordan Ayanoğlu " Dilber Kardeşler MUessl'satı 
Hasan Alanya ,. 9 lstanbul ve 

ARŞfMID S Müessesesi Beyoğlu istiklal caddesi No. 30 

lstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığından : 
!stanbul üniversitesince Yabancı Dil bilgi. terini kuvvetlendirmek iste

yenlere mahsus iki buçuk aylık dil kursları tertip edilmiştir. Kurslarda 
Almanca, Fransızca, lngilizce, Rusca, Türkçe ve ltalyanca dilleri göste
rilecektir. 

Dersler Zeynep hanım konağında Edebiyat ve Fen FakUltcleri dersn.nc
lcrlnde Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri yapılacak ve 17-6-1937 
Pı:.rşcmhP günü ba.şlıyarak Ağustosun nihayetine kadar sürecektir. Her 
dil haftada 6 saat okutulacaktır. Fransızca, Almanca ve lngilizcedc başlı 
yanlara mahsus kurslardan başka ilerlemişler için kurlar da vardır. lş

t tirA.k etmek isteyenlerin 14-6-1937 - 21-6-1937 Pazartesi gününe kadar 
her gUn saat 10-12 arasında Zeynep hanım konağında ya'Jancı diller mek-
tebi kalemine müracaatları. (3455) 

İCjel ilbayhğınd an : 
Karaisalı kazasında malum altı ormanda kesilecek 6100 metre mikab 

gayri mam\ıl kerestenin imaliyesi ormanlar ayrı ayrı ihale edilmek üzere 

pazarlık sure~yle Hazi~anı~ yirm~ birinci pazartesi günü saat 15 de 
ıhalc olunacagından talıplerın temınat paralariyle birlikte gelmeleri ilan 
olunur. (3486) 

iŞLETMESi 
\centeleri: Karaköy Köprübaşı 

reı. 42362 - Sirkeci MilhUrdar 
._ zade Han. Tel. 22740-

1 rabzonpostaları 
Paza r, Salı Perşembe 12 de 

izmir sür'at 
postası 

Cumartesi 15 te 

Mersin postaları 
Sah, Perşembe 10 da kalkarlar 

"Sah postaları onbcş gUnde 

bir yapılır.,, 

Diğer postalar 
BARTL"'l 

tzM1T 

- Cumartesi, Çaı 
şanba 18 de 

- Pazar, Sah 
Perşembe 9,3u 
da 

MUDANYA - Cumartesi 14 
de diğer gün· 
ler 8,30 da Pa
zarları sabah 

postasından ba~ 

ka akşam 18 de 

BANDJRMA - e.,zartesl, Salı 

Çarş~ba, Per 
şen be. Cumarte· 
si 20 de 

'<ARABtOA - Salı, Cuma 19 
da 

AYVALIK - Salı, 19 da Cu-
ma 17 de. 

İ.MROZ - Paza,. 9 da 

rrabzon ve Mersin postalanna 
(alkış günleri yük alınmaz. 

(3517) 

l ııboyu 184 sayılı Afyon Saylavı Hay-

1 darın evi önünde satılacağı ilan olu· 
nur. (33487) 

Istanbul Dördüncü Icra Memurlu. 
ğundan: Mıstık'a 2650 lira mukabilin 

j de birinci derecede ipotekli olup para
ya çevrilmesine karar verilen ve ta-

l mamma 5440 lira kıymet takdir edi
len KadrköyUnde Osmanağa mahalle 

1

, sinde eski yazıcı oğlu yeni Osmanpa
şa sokağında eski 31 mükerrer yeni 

1

27 numara ile mUrakkam hane evsa-

1 fı aşağıda yazılıdır. 
1 
1 BODRUM KAT: Zemini kırmızı çi. 

ni olan bir oda ve taşlık ve kömürlük 
ve odunluk, bir hala, zemini çini ve 
maltız ocaklı bir mutbak. 1 

BiRINCl KAT: Bir sofa üzerinde 
iki oda zemini renkli çini termosifon· I 
lu hamam. 

1 

1 !KINCI KAT: Bir sofa üzerinde iki 1 
oda bir hala. 

1 UÇUNCU KAT: !kinci katın ayni· ı 
dir. 1 

ÇATI KATI: Oda olmayıp bir ay. I' 

dınlık penceresi vardır. 

1 
HUDBDU: Sağ arafı Adil validesi- • 
hane ve bahçesi solu Maryunka'nın 

arsası ar'lcası Raife hane ve bahçesi, 
cephesi tarikiam ile mahduttur. 

1 

SAHASI: Bina 62,50 ve bahçesi 26 
metre murabbaı olup mecmuu 88,50 
metre murabbaıdır. 

UMUMI EVSAFI: Binanın bodrum 
katı kfıgir diğerleri ahşap olup dahili 
ve harici kısımları kamilcn yağlı bo· 
yalı ve muntazamdır. Arka tarafta 
bahçe duvarla muhat elektrjk ve su 
tesisatı vardır. Birinci kattan itiba- l 

I ren cephede şehnişin vardır.. Işbu 
gayri menkulün tamamı açık arttır
maya vazedilmiştir. Arttırma peşin -

TÜRKİYE YAG VE MAMULAT! SANAYiİ LİMİTED SİRKETİ 

. Ş ~ ğıd a yazıh emti 3YI imal eder ve satar: 
Yemek yağl arı • Tuvalet sabunları 
Rafine zeytin )'&b'l 

Susam yağı 

Pamuk yağı 
ve diğer salata yağlan 

Sade yağ l arı 

KOKOZlN 
TURYAG 
1\IAUGARlN 

Bezir yağ ! arı 

TURAN banyo sabunu 
ROZMARl. FATMA.VERDA 
Gliserin 
ve llAçh sabunlan 

Tıraş sabunları 
Tıraş kremi 
Tıraıt sabunu 
Tın§ tozu - --
Diş macunu 
PERLODENT 

lstanbuı Gayrimübadil[e~ Komisyonundan 
' dir. Arttırmaya. iştirak edecek. m~~- I 

terilerin kıymetı. muh_ammenenın yu~ 
1 de yetmiş beş nısbetınde pey akçesı 

veya. milli bir bankanın teminat mek 

İngiliz kaynamış açık 

lngiliz ka~'llamış koyu 
Türk çift kaynamış 

Tuvalet esansları 

D. No. 

3128 

3823 

4166 

4253 

4688 

5459 

5972 

7027 

7144 

7236 

8545 

Semti ve mahallesi 

Bostancı Çatalçeşme 

Çengelköy 

Üsküdar İcadiye 

Tarabya 

ÜakUdar Umraniye 
karyesi 
Beşıktaş Ortaköy 

Yeşilköy Umraniye 

Kumkapı Nişancı 

Mehmet paşa 

Kadıköy E. Osman 
ağa Y. Zühtüpaşa 

Kasımpaça Hacı 

Hüsrev 

Kaeımpaş,a Sahaf 
Muslahlddin 

Ereniköy Kozyatağı 

Sokağı 

Çatalçeşme 

Yukan Kasım. 
paşa cad. 
Yazmacı 

Avadis 

E. Kömürcü 
Y. Şalcı 

Yalnız servide 

E. Katolik kilisesi 
Y. Gtıltekin 

E. Çekmece 
Y. Halkalı caddes 
Havuzlu 
bostan 

E. Bağdat cad. 
Y. ltrıdede 

lpci berhanesi 

E . Çe,me 
Y. Baruthane 

~akNo. 

E . 60-11-34 
Harita: 22 

E. ve 
Y. 16 

E. 17 
Y. 17-19 

E. ve 
Y. 5 

E. 64 

E. 42 
Y. 85 

E. 19 
Y. 39 

E. 1 Mü. 
Y. 9 

Ada: 745 
Parsel: 14 

E. 2-18 
Y. 112 

E,11 
Y. 43/ 1 

E. 8 Y. 
13-13/ 1 

Kokarprnar E. 10 
mevkii Y. 55-57 
Suadiye hatboyıu No. taj: 12 

Hisseye göre 1 tubunu hamil ~1mala_rı icap ed:r. Mü-
muhammen K. terakim vergı tenvırat, tanzıfat ve 

vakıf borçları borçluya aittir. Arttır. 

