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INONU DUN ELAZIZDEN 
TUNCELIME 'GiTTiLER 

Kont 
Cianonun 
Ziyareti 

ltaıya Hariciye Nazın Kont 
Oanonun gelecek tudetrlnde 
lllemleketlmlzl ziyaret etmesi 
•Ylardanberl takarrttr etml§ 
bh,eydlr. 

Dön bir arkadqmuz Roma 
8eflrimız Bay Hüseyin Ragı
haa bu ziyarete ait teferruatı 
koaupıak 117.ere memleketi. 
llllzl ziyaret edeceğini, Bel· 
ırat radyosunun ne,retttll bir 
habere dayanarak y&Zllllftır. 

Bizim ta1ıkikatmma göre 
Bay Hüseyin Ragıp bir müd. 
det evvel mutat şekilde mezu
llfyet istemiştir. Her sene yap
tıtı gibi memlekete mezmıen 
&eliyor. Bu seyahatte, Kont 
Oanonun seyahatine alt te. 
feıruatı hazırlamak yolmıcla 

~ bir gaye yoktur. 

Sakılerin 
• 

Kırıldı, 
Yerlere 

Mukavemetleri 
Sığındıkları 
Kar Yağıyor 

Seyit Rızanın Çapulcuları Teslim 
Oluyor, Vaziyet Normaldir 

BASVEKIL 
EMiRLER 
VERiYOR 

-
Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
00 C"lt Kup~nu K~~nul 165_ 
30 kupona mukabil bir lt kupona mukabil bir 
cilt (300) kuruştur. cUz 7•":! kunı~ur. 

Asi Kuvvetler 
Bilbao lcinde 

ispanya hıubi yine ~k ptlJetli bir salhaya girdi. Bcuk cepla• 
sinde cisi laıuuetler, nihayet Bilbao aokaklanna aaltlırabiltlUer. 
Şehirde elektrik cereyanı lelce ağramıı, sular kailmiftir. Şimdi 
mütlaİf bir sokak muharebainin ba,lamaaına intizar ediliyor. 
Diler tmaltan bir Alman lamp gemisinin de torpÜlenmİf oltlafrı. 
laht torpilin uabet etmetliği haber ueriliyor. Bu hadue Alman
yada fÜltlet ue asabiyetle lıarfllanmııhr. Bu laıuıuta en son altl.,. 
fama talailôt üçüncü aayltulaJar. 

Kardeş Hatay 

Türk· M111r 
Ankara, 19 (TAN) - TUrJı: - 111. 

m muahedelerinin BllyUk lıliI1et 
liaince tasdiki dolayısiyle, Tl1r 
Dışbakanı Doktor Araa ile Mnar Ha· 
riciye Nazın Butrua Gali Pqa 
amda samimi tebrik telgraftan 
olunmll§tur. 
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Şehrin Birçok 
Yerinde Talebe 
Kampı 'Açıhyor 

2000 
Elektrik 
Lambası 

~ Kadıköy Kız Sanat Okulunda 

letanbul Kültür Direktörlüğü, 937 yaz tatilini ilkokul talebesi- k k · 
ne, istifadeli ve zevkli bir ıurette geçirtmek için, güzel bir p~o- 1 o n a c a 
aram hazırlamı,tır. lıtanbulun en havadar ve en güzel altı yerın .. I 
de, ilkokul talebesi için kamplar açılacaktır. Açılacak kamplar 
'unlardır: 
ı - Kızıltoprakta 49 uncu ilkokul ı-

>inasında. (100 talebelik). ,---------.- .- . 
2 - ErenköyUnde 38 inci ilkokul Paşazacıe Cem 11 ı 

ıinasmda (100) talebe için), 
3 - Yeşilköyde ilkokul binasında 

(100 talebe için). 
4 - Florya plô.jr yanmdp. çadırlı 

kamp (60 talebe için). 
5 - Şile 1 inci ilkokul binasında 1 

(50 tale'Je için.) · 
6 - Paşa bahçede 39 uncu ilkokul 

1
1 

binasında (50 talebe için) . 
' Kamp ücretleri j 

Bu kamplardan yalnız Şile kampı 

'ehir dt§ında ve Şile merkezinde - i 
dir. Şile kampına, yalnız 10 - 15 ya-; 
,ında erkek çocuklar alınacaktır. Kı- 1 
zıltoprak. Erenköy - Yeşilköy ve Pa ! 
21 Ağustosa, Florya ve Şile l 
kampları da 5 Temmuzdan 2 ; 
Ağustosa kadar devam edecektir. j 
Kamp ücreti ayda 15 liradır. Bir bu- ı 
c;:uk ay kalmak için 22 buçuk lira ö
denecektir. Kampta en az bir ay kal

Şehrin muhtelif yerlerine yeniden 
konacak iki bin elektrik lambası için 
evvelce belediye ile Elektrik şirketi 
arasında bir mukavelename imzalan
mıştı. Lamba direklerile icap eden 
malzeme hazırlanmıştır. Bunların 

yerlerine konması için birkaç güne. 
kadar işe başlanacaktır. Belediye rı
yaseti; Parti ocak kongrelerinde t~s
bit edilen esaslara göre gönderilen ıh· 
tiyaç listelerini gözöntinde tutarak 
yeni lambaların yerlerini tayin et
miş, bu yerlerin bir cetveli de Elek
trik şirketine gönderilmiştir. Şirket, 
tayin edilen yerlere lambalan koya
caktır. --~--------------------~----~-----------------------' Memleketimizde yer yer açı-~( 

maık mecburiyeti vardır. 
Kampa iki veya daha fazla çocuk 

vermek istiyenler için şu kolaylıklar 
gösterilmektedir: 

Birinci tam, ikinci çocuk için 
12 buçuk, üçUncU çocuk için 10 lira. 

Himaye heyetlerinin gönderecek
leri çocuklardan bir buçuk ay için 19 
lira alınacaktır. 

Sağlık kontrolü 
Kampa girecek çocuklar, sağlrk is

pekterleri tarafından muayeneye ta
bi olacaklar, zayıf ve hasta çocuklar 
kabul edilmiyeceklerdir. Her kamp
ta, kamp hayatını tanzim edecek bir 
mütehassıs ve kampın kadrosuna gö 
re yetecek kadar öğretmen, !ağlık iş 
terine bakacak bir doktor ve bir has
tabakıcı bulunacaktır. Kamp hayatı
nın hareketli geçmesi için '!Jiçok eğ· 
lenceler hazırlanmıştır. 

Öğretmenler için 
Kültür direktörlüğü, bu sene, ö~

retmenler için de, Heybeliadada bır 
kamp açacaıktır. Kamp 8 Temmuz 
Perşembe günU açılacak, tam bir a~ 
aonraya - 7 Ağustos Cumarte~l gu 
nüne - kadar devam edece~tır. 

Öğretmenler kamp~~a ~~~lık du
rumları mUsait olan butUn ogretmen 
ler girebileceklerdir. Öğretmenler i
çin 30 günlük kamp Ucreti 20 liradır. 

YÜZ KADAR 
SABIKASI 
VARMIŞ 

Şehrimiz lngiliz başkonsolosunun 

Taksimdeki evine bir ziyaretçi gibi 
giderek mücevherlerini çalan Paşa

zade Cemil Saidin polis tarafından 
yüze yakın sabıkası tesbit edilmiştir. 
Zabıtadan alman malumata göre, Ce
mil almanca, ingilizce ve fransızcayı 
ana dili gibi kchıuşrnakta. ve biraz da 
japonca bilmektedir. Tahsilini Robert 
kollejde yapan Cemil, iyi bir inşaat 
ressamıdır. Cemil geçenlerde Beyoğ
lunda bir kızın kolundan saatini al
mış, bir evden de birkaç halı götür
müştUr. 

içki Düşmanları 

Bayrama Hazırlanıyor 

3000 lira 
Çalınmış 
Evvelki gün Ankara istasyonunda 

zarfçılık suretile Vahap ieminde bir 
tacirin cebinden 3 bin lirası çalınmış
tır. Bu işi yapan adamın Istanbula. 
gittiği zannolunduğundan Ankara po
lisi hadiseyi şehrimiz polisine bildir
miştir. Istanbul zabıtası şimdi bu 
meçhul hırsızı aramaktadır. 

Parasız Tifo 

Yapıhyor 

Aıısı 

Ç. E. K. Eminönü kazasından: Di

vanyolunda Çocuk kütilpanesinde 
her gün saat 14 den 16 ya kadar ço

cuklara, çocuk velllerine ve herkese 
parasız taze tifo qısı şırınga edile· 
cektir. Arzu edenlerin müracaatları. 

Asker Eltiisesini 

~ lan Kız Sanat mektepleri her 
~ •ene yurda bilgili genç kız· 
~ lar vermektedir. Bu arada 
~ Kadıköyündeki Kız Sanat 
~ Okulu ela bu •ene birçok 
' genç kız yeti, tirdi. Bunlar 

! 
iki gün evvel el emeklerini, 
herkue göaterdiler ve çok 
ta.hJir kazandılar. Bugün ele 
bu bilgili ve mariletli genç 

' kızlarımızın muallimlerile 
~ birlikte resmini veriyoruz 

'~~"" 
Üniversiteye 
Yeni Binalar 
Yapılacak 
Maarif Veklleti bu yJl Istanbul ti-

niversitesi ile diğer mekteplerde ya
pıle,cak inşaat işleri için 735 bin lira 
ia.H11l•a.+: .............. ~- o ...... -r~ '-iv- U --&. 

verait~ye bazı yeni binalar ili"ie e1ı
lecek ve bir çok mekteplere de llbo-

Giyip Geziyormuı ratuarlar ve jimnastik salonları yapı. 
lacaktır. Vekllet ayrıca bütün mek-

Dün polis mUddeiumumlliğe Feri- teplere, fizik, kimya ve .tabii ilimle~ 
kö lu Y wlu Ali Rıza adlı bir derslerine. mahsus tecrübe aletlerı 

Y aşar og 300 b' l' 
lb' i gi mubayaası için de ın ıra ver. 

genç verdi. Suçu asker e ıses Y· Al k aletlerle mektepler 
. Uf klğ dı yoktu miştir. ınaca • 

mekti. Rızanın n u~ ı · deki llboratuarlar bu derslerin ameli 
Müddeiumumilik, dişıne bakarak ya. surette görülebilmesine yarayacak 
şının tesbiti için genci Tıb~ıadlide şekilde zenginleştirilecektir. 
muayene ettirmiştir. Verilecek rapo 
ra göre tahkikata devam edilecektir. 

lnönü Vapurundaki 

Hayvanların Hisleri 
iptal Edilip 

Öyle Kesilecek 
Mezbahadaki hayvanlar ötedenberi bıçakla kesilmektedir. Fa

k•t bugün için bu u•ul medeni bir tekil olarak telakki edilıne
mektedir. Bu tarzın değittirilmesi ve yerine da.ha medeni bir uta! 
konulması için Baytar Müdürlüğü tarafından tetkikat ya
pılıyordu. 

Baytar müdürlüğü: bu husustaki ı 
tetkiklerini bitirmiş ve bir de rapor 
hazırlıyarak belediye reisliğine ver· 
miştir. Raporda hayvanlarm hisleri 
iptal edildikten sonra öldürülmeleri 
daha muvafık olacağı ileri stirlllmek 
tedir. Belediye reisliği, raporda ileri 
sli.rlilen fikri beğendiği takdirde yeni 
usul tatbik olunacaktır. 

'RfJ) .A :vn" 
Mayıs içinde tnetbahada 6656 ka

raman, 4152 dağlıç, 1081 kivırcık, 66 
keçi, 52401 kuzu, 99 oğlak, 1077 ö
küz, 190 inek, 181 manda, 308 dana, 
379 malak, 49 boğa olmak üzere 
62529 hayvan kesilmiştir. 

-
Denizaltı 

Gemisi 
Yapıyoruz 

Hali~teki Valide kıuğmda kunıl· ~ 
ması kararl13trtııan tersane için hl-' 
zırlıklar ilerlemi3tir. · Kızak sahill• 
rinde eskiden batmış olan bir çok cı. 
niz vasıtaları çıkarılmış ve deniz t• 
mizlenmiştir. Simdi bu sahilin derin
liğini artırmak için çalışılmaktadır. 
Yakında metruk taş kızağın tamiritıe 

Türk. Japon Ticaret ve yeniden bir kııağın da İn§asınf. 
başlanacaktır. Kızak tesisatı tama.Jllo' 

Anlaıması landıktan sonra derhal Milli Müdafaa 
Vektleti için iki denizaltı gemisi ıc... 

27 Mayıs 1937 de imzala.nan zağa konacaktır. Bunlardan sonra 
numaralı Bültenin eon haberler kıs.. kızak civarmda yeni atölyeler kurU· 
mmda haber verdiğimiz Türk - Ja.. lacak ve burası tam bir tersane hali• 
pon anlaşması bu tarihten itibaren bir ne getirile~ktir. 

k ---~~~----~.-v-Kamp kadrosu, (60) ı kadın, (80)i 
erkek olmak üzere 140 kişiliktir. 

Kampta öğretmenlerin iyi vakit ge
çirebilmeleri için icap eden tedbirler 
alınmıstır. Muhtelif oyunlar, deniz 
banyoİarı, eğlenceler, ve masra~a:ı 
kendilerine ait olmak Uzcre gezıntı

Yeşilay kurumundan verilen mali'ı.
mata göre, bu yılın yeşil gün bayr~
mı gelecek pazar gUnü Yalovada KU
çUk köprünlin yanında Nurinin bahçe 
ve gazinosunda kutlanacaktır. üyele
rin ve arzu eden içki düşmanlarının 

sabahleyin Köprü Adalar iskelesin
den saat dokuzda hareket eden Akay 
idaresinin umumt vapurile Yalovaya 
:;elmeleri bildirilmektedir. 

B. Raif Beraet 

Kararı Aldı 
Tıbbıadli müessesesi eski başka

tibi Raif, elektrik kaçaıkçılığı yaptığı 
iddiasile muhakeme ediliyordu. Sul • 
tanahmet Sulh UçUncU ce:ım mahkeme 

si, !Ju davayı neticelendirdi. Suçlu 

sene müddetle meriyet mevkiinde a-~~ - - - -

lacaktır. Müddetinin bitmesinden 4. ay u·ın K~& Bodrumda ambarından yangın çı-
hk evveı feshi ihbar edilmediği takdırde -·-········· . ~ 

kan 
1.ö.u vapuru ta ikatı bitmek a.o-.. x .. r ,;""R""'"""""' ,,wu üzeredir. Ambarda bulunan hamule- ayni müddetler için kendiliğinden tı· . ·-" . ..... 1 L 
Yangının Neticesi 

Jer tertip edilecektir. 

Bahçeler 

Yaz tatilini, kamplara iştiraK et
miyen çocukların da, ~aydalı . ve __ e~~ 
lenceli şekilde geçirebılmelen duşu

ülmüftür. Bunlar içi~ de, lstanbu: 
&un muhtelif aemtlennde babçelerı 
müsait 16 okulda birer çocuk bahçe
•i açılacaktır. Bu bahçelere, gelecek 
Jll okul çağına girecek çocuklarla 
lbugün mekteplerde okuyan ilkokul 
talebesi ve bu seneki ilkokul mezun. 
lan kabul olunacaktır. Her bahçede, 

u iş için yetiştirilmiş bir öğretmen 
bulunacaktır. 

Yeni Ballkhanenin 
Yeri Tesbit Edildi 

Yeni inşa edilecek bahkane binası· 
9Un yerini tayin etmek Uzere bir ko
prıisyon teşekkill etmişti . Bu komis
ron, yeni binanın Sarayburnunda ve
Ja hal binası yanında yapılması mu
vafık olacağını görerek bu iki yerden 
birini tercih maksadile tetkikatını 

derinleştirmiştir. 
Her iki yer, muhtelif zamanlarda 

omisyon tarafından gözden geçiril
·ş, şehrin müstakbel planı da nazarı 

'kkate alınmıştır. 
Bu iş Uzerindeki çalışmalar tama

ırıile bitmiş, asrt tesisatı ihtiva ede
k olan yeni binanın hal binası ya
da aptırılmasma karar verilmiş· 

nin demir kısımlarından başkaları ta- zatılacaktır. Anlaşma mal takası esa. ' 

Gülhane Hastane•inde 
tlbbi mü•amereler 

Gülhane hastanesinde tıbbi müsa
merelere devam ediliyor. Bu cuma 
günü de profesör Dr. Lutfi Aksunun 
reisliğinde toplanılmış, doktorlarımız, 
muhtelif hastalıklar üzerinde yeni 
tetkiklerini bildirmişler, tıbbi müna
kaşalar yapmışlardır. 

1 ve avukatı bu saatin bir çocuk ta
rafından oynanmak suretile veyahut 
her hangi bir darbe neticesi bozuldu
ğunu ve numara düştüğünü iddia -~~ 
tiler. Hakim de suçu sabit görınedıgı 
için Raifi beraet ettirdi. 

lbni Sina ihtifali 

için Hazırlık 
Büyük Tiirk filozof ve tabibi Turu 

Sina ihtifalinde bulunmak üzere RoUskUdarda Bostan sokağında otu-
ran Zilha ile Hatice gaz ocağında manyalı profesör Gomoiu, dün sa

bahki ekspresle §ehrimize gelmiş ve kahve pişirirlerken birdenbire ocak 

Ocak Patlayınca 

istasyonda Türk Tarih Kurumu men
pa:lamış iki kadın da muhtelif yer- supları tarafından kar§ılanmıştır. 
lerınden yanmışlar, hastaneye kaldı· k T" k n f · · h zırla 
nlmışlardır. Büyü ur ı ozo u ıçın a -

nan ihtifal yarın saat 14 te Univer-
• •• •• •• v •• ! sitede yapılacaktır. Ilk olarak Tilrk 

Maarıf Mudurlugunde Tarih Kurumu Başkanı ve Bolu say-

• ld lavı Bay Hasan Cemil Çambel, bir 
Bır Toplantı yapı 1 açış nutku söyliyecektir. Bundan son-

Şehrimizde bulunan orta tedrisat 
umum mUdüril Cevadın reisliğinde 
dUn maarif idaresinde bir toplantı 

yapılmıştır. Bu toplantıya maarif u
mum müfettişlerile Istanbul maarif 
müdürü Tevfik te iştirak etmiştir. 
Ders senesinin sona ermesi münase
betile müfettişler bugünkü vaziyet 
hakkında malumat vermişlerdir. 

Cevat, birkaç güne kadar Ankara
ya gidecek, bir müddet sonra da tek-

ra da programın diğer maddeleri tat
bik edilecektir. 

SAYLAVLARI DAVET 

Istanbul, 19 (A.A.) - BUyUk Ttirk 
filozofu ve tıp üstadı lbni Sinanm 
900 üncü yıldönilmli mtinasebetile 21 
haziran pazartesi günU saat 14 te 
üniversite konferans salonunda ya. 
pılacak ihtifale lstanbulda bulunan 
bilfımum muhterem saylavlarm da
vetli bulunduklan Türk Tarih Kuru-

sma müstenit olup C. !. F. kıyınetler 
mamen yanmıştır. Bu mallar muhte- takas edilecektir. Japonyaya C. t. F. 
lif kumpanyalara sigortalı bulun- 100 kxymetinde Türkiye menşeli mal 

maktadır. Geminin ambarında da mü- ihracına mukabil C.1. F. 95 kıymetin
him tahribat vardır. Bur.aya ~elir g~l- de Japon menşeli mal ithal edilecek, 

D en.lzyolları, Akay, fabrika v• 
havuzla.r idarelerlnln seneldl 

umumi heyet toplantıla.n Teşrinila-

mez Inönü havuzta tamır edılecektır. . d ııı: b t d" 
1
.. ola.. 

' mütebaki yüz e ., ser es ov .. 

nlye kalmıştır. · 

• 
G elecek ay Parlste toplanacak 

Muallimler Bugün 
1 rak Türkiye CUmhuriyet Merkez Ban 
kası emrine verilecektir. 

olan beynelmilel itfaiye koJI• 
greslne biz de iştirak edeceğiz. 

Gezinti Yapıyorlar 

lstanbul kültür adamlarından ölen
lerin ailelerine yardım cemiyeti bu
gün için bir tenezzüh tertip etmiştir. 

BUtün muallim ve ailelerinin binecek
leri bir vapurla Çınarcığa gidilecek
tir. 

yankesicilere ~ar,ı 

ı az mUnasebetile pazar günleri 
kalabalık yerlerde yankesicilerle ba
zı sabıkalıların dolaştıkları sivil me
murların gözlerine çarpmış, bu gibi
lerin halka zarar vermemeleri için 
tedbirler alınmıştır. 

~~KIZIL'Av A,, ,~ 

YAZILINIZ! ~ 
Kızılay haftası 1 temmuzda 

ba.41hyor. Hepimizin her vakit 
yardımına koşan Kızılaya üye 
yurlmız. 

Türkiye menşeli mallar Japonya.ya 
mezkflr memlekette halen meri ahkl
ma tevfikan ithal edilecektir. 
Anlaşmaya bağlı iki liete vardır. 1 

inci liste Türkiyeye serbestçe sokula· 
cak Japon mallarını, 2 inci liste Ja.. 
ponyaya verilen kontenjanları ihtiva 
etmektedir. 

Bundan başka Japon mallan, umu-
mi ithalat rejimimiz hükümlerinden 
de istife.de edecektir. 

• 
A kayın Kmahada vapuru baştall 

başa t amir ettirilmiş, kazaııl 

de~ştirllmlştlr. 

• 
G Umrllkler Umum Müdürü Matı. 

mut Nedim bugün beyneıınilel 
turizm kongreskıe iştirak etmek üze
ree Avr.upaya gidecektir. ._.._........ ................ ~ 

....................................................... ! 
i TA KV i M ve HAVA i ! ...................................................... . 

Bugünkü Hava: AÇIK l 20 Haziran 9371 
PAZAR 

Yesilköy meteo;~!~j'iİstuyonundan 
alınan malümata göre bugün, yurdu
muzda gökyüzünün Trakya ve Şar~l 
Anadolıu mıntakaları ve Karadenız REf.>lillahır- 11 Haziran :7 
kıyılarında hava kısmen bulutlu, di- GUneş: 4,28 - Öğle 12,15 
ğer mmtakalarda da açık geçmesi İkindi: 16,16 _ Akşam : 19,4.3 
rüzgarın Şimal istikametinden ve I 07 

9rta kuvvette esmesi muhtemeldir. ~~!~~~...=.!~~a!:._. ::_ 

DUn 

Dünkü Hava santigradı buldu. !tüzglrlar Şimal~ 
omet.re_762.9 milimetre i- tıkametfnden saniyede dört metre1i1' 
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ASiLER BILBAO ICINDE 
$ehir Karanhga Boguldu, 

er·· T cirafta Sular Kesildi, 

Halk Aç Kaldı 
........... 

Bir Alman 
Harp gemisi 
1. orpillenmiş 
' lonCira, 19 (TAN)' - Muhtelif membalar 

.. 

ispanya iailerinin bugün Bilbao eokeldarına 
Iİrdilderini haber vermektedir. Pariıten gelen 
IQaltinıata göre, biler bugün saat 13,30 da teh

te airmitlerdir. ltgali kolaylqtıran en mühim 
lıııiı, Bilbao'nun ıudan, elektrikten ve gıdadan 
lceailmit olmaaıdır. Aıiler ,ehri kimilen ihata 

"bnekle onu bu üç zaruri maddeden mahrum 
lebnitler, ve tehri teılim olmıya mecbur et
'-litlerdir. 

Günlerce karadan ve havadan bombardıman 
edilerek yan harabe haline gelen betbaht 

Bilbao' dan harap bir aokak 
Asiler her ,eyden evvel kışlaları l 
~ askeri ~ahiyette bulunan binaları imparatorluk 
~ etmiş bulunuyorlar. İtalyan 
bıatbuatı, İtalyan motörlü. fı~kaları- Konferansında. 