Cinsi ,.e hissesi 

Çamaşır sabunları 

Krem BARON1A 
Turyağı pmpuam 
Tuvalet yağı 

146,50 metre arsa 150 Açık ar- ma şartnamesi ilan tarihi tarihine 
tırm:ı tesadUf eden gUn dairede mahalli 

Ze~iin yağdan yapılmış, 

1\IARSİLYA, DEVE, HALEY, 
ARAB ve diğer cinsler 

Saç fiksatlfl 

Temizleme tozu 
205,20 metre arsa 

202 metre arsa 

Ahşap hanenin 
1/6 his. 
82665 metre tar:n. 
nın 1 6 his. 
Ahşap hane 

155.20 metre arsanın 
% his. 
Bahçeli ahşap hanenin 

210 

210 

210 

230 
440 

240 

~J. his. 250 

Bahçeli nhşap hanenin 
5 10 his. 390 
İçinde kotra ve evi 
olan 14698 metre 

bostanın 40,5 120 
hissenin tekrar 1/ 5 
his. 430 

.. 
•• 

,. 

il 

" 

" 

" 

" 

" 
İçinde hanesi olan 
7350 metre bostanın 
8411260 his. 250 " 
Münhedim dUk • 1350 Kapalı 
kanlar zarf 

mahsusuna talik edilecektir. Birinci 
arttırma 29-7-937 tarihine müsadif 

perşembe günU dairede saat 14 den 
16 ya kadar icra edilecek. Birinci art. 
tırmada bedel kıymeti muhammene-

1 • • b l 

TURSlL çamaşır tozu w E C E 

\Aerkezi idaresi: lsfanbul, Sirkeci Nur tfan No.3-14 

Fabrikası: T U R A N - lzmir 
nin yUzde yetmiş beşım u duğu tak· 

dirde Ustte bira.kılır. -~~si ta~dirde ı , ••••~•••••••••••••••••••••' 
~nartb~anınUa~u~~~kal·ı~---•••••••••••••••••••••-~ 
mak üzere arttırma 15 gUn daha tem ~

1 dit edilerek 13-8-937 tarihine müsa- Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü llinlan 
dif cuma gUnü saat 14 den 16 ya ka- :.----------~~!111••••••••••••• 
dar dairede yapılacak. lkinci arttır- Pangaltı Elmadağı Caddesi 7 No: lu ev 

ı ma neticesinde en çok arttıranın üs- Pangaltı Elmadağı Caddesi 25 No: lu ev 

1 
tUnde bırakılacaktır. 2004 numaralı Pangaltı Elma.dağı Caddesi 35 No: lu ev 
icra ve iflas kanununun 126 ıncı mad Pangaltı Elmadağı Caddesi 41 No: lu ev 
desine tevfikan hakları tapu sicilleri Pangaltı Elmadağı Caddesi 43 No: lu ev 
le sabit olmıyan ipotekli alacaklılar- Pangaltı Elmadağı Caddesi 45 No: lu ev 
la diğer alakadarnnın ve irtifak hak~ Yukarda yazılı akarların açık arttırma ve uzatmasında istekli zuhur 
kr sahiplerinin bu baklannı ve husu- etmediğinden pazarlığa bırakılmıştir. I steklilerin her gUn Beyoğlu Vakıf· 
ı:;ile faiz ve masarife dair olan iddia- lar Müdürlüğünde mülhaka kalemine gelmeleri. (3507) 

!arını ilan tarihinden itibaren 20 gUn -
zarfında evrakı mUsbitesile birlikte 
dairemize bildirme!eri lazımdır. Aksi 
takdirde haatları tapu sicillerile tesbit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşma. 
sından hariç kalırlar. Müterakim ver 
bi tenviriye ve tanzifiyeden ibaret o
lan belediye rUsumu ve vakıf icaresi 
bedeli müzayededen tenzil olunur. Da 
ha fazla malumat almak isteyenlerin 

Yukanda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satlfa çıkarılmıştır. İhaleleri 28-6-987 
du.en Pazartesi günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiladır. 

tarihine 935-2230 numaralı dosyada mevcut 
evrak ve mahallen haciz ve takdiri 

~·-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••' kıymet raporunu görüp anlıyacakla· 
n ilan olunur. C3349) 
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Ecnebilerden 
Tam verim 

Almadık 
(Başı 1 incide) 

bir surette çalışmayı bilmiyoruz. A
"etınna usullerine ait teşkilat ve 
tatbikatta ameli derslere ihtiyacımız 
~. Sonra muhitteki umumi şart
lırtn neticesi olarak çoğumuz her iş
~ §11 suali sorarız: 

- Neye yarar? 

Böyle bir sual ilim ruhunu ve 
bilgi tecessüsünü öldürecek 

bir sualdir. llim araştırmalarında 
~ye yarar?" diye düşUJımeden ve 
biç Yorulmadan aramak ve ideal a
tetlerüe yanıp tutuşmak lazımdır. 
Dinı ananeleri içinde büyÜmUş, en 

tt1kaek usullerle çalışmaya alışmış 
~arın hakiki bir Universite kur
-._k yolunda bize yol göstermeleri 
bir ihtiyaçtır. Universite ru -
lıuııu iyice kavnyan vatandaşların 
l:ı.ı ihtiyacı inkar edebileceklerine ih
tbnaı vermiyoruz. Şahsi düşünceler
le ecnebi profesörleri hakkında dedi 
1'6du yapanlar ve bilenlerle bilmiyen
ltr arasında yanlış fikirler yayanlar 
llıuversiteye büyük fenalık ediyor-
lar. 

ltlerimfai gördürmek için hariçten 
"-kine almayı nasıl tabii görüyor
lllk insan kıyafetindeki ihtisas maki
'elerini alıp kullanmayı da o kadar 
tabit saymalıyız. 

E cnebi profesörler hakkında so

rulacak sual şudur: 
, lyi eeçilm.işler midir ve kendilerin
"-1 ıiatifade ediliyor mu? 

Universite muhitinde dolaştığım 
illralarda ecnebi profesörlerin hemen 
bepeiyle tanı§tmı ve konu§tum. Kati. 
)etle tunu aöyliyebilirim ki profesör
lerin çoğu pek iyi seçilmiştir ve bun
l&rı latanbul Universitesinde topla
lbıt olmak, memleket için iyi bir ta
lOı eaeridir. Profesörlerden bir kısmı 
81Yaat tazyikler neticesinde muhitle
tbıden uzak düşmüş seçme insanlar
dır. 

Tarihin muhtelif devirlerinde bu gibi 
"9ne insanlara kapılarını açan millet 
ler daima istifade etmişlerdir. Fran· 
'-dan kaçan Huguenots'lar, lngiliz bil 
li Bana.tine can vermişlerdir. İngiltere 
~ dint tazyiklerinden kaçan kana
lt 88.hipleri, Amerikan demokrasisi
ilin temelini kurmuşlardır. Memleke
tbnizde de tanzimat hareketi, 1848 
.Alınan, Macar ve Leh ihtilallerinden 
~ seçme insanlardan pek çok is
tifade etmiştir. 
~almz verim sualine müsbet cevap 

~enıiyeceğiz. Ecnebi profesörlerin 
~ beş senelik mukavelelerle gel
bıiılerdir. Bunun üç senesi dolmuştur. 
fıu Uç sene içinde kendilerinden edi
leıı iatlfade çok azdır. 

Sebepleri birer birer araştıralım: 
Haniya Nasrettin Hocanın kendi 

lklını satılığa. çıkardığı, sonra beğe
'iı> kendisi satın aldığı hikayesi var
dıı-. 