KISA 

EDI~ !!~~~~ .. ı 'lll bu zaferle Guadelhara mtikaınmı 
'1dıkıarmı ve bütün zaferin İtalyan 
~~rlerine ait olduğunu, motörlU 
.--..aa.rın bUtUn enfellerl a.,tıklarmı 
)11~'"•:1· - .. t.v,.,...ot nl sı...Ailrt .. ..ı ... ; 
~ ~tadırlar. Asilen feliie gir-
~ekten çekinmiye sevkeden lmil, 

baocıa her taraftan, hattl her e
'iıı penceresinden karşıla.,acakları 
IQiboaıyöz ateşi idi. Bunun için ya 
ttbrt kAmilen boroardıman ederek 
'-ııa etmek, yahut açlığa maruz bı
~ak gerekleşiyordu. Asiler şehri 

ata etmekle ve şehre su ve ışık te
IQin eden tesisat merkezlerini ele ge
*nıekle bunu temin etmişler, ve 
lilıayet şehir fazla mukavemetin lü
tulbauz olduğuna inanarak teslim ol
llıu,tur. 

BiR ALMAN GEM!Sl 
TORPILLENMlŞ! -

~an menabii tarafından resmen 
bildirildiğine göre 15 haziran günü 
IJnıanyanm Liyipçig zniı]ısma Ce
"Yir sularında ve Oran'm şimalinde 
~ torpil atıldığı görülmüş, torpille
~~reki hususi i.letlerle takip e
~. fakat gemiye isabet vaki ol
~ı. 18 haziranda vukubulan bir 
~ vakayı teyit etmiş bulUıtıuyor. 

l'ipçig zırhlısı bir denizaltı gemisi 
~fmdan saat 15,37 de dördüncü de

torpUienmiş ve bu suretle mesele :rt devletin tetkik sahasına girmiş-

Londra, 19 (TAN) - Kapanan İn· 
giltere, İmparatorluk Konferansı, bir 
çok mühim kararlar almıştır. Bunlar 
ın•A11mrta l.m ...... A loısı,.;rf sivAı:ıete Vt> 
müdafaaya temas edenim pyaru dik 
kattir. Fakat bu kararlar ancak Par. 
limentolarda tasdik edildikten sonra 
bir kıymeti haiz olacaklardır.Kat'ar. 
!arın başında, bütün dominyonlarm, 
sulhU korumak hususunda, Milletler 
Cemiyeti çerçevesinde el birliği etme
leri ve slllhlanmalarının tecavüzt ol· 
madığmı açıkça söylemeleri gelmekte 
dir. Bütün murahhaslar, Milletler Ce.. 
miyetini daha ziyade kuvvetlendirnıL 
ye taraftar olınuşiardır. Avustralya 
murahhasınnı mmtakavf bir pasifik 
paktı hakkmdaki fikri kabul edilmi§ 
ve alakadar hUkiimetler tarafından 
tetkiki kararlaştırılmıştır. Siyasi va-

ru Doumergue'in cena-
7.e merasimi Sah günü Algues.. 
VivP.S'te vaoılaeaktır. 

• 
1 nglltere hükdmeti, silah. 

lan artırma için şlmdl 
ye kadar kırk iki mllyonluk si
~ yapmıştır. 

• 
J apon hükllıneti, Ameri· 

kanın, zırhlı toplannı 

ufaltma hakkmda yaptığı tek. 
life ret cevabı verm~tir. 

• Y unan hlikiimetl, tütün to 
bumu, bakır, tmıç ve 

~lnkonun memleketten ~Ikanl
masmı menetmiştir. 

ziyetin bugünkü karışıklığının daha Hariciye Vekaleti Vekilliği 
ziyade iktisadi sebeplerden doğduğu .. 
görülmüş ve murahhaslar evveli iktı· Ankara, 19 (A.A.) - Harıcıye Ve-
sadi çareler bulunmasını kararlaştır. kili Doktor Rü§tü Arasın Bağdat, 
mada el birliği etmişlerdir. Tahran ve Moskova seyahati dolayı

tnglltere Franco'yu Tanıyor 
lngilterenin Franco hük\lmetini 

muharip taraf olarak ta.nmıak fikrin
de olduğu haber veriliyor. 

sile Ankaradan gaybubeti esnasında 
Hariciye vekaleti vekilliğinin siyast 
ınUsteşar 'Numan Menemencioğlu ta
rafından idare edilmesi ReisicUmhu
run tasdikine iktiran etmiştir. 

Şanlı 
Bayrağa 

Saygı 
Ankara, 19 (Tan) -BatvekA

let Türk Bayrağına ka.r§ı göste· 

rUmesl elzem olan saygıyı kaL 
delere bağhyan nizamnameyi ha 
zırladı. Bu nizamnamede bayrak 
çekilme tarzı şöyle ifade edil. 
mektedlr: 

Bayrak, vatan ve milletin 

~ 
istiklalinin şerefli bir timsali 
olmak itibariyle bütün vatan· 
daşlann bu kıymetli vediaya iL 
yık olduğu heyecan ve hassasl· 
yetle saygı göstermesi milli ve 
vataııi bir borçtur. Bu itibarla 
bilumum mekteplerde ve BaL 
kevlerinde buna daha fazla e· 
hemmlyet verilerek esasb ders. 
Jer ve konferanslar tertibi tehir 
ve köylerde de balkın bilgi ve 
saygılanm yükseletecek tedbir
ler almması lüzomlu ve fayda. 
bdır. Bayrağın çekilişinde ve 
indlrillşbıde ona gösterilecek 
milli sevgi tebarüz ettrilmell· 
dir.,, 

Moskova· Sanfransisko 
Bir Rus Tayyare~ 

Yola Cıktl 
Londra, 19 (Tan) - Rus tayyare 

cileri muazzam bir sefere çıkmış bu
lunuyorlar. Şimal Kutbu yolu ile Mos 
ı..uvAd&n, Sanfra.nsiııkoya hareket et
mişlerdir. ıKMedeoekleri yol fimdiye 
kadar fasılasız uçuşta alınmağa teşeb 
bils edilen yolların en uzunudur. ÇUn 
kü bu tarikle Moskova Sanfransisko 
arası 9600 kilometredir. O 15 - USSR 
markalı Sovyet tayyaresi bu sabah 
(dUn sabah) saat 5,10 da şimal kut. 
bu üzerinden uçmuştur. Gece saat on 
ikide pilottan alman bir telsiz ise, 
tayyarenin o saatte kutuptan aşağıya 
doğru inmekte olduğunu ve 64 Uncu 
arz ve 124 üncü tul derecesine vardı. 
ğını göstermekte idi. Bu mevki Ka. 
nada topraklan üzerindedir. Şu halde 
son dakikada bir kaza olmazsa, Sov. 
yet tayyaresi, akıllara durgunluk ve. 
ren bu seferi takriben sabah saat 5 
raddelerinde Sanfransiskoya varmak 
suretile bitirecektir. 

Fransız Ayan Meclisi 
Hükumete Mali 

Diktatörlük 
Vermemiye Azmetti 

Paris, 19 (TAN) - Ayan Meclisi 
finans komitesinin dünkü kararı ile, 
hükfımet tarafından istenilen mali sa 
lihiyetleri reddetmesi üzerine ortalı
ğı gerginlik kapladı. Ayan Meclisi bu 
gUiı finans komitesinin verdiği rapo. 
ru müzakere etti ve sonunda hükume 
te istediği salahiyeti vermedi. M. 
Blum Ayan Meclisinde hük\Unetin tek 
liflerini müdafaa etmiş, hükfunetin 
ancak bu sayede memleketin maliye

! sini düzelteceğini anlatmış ve senato 
tarafından hazırlanan mukabil tekli· 
fin vaziyeti kurtarmıya kifi gelmedi
ğini izah etmiştir. Bir aralık atmosfer 
hükfunetin lehinde idi. Fakat sonun· 
da Ayan Meclisi hUkflmete muhale 
fet. azminde .>lduğunu göstermiş ve 
hükUınetin tekliflerini kabul etme
miştir. 

Hükmet; meselenin bir itimat me
selesi olınadığı ve Mebusan Meclisi 
ile Ayan Meclisi arasında salihiyet 
mücadelesi meselesi olduğun kanaa. 
tindedir. HUk\Unet istediği salihiyet
leri almadığı takdirde istifa etmek az 
minde bulunuyor. 
Diğer taraftan Ayan Meclisinin 

de hükfunetin mali diktatörlüğüne so. 
nuna kadar mukavemet azminde oldu 
ğu görülmektedir. Neticenin ne ola
cağını kestirmek şimdilik mümkün 
değildir. 

Belgrat, 19 (TAN) - Küçük İti· 
18.f hükfl.met reislerinin mUlikatı hak 
kında yazı yazan Samouprava ga
zetesi bu mülakat neticesinde KUçük 
ttilifm da.ha fazla kuvvetlendiğini, 
üç hUk\lmet reisinin mUstakbel hadi
seleri nasıl karşılayacaklarına dair 
lizmıgelen kararlan vermiş oldukla 
nnı yazmaktadır. 

KIZ Enstitüsü 

Sergisi Açlldı 
Ankara, 19 (TAN) - Ismetpaga 

Kız Enstitüsü sergisi bugUn mera-
Alman Erkinıharbiye Reiıi simle açıldı. Sergiyi bir çok bUyükle-

Marepl Peta:n'le Konuttu rimiz, kordiplomasiye mensup zevat 
Paris, 19 (A.A.) - Alman erklnı ve davetli halk ziyaret etti. Bu eks

harbiye reisi General Beck bugün ı pozisyon çok muvaffak bir eser ol. 
Mareşal Petain'i ziyaret etmi.Jtir. muştur. 

. Alınanyanm Londra Büyük elçisi 
llibbentrop, bugün üç devleti vaziyet
:: !1&berdar etmiş, Her Hitler, Ren 
)\ı, l'lndeki Godesbergoen'den gece 

8I tayyare ile dönmüş ve Alman 
~ ile hadise hakkında görüşmüş-

S on günlerde Belgrat, Sofya 
ve Peoteyi ziyaret eden Al· 

mau Dışbalwu: Fon Neurath bir
kaç gün sonra, yani llaziraııID 23 
ünde Londraya gidecek ve iki gün 
kalarak İngiltere Ue Almanyayı a.. 
lakadar eden meseleleri görüşecek
tir. Bu görüşmelerin müzakere ma
hiyetinde olnuyacağı peşinden söy· 
lenm~ ve fikir taatisinden Deri git
mlyeceğl de anlatılmış, bllhas88• 
İspanya meselesinin iki tarafı meş. 
gut edeceği tasrih edilmişti. 

ı························································ı 

L .... ~~~~: ... ~~~~--~'~ ... ~.~:~~~ ..... .ı 
kut ettiği söylenen Bilbao şehri mu. 
kavemete devam ediyor. ltalyan 
gazetelerinin neşriyatına bakılırsa, 
Bilbao cephesinde, Frankonun as· 
kerleri değil, fakat İtalyanın mo· 
törlü fırkalan muvaffak olmuş ve 
Bask mUdafllerinl faik vasrtalarfle 
ezmiştir. 

bu Vaıensiya hükumeti, Almanyanın 
hi.d ithamlarile istihza etmekte ve 
lö lsenin kamilen uydurma olduğunu 

Ylenıektedir. 

ROMA GAZETELER! ÇOK 

HIDDETLI 

~ ltaıYan gazeteleri Madda vapuru
: bombardımanı ile meşgul olmak
~ ~· Bunlara ı:;öre, lspanyol hUkfl. 
~ tayYareleri gemiye yağmur gibi 
bo ha Yağdırmışlar ve otuz kadar 
aa:ba . atmışlardır. Jurnale Ditalya 
eli te&ı bugün yazdığı bir maka.lede 

Yor ki: 

~ta.lya ile Al.manya, ispanyada 
it .co Baflarmda çarpl§an gönUllU
ll tını geri çağırmıya hazırdırlar. Bu-
~'lltıla. beraber Italya siyasi ecnebi 
~llrlarııun da ayni zamanda geri 

ına.sı ve malt yardımların dur-

O gündenberi alakadar siyasi 
mahfiller, bu ziyaretle meşgul oL 
makta ve neticesi hakkında tah
minler yilriitmektedirler. 

Muhakkak olan nokta, ziyaretin 
beynelmllel bakımdan btlytlk bir e· 
hemmlyeti haiz olduğudur. Fon 
Neurath'm pbsiyeti ve mevkii, zL 
yarete pek büyük bir değer ver. 
mekte ve netice ltibarlyle verimli 
bir ziyaret olması ümidini kuvvet
lendirmektedir. 

Fon Neurath, Roma.da sekiz )11 

memleketini temsil ettikten sonra 

ra Hariciye N&l'.ırlığma getirllmlştl. 
Bu itibarla }'on Neurath İtalya ve 
İngiltereyi ~k iyi tam) an, İngilte. 
re \'e İtalya hakkında ihtısas sahi
bi olan bir diplomattır. 

Bir Londra gazetesine göre Ge· 
neraı Göring ile Doktor Göbels L 
talya ile askeri ittifak yapmıya çok 
büylik kıymet \-erdikleri halde Fon 
Neurath, U'DI mevzu üzerinde 
mübaliğab bir itimat sahibi değlL 
dlr ve Alman ordusu rüesası· da o
nun bu fikrine iştirak etmektedir. 
Hatta .Mare§ı'I Blombergin lngllte
J"e)i, taçlanma merasimi dolayısly. 
le ziyareti, bu düşünceyi kuvvetlen. 
dirmiş, ve Roma - Berlln mihveri
ne münhasıran dayanmanın İngl· 
Uz - Alman dostluğunu bozmama. 
sı liznn geldiği hissini Almanya. 
da. sağlamlarnıya ba..,lamıştır 

Garp paktı, lldncisl İspanyadan ya. 
bancı gönüUWerin çıkanlması me
selesidir. 

Garp paktı balı.sine gelince İn· 
gilterenin bu paktı başarmayı, bU. 
tün Avrupa meselelerini tesviye 
için bir ~langıç saydığı ve bir gün 
bu paktın Lokamo paktı yerini tut
masını umduğu temin olunuyor. 

MW&katm bu ümidi takviye edip 
etmiyeceğl henüz belli değildir. 
İspanyadaki gönWIWeri çdmıek 

bahsine gelince bir Londra gazete
si tarafından verilen malfimata gö. 
re Almanya ordusu ve Almaıaya 
hariciyesi, Alman gönllWerlnl, fa· 
kat İtalyaya hıyanet etmemek şar. 
tile ~kmek lehlndedirler. Bu ba· 
kundan Londra konuşmalarmm bu 
nokta üzerinde müsbet bir netice 
vermesi tlmlt edilmektedir. 

BilbOo muharebeleri: 
n hafta inde sukutu bek.. 

Roma radyosu, dünktl haftalık 
icmalinde bunu açıktan açığa an. 
latıruş ve Guadelharada ricate mec
bur kalan İtalyan askerlerinin BiL 
baoda bu ricatbı adeta intikamım 
aldıklannı ilave etmiştir. 

Deyll Ekspres gue~i bir bq 
yazısında bu hadise münasebetiyle 
ıunJan yazmaktadır: 

"İtalya, Adlsabadada kazandıiJ 
gibi Bllbaoda da kazenabWr. Fakat 

bu Dferlmlzl sağlamlamanm paha· 
sı çok ağır olacaktır. Roma ile AdL 

sabaha ve Roma Ue Bllbao arasaı· 
dak1 mesafe uzaktır ve aradaki mu. 
vasala hatlan, İtalyaya alt olıruyan 
yerlerden geçmektedir. Süveyş hı· 
gllterenln eUndedlr. Fransanm kuv. 
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flf"K 
Benzin ve Plaka 

Parası 
Otomobiller, lstanbulda plaka pa.• 

rası na.nıiyle ayda on Ura vergi verir. 
ler. Bu para motörü çok ufak araba. 
Jarda sammn yedi Uraya iniyor. La
kin normal boydaki bütün taksiler ve 
hususi a.rabalar ayda on Ura veriyor. 
lar. Ayda on Ura senede 120 lira eder 
ki; bl.7.bn memleket için pek tıarıf sa· 
yılımyacak bir vergidir. Bütün nlsbe. 
ti biraz ağır vergilerde olduğu gibi 
bunun da tahsilinde güçlük çekilir. 
Bakaya kalır. Belediye bu yüzden 
masrafa girer. 

Otomobil sahibi birikmiş vergiyi ö
dlyemez. Arabası işten menedilir, bo 
yüzden pli.kasını terkecler, btomobll 
garajda durur, fakat belediye vergi 
alamaz. Hem o hem öteki ziyan eder. 

Bunun önüne geçmenin şu sıralar· 
da bir .lmkAnı hasıl oldu. Hüktimetia 
petrol, benzin ve mliştakatmdaıı aldı. 
ğı vergiyi yarıya indirmesi üzerine 
benzinin perakende galon fiyatı olaıı 
120 kuruşun 80 kuruşa ineceği talı• 

mln edilebilir. Bu suretle benzin fL 
yatlarında en aşağı bir tahminle il~ 
bir ucuzluk olacaktır. Bir taksimetre. 
n1n günde vasati 80 kilometre çalış. 
tıtı ve bunun için de yeni ve eski a. 
rabalar na.zan itibara alımp dört ga
lonla 100 kilometre yapılmak hesabL 
le 16 litre benzin yakıldığı dü.,ttntt. 
lürse bu 10 lira pi.ika parasmm ucoz
lıyan benzinin litresine 2 ve galoouna 
10 .kuruş gibi bir para Ui\·esUe hem 
daha kolay tahsil edilir bir hale getL 
rilmesl hem de çok çahşanm ~k. 
az çahpnm az vergi vermesi gibi da
ha &dili.ne şekle sokulınası çok mtıın. 
idin ve kolaydır. Henüz benzin fiyat. 
lan piyasada döşürübneden belediye
nin buna. teşebbüsi. herkes için kolay. 
hk olacaktır. 

Belediyenin ve balkın hayrma olan 
bu şeklin Türkiye Turbıg ve Otomobil 
kllibtlnce de düşünülüp karara bağ· 
landığmı haber aldım. İş sacede la. 
tanbol belediyesinin harekete geçme
sine kaldı demektir. Bunu da beledi
yemizden bekilyeblllrlz. 

B. FELEK 

Lübnan Dahiliye Nazın Oldü 

Kudüs, 19 (A.A.) - Ltibnan D~ 
biliye Nazın B. Mişel Zakur dUn kalp 
durmasından ölmüştür. 

Zonguldağın Tarihi 
Günü Yarın 

Zonguldak (TAN) - 21 Haziran 
Zonguldağın on beş yıl evvel yaban· 
cılardan kurtularak milli bütünlüğe 
kaw,tuğu günün devir senesidir. Bu 
mUnasebeUe Halkevi ta.rafından bü
yük kutlama uroğranu hazırlanmı,.. 
tır. 

21 Haziranda Halkevi Başkanı A· 
km Karaoğuz, Şair Necip Fazıl söz 
söyliyeceklerdir. O gün, bUyUk Tür 
f'ılowfu lbni Sinayı anma gününe de 
tesadüf eylediğinden ayn bir ehem-
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BA K 

~"" """"' .6'I" "" "" "" I I -

Adliyede ~ 

~ A ::~~·j ;:.n ha. i 
~ berlere göre, Aelliye 1 
~ ~ ekaleti yeni bir terli liste- ~ 
~ sı hazırlamaktaelır. V eka- -
~ let, hakimlerin terlihi için ı 
~ kaclroelaki noksan maaşlı ~ 

hakimlerin •ayısını azaltmış-' 
tır. Kadrodaki 40 lira culi ~ 
maaşlı hakimliklere 25, 45 ~ 
liklere 12, 80 tiklere 2 ve f 

~ 90 lıklara ela bir hakim ila- -
- ve etmiştir. Vekalet, latan- 'J 

bul hakimlerinden bazıları- ' 
na ela terfiler teklif etmiş- i
tir. Altıncı Hukuk mahke
mesi azcurnelan Bay Hüseyi
ne Muğla ve Üçüncü Hukuk ~ 
ôzcuınelan Salih Zekiye ele -
Denizli Adiye mahkemeleri ~ 

~ reislikleri teltlil eclilmif ve t 
~ bunlar ela muvafakat ceva- t 
~ bı vermişlerdir. ~ 

"'"'~~ ~""'' 

A 
Suçlu Öteki Kolunu da 
Bir İnfilakta Kaybetmiş 
Dün Asliye Dördüncü Ceza mahkemesinde bir bomba He balık 

avlama suçunun muhasebesine ba,landı. Suçlu yerinde Anbarh
da oturan Ahmet oğlu İzzetle İbrahim oğlu Ahmet bulunuyorlar
dı. Bomba ile balık avladıkları iddia ediliyordu. Reis, evvela sözü 
İzzete verdi. O: 

- Bay reis, dedi, ben altı nüfusa bakıyorum. Esasen bir kolum 
da sakat, bomba atamam. 
Hakikaten İzzetin sağ kolu bileğin --·-----------

den kopmuştu. Reis tekrar sordu: 
- Peki bomba atanuyacak kadar 

malfılsun nasıl balık tutarsın? 
lz.zet cevap verdi: 

- Ağla tutarım. 

- Başka şahit dinlemiye lüzum 
yok. Galiba kolunu da ~omba parça
lamış. 

- Evet Bay Reis, bu kolumu bom 
ba kopardı. Amma balık avlarken de 
ğil. Ben eeddden kaptandım. Bir gün 
motorda yastığımın altında iki yu -
varlak buldum. Bunlar nedir diye tet 
kik ediyordum. Bir aralık birisinin 
fitiline cıgaramı dokundurdum. Bir
den bire patladı ve elimi bileğimden 
koparıp attı. Öbür elim de yaralı ... 

Bundan sonra diğer suÇlu sorguya 
çekildi. İzzet: 

- Ben sahilde uyu~·ordum. Me -
murlar İzzeti tutmuşlnr, beni de u
yandırdılar. Ben balıkçı değil rençbe 
rim dedi. 

Eli 
ld 

v 

9u 
1 şıl 1 

Oğle Neşriyutı 
12,30 Plakla Türk musikisi 12,50 

Havadis 13 Beyoğlu Halkevi gösterit 
kolu tarafından bir temsil. 14 Son. 
Akşam Neşriyat: 

17 Ankara Gençlerbirliği - Galata -
saray maçı Taksim stadyomundan 
naklen. 18,30 Plakla dans musikisi 
19,30 Konferans: Ordu saylavı Selim 
Sırrı Tarcan tarafından {FOLKLOR)' 
20 Müzeyyen ve arnadaşlan tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkıları 
29,30 Ömer Rıza tarafından arapça 
soylev 20,4.5 Muzaffer ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Saat ayarı) 21,15 Ork~c;tra 
22,15 Ajans ve borsa haberleri ve er 
tesi günün programı 22,30 Plakla so 
lolar, opera ve operet parçaları 23 
Son. 

Günün Program Özii 
OPERALAR, OPERETLER 

20,35 Viyana: Avusturya ope
retlerinden bir süet. 20,50 Prag : 
Weiss'in "Sultanın nişanlısı,, ope
reti. 22 Milano - Torino: "La fata 
Malerba., oper~ti. 

ODA MUS1K1S! 
16,05 Prag dalgası: Hafif ses tri 

yosu (şarkılar) 22,05 Prag kısa 
dalgası: Hafif sarkı triyosu. 
RESİTALLER . 

20,20 Peşte: Şarkı reşitali (Mon 
teverdi, Caccini, Bach, ~endelsohn, 
Listz). 
23 Varşova: Solist konseri (Loka
telli, Mozart, Rossini vesaire). 
23,15 Roma: Çift piyano konseri 
<Sonatlar ve fantaziler). 

DANS MUS1K1S1 
17: Varşova. 23.30 Laypzig. 

23,30: Viyana. Kolonya. 23,45 : 
Prag. 24: Peşte. 