Biz de: "lhtisasımız noksan!" diye 
'akit vakit ecnebi mütehassıslar ve 
~feeörler ~tiriyoruz. Fakat onlan 
~ getirdikten sonra yine ken
di aklımızı beğeniyoruz, kendi bildi
lbnizt okuyoruz ve onlan seyirci 
lbevkünde bulunduruyoruz. Universi. 

lede de bu umumi usul tatbik edilmiş 
tir. Yeni bir Universite muhiti yarat-

lb&k hususunda ecnebi profesörlere 
~k az fırsat verilmiştir. Çall§tllaları 

hnlıf kayıtlar altına alınmış, ara
dıkıan ve bekledikleri ilim muhitinin 
hıki§afına serbest imk!n verilmemiş
tir. Profesörlerden bir kısmı buna 
"ime natılgan çıkmışlar, türkçe öğ. 
!'enmi,ıer, bilhassa tecrübeye taalltik 
eden derslerde çok faydalı olabilmiş. 
ltrdir. Bir kısmı da vaziyetin fthat
ltılığmı acı acı duymuşlar, bizi ken. 

cliıerine uyduracak yerde kendileri 
bize uyarak güne gUn katmışlardır. 

Ecnebi profesörlerden bekledik
lerimiz iyi talebe yetigtirmek 

teA\ldi Herteyden evvel iyi doçent ve 
lllatan )'etigtirmekti. Halbuki üniver 
llte için milyonlar sarfettikten sonra 
'811 IU can alacak noktada. tasarru• 
fa. kalkışılmış, iş barem mUşkülltma 
4Uttıruımu., ve ecnebi profesörlerin 
etrafına ki.fi mikdarda doçent ve a-

llist.an. verilmemiştir. Verilenlere de 

Bir Harp Olursa 
-ı (Başı 1 incide) 

1 Musolininin muhtelif nutukları Çok Zengin 
Demir Madeni 

(Başı l lnclde) 
le keşfedilmiştir. Bu keşfin gerek ay 
ni mıntakada, gerek Türkiyenin di
ğer müsait dağlarında mümasil ta -
harrilerimize hatime vermek değil, 

bilakis bunları daha ziyade teşvik e
decek bir hadise teşkil ettiğini de iza 
ha lüzum görmem. 

Divriği sahasında tetkikatımız de
vam ediyor. Şimdi derinliklerini arı
yoruz, bu aramalar da müsbet netice 
verirse, yalnız bu madene istinaden 
bile Türkiye dµnyanın en zengin ve 
en kıymetli demir madenlerinden bi
rine maliktir, demek ka!>il olacaktır. 
Böyle bir vaziyet halinde, demir, 
çelik sanayii planımıza da büsbütün 
ba.,..-Ka bir ehemmiyet ve vüsat ver -
mek icap edeceği tabiidir.,, 

Hindistanda Yine 
Müslüman 

Mecusi KavCJası 
Londra. ıs (TAN) - Hindistanın 

Pencap eyaletinde Atnrita şehrinde 
müslümanlarla mecusiler arasında yi 
ne kargaşalıklar çıkmıştır. Gerginlik 
dolayısile şehirde bütün dükkanlar 
ve çarşılar kapalıdır. Her tarafta dev 
riye gezmekte ve kışlalarda asker, ha 
rekete hazır bir halde tutulmakta.dır. 
Resmi maka.mat, gerginliğin öldürü· 
len bir mecusinin cenaze alayına, mUs 
lümanlar tarafından sataşılmasından 
ileri gelmektedir. 

hariçte işler bulmuşlar, takip edilen 
gaye istikametinde çalışmak ve ye
tişmek imkaruanm da ihmale mec. 
bur kalmışlardır. 

Bugün "'profesörlerden tecrübe 18.
boratuarlarmda çalışmıyanlarm yap
tıktan başlıca iş, ders takrir etemek
tir. Bu dersi ecnebi bir lisanda söy
lüyorlar. Bir muavin veya mütercim 
cümle cümle tercüme ediyor. Tercü
me hususunda çok muvaffak olanlar 
vardır. Fakat ilmi bir meselede ku
laktan duyarak yapılan tercüme 
baza.n da noksan kalıyor ve maksa
dı anlatamıyor. Bundan başka evve. 
la ecnebi lisanda takrir, sonra tercü
me şeklindeki dersin verimi yarıya 
iniyor ve fasılasızca devam etm.iyen 
takrirleri alaka ile dinlemek mUın
kün olmuyor. 

B u yanlış usuı üç senedir devam 
edip gidiyor. Böylece dersini 

takrir eden, seminelerde ve labora
tuarlarda az, çok çalışan bir profesör 
tam verim vermiş addediliyor ve sa. 
bah iş başına erkenden de gelmişse 
kendisinden azami istifade edildiğine 
hükmolunuyor. 

Halbuki ecnebi profesörlerin hep· 
sinde memlekete azami derecede fay
dalı olmak için derin bir hasret var. 
dır. Bütün vakitlerini Universiteye 

vermiş devamlı bir yardımcı kadro
su içinde çalışamadıktan için bu has
retleri tatmin edilmemiş katıyor. 
Memlekette yeni yeni içtimai, iktısa· 

dt ve teknik çığırlar açılırken bütün 
bu Universite un.surlarından müte
hassıs sıfatile hudutsuz bir surette 
istifade edilebilirdi. Halbuki kendile

rini memleketimizin hayatı içine sok· 
mak ve elimizdeki kıymetli bir hazi-
neden geniş geniş verimler almak 
bir türlü mümkün olamamıştır. 

Gelen profesörlerin elbette hepsi 
bir Ayarda değildir. Aralannda kıy-

met farkları, hüsnUniyet farktan 
vardır. Belki haklarındaki dedikodu
lara kısmen layık olan bir, iki fena 
seçilmiş profesöre de tesadüf edilebi-
lir. Biz ecnebi profesörlerin ecnebi 
olmalarına itibar etmiyoruz. Bilgile
rine ve tecrübelerine kıymet veriyo
ruz. Bir zümre hakkındaki hüküm ek
seriyete göre verilir. Ecnebi profesör 
lerin çoğu, bilgi ve tecrübe sahibi, 
GQk kıymetli unsurlardır. 

Netice olarak IU?lU s<syliyeceğiz: 
~n Uç senede ecnebi profesörler
den tam verim alınmamıştır. Kabaha 
tin çoğu bizdedir. Daha fazla verim 

almak ve kıymetlileri bütün bütüne 
memlekete bağlamak için biç olmaz
sa öntlmüzdeki iki seneden istifade 
etmeliyiz. 

Türkleri vakit vakit incitmiş bulunu
yordu. Son zamanlarda iki Akdeniz 
devletinin münasebetlerinde dostluk 
eserleri görüldü. Fakat iki tarafın 
diplomatik münasebetlerdeki nezake
tine rağmen Italyan emperyalizminin 
uyandırdığı endişeler silinmiş değil. 

dir. 

Karabük 

Tiirkiyeye bir şilin bile borç ver
memiş olan lngiltere, Karabükte de
mir ve çelik sanayii kurmak üzere 
birdenbire yirmi beş milyon İngiliz 
liralık, yani 3 milyar franklık kredi 
açmıştır. (Pari - Soir burada Türk 
lirasile Ingiliz lirasını karıştırıyor). 
Kurulan sanayi, Türkiyenin milli teç
hizatına ve bilhassa silahlanmasına 

hizmet edecektir. 
Diğer taraftan Rusyanın da Boğaz. 

lara hakim olan devlete derin bir ala
kası vardır. Bugiln iki komşu mem
leket arasında kırılmış ve bozulmuş 
hiç birşey yoktur. Türkiye ile kuvvet
li Şark komşusu arasında münasebet 
ler iyi bir haldedir. 

Fakat F ranıa. •• 

Fransaya gelince; biz lstanbulda 
büyük bir manevi ve fikri nüfuza sa
hibiz. Türk rejimi demokrasiye doğru 
yol alan bir rejimdir. Bizim bu mev
kiimizi kaybetmemiz.e sebep olmadık. 
tan başka bunun aksine olarak dost
luğumuzun artması beklenirdi. Fakat 
Sancak işi, çok saha kaybetmemize 
sebep olmuştur. Iskenderuna gittiğim 
zaman bu davanın mA.nasmı anlataca
ğım. 

Bu iş, öyle bir memlekette dostça 
münasebetlerimizin bozulmasına yol 
açmıştır ki herkes Fransız dilini ko

nuşuyor ve Fransaya rakip olanlann 
burada hiç bir nüfuzu yoktur. Bizim 
kaybettiğimizi ltalya kazanıyor. 

Görülüyor ki Türkiye, geniş alaka. 

larla dolu sahaların muvazene mibve 
ridir. Bu memlekete sağdan, soldan 
nüfuz foruma ~lışanlar vardır. Fa. 
kat ırlilliyetperverlik sayesinde gözü 
tamamlle IMlllmıt olan bu memleket, 
ancak dstikliline ait endi§e!erin tesi
ri altında hareket ediyor, Akdeniz iş
leri için Türkiyenin ne kadar ehem· 
miyeti olduğunun bazılarınca anlaşıl. 
maması hayret edilecek bir şeydir ... 

/ 

- Benzin ucuzluyona sana ne! 
Ot.omobll §Oförii değilsin ki, daha 
ziyade kar.anmayı ümit edesin ... 

Demeyiniz. Benzinin ucuslaması
nın bütün şehirWerln, hatta köy. 
ltilerin sağlığı De çok aJibsı var
dır. Benzin ucuzladıkça, şimdiki o
tomobiller elbette daha 90k lşllye
cekler, otomobil işletmek karlı bir 
iş olunca memleketteki otomobille
rin sayısı da elbette artacaktır· 

Otomobllln lcadmdan beri her. 
yerde dikkat edilmiş, otomobiller 
çoğaldıkça kara sineklerin sayısı 

azalıyor. lşt.e bundan dolayı benzi. 
nln ucnzl&ID88ı, otomobillerin çoğal. 
ması lnsanıann sağlığına iyi tesir 
ediyor. 

Kara sinek, blllnbılz ki, bütün 
kötWiilderinden önce iDsaDJ ra.ha.t. 
sız eder. Hele yazı yazmıya mecbur 
olanla.r için kara sinek adeta bir 

feli.ketttr. Başmm etrafmda dön • 
dükçe, meşhur bir filozofun dediği 
gibi, lnsanm zlluıine gelen fikirleri 
öldtirür. 

Onun zaran yalnız böyle yazı yaz 
mıya, diŞünmlye mecbur olanlar ü
zerinde kalsaydı, belki, pek te bü
yük aayılmudı. Çünkü yazı yazan
lar, dtl§ünenler, kara sineklerin ço
ğaldddan ba meVllmde, çaJqman 
1ar blle, oıılanıı Çlkaracaklan ~t.en 

çabuk vugeçlleblllr-
llalbald kara llnelderln aran 

herkese, çabfmıya hiç mecbur ol• 
mıyaa bahtiyarlara bile dokunur. 
Burada ıbi faydasız yere merak • 
landırmamak lçln, kara ılneiln kaç 
türltt hutalık mikroplan nakletti
ğini sayacak deilllm- IA)nrz. sıcak· 

bas ca ktteüclik eoeuldannı· 

1 E K O N o M 1 1 
Yükselen 

r'VeDüşen 
; Tahviller 
' Dün borsaya gelen Paris telgrafla 
n Türk borcunu açılış 264 ve kapanış 
265 frank göstermiştir. Piyasada 
18,55 liradan açılan Türk borcu 18,60 
lirada kapanmıştır. Son günlerde diış 
miye başlıyan Aslan çimentosu 13,13 
liraya kadar inmiştir. Merkez Banka
sı hisseleri de 86,5 liraya düşmüştür. 

Buğday Fiyatları 

Bir Hafta içinde 30 
Para Kadar Düştü 

.~adolu tahvil ve hisselerinde bir 
az yükselme olmuştur. Tahviller 40,30 
mümessiller 44,15, hisseler 24,10 li
ra olmuştur. Ergani 95 Sivas Erzu
rum tahvilleri 96,5 liradır. Borsa mu 
ameleleri gevşek devam etmektedir. 
Osmanlı Bankası hisseleri 444, Elek· 
trik Şirketi 1170, Süveyş kanalı 
24480, Royai Doyç 5145, Fransız ran. 
tı 64,35, Yugoslavya rantı 214 frank 
olarak gelmiştir. Paris borsaemda 
frank ve Fransız tahvillerinin vaziye
ti sağlamlaşmaya başlamıştır. 

Dün tehrimize 22 vagon buğday, 2 vagon arpa, 3 vagon çavdar 
gelmif, fakat pek az bir kıamı aablmıttır. Yum\lf&k buğdaylar 4,25 
kunıttan çavdar niabetine göre 6,16 kul'Uf&, aert buğdaylar 
4,35 - 5,50 kul'Uf& kadar kıymet bulmUflur. Çavdar dört, arpa 
çuvallı olarak 3,30, mıaır 5 • 5,05 kuruttur. 
Kuşyemi Trakyanın 8,35, Tekirda-r--·-----------

Türk Malı 

Müşterileri 
Birçok ecnebi ticaret firmaları 

Türkofise müracaat ederek yaş ve ku 
ru rneyvalar, sanayide kullanılan ba. 
lıkyağı, Trabzon Y,ağı, kuyruk yağı, 
nebatt yağlar, nohut, keten, kenevir 
tohumlan, maden kömürü, Urfa ve 
Çavdar, biralık arpa satın almak iste 
diklerini bildirmişlerdir. Bu firmalar: 
Fransa, Isviçre, Yunanistan, Bulga
ristan ve ltalyadadır. 

ğın 9,08 kuruştan satılmıştır. Mer
sinden ihracat için yüklenmek üzere 
yeni mahsul arpalardan 250 ton sa
tılmıştır. Bu hafta bidayetindenberi 
buğday fiyatlarında 20-30 paraka • 
dar bir tenezzül olmuştur. Mevruda. 
tm fazlalığı ve yeni mahsuliln çık -
ması, piyasayı düşkünlüğe sevketmiş

tir. lzmir, Mersin mmtakalanndan ye 
ni mahsullerin satışı için birçok tek
lifler geldiğinden piyasanın bu hafta 
içinde daha düşmesi ihtimali vardII'. 
Karstan 300 ton kadar buğday piya
saya 5,35. 6 kuruş arasında teklife
dilmiş ise de alıcı çıkmamıştır. Bu 
mallara on beş gün evvel 6,15 kuruş 
fiyat verilmiş, fakat satıcılar fazla is 
tem işlerdi. 

7ürk borcu 
Kontenjanı 

A kontenjanından B kontenjanına 
nakledilecek yüzde 7 buçuk faizli 933 
Tü:rk Borcu tahvilleri hakkında yeni 
bir usul tatbikına karar verilmiştir. 

A. Kontenjanına~ ait olup B. kont.en 
Paris Borsasında janma nakli talep edilen tahviller, ye 

Paris borsasının dünkü kapanış fi- ni tahviller ile değiştirilecek yerde 
yattan: kısmen yeniden kuponlandırılacaktır. 

Londra 110,88; Nevyork 22,45,5; Bu kuponlandırma kısmi kupon vara
Berlin 900, Brüksel 379,12,5, Amster- kalan vasıtasile yapllacak ve bu va
dam ı~. 25, Roma 118,15; Lizbon rakalann kupoıilan, tediyatı B .kon 
100,75; Cenevre 514,75. 

MADENLER: tenjanmdan yapılmakta olan §imdiki 

KUI'§un: 21.8.9, bakır 60-62, kalay tahvillerin kuponlarının tamamen ay. 
246,2,6, altın 140,6,5, gümüş 19,15,16 ni olacaktır. Yeni kısmi kupon vara 
çinko 20. kalan 9 dan 20 ye kadar numaralı Uç 

zı tehdit eden mide ve barsak has
talıklannm, çocuğun içeceği süt ü
zerine konan sineklerle gelebllece • 
ğlnl unutmamalısnuz. 

Bunların hepsini bir tarafa bı
rakRlız. Kara sineğin tabiatı pisli
ği sever. En çok sevdiği yerler, çöp
lükler, gübreliklerdir. Yumu.rtala. 
nnı da hep oralarda bll'akır. Apart
manl&nmızda yaşıyaıı kara sinek
ler bile yumurtlıY&caklan vakit gi
derler, en kirll yerleri seçerler. 0-
ralardaa kanatlanna taktıktan her 
türlü kirleri gelirler, yataklammza, 
tabaklarımıza, )iyeceğimlz ve lçe-

eeğimlz şeylerin üzerine, batta yü
zUmilzlln üzerine bırakırlar. 