ÖLÜM HABERLERi 

Ölüm 
Bafra eşrafından ve mütehassıs tü

tüncli!erimizden Dursun Çakır kısa 
bir hastalığı müteakıp Samsunda ve. 
fat etmiştir. On yedi sene Bafra be· 
lediye reisliği, senelerce vilayet mec· .. 
!isi umumi azalığı yapmış \'e Milli 
mücadelenin başlangıcında manen ve 
maddeten çok çalışmış olan Dursun 
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gıdası bul n 
Her şey gi~i eild de büyük tekamül devresi geçirir. Her genç kız 91e 

kadının kendisine mahsus parlak bir devri vardır. Bu zamanlarda cild ga· 
yet parlak çok düzgün cazip bir hal alır. Cilde bütün bu güzelliği veren 
cildin ikinci tabalrnsında bulunan höceyrelerin bU~yeden aldıkları gıda 
ile mümkündür. Bünye bu gıdayı zamanla veremez olur. Cildde buruşuk· 
luklar, lekeler ve buna mümasil arızalar görülilr. Cild bütün güzelliğini 

kaybeder. Gaip olan kuvveti iade etmek ancak bünyenin höceyrelere ver
diği gıda ile mümkündür. 

Büyük kabiliyetli eller bunun da çaresini bulmuşlardır. Yarım yağlı Ha. 
san gece kremi, yağsız Hasan kar kremi, cildin ihtiyacı olan bu gıdanm 
tamamını ve özünü ihtiva eder. 

Her Bayan gece yatarken yarım yağlı Hasan gece kremini ve gündilz. 
leri yağsız Hasan kar kremini, yüzlerine büyük bir itina ile sürere« cil -

din güzelliğini kazanırlar. Buruşuklar, lekeler tamamile zail olur, bu 
kı·cmler aıi.ık her Bayanın tabü bir ihtiyacı haline girmiştir. Cildin güzel
liği bu krem.erle tcmad= eder. ÇUnkU esas olan höı·cyreıc.r bu kremıer 
bcslem.,ktedir. Cıldinizi bu kıemlr>rcfon mııhrum etmc:,·ıuız ~:tj'ııı LayanJar. 

,l~CErnımE:mmi3.-.nı._ ________ l:lllamE• 

Baş ve Drş Ağrısı lstırabların 
En Müfhişidir . 

En siddetlı dış ağrılar..m oınuirır 

GRiPiN 
bütün ağrı, sızı ve 
Sancıları keser. 
Bnş aı::;~sına, nezle grip ve 

romatizmaya karşı 

Bilhassa müessirdir. 
icabında gUnde 3 kaşe 

aPınabilir, 
--~ISllllE•• ........................... -=~~ 

Yalancı 
Şahitlik 
Etmiş Muhakeme şahitlerin çağırılması için 

tehir edildi. 

Vasil \'e Osman gibi iki ad kulla· 
nan bir adam geçenlerde 37 yerinden 
yaralı olarak mUddeiumumiliğe mü
racaat etmiş ve bazı kimseler aley
hinde dava açmıştı. Boyuna sarmı 
sak demetleri saran bu garip adam, 
ikinci bir defasında da keçisinin yav
rusunu düşürdüğü için bir başka· 
sını dava etmişti. Akli vaziyeti şüp
heli görUlen davacı, Tıbbıadli mües
sesesine gönderilmişti. Dün yine e
linde bir istida ile Sultanahmet Sulh 
Uçüncü Ceza hB.kimi Reşide gelmiş 
ve bir dava daha açmak istemiştir. 
Halbuki Trbbıadli -müessesesi Vasi 
lin deliliği hakkındaki raporunu da 
milddeiumumiliğe göndermiştir. Ha
kim, Vasili bir polisle adliye binasın
dan dışarıya çıkarttı. 

Çakır, bütün vilayet halkının hürmet ---------------------------

DUn Asliye Birinci Ceza Mahkeme 
sinde bir hakaret ve eve tecavüz da
vasına bakılıyordu. Davacı Roza is
minde bir kadındı. Suçlular Madam 
Eftemi ile oğulları Manol ve Civani 
ldi. Civani, Roza aleyhine başka 

~ir meseleden dava açtığını, bundan 
muğber olaırak Rozanın da kendileri-

ne iftira ettiğini ileri sürüyor ve da
valarının birleştirilmesini istiyordu. 

Mahkeme, bu talebi reddettikten son 
ra şahitlerin dinlenmesine başlandı. 
Frose adlı yaşlı bir Madam şahadet 
ediyordu. Frose müstantiklikte suç
lulnnn ııikayetçiye tecavüz ettikleri
ni söylilyordu. Mahkeme Frosenin 
yalan yere şahadet ettiğine kanaat 
getirdiği için derhal tevkif ve taki
bat yapılmak Uzere müddeiumumili
ğe teslim etti. 

TA EB 
TEVKİF 
ED.LDi 

NOVOTNi 

ve teveccühUnil kazanmış değerli bir 
şahsiyetti. 

Cenazesi Bafraya götürülerek bin
lıır('A ha llrın :vl>Ai JihtiroA.,....tl'\lıo ı....~ ... 

laııan ebedi medfenine tevdi edilmiş
tir. 

• 
Ölüm 

§irin ,.e güzel bahçesinde 
Her akşam me.~hıır Esbak Tekirdağ mutasamfı mer· 

BUDAPEŞTE BOLBOLO 1 
hum Bay Nuri oğlu ve serkarini es-

i bak merhum general .. Feyzi. dru:ıadı 
Vefa lisesinde imtihanı yapılırken ve se\'imll tenor divanı muhasebat mumeyyızlennden 

arkadaşı Abdurrahmanı ustura ile BAY vu N KA merhum Bay Reşat eşi, lnhisarlar 
boğazından yarahyan Celal, dün müşaviri sabıkı ve limitet şirketi tek-
MUddeı"umumtıigwe verildı'. Meşhut nik müdürü Bay Feyzi Keskin vali-En güzel §arkılarmı okuyorlar. A 
suçlara bakan Sultanahmet üçUncU H desi ve tilccar Emin rsebUk kayın er öğleden 14,30 a kadar · d 
Sulh Ceza h:r..kimı· K"mil sorgusunu t validesi bayan Zekıye Un Ölmüştür. 

u u. meşhur NOVOTN orkestrası en 
Yaptı. Suçlu, arkadaşını yaraladığı Cenazesi bugün saat on birde. Kı-seçkin parçaları çalıyor. Tenzi-
usturayı 90 kuruşa satın aldığını iti lath fiyatlar: zıltoprakta Tuğlacıbaşı ınahallesinde 
raf ediyordu. Hastane yaralı hakkın- ki kökşlerinden kaldınlarak Uskü · 

Tabldot 4 tabak 75 kuruş tt k" ·ı da henüz kati raporunu vermemişti. darda Karacaahme e ı aı esi kn.bris· 
Daire - Teoebac;r kt' All 

Hfıkim, Celali tevkif etti. istintak hfı. ilıım•••m•••••••I tanına defnedilece ır. ah rnhmet 
1dmliği tahkikatı derinleştirecektir. l eylesin. 

- Dahası var. Bu laflardan sonrıı. da demiş ki: 
istemiyor mu! Ala. Biz de vermeyiz. Artık bu lafı 

kapat! 
- Sen bunları nereden öğrendin ? 
- Demin buraya gelirken, Günergile uğramıştım. 

' !Aralıkta hemencecik bana anlatıverdi. Babası bunla
rı söylerken ~ kapı ardında dinlemiş. Hepsini kulak 
larile işitmiş. 

-No. 39- . 

HARBiYEDE 

v 
Bahçesinde her akşam 

Memleketimizin en Kıymetlı sana•karları bir arada 
SOLiST 
BAYAN MUALLA 

Sazendeler Muganniyeler Muganniler 

Keman: NUBAR MAHMURE ŞENSES AGYAZAR 
CELAL 
UDl ABDI 

Kemençe: ALEKO IHSAN LEYLA 
Piyano: YORGO AFITA~ 
Cümbüş: CEMAL AYDA 
Darbuka: HASAN TAHS!N 

:\yrrca:Muhtellf Anadolu oyun havalar1 ve zeybekler 
DlK.KAT: Müessesemizde bulunan sanatkarların başka hiç bir yerd 

icrayı sanat etmedikleri ilan olunur. Telefon: 42672 

tür, ne o? mı niyet ettiniz? Tam da za-
manı. Bu cehennem sıcaklarını ..• 

- Oylesi değil. 
- Ya nasıl? 
- Allahın emrile, paygamberin kaville kolun· 

dan tutup götüreceğim ... 
- Hımmmm. 

Hacı Efendinin sesi değişti, iki dudağı ağzının 
içine doğru yumuldu. Ve parmaklarının ucile sa -
kalını kanştırmıya baş'ladı. 

- Ha! Oyle ise hem doğru, hem bunda bir iş var. 
1 Hafız Hanım yarı memnun, yarı meraklı, Aliye 
baktı. Erden biraz doğruldu. Vergici: o el esi çıkınca, oh çok şükür diyesımiş .. Anladın mı? ra k teyzesini kucakıMı. Yeni kanat alıştıran bıı 

Bu suretle onların fikirlerini öğrenecek bir noktasını kumru sevinci vardı. Anası da yüzünde parlak bir 
Hafız Hanım, dikkatle Hacıya bakıyordu. Bu se

fer cevap bekliyordu. Hacı oaldızının yüzüne bak
mıya cesaret edemedi. Zorla gUlmiye çalışarak: 

- Madem ki GUner kendi kulnğiylc işitmiş. Doğ
rudur. !sin içinde iş olma.sına gelince, Hacıyı hepi
miz biliriz. Saman altmdan değil, cıgara dumanı a
rasından su yürütür. Böyle birdenbire değişmesin
de, birden~ire yumuşamasında mutlaka bir mfı.na ol
malı. 

Hafız Hanım parmaklarını çıtlatarak: 

- Doğru, dedi. Bugüne kadar lfı.fını ettirmiyordu. 
Erden endişeli bir gözle Aliye bakarak: 
- Ha şunu bileydiniz. Oyleya. lş benim tahminim 

1 
r gibi. Bugüne kadar, lfıf Hilfızın üzerinde döndü. Bu
t giln küçük bir bahane ile haydi ondan vazgeçildi. 
~ Sebep? Tabii yarın Hafıza vermedim. Fakat ağası
~ na sözüm yok. Aklı başında, mansıbı fıla, mebus, şu 
v bu .. Daha sayayım mı? Hem sonra dönmek için ne 
b bahane bulunacaktı? lyisi mi ninesinin razılığı ol-

madığını bahane ederek işi öte tarafa aktarıvermek. 
t d Hem bu. kasaıjada dedikodu ihtimalini de kesmiş o

lur. 
Hafız Hanım - Peki, buna karşı tedbir? 
Ali - Kuşluktan evvel, bu saatten tezi yok. Paça

ları sıvamalı. Hanım nine! Sen doğru Hacıgile! Iki 
Uç güne kadar nikflh isterim dersin! 