Kara sineğin cinsinin ilk çıktığı 
yer gübreliktir. Benzin ucuzlayıp 

ta, otomobiller çoğalmca binek ara

balan, yük arabalan, yük hayvan. 
lan azalıyor. Kara sinekleri besll -
yen, onlann nesllnl yetiştirmez gtib 
relikler de ortadan kalkıyor. 

Otomobillerin geçtikleri yollar ü
zerine az çok döktükleri yağb mad· 
deler de yollan, bizim bayağı kas-

dettiğimlz minada temlzlemiyorlar
aa da, her türlü sineklerin, böcek
lerin yumurtaıanm öldürmlye ya
nyorlar. 

Otomobillerin çoğaldığı memle
ketlerde yollann daha dllzgön ol • 
daklarou unutmamalıyız. Düzgün 
olan yollarda ile her türlü ılnek 
ymnartal&rma yuva olan yer yer 
gölçtiıkler ve çukurlar olmaL 
Onmı için, benzin ucuzladıkça, 

otomobiller çoğaldıkça İstanbul so
kaklannm da, bir gtin gelip te, düz. 
gUn olacapu, sinek yuV881 olan bo
mkhıklann kalmıyacağım ümit e
diyoruz. 

sıra kuponu havi olacaklardır. 
Tabı zaruretleri dolayısile, 9 numa

ralı kupondan evvel Uç kupon bUyük. 
lüğünde ve üç adet rozası havi bir kı 
sım konulmuştur. Bu kısmm hiç bir 

kıymeti yoktur ve tahvilin alınıp sa
tılabilmesi hususunda hiç bir tesiri 

haiz olmaksızın fek yahut ipka edile
bilir. 

BORSA 
18 HAZİRAN CUMA 

PARALAR 

Sterlin 627,-
Dolar 126,-
Fransız Fr. 111,
Liret 120,
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
lsveç Fr. 570,-
Leva 20,-
Florin 63,-
Kron Çek 70,-
Şilin Avusturya 21,-
Mark 26,-
Zloti 20,-
Pengc 21,-
Ley 12,-
Dinar 50,-
Kron İsveç 30.-
Afün 1047,-
Banknot 255,-

Ç EKLE B 

627,-
126,-
114,-
125,-
84,-
23,-

575,-
22,-
66,-
75.-
25,-
28,-
23,-
24,-
14.-
52,50 
32.-

1042,-
256,-

Londra 
New-York 
Paris 
Milin o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Mmsterd. 
Prağ 
Viyana 
Madrid 
Varşova 
Berlin 
Buda peşte 
Bükre.ş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

625,5 626,-
0, 7894 o, 7876 

17,73 17,715 
14,9992 14,9875 

4,675 4,6721 
87,37 87,30 

3,4442 3,4421 
63,9488 63,8975 
1,4356 1,4345 

22,6410 22,6230 
4,2062 ,,2025 

13,91 13,8975 
4,1662 ,,1630 
1,9685 1,9672 
3,9888 3,9850 

107,2740 107,1884 
34,5325 34,00-:SO 

2,7464 2,7443 
23,965 23,985 
3,10 3,0982 

Bulgaristan 
Çilekten 
Kazanıyor 

Sofya, (Tan muhabirinden) -
Bulgar ihracat enstitüsü direktörü· 
nün beyanatına göre, son hafta için
de Bulgaristandan Avrupanın muhte .. 
lif merkezlerine vagonlar dolusu çi. 
lek gönderilmiştir. Mahsulün mühim 
bir kısmını Almanya ve Ingiltere çek
miştir. Vaktinde yapılan propaganda 
lar neticesi, Bulgar çilekleri buralar· 
da iyi fiyatlarla müşteri bulmuıtur. 
Sevkiyat tayyare ile yapıldığı için 
bu çilekler Almanyada kilosu 3 mark 
tan fazla fiyatla aranmıştır. Halbu· 
ki, bu mahsul müstahsilden kilosu 
yüz paraya toplanmı§tır. Aradaki 
fark, Bulgaristanm bu sene çilek ih· 
racatından büyük gelir temin ettiği
ni göst.ermektedir. 

Çubukçular, 
Sıkıntıya 

Sepetçiler 
Düımüşler 

Orman Kanununun tatbikma geçil 
meal Uz.erine memleketin muhtelif 
mıntakalarmda orman, koru, ve ye. 
titmiı çalılık gibi Orman kanununun 

çerçevesi fçine giren yerlerden ka • 
tiyat yapılmaması !izımgelir. Kanu• 
ni memnuiyetin çok geniş tutulmU§ 
olması, odunculuk, kömürcülük, çu .. 
bukçuluk, sepeteçilik gibi işlerle mew 
gul olan esnafı sıkıntılı bir vaziyete 
dü§ilrmUştür. Mevsim itibarile odun 
ve kömür hazırlıyan esnaf bu sene o
dun ve kömürün çok pahalı olacağını 
ve şimdiden fiyatların geçen seneye 
nazaran yüzde 15 • 20 nisbetinde yük 
seldiğini söylemektedirler. Kereste 
fiatlan da nisbeten pahalılaşmıştır. 

ZAHİRE 
BORSASI 
~ ........... 

18-6-937 

ClNSl 
FLULAR 

Aşağı 

Kr. P. 
18-3-937 

Buğday yumuşak 5,35 
,, sert 5,-

Arpa yemlik 3,32~ 3,35 
,, Anadol 3,12 ~ -,-

Mısır san 5,- 5, 5 
Kuşyemi 8,35 9 8 
Nohut kaba 8,20 9.20 
Fasulye horoz 15,- -,-

" çalı 10,- -.-
" ince 9,- -,-

lç fındık 40,- -,-
Yapak Yalova: 61,- -,-

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Kepek 
Peynir 
Kaşar 
Yapak 
Un 
Zeytinyağı 
Tiftiık 

Yapak 
lç fındık 

GELEN 

G I DEN 

DIŞ FiYATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikago 
,, Vinipeic 

Arpa Anvers 
Mısır Londra 

:s 
1 

5,97 
5,12 
5,72 
5,09 
3,57 
7,93 Keten T. Londra 

Fındık G. Hamburg 
Fındık K. Hamourıg 

94,56 
94,56 
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ILACLARINIZI 
! 

Bahçe· 
kapıda 

SALiH NECATI 

Bozüyük Beledıye R~yasetinden: 
Açık Eblltme lllnı 

ı - Eksiltmeye konlll&ıı fıt Boltlylk kasabumm tahmtnen 180 hektar
Jık mesldiıı ve 75 hektarlık garri mel!lkO.n ki: ceman 235 hektarlık yerinin 
Jlali bam haritalannm tanÇı ve tersimi ificUr .. 

1 - M'.uh&JDJDeD bedel,;: ~ yerı,ma lııtr Jiütan 2"1, pyri UMllktD 
~ bir hektan 1 Uri4111 ceaıan 4866 liradıt. 

3 - Bu işe aid evrak 9unlardır: 
A - Eksiltme prtnaıneai. 
B - Mukavele projell. 
C - Şehir ve auc-Jarm ~ llUf' llad~ aJmmıımıa alcl Nafta 

ek&letinin umumi ve fenni f&l'bıameleri. 
• - Istekliler bu evrakı BozUJllk Belediye Riealiğinde görebilirler. 
G - Eksiltme 2-7-1931 Cunia gllnU saat 14 de BozUyUk Belediye En -

Mmeninde yapılacaktır. 
'1 - Ebtltmeye gireoeJderiıı 384 Ura mtmııdrat teminat akçuı ver -

eri ve qağlda )'Ulh f&l'tlan .bais bulunmaları 16111Ddlr. 
981 senesi için fenni ehli.J.et ve u.t...ıan Nafi& Veklletbıce kabul ve 

edilmİI oları milheııctialer fe topojratlar veya bu kabil mUhe.ridia 
topoğraflarla bu işe ortaklık yapacak noterlikten uıueaddak mUteah -

"1.- girebilirler. 
"l - 2'90 Ayılı kanun latlklnılerlne söre eblltmeye lttlrak etmek 

meverı taliplerin yukancla yudı gtın ve 11&tteD r • ce Belediveye mUra -
tla muvakkat teminatım Ya.tırmıt olnıuı llzmıdır. (3382) 

Ankara Vilayetinden : 
!l - Villyet çlftçUeriıle diğltılatıak Uıere 600 adet aap arabalı bpab 

uauUyle utm alınacaktır. 
f.-Arabalarm muhammen bedeli 29600 liradır. 
f - Ihale 28 llulnn tlT pu&rt.etf gUııtl uat 15,30 da vil&yet daimi en 

· tarafmdan yapılacaJıtno. 