1 Sonra hemşiresine dönerek: 
' t~ _Sen de Hifızgile! ! Dedikoduyu açarsınız. unya 
: Erdenin bu işte gözU yokmuş, Istnnbul onu havalan-
' 

11 dınnış bir bahane anyormuş, Hafız Müderrisin me-f , 

unutmadan bana söyliyeceksin. renl{, dudaıklarında mesut bir gülümseme olduğu 
Erden, limitsiz bir tavırla: halde ablasını karşıladı: 
- Nafile uğraşacağız. Eğer gerçekten senin tah - Hacı ~urada mı? 

minin gibi ise, eniştem nineme bir bahane bula- - Yukarıda .. 
cak. Hafızın işi olmadı diye 'Ju işin olması lazım Hafız hanım şahadet parmağım dudaklarına 
gelmez, demesi yüzde yüz. sus! işareti ettikten sonra yavaş sesle: 

Ali ayağa kalktı: - Hepsini biliyorum dedi, işi bitirmiye geldim. 
- Artık orasını bilmem, dedi. O işi de siz pişi- GUner mutbak tarafma kaçtı. Iki kadın yukarı 

rip katarın. çıktılar. Hacı ikisini de güler yüzle karşıladı: 
Bu cevap, Hafız hanımın hislerinde bir başkalık - Maşallah maşallah! Nasıl oldu böyle .. Yahu 

yaptı. Mahmın gözlerine, bir parıltı geldi. Sesi• da- bir aya yakındır kapımızın semtine uğramadın. 
ha kuvvetii ç~ıyordu. Bu sözler biraz da izzeti - Hayırlı bir günU bekledim 

nefsine hitap ediyor sayarak: - Demek bu gUn o gün .. 
- Hakkın var Ali, dedi. O babalığını fena yapı- - Oyle ya .. 

yor, ben analığımı iyi yapmıya çalışacağım. Söyle Ve Hafız hanım, hemşiresinin gülilnç. keyifli 
kızım. Ortmemi getirsinler. Ben Hacıya gidiyo - sU'kO.tu arasında doğrudan doğruya maksada gir-
rum. Varın siz de ne yapacakeanız yapınız. di. 

0

Daha örtmesini omuzlarına atıp sedire otur-
llıtiyar kadın siyah ve yol feracesini giydi, çivit- madan: 

li beyaz örtmesini başına attı ve Alinin hemşiresile - Niye böyle eri<ence geldim bilir misin Hacı? 
çıktı. Giderken Ali hemşiresine tenbih etti: Dedi. Hacı hafifçe gülmekle bilmediğini anlat -

- Hanım nineyi köşede bırak. Sen doğru öteye mak istedi. Hafız Hanım, bu cevabı beklemiyordu. 
git. Devam etti: 
Hafız Hanımın kalbi çarpıyor ve gözlerinin - Kızımı alıp götürmek için .. 

etrafı yanıyordu. A vuçlarınm birini birkaç defa Hacı istifini bozmadan, işi an1amamazlıga vur-
örtmesinin ucuna sildi. du: 
Kapıdan girdiği vakit GUner, memnun ve şak - - Bunu sormıya ne tuzum var. Kız senin, al gö-

" - Acelesi ne? dedi. Kızın buradan kaçacak de
ğil i<i. Evinde daha oturup durur. 

- Onu ben de biliyorum Hacı! Amma hayırlı 
işler vaktinde olurmuş ta, onun için. Hem kaçmaz 
"kaçmaz derler de bir gün ..• 

- E ... y! 
- Ey, kaçırılacağı tutar. 
- Oy le şey mi olur? 
Hacı hep kaçamak yollarından yuruyor. işi şaka 

ya boğmak istiyordu. Fakat Hafız Hanım kararım 
vermi3ti: 

- Şakayı filan bırak. Ben bu hafta nikah istiyo
rum Hacı! 

- Bu hafta mı? 

- Ben öyle dedim işte. Sen istersen bugUn yap. 
Bu daha çok hoşuma gider. 

- Amma da acelecisiniz yahu! Böyle işler dU -
şUnmek ister, konuşmak ister, tertip ister, daha ne 
bileyim? Biz koca kasaba içinde başkalarına ben· 
zer miyiz? Bununla kızı asıl siz kapar kaçırır gibi 
götürmek istiyorsunuz. , 

- Doğrusu da o. ÇUnkil kapılmasından .. 
Anlaşıldı. Galiba sen, bizimki ile görüşme 

din. (Arka ı \'ar) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
l Ahmet Emin YALMAN 
ki AN'm hedefi: Haberde, fi· 
._rde, her feyde temiz, dü· 

liiat, ıamimi olmak, kariin 
razeteıi olmıya çalıımaktır. Avrupadaki Alev iskelet haJlne girmek lstiyen 7.ayıf 

bayanlar, açlık; mütehakkim ka.rıla
nna kartı da kılıbık kocalar, sükiit 
gre\'i yapabilirler. Modern baya.olar, 
modayı takip etmek için güzel saçla
nnı, '°k kere kendilerine hiç te ya
kıfnuyan plitla rengbıe boyamakta 
lel'besttlrlu. Vücudüne ıstırap ver
mek arzu eden bir kimse, odasuıda 
bUfan, pannapu kına, kanun o pil 
sı aeu•uulınmu. V elhuıl, hepimiz, 
başkasına zarar vennlyen fW ve ha
reketleri yapabUlrbı. 

GUNON MESELELER~ 
e~d. lnkllap Van 

-
1 Bele ika 1: as vekili 1 

Onun bu sırada yazdıfı eserlerin 
en mühimlerinden biri Sovyetlerin 
beş senelik planı, biri de Avrupa
nın vaziyetine aittir. 

lllQDtbı, .Kadıköy Kız Sanat Mektebi· 
t lerglalnl gezdim. Talebenin yap
~iı elblaeJeri, çl~klerl, ppkalan ve 
~.&ördüm. Mektepte talebeye öt. 
.i'.....,. mevzular hakkında malCbnat 
~ dıın. Gördüttlm ve öfnındljlm ft!Y. 
~ beade kız ND&t mekteplerinin 

BU Y ANGIMI B ir sene sonra Van Zeeland 
Başvekilliğe getirildi. Van 

Zeeland, parllmento manevraları
nı bilmiyen, fırka mücadelelerine 
karIJmıyan bii adamdı. Fakat Bel
çikanın para bakımından derdini 
biliyor ve bu derdi bertu&f ede· 
eek çareleri tanıyordu. Onun aldı 
!ı tedjfrler aleyhinde b~-ırmıyaıı 
yoktu. Fakat ıt>u tedbirler tam bir 
muvaffakıyet kaıandı. Ve 13elçik& 
her devletten önce buhrandan kur 
tuldu. 

lıısan hareketlerinde bu kadar ser
beılt olduğu halde, kanun içtimai ve 
dljw daha batka sebeplerden dolayı, 
bam tUJ ve hareketle.rln yapdmMUU 
menetmiştir. 

evinde lnkıllp yapmakla meo
CUI oldotu kanaatlnJ verdi. 

Söndürebilecek mi? 
dJ lladıköy Kıı Sanat Mektebinde ye· 
ıta ftbden fula talebe var. Bunlar t& 
)' Ydarpqadan bqlıyank Bostancı. 
le a. kadar uzanan mun sahadaki aile. 
9-tfa çocuklarıdır. Mektep bu çocuk.. 

Vuıtaslyle Türk evine bilgi n =\'k sokuyor. '.l'iirk kadını, mektepte, 
bfse dikmesini, s.anıa.~ır yapmasını, 

)'elllek plşirmeskıl, ppka dikmesini 
!:_~v ldaresbıi öğreniyor. Bu öğren
-..erbıl evinde tatbik edi)or. Baııla· 
: bwıunıa da kalmıyarak, öğrendik· 

.ti sayesinde bayatını kazaanuya 
lbuvatfak oluyor. 

E\·e bilgi ,.e ze\•kln girişi, Türk e. 
~de mühim bir inkılap yapacaktır. 
~ evini bUgl Ue idare etmlye baş. 
>"&cak, ve eve saadet ve refah getir

ineslnı öğrenecektir. Bu 11ebeple bizce 
kıı sanat mektepleri, Türk e\·lnde bU· 
31ik bir inktlip hazırlığı yapan mües. 
lleseler olarak telakki edilmelidir. 

• 
41manlar lngiltere 

ile Anlatıyor 
.\Jınan Hariciye Nazın Foa Neu. 

~ lngllt.ereye gidiyor. lnglltere bu 
~ etten Franaayı da haberdar et. 
) ~~ ı...m. auetelerl slyarete bU-

""'enırnıyet \'ar~orw.r. 

~ >.Jın.ıı Hartafe Nazınnm Londra· 
konutacağı meselelerden biri ls

~Yanın istikbali, lklnclsl.. Garpte 

~U temin edecıek olan bir nıJsakın 
didlr. 

ııı·Sovyet Rusyadakl son hidlseler bu 
.lh~tın bir anlaşma De neticelen. 
-oqlni kolaylqtımu§ olabUlr. 

..ı,.\lmanya, ispanya meeele&lnde ln
~ .. tıel'enla noiktal nuannı kabule mü-
::-Ylldlr. Alman milleti İıpanyaya 
illeıı yudıma taraftar dejUdir. Ge· 

lleta1 Jl'ıoaakonun muvaffakıyetl usun 
~ mütevakkıf görilnmetecllr. 
~ elkln .wnumlyesl ise bukadar 
~ aınan beklemlye mlltehammu 
ı:illdir. Onwı için Alman alyaaetl, 
le Palıyanııı keııdi haline terkedllmesJ 
hhıe dönmektedir. Bu sebeple bu 

bıeeeıecıe Alınu Hariciye Nazın ln
Clltere ile kolayca anlaşabllece'ktir. 
.._ 6-rıa misakı meselesinde anla.,a.bll. 

elert Almanyanm Mllletler Cemlye. 

tbıe dönmesiyle mümkündür. Alman
)>a, Mllıetler Cemiyetinin bugünkü 

lel<ıine muhaliftir. Bu cemb•etln bazı 
tlctn&t ve ıslahata ihtiyacı ~lduğu ka-

~!!8~ecllr. Bu ıslahat yapıldığı 
--uıJ'de Almanya Milletler Oemiye-
tin, girmekten de ~ekinmlyecektlr. 
ı_ bu takdirde Almanya, Franu ve 

gt)tere arumda ,belki de İtalya da 
:;ıu. yeni blr Garp misakı akdi için 

llllıı hamrlanmıı olacaktlr. 
le llu lebeple Londradald müzakere. 

l'lıı bliyUk ehemmiyeti vardır. 

• 
kcrdJköy Su Şirketi 
fıeıı ~afıa Vekili eski zamandan kalma 

1 nıiltere ile F ranıa hü-
1 k6metleri beynelmilel 

ticareti canlandırmak çarele· 
rini aramak ve .Amerika ile .A •· 
rupa aruında it beraberliğini 
temin edecek eıaıları bulmak 
it ini Be iç ikanın ıenç Ba9veki· 
li M. Von Zeeland'tan rica et
mİf, Belçika Bat vekili de bu 
vuif eyi üzerine alarak çalıf
mıya batlamıt ve birkaç pn 
önce de .Amerikaya gitmittir. 

M. Van Zeeland bu bakımdan 
beyneJmilel siyaset Aleminde çok 
büyUk bir değer kazanmış bulunu
yor. Biz de bu fırsattan istifade e
derek bu mühim şahsiyeti tahlil e
diyoruz. 

Hl35 yılında Bel\ikanm genç 
Kral Uçüncü Leopold, Van Zee
land'ı kabine teşkiline memur et
tiği zaman, bütUn Brüksel gülmüş 
ve: 

- Bu adam nastl hUkfhnet teş
kil edebilir'! HUkdmetten haberi 
yok ki, demiıti. 

Çünkü Van Zeeland, ömründe 
Meclise girmem~. nazariyattan 
batka bir eeyle meyul olmamıo. 
Prof esörlUkten bqka bir if yap. 
Jll&mıa. ameıt bir it olar&k ancak 
ı:>anka kltipliji yapnueu. M uat 
Van Zeeland ile bu ,ekilde alay 
edenler çok geçmeden haksıı olduk 
lannı anladılar ve 1937 de Van 
Zeeland, Belçikayı Fa9lıt yapmak 
istiyen Degrele meydan okuduğu 
zaman bütün BrUkael halkı kUtle 
kütle ona rey vermiıler ve IngiJte. 
re ile Franaanm dünya tlc&retini 
düzeltmek için ona müracaat et. 
meterini pek haklı bulmuşlardır. 

Fakat Van Zeeland aleyhinde 
söylenen ıözler de euMıı değildi. 
ÇünkU Van Zeeland Ba'veldl oldıu
ğu lne kadar hükumet iılerlle 
meşgul olmanıı,tı. 

V an Zeeland katoliktir ve Ka 
tolik mekteplerinde okuduk 

tan sonra Katolik Üniversitesi olan 
Louvain'de hukuk tahsilini tamam 
lamış, sonra askeri vazlf esini yap
mağa başlamı,tır. BUyük harp bu 
sırada koptuğu için Van Zee
land harbe lttirak etmif ve bir 
gün ricati keıilerek Alınanların 
eline esir düşmüştü. Van Zee
land esaret hayatının temin et
tiği fırsattan istifade ederek ev
veli almanca öğrendi. Sonra 
kaçmak için çare aradı. Ça • 
reyi bulup kaçtığı zaman yakalan· 
mış ve haftalarca münferit bapae 
mahkum edilmi§ti. Fakat Van Ze
eland ilk f ınatta tekrar kaçmıf, 
fakat tekrar yakalanarak Stildgard 
civarında lbir ı:ehirli gaz fabrikası
na gönderilmişti, 

Harbin son bulması üaerine Van 

Bir lnglliz 
Edibi Öldü 

el ebı §lrketlerl tasfiye amellye111lne 
e'Va.111 ediyor. 

aı!u hafta da Kadıköy Su Şirketini 
bfıı • Şirketin satın alma bedeli 400 
ile liradır. Bu para on senede her se. 

11 40 hin lira \ 'erllmek suretiyle öde
ı_eceJctır. Şirketin ''aridatı bu taksit· 
oerı Öd 

Londra, 19 (TAN) - İngiliz mu
harriri Slr James Barrie 77 yaşmda 

lanb enılye kafidir. Bu suretle ı.. 
ı. ..... Ulun başuıda bulunan l&katlık. 
;-.ıan biri daha kaldırılmış, Kadıköy .:u havaı1sı kendisini istismar eden bu 
~ .. .n kurtUl.muştur. 

1ıJlrnd1 Nafıadan beklediğimiz, der. 
"Uzu l<adıköy sulan için bir 111Uzme ha
L.11 ~ Yapmak, 11uyu kullanılablllr ve 
~llir bir hale kovmaktır. 

olarak bugün vefat etmiştir. Sir Bar
rie'nin ölümü İngiliz edebiyat alerni 
için büyük bir kayıptır. Muharrir, 
~ok genç yaşında eser vermiye bat· 
lamı, ve cih&Jlfümfıl bir J(>hret sa· 
bibi olmu.,tu. Kendi.ti İngiliz edebi· 
yat ileminin kıymetli dehalarından 

sayılmaktadır. 

Eairgeme Piyangosu 
Ankara, 19 (TAN) - Kadın Esir

geme kunınıunu.n eıya piyangoau bu· ~ 
gün oekildi. 

Zeeland Univeralteye dönerek alya
al lktıaat ile metıul olmuf, Belçl. 
kadan Amerikaya giderek Rlnceton 
Unlveralteılne devam etmı, ve A
merikada para meselesi ilzerinde 
bir eser yazmı9, daha sonra Belçl. 
kaya dönerek 1922 de Milli Banka
da çal11mıya başlamıştı. Van Zee
land vakit buldukça iatatietikler 
topluyor ve dilşüncelerini kaydedi. 
yordu. Bu çalışmaları göze çarptı
ğı için Van Zeelan4 Milli Banka 
tarafından beynelmilel konferans
lara murahhas olarak gönderildi 
ve mUatakbel Belçika Ba,vekill bu 
sayede siyaset ve diplom&ai ile te
mas imkanlarmı elde etti. 

1928 aeneıinin sonlarında Van 
Zeeland, beynelmilel konf eranıla
rın sonunda fU ıöıleri ıöyelmifti: 

"Yakında tarihin en müthlt buh
ranlarmdan biriyle karşılaşacağız. 
Ve buhran her yerden evvel, ken
dini Amerika göıterecektir.,, 

Alman mütehassıalan o zaman 
onun bu kehanetine gillmU,ler ve 
kollarını silkmişlerdi. Fakat üç ay 
sonra Van Zeeland'ın sözü tahak. 
kuk etti. Ve Amerika.dan ba~hyan 
buhran bUtUn dUnyayt kapladı. 

1933 te Van Zeeland henüz S9 
yaşında ve Belçika Milll Bankası
nın um.umt mUdUr muavini Jdi. Er-

Van Zeelantl 

ki teklif edildi. Ve para illerinde
ki ihtisaamdan istifade edilmek U
ıere ne.zaretsiz nazır oldu. 

O zaman Van Zeeland Belçika 
paraıının bir kere d&ha kıymetten 
dUoürülmesine taraftar olduğunu ve 
bu if i gecikmeden yapmak lazım 
geldiğini &öyledi. Fakat kabinede
ki arirad&f}an cesaret edemediJer. 
Sonra Van Zeelandın köhne ıis
temlel'le mücadeleai, politikacıları 
ve bankacıl&n tedehhüf hissi ile 
karııtanmıotır. 

Van Zeel1nd bu vuiyet karşı
ıında Louvain 'e ~ekildi ve orada 
iktısadi arqtırmalar ell8titfüıUnU 

Jdare ile Hukuk Fakülteeinde ders 
okutınağa hıııladı. 

Bir iki ay önce, Belçika Jl'a9fıt. 
terinin lideri Degrel, memlfrketin 
deki demokratik mUe11eaeler1 yık. 
manın ııruı reldiğine lnannırak 

meydana atıldıfı zaman Van Zee
land kahramanca sayılacak bir ha 
rekette bulundu ve humma kıl"fJ 
doğrudan dofruya meydan okudu . 
Halbuki Van Zeeland daha önce 
hiç bir ıeçim mUcadele1lne ıtrme
miş, kütlelere hitaben ıöı ıöyleme 
rni§tf. Bununla beraber Van Zee
land, derhal meydana atılm11 vı 
hasmını yenmı,u. 

Van Zeeland, umumt seçimin ne. 
ticeel bildirildiği zaman : 

- Artık itimize dönebllirll ! de. 
mitti. 

Fakat onun yapacaft ~ yalnıı 
Belçfkaya mUnhuır değildi. Bu ı,, 
bütün dünyayı alakadar eden bir 
mahiyet almış ve onu Belçikadan 
Vaşingtona kadar nakletm~tlr. 
Kend~i berrak dU,Uncell aağ

lam kafalı, genlt bilgili ve aon· 
ıuz bir aklı selim ıahibidlr. 

Avrupa iktiaadl kurtuıu,un ~

relerini l!:>u adamdan beklemekte 
dir. 

Bu yuımda, menedilen fUI ve ha
rekettel'den bir taııeelnl bah ed~ 
ğim: 

Baba veya ana olmak arzu etml • 
yenler oldufunu biliyorum. Fakat 009 
cuğu dünyaya getirmemek için fenni 
tefebbu.Jerde bwunabileaek erkek ve 
kadmıın da mevcut olabllecefial, ka
nunu yapm dtltlMımüt ve bu giblle
rine ceq tertip etmlftlr. 

rtb-k Oaa .Kuıununun (''U) lnel 
madd•I töyle diyor: 

"Rıza ve muvafakati ile bir er
kek veya kadm üzerinde bazı fiil. 
ler yaparak onların çocuk yapmak 
kabillyetinl yok eden ve bu ıuretle 
rıu. g&tererek kendi üzerinde böy. 
le bir fiU vey.ı hareket yaptıran 
kimae altı aydan iki 1eneye kadar 
haplı ve yiiz liradan bet yUz lira
ya kadar da ağır para cezuı ilt 
cezalandırılır ? 
Kuumun bu ibareli bbe ~ yap 

mak kablliyetbıi yOk edenler ile ba 
huautun lfuma na ıöeterenlerba oe
za göreceklerini aıılatmaktadu. 

MMeli: Bir kadın doktora gidip 
te: "- Bell ~uk yapmak lstemJıo
ıum. Beni fenni bir •urette ana ol· 
m&k kabWyetbade.n mahrum edlııiz,. 
diyecek, vıı doktor da bu teklifi k&
buJ edip, lilmı gelen fW veya hare
keti yapacak oluna, her ikisi de aiti 
aydu lld llelleye kadar hapse girer 
ve ylb llraduı bet yüz liraya kadar 
da,.... .,..... vedrler. 

i t~e Diyoruz, Ne Yapıyoruz?! 
~ Turizmi Böyle mi i 

Kadla vey& erkek: "VttcudtbPlll 
hildml benlm. Onun üzerinde iste • 
dliim pbi tu&rruf ederi.ıu. Ana vefa 
baba olmak litemlyorum. Bu an.uma 
da yerine getirmek için bazı tedbirle
re miiraaMt etmeme ldnıse kanta • 
mu,,dlyemeı. 

~ Teşvik Edeceğiz ? 

i 
Bur tngW. ..... yı «ruplan

lllll VflkUI, ln~la Atin.: 1e

faret.1 eski ticaret a~I, B. W. 
F. Vaugham • Soott geçen Cu· 

;
~ martesi gtınü otomobille Y•L 

mı batına hududumuzdan ge
~lyor. Hudut ınemulanmıı ev· 

- rakın& bakıyorlar. He.rıeyi tam 
- buluyorlar. tnlilb aeyyalu11a 
- her neaketl ve kolaybjı ıötte. 
~ riyorlar. 

- Seyyah, akşam ona doğru 81-
- llvri)1 g~lyor. Sonra bir nok-

- tada bir anzaya uğruyor. Oto-
mobllln bir tekerleği bir çukura 

saplanıyor. B. Soott. üç saat uğ
raşıyor. O 91rada bir k&myOD 

görtınUyor. Bir halatla otomo • 
blli bağhyarak kurtan)•or. Sey. 

yalı yorgun argın ~te Çekme

ceye geliyor. Gece yemek yeme
miş uyumamı , yorulmuş, az bir 

zaman sonra yemeğe ve yat.ağa 
kavupcağına seviniyor. 

Fakat hesabi yanlıı ~ıkıyor. 
Çekmecede Jandarma yolunu ke 

slyor. Evveli orada, sonra Ye

şllköyde lstlcvaplar oluyor. Me
ram aalatmak mtlmktin olmu • 

yor. Dil bilen tercümanlar et • 

raftan buJunup ıretirlliyor. Sa
bah vlliyete geliniyor. Pazar sa. 
baht k1mae bulunmuyor. Tekl'ar 
Bakırköy karakoluna ıetlrlll. 
)'or. Burada Bay Soott, Vall Mu· 
hlttin tl'stttndağa veya lngllls 
aefarettne hüviyetinin sonılma
.unı istiyor. Bu talebine ehemmL 
yet verUmiyor. 

Kendisine nl~ln yalım aeya • 
hat ettiği eoruluyor. 

Londradan dört kişi olarak 
seyahat.e pld;ıtım, otQmobUde 
bulunan bir lnglliz kadını De oğ
lunun BUk!'e§te kalarak denbı -

den htanbula &eldlklerlııl, ken
di eşinin bir apaııdlslt krizbıden 

dolayı Bükrette kaldığını ve 
yalnızca seyahat etmenin mem-

nu oldujunu bilmediğini aöylü· 
yor. Sllivrlde )'allında biri oldu-
fu halde Çekmeceye )'&buı pi. 
dlfl Deri ıtlrtllllyor. Büknttm· 
beri yalnrs seyahat ettlttnl tek. 
ıv ediyor. Silivri Ue Çekmece 

arasında bu kadar vakit kay

betmesinin sebepleri tekrar tek.. 

n.r 90ruJuyor. 

Bay Scott, nihayet öğleyin on 
ikide lstanbula geleblliyor. Uğ

radığı mUıJktlllttuı dolayı sefa

retine doatl&ruıa \'e l'ürki)·e O. 
tomobll klUbtine tlkayetltırde bu 
lunuyor. 

Bugün dünyanın her memle • 

keti tUJ"izme kolaylık üzerine ko 

laybk göeterlyor. Otomobllle ae. 
yahat, ~k umumi bir aeyahat 

fekli olmu~tur. Biz de bunu ko
laylqtınnak için mllyonl&fta li-

ra sarf ederek Londra - İstanbul 
mUletlerarası yolunun kendimi

• alt k•mmı y1.p1yoru. Mem
leketlmbe ıelen evrakı yolunda 
seyyahlara böyle sorluklan reva 
ıördükten sonra turtame k&rfl 
hudutlanmıl fllen lcapuıJOJt de
mektir. 