- Şartnameleri Ankara, htanbal, Esklfehh', Buna, Adapuan ve. I· 
Fdraat MtldUr ve memurluJdlnnda görillebilir. 

- Bblltmeye lotfrak için tallplertıı ,. T,& tutan olan Banka mekttt.nı 
huaus! muhuebe vezneafne yatınıuı makbwl ile birlikte i1ln edilen 
mttracaatıan. (3393) (Ulln) 

Jbellada deniz llaesi Mldürlüliinden 
- Bu )'il 4ents ldllMlntn (9) ve (10) BJlllflarma apğidald prtlan ta

okurlar almacaktıP: 
., Tllrkl19 CllmJaurtyett tebwmıclan olmak, b) Orta okulclan c*mJf 
•auı.k, c) U.. 9 1Q1n y&p 15-1 T: lite 10 için 16-19 bulunmak. 
•.uer latanbulda denls helltaneebıde muayene ettirilecek ve okulda 

balta llDl&vmdan geglrileeeltfr. 
a - Kayıt muamelllli: 1 .. 29 temmama BqbeUadadak! okuldadır. Bu 

sllılıt muayene de yapılacaktzr. Müubaka llll&YI 2 ~. 
- Kayıt lç1n geleoeklat berüerltrinde: Nutua hUviys ctızdam. orta 
u bitirdfiine dair phadetname "fa tudikname, aekerlik öjretme -

liall raponı, MI kUıdı, 9 a4et "'*•Irk fototraf (hafi açık), ken 
ve aileetnın hümaaHne dair veelka, aimiun hangi smlfma lstekll 

c1a1r anuh&I (bunda makine veya ıtlftrteye ayrılmak lsteditf 
IUlllaca.ktlr.) 

- Okul yatılıdır. OJrdlkten llOlaria 1l1lm, giJlm. kitap okul tanfm • 
IJ'Dll~I& vwrtlir. ' 
- Dilekçe ve diler YUfkal&rm numuneli okuldu J9l'UIZ olarak 

(m6) 

....._. Müclirlilil 
SATINALMA KOMllY.ONU iLANLARI 

ıoo Ton 111 ilk Oleom 
200 'l'oa 10l llk Oltom 

1 
..nı. W.U (800) Ura ol&ll yukarda m1ktan ve cinai yazıb 

A8brl J'&brlblar Umum Mfldllrlqtl SatmaJma komisyonunca 
191T .....-ı.. gllntl aaat ıa te kapalı sarfla ihale edileceJrtlr. 
(l) Ura (60) kurut lllla'biUndt komilyondan verilir. Taltplerin 
teminat olan (2100) Ura11 ~vi teklif mektuplarmı mezkfu' gilıl· 

14 de kadar Jsomil1oııa ~eleri ve keııdileriD.iD de 2480 saydı ka· 
2 ve 1. 111&4dtl..mwı:t Ytf'4kle mukQr -llbı ve aatte komiayona 
tıan. (3280) 

• • • 
Ton ad! kok k&drll 

edilen bedeli (18000) llraolan yukarda mlktuı )'Udi adi kok 
.Aekerl Fabrikalar Vll• ml4ilr1Uğil satınalma komlayonunca 1 
1937 Ç&l'flllıba ~U saat 15te kapalı arf1a lhale edilecektir. 

param olarak komisyondan ftl'illıı. Taliplerin muvakkat te
olan C13lf0> lbiayı havi tekltf m•ktuplaruu meütr gt1nde saat H 

komllrona vermeleri v• Jlllldilerinln de 2490 1&yılı kanunun 2 ve 
.-.~ın&ııld veeaikle mezldkrgQn ve aatte ~yona mtlracaatr 

• • • 
""' af lnırtun 

dleıs bedeli (80000) 1fra olu yukarda miktarı yazılı 1&f kur· 
fabriltalar umum mtıdUrlUIU ııtmaıma komlıyonunca 9 tem. 

cuma gUnO saat 15 te k&"1J l&l'fJa ihale edllecektir. Şartna. 
Ura mukabilinde Jaaı.,.Wı verilll'. 

muvakkat ttımtttat olu C41t'JO) yt havi teklif mektuplamıs 
gUnde eaat H de ~ tıoml9'°"' qrmeleri ve kendilerinin de 
)'Ilı k&ll\111.UD 2 ve 8. -.dde ltrlnd'eJd vesaikle mukilr lf1n ve K

OD& aatlracaaııart. f8880l 

Bina ' lerl illnı 

Nafıa Yek letinden: 
Eblltmeye konulan if: .ARklra Janctarnaa pollt nıektebi ihata dl· 
parke, kaldmm, f-;tinat cluvarlan, merdiven ta,111 ve l!>aboe ı. 

ve tanzimi ifleridir. 
bedeli: 18,000 liradu'. 

Dliltme 1-7-1937 tarihlnclt Ptrfembl 1tUDU lllt 11 de Natı. Ve. 
yapı itleri umuıa anildUrlUfll dclUtme komilronu od•IJU4a UptJı 
ulile yapıJacaktir. 
Qeiltme ,art.na.meal ve w.a ıaU.teftrri evrak flO ~ btdll aıu 
e yapı işlen umum mfldtlriUitlııdeıı ablaabWr. 
Eksilbuyı g!NbibMk için tallpleıJıa 18IJO UnJık muvakJı&t ti ,. 

nrmesi ve Nafıa V~etbıcl• •lmuaıt mUteüJıltlik vtllll..., 
~-··- li.zmıdır. 

rin teklif mektuplarmı lldncl ISl&ddede yudJ 11&tten bir D&t 
kadar komiayoıa rellıtliDe aıNbu mukabilinde vermut mu1c • 

olacak nclkmeler bbul tdUua. (lMO) (3344) 

den almız. Rec;etelerlniz bUyllk bir 

dikkat. ciddi bir lsUkametle lıazırlanır FOSFATIN NECATI 
Qok kryeetl bir bebek gıdasldlr. 
BununJa beeleneıı yamıl&r tom • 
bu kuvvetli ve IHll8li olur. 

Devlet Demiryo!ları ve Limanları 
işletme Genel Direktörlüğünden: 
Haydarpaşa - Gebze banifyö tarifesı de ğff 

tirilmişt r. 
Bu detifiklikler meyanmda: 
ı - BtJbaa1a Tuzla ve Gebze mtlnuebetlerine atd tıcretlerde mtlhlm 111' 

betlerde tenzillt yapllmJI. 
2 - Abonuman karnesi usulU liğvedUerek yerine bUttın ~anllyö ücret

leri üzerinden mühim nisbetlerde tenztlltı havi ve her glln lstenlldtğJ ka
dar seyyahate milaait abonuman kart! (serbest seyyahat kartı) usultt tıat 
me edilmiş ve mütezayit niabetlerde tenzil8.tı havi 15 günlUk, aylık ve tiO 
aylık kartlar daimi banliyö yolculannm istifadesine arzolunmuştur. 

Yeni tarife 1 Temmuz 1937 tarihinden itibaren mer'iyete girecektir. 
(1594) (8448) 

• • • 
lflPı·~· .~tll 14M)ll ıtrL20 qıu, o11Ul1A~~ ~ kir: 

fl<h,' .2Sö,()()(ftaıi&ka ddha"hamur beyaz ka;rt. 460;b00' 5,tf48, "Jiı\ıhfe 
renkte 2 ncl hamur klğrt, 200,000 tabaka duruk kijıt, 150,000 tabaka 
gazete klfıdı, 20,000 adet renkli karton 8-7-1937 Perpmbe ıtlnti saat 1' 
de Haydarp&f&da pr binası dahlHncleki komisyon tarafmdaıı kapalı "4 
uaulll ile &atm alınacaktır. 

Bu t,e girmek iateyenlerln 1088 ltra 19 kurueluk muvakkat teminatta 
kanunun tayin ettifi veıtikaları, renıf guetenin 7-5-1937 gUn 3291 No. JU 
ııüshasmda intişar etmif olan tıaıtm&Uıame dairealnde aJmmış veatka 9' 
tekliflerini aynı gün saat 14 (On Dörde) kadar komisyoıı reisliğine ver· 
meleri lbrmchr. Bu lfe ald prtııante ve mQkavele projeleri parasız olarak 
komieyondaıı dağıtılmaktadJr. (3472) 

Kültür Bakanlığından : 
1 - Orta okullarda türkçe, tarih • ~. riyaziye, tabliye, l'ranllS 

ca, Almanca ve lngilizce öjretuıtni olmak i8teyenler içiıı bu yıl smav Y..,. 
pılacaktır. 

2 - Smavlar 1 Eyltll Çarfamba gllııfl lst&nbul UDivenltelinde bllflıya'! 
caktır. 

3 - Sınava girmek 18teyenlerln: 
A) -Ttlrk olmaları, 
8) - 20 den 8fatı ve '5 den yukan Yatta olmamalan, 
C> - HtıanUhal erbabmdan olduklan, cinayet ve etlnha nevinden malı,. 

kiimiyetleri olmadıiı baklanda nıah&Jlf vlllyet veya kasa idare heyetl9'i 
den bir mubata ibraz etmeleri (Balen memur ve 8fretm• olanlar bu ı. 
yıttan mu.temıa olup meuup olduklan daire bıirlnlll ftNOell .,..._ 
kUidir. 

D> - Her turltı baatalıktan ve öğretmenlik etmiye mani vtlout ~ 
nııdaD salim olduklaruu ilbat eder ta'"'UıU hekha raponı lbl'u etmeleri. 
~) En az lise ve 4, 5, 6 amıflı öfretıııen oJnıla meswıu vqa bwılarJD 

muadili tahsil görmttt olmaluı, 
öğretmen okullarmdan mezun olanla.mı ~ u Hd den seneai öptıııd 

ilk etmiş bulunmaları gerektir. 
4 - Gerek B6zlU ve gerek yazılı sınav sorulan Uııiversite ve YUksek 

öjretmen okulu talebutnln tllıip ettilt den mUfredatmdaa ~llecektir• 
Bundan bqıka ımıava pcılılere pedagojik sorular da sorulacaktır. 

5 - Nametler 'mavda kuandıklan takdirde 1702 numaralı kanıuıaıı 
ı. iDci maddelülde göatertıea denceler dahWnde herhangi bir orta qret
ıuen okulu Yar ölretmtnlijine atuacaklardır. 

6 - Yukandt.kl tartları haiJ olan ııamzetıer bir letlda ile Bakanlıla mi 
racaat edeceklerdir. Bu istidaya fil veeikalar bağlanacaktır. 

A} - NUfus tezkerelinin uıl veya tuHkJt IUNtf, 
8) - Tahsil derecelerine aid pht.detname veya Yelilmlarmm ud ve ,a: 

~ut BUJ'etlert, 
C - HUanWlal mazbatam, 
D) - Mü&lll 1dllttr Narettacle 1tllnıunesine tevfikan tudikll eıhhaC 

"*PONı 

E) - Mahallt KWtib' !dareelnden tatdikU Yt J'oıopa.tıı fff. 
r> - Altı adet •xu ~cte 1cartoUU1 totojnll.,-ı, 
Bu ftllQ.lum • Mil l/l/11M tarthiDı kadar lüaabla ........ 

o11U11 aa-c1ır. Bu taribıtD m l•PalrP lllmif oıa. vqa ..,... 
ıaU.bltee nolllaD ~ buhıDM iltid&laıı bıldmlda muamele Pi' 
P!bıııJacaktır. (1'°'5) (3181) 

Sabiblı A ... 911 ...... YALllUJ. UIDuml Nwri.Yatı ldaN ... ; 1-. MJblllC!. 
Guet9dlik ve Nef,riJ&t 'l'llrk ~lt.tt .... .,_,.,, ,.. z 
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Hakiki ÇAM kokulu 

EREN KOLONYASI 
Ci§erleri zayıf, ve sinirleri bozuk olanların 

kalbine fe rahhk verir ve gönlünii a~ar. 
........... masaj ve banyo lçba .. ,...tanlJedlr.10 gram EBEN koloaya11 baıayoıuım 

mükemmelen tatir eder. Qldlald mı. gibi kokutur ve &ttzelleltirir. 
Tanmmıı eoa.ne ltrlyat ve tuhafiye ~da -.tıbr. 

Evliya Zade Nureddin Eta al&t ve ıtriyat depon - lataabal 

TÜRK TiCARET BANKASI 

Merkezi . ANKARA 

HER NEVi BANKA MUAMELA fj 

Her Ay Falzleri Ödenen: 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 

ŞUBELER: 

Ankara Adapazarı 
Bandırma 

r elefon: 2316 Bartın 
Bolu 

Bozayak 
Bursa 
Diizce 
Eskişehir 

Gem ilk 
lzmit 
Safranbolu 
Tekirdai 

Türk;yenin her tarafında muhalS.r, 
TELGRAF ADRESi 

0ENEL DiREKTÖRLÜK: TURKBANK Şube'er: 

Istanbul 
Telefon 22971 

TiCARET 

Avcılara 

M 
1 Hazirandan itibaren fiat~ 

AV ve N.ŞAN MA .... 
C nsı Mıktan 

En ala kara av barutu 
En ili kara av barutu 
Eni.la kara av barutu 

...... 

Birind nevi dum•nm av barutu 
Birinci nevi dum•nm av barutu 
Birinci nevi dumanmz av Wtıtu 
Birinci nevi dum•nııs av barutu 
!kinci nevi dumanm av barutu 
ikinci nevi dumanBIZ av barutu 
ikinci nevi dumansız av buutu 
ikinci nevi dumansız av barutu 
Yerli dumaıım av banıtu 
Yerli dum•n• av barutu 
6 m m Flober kurtunlu 
6 m/ m Flober tek f&l'j1I 
6 m/ m 11ober çift tarJ1ı 
9 m/ m P'lober kurşunlu 
9 m/ m Flober tek p.rjlı 
9 m/ m Flober çift tarjll 
Kırmızı renkte lüks av kovanı 70 m/m 
Kırmızı renkte mu av kovanı e:; m/ m 
Mor renkte av kovanı 

1 
1 2 
11• 
1 
1/2 
11• 
1/ 10 
1 
1/2 
1/ 4 
1/10 
1/, 
l/10 

Kırmızı renkte ve iki atıma mütehammil av kovanı 
Turuncu renkte av kovanı 
Yeşil renkte sinek markalı av kovanı 
Kayım renkte av kovanı 
Yegil renirte bUyUk kapsWlU av kovanı 
Yeşil renkte bUyUk kapsüllü ve tapalı av kovanı 
Kurşuni renkte av kovanı 
Dolu kırmızı av ffteği 
Dolu Mor av fişeği 
Dolu Turuncu av fifeğj 
Dolu Kayısı av flfeği 
Dolu Kuruwıi av fiteii 
Kegetapa 
y,;ıı tapa 

~ta-..·~ 
Kapalı kapeW 
AV SAÇMASI: 

3 kiloluk torbası 
1 kiloluk kutusu 
1/2 kiloluk kutuıu 

ldloluk btal1I 
kiloluk kutıulU 
kiloluk kllbm 
kiloluk lmtala 
kiloluk ıaatuu 
Jdloluk kutun 
kiloluk kutuau 
kilol1* kut119a 
kiloluk mtuau 
kiloluk k1ltal1I 
kiloluk kutun 
kiloluk kutan 
ldloluk kutaau 

Adedi 
Adedi 
Adedi 
Adedi 
Adedi 
Adedi 
Paketi 
Pakeµ 
Paketi 
Paketi 
Paketi 
Paketi 
Paketi 
Paketi 
Paketi 
Pabtt 
Adedi 
Adedi 
Adedf 
Adedi 
Adedi 
YUa adedi 
Yüz adedi 
Paketi 
Kutuau 

E! 
dirilen 
Si ., 

Eeki 
K. S. 
JIO.--
1IO,-
80,-

800.--..,.,,_ 
!00,-
80,-

600,-
aoo,-
ıao,-
IOr-

1TI,-
TO.-
~50 
1,so 
2,-
s.ıso 
8,76 
4,-

450,-
400,-
SM,-
850,-
300,-
300,-
m,-
2!50,-
216,-
200.--

9,50 
9.-
8,-
7,50 
6,-

1m,50 
62,50 
26,21 

Yeni 
K. S. 

220,-
115,-
60,-

600,-
300,-
150,-
60,-

500,-
250,-
125,-
50,-

150,-
60,-
1,-
1,25 
1,50 
1,75 
2,-
l,50 

321.-
308,-
zm.-
2'5,-
125,-
125,-
IOO,-
200,-
225,-
175,-

7,50 
7,-
6,50 
6,-
:; 50 

150,-
50,-
25,-

BAYiLERDEKi 
Bakmayı 

Matbu Fiat Listesine 
Unutmayınız 1 

ida r inhisarlar • 
Si 
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•"'•rı•• lto•o-·u ...... ,..,,.na 
ltrı H•rold l 

Elektrik sanayilnde en şöhretli isim olan W ES T ı N G H O U S E bu 
şöhretine yeni bir muvaffakıyet daha ııave etti. Amerika hQkQmetl 
tarafından tertip edilen müsabakada W ES T 1 N G H O US E so~uk 
hava dolaplarının ceryandan tasarruf ve metanetleri itibarile bütün: 
diğer markalardan üstün olduQu resmen kabul edllmlş vel 
Amerika hükümeti WESTINGHOUSE fabrikasına 

16,697 :tane Soğuk Hava Dolabı 
siparış etmiştir. Soğuk hava işleri tarihinde şimdiye kadar bu derecede· 
muhim bir siparış vaki olmamıştır":.# . - ·-

WESTINGHOUSE fabrikası sattıftı soauk hava . 
dolaplarına 

Sene Garanti 
• 

16 69 7 iane lc•eı. Wesıın it 
buı dolabına ıııı ıar~lt/ouse Şlrfıtıı /~inci ,.,,, .4 . E 

''P•rlfl lmz• ederlıen ' -41/111 011011de 

etmektedir. Bu garanti bozulan veya kırılan par

çanın tamirinden ibaret olmayıp makine kısmının 

kAmllen tebdlllnl tekeffül 
eder ve bunu WESTINGHOUSE fabrikasının 

Türkiye Umumi mümessili bulunan Helios MOes-· 

sesatı deruhte etmektedir. 

W ES TIN G H O US E soQuk hava dolaplarının OstOnlOQOne 

ık hOkOmetlnce verilen tasdiknamenin sureti • dair Amer a 
( .. Refrlgerator A .. ) başlıklı sQtunlarda WESTINGHOUSE'On 

rakipleri arasında en iyi bulunan markanın verdiöl netlcel11r 

! yazılıdır. 

Bu tasdiknameden anlaşıldıQına gOre WESTINGHOUSE buı 

dolapları diöer markaların en iyisinden yOzde on daha aı 

rf tmekle beraber ayni soğukluğu hasıl etmek ceryan ıa e 
' için di&er markaların en iyisi 24 saatta 11 saat C'lo 4~,3) 
çalı,mak mecburiyetinde iken WESTINGHOUSE lar 

ancak 6 aaat r:. 26,~) çalışıyor. 

ELBiSELERiMi 

4 
LiRADAN 

B A .Ş L 1 VA N 

KUMAŞLARINDAN 

YAPTIR IVOR UM 

• 
YERLi MALLAR 

PAZARLARI 

U. S UEASURY DEPAATMENT 
PROCUREMENT OIVISION ~ 
IRANCH OF SUPPL Y 

Gcn•rol Schdule of Supplin 

N.45515 

Cerıııa •n.ıu ,, "'" .. .., .. ,14 ı. .,.. ...,, <tob9<1_.. ""'-' ,...._, ıtııı. 

CA'ACtTlfS WUTINGHOUSf UfllGflATOl "A• 

... it. 
..... P«•· nutıtı lt.• ... il Pd.-n••HııU.t 

s ... "· 
ı. ıı ısı 111 Si 1 ' ... ,, l.l ZH '.it •ı.ı 

7 ... it. ıu ıu .41 SH 1 J ZJ s 1.70 "o ... it 1.SJ l6ct 
HELIOS MOESSESATI 

ı.as J5 I .. .,,,, 1.29 -U.64 ... 46J lstanbul Galata, Voyvada C~ddesl ~120-126. Tel. :_±ı616. P. K. 1400 

P'1aloclr. U 1. 4t 

Kulağınıza kUpe 

CN MÜ\)\4\$ 
\sTiRAPTAH 
~ONRA ·· · 

Kullanmakla kabildir. 
--~-------------------------------------, 

Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti süratle düşürür. 
Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrılan ancak NEVROZIN 

almak suretile çarçabuk defedilebilir. 

Kat'i Tesir 
icabında GUnde 3 ka•e atanabilir. 

~J~ERTEV 

Hiç şüphe 
etmeyiniz, 

Sizi de 
Gençleştirir 

ı ~~ .. : .. Levazım Satınalma k:ımisyonu llCinlar 1 
Mar'mara Ussü":Jahri K. Satmalma Komisyonundan: 

Cinsci Kilosu Tahmini Fiat Tutan 
Kr. S. Lira. 

tık Teminatı 
Lira. Kr. 

• ----------------------" Kuzu Eti 
25,000 
20,000 
40,000 

32 50 
33 50 
23 50 

8125 
6700 
9400 Şirketi Hayriyeden: 

DiKKAT; 
Boğaziçinin Karadenlzden gelen en temiz, en sıhhi hava.sile meşhm 
"ALTL~KUM PLAJI., açılmıştır. 

Pazar günleri: 
Köprüden hareket saatleri: 7,30 - 9,30 - 11,20 - 13,30 • 14,30 

16,30 - 18,30 dur. 
Altmkumdn dönti§ saatleri: 16,40 - 17,55 - 18,35 - 19,05 • 

20,25 dir. 
Altmkum plijı Rnmell Kavağın d& sahil t.eneıztth mahalli ile elvan 

mesire yerleri ve Südlüce plajı Tü rklye CilmhurlyeU vataodaşlanna 1 münha.~ır olmak üzere bUAlstüın& aerbest bulwıduğu iliıı olunur. ., 

Koyun eti 
Sığır Eti 

24225 1816.90 

Komutanlık Deniz Erleri için yukarda cins ve miktarı yazılı üç kalem 
et kapalı zarf suretiyle satın alınacaktır. Eksiltmesi 1 Temmuz 937 Per
şembe günü saat 15 de lzmitte Tersane kapısındaki komisyonda. yapda -
caktır. Buna. aid şartname bedelsiz olarak Komisyondan alınabilir. Istek· 
illerin yukarıda. yazılı ilk teminatlariyle birlikte kanuni belgeleri havi tek 
Uf mektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar komis-
yon Başkanlığına. vermeleri. (3384) ___________ ı, 1- Ooktor • Operatöı --

Zührevi ve cilt h~talıklan M U K AD O ER 
or. ·Hayri Omer 1 Doğu?' _.. kad.n .h•staııkıarı 

Bırmcı smıf mliteha.ssısı 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağaca.mi KADIKÖY, Rıhtım cad. Nemli· 
karşısında No. 133 Telefon:43585 .,..a.de sokak No. 52 Tel. 60788 