Bir, ld sene evvel de, mütare
ke devrinde ınemlekettmlse kar
tı en t'!Ok dmtluk ~öatenn ve bu 
ytllden Londra llnlvenlteelnde-

ki Yunan edeblJ'atı ktlrsU8Unde:n 
Jstlfaya davet edUen Profesör 
Toynbee, otomobUle Y•Ptılt bir 
aeyahatte buna benzer muame
lelere maruı bıralulJOJ , ciddi 
ıurette aüaer:nüştl. 

7.abıta n jandarma kuvvet. 
terinin vaalfeal her ihtimale kar
t• ~ö•U A(lık bulunmaktır. Fa· 
kat \'aaife yapınanm tilrltl ttlrltl 

yolları vardır. Evrakı munt&
a:am olank hududu g~ bir ea 
Debi turl8tten şüphe edllmlŞlle 

karakollarda saatlerc.e tahkikat 
yapıla<>.ağına doğruca lstanbula 

gönderilir, burada kolayca hU\•I. 

yeti anlaşıbr n \ 'azlyetin icabı 
yapdablllrdi. 

Bay loott, bundan u~ 1ene ev· 
vel memleketimize gelmiş, Kaıl
dWide Ud sene kadar yqa.nuı, 

bir sene evvel buradan •Ylllnut
tı. Şbndl burada bir, iki hafta 
kaldıktan 10ara otomobille ka • 
radan MJıun. gidecektir. 

B. SMtt, kendJsUe gö~ 
bir muharrlrimize demlftlr ki: 
.. Maksadım phıum namına §iki 
yet deflldir. Bu memleketi 111evp
rlm. Bqnndan g~nlerl, bu g1. 
bl hldhlelerln tekerrürüne IJllnl 
ol~k tedbirler alm811l diye an
latıyonım.,, 

Bir Tl1rk kadm ve erkeğinin rttrr: 
Qllllethıe k&rtl bir eok \'azif eleri var
dır. Bu vulleler aruoıda, çocuk ye
tlttlnnek gibi, bir de mukaddes vad
feel oldujwıu unutmaması icap eder. 
Erkek veya kadının kendilerini bu va
zifeden uzakl~tırmıya haklan yok• 
tur. 

Tablatln kanunu, kadmı, ana; er
ke#' de, baba olma kabWyetl ile ya
ratmı§tır. Türk Cesa kanunmw ya • 
panlar da, tablatln bu kaaunqna mu
halif hareket edenleri ve böyleoe, 
Ttlrk milletine karşı mllkaddea bir 
borç ve vazlfe)i ifadan kaça.olan oe
alandınnaktadır. 

(İstanbul Barosunda Avukat) 
lsıull Kemal Elblr 

Milas ta Sıcaklar 
Mllb, (TAN) - Sıcaklar birdeııbl 

or bastırmı9 huat dolayiıile köylU• 
leri mUteaslr etmiftir. Bu yıl tuttlla 
ev zeytin mahaulleri iyldlr. 

Buraada Koza Fiyatlan 

i 
Bursa, (TAN) - Plyaaaya fasla 

miktarda koza geı1mlye b&.flamıştır. 

' Fiyatlar iyidir, bir kilo koaa 80 • 81 
~ kuruşa satılmaktadır . 

' ! 
~ 
~ 

KARSTA OKUYANLAR 
Kars (TAN) - Yapılan bir lata • 

tistik, vtllyetimlz içinde ilk tahıU 
çağında 17217 erkek ve 16334 kıı ço 
cuk bulundufunq röstermlotir, 

Şehirde de 3181 erkek ve 2956 k1I 
çocuk vardır ki hepsi ceman yekb 

· 39683 ediyor. Bunların an.calc 8911 1 
okumaktadır. 

~~ 

KIZILAYA ~ 

YAZILINIZI 
Kızılay ha.tta. ı h!mmmda 

bqlryor. Heplmbln her vakit 
yardmmıa koşan Kı11laya llye 
yaabnn. 

""""'~ 
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Gençlerbirliçf • Güneş 
Maçı Berabere Bitti 

' 
NETiCE SUDUR: 

ı\nkara Gençlerbirliği ilk maçı.nı 
dün Taksim stadında İzmirli Musta. 
fanın idaresinde yaptı. 

Saat 17 de takımlar sahaya çıktık
ları zaman şu şekilde idiler. 

Gençlerbirliği: Rahim - lhsan • 
Halit - Kadri, Hasan, Salahattin-
Selim, Mustafa, Rasim, Niyazi, İlı· 
san. 

Güneş: Cihat - Faruk, Reşat -
Yusuf, Rıza, İsmail - Melih, Necdet, 
Salahattin, Rebii, İbrahim. 

Oyuna Güneşin akınıyla başlandı. 

' 
······:;.:;.~~~·······ı 

Eşref Şefık l 
........................ ! --

'-'\-.<il 
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3. 3 

Beykozlular 
Çok iyi 
Çalışıyor .. 

Oldukça sert esen rüzgarın altında 

oynıyan Güneşliler yerden ve hesaplı 
paslarla hasım kalesini tehdit ediyor. 
!ardı. Bu hücumlara karşı Gençlerbir. 
liğinin enerjiık bir oyunla mukabele 
ettiği ve burula muvaffak olduğu gö-. 
züküyordu. Bu sıralarda Melihin kale 
ci ile üç defa kar§ı karşıya kalarak 
çektiği sıkı şiltleri Rahim büyük bir 
soğukkanlılıkla kurtardı. 

Futbol ve su sporları sahasında o· 
tedenberi büyük muvaffakıyetler ka 
zanmış olan Beykoz klübü çalışma 
programını genişleterek geçenlerde 
güreş kısmının kUşat resmi • 
ni yapmıştı. Bu defa da atletizm 
şubesine ehemmiyet vermiye ve Bey 
kozdaki futbol sahasının etrafına i!lir 
pist yaptrmııya karar verdiklerini 
memnuniyet ve takdirle haber aldJk. BICAKLAR 

' .- :....... Peki Lüdmilla, bu işin sonu ': 
nasıl olacak? • 

- Hiç, nasıl olacak.. Aman 
çabuk çem~erleri atmıya başla .. 
Babam geliyor. 

İlk devrenin sıfır sıfıra beraberli~ 
le neticeleneceği tahmin edilirken 
tam 42 inci dakikada bir korner atı. 
eından Rasim kafa ile Gençlerbirliği
nin birinci sayısını çJkardı. Ve ilk dev 
re 1 - O Güneşin mağlUbiyetiyle ni. 
hayetlendi. . 

İkinci devreye Güneşliler enerji ile 
başlamak istedilerse de Ankaralıların 
ayni tempo ile kendilerine mukabele 
etmeleri oyunun ortada devam etme. 
sine sebep oldu. 

Kaleye doğru sert bir akın Onuncu dakikaya kadar bu şekilde 
ve mütevazin olarak ortada devam e
den oyun Salahattinin iki müdafün gözüktüler. 
arasından nef'ıs bir bel hareketiyle Ankaralı sporcuların müdafileri 
J>ıyrılarak çektiği şiltle ı _ 1 berabe.. basamaklı duruşlarını kaybetmiyerek 
re şekle girdi. Hemen biraz sonra sol müdahaleler yaptıklarından kaleleri
dan yapılan bir akında Gençler mü. nin önü karışmak vaziyetlerine pek 
dafii Ihsanm topu eliyle tutması pen- düşmedi. Kalecileri, ilk devrede sağ 
altıya sebebiyet verdirdi. Necdet sıkı açık Melihin çok düzgün iki şütünü 
bir şiltle bunu gole tahvil ederek Gü. tutınakla talihli ve çevik olduğunu 
neşi 2 _ ı galip vaziyete geçirdi. isbat e~ti. Merkez mu.avin. vasat de: 

ı 7 inci dakikada soldan yapılan bir recede ıdi. Ya~ muavinlerı ga~etlı 
G 

l b. u-· akınında Farukun sol idiler, fakat hucumları şuurlu bır şe-
enç er ır gı d d -·ld' 

açık lhsanm ayaklarına yatarak to- kil e egı ı. 
pu kornere atmasını hakem ~nlıyam.a. Sol iç r:ıiyazi ilk devrede karşı t~
dığımız bir sebepten penaltı ile teczı- raftan daıma yakından kontrol edil· 
ye etti. ve Niyazi sıkı bir şütle bunu diğinden diğer arkadaşlarında~ .da: 
gole tahvil edince ta~aı: tekrar 1 ha üstün gözükmedi. Y~z ıkın:ı 
2 • 2 berabere vaziyete gırdıler. devrede vole bir şiltle yaptıgı gol, bı-

25 inci dakikaya kadar karşdıklı e.- rinci nevi Avrupa gollerindendi. O VU· 

kmlarla devam eden oyunda ta~ar ruşla ayağının kantarı ve ölçüsü pek 
biribirlerini gol ola.bilecek vazıyete yerinde bir muhacim olduğunu isbat 
getiremediler. etti. Bu genç, biraz da pozisyon oyu· 

Tam 25 inci dakikada Gençlerin nunu kavrarsa en iyi içlerimizden o-

ötedenberi büyük bir tevazille ça
lışan ve çalıı;mıalarmdan müspet ne· 
ticeler alan bu kıymetli gençlik yu
vasının mesaisini takdir ederken bu 
sene İstanbul futbol müsabakaların
da 8 klüp şampiyonluğunu aldığrnı 
da hatırlatmak isteriz. Bu suretle 
Beykozun milli kümeye ayrılmış o
lan dört İstanbul takımından sonra 
gelen ilk kuvvetli ekip olduğu mey· 
dana çıkmış bulunuyor. Denizcilik 
gibi faz.la masrafı mucip bir şubeyi 
canlı bir şekilde çalıştıktan başJ 
ka yaz mevsiminde bir de pist 
yaptırmak gibi ağırca bir mali kül· 
fet altına giren Beykozlulara Türk 
Spor Kurumunun pist inşa masrafı· 
na muavenet suretile yardunda bulu~ 
nacağmı işittik. Bu muaveneti tama 
mile yerine masruf ve gençliğin hay 
rına matuf gördUğiiıniUU yazmayı 

bir borç biliriz. 

Atlet Tevfik 
Tahsile Gidiyor 

Uzun atlama TUrkiye şampiyonu 
ve Balkan üçüncüsü atlet Tevfik ter
biyei bedeniye tahsil etmek üzere hU
kfunetçe Avrupaya izam edilmiştir. 
Tevfik bugUnkü Romanya vapurile 
Berline gitmiştir. 

Halük bir atlet olan bu gence mu
vaffakıyetler temenni ederiz. 

Spor Kurumunun 

Bir Mektubu 
bir akmmda Niyazi kale önünde de. lur.' .. w• • 

marke vaziyette yakaladığı topu sa. Netice itibarile Gençlerbırlıgı~.1~ 
halarımızda ender görülebilen bir mü rakibine faik görünen tarafı enerJ~Sl 
kem.meliyette vole bir şiltle Cihadın idi. Esasen bu kıymetleri dolayısile 
plonjonuna rağmen kaleye sokarak Güneşin daha kombine fa.kat pek 
takımını tekrar galip vaziyete ge. gevşek bir halde inkişaf eden hücum
tirdi. lannı tehlikeli mevkilere gelmeden 

Bu golden sonra Güneşlilerin canlı durdurmıya muvaffak .oldular, 

Türk spor krumu genel merkezin. 
den: 

Gazetenizin 17 Haziran 937 tarih 
ve 777 saytlı nüshasında, Spor sahi
fesindeki "Şaka,, başlıklı imzasız ya
zıda: 

" Bir Federasyon Baş.ltanmın kamp 
aramak için Kurumdan harcırah a· 
larak İstan bula gittiği ve Trakyada 
da teftişlerde bulunacağı .. ,, yazılıdır. 0 yna.nuya ve oyunu Gençlerbirliği sa. 

hasına intikal ettirnıiye muvaffak oL 
duklarmı görüyoruz. 

4.1 inci dakikaya kadar süren bu 
hakimiyet nihayet Necdetin hesaplı 
bir vuruşiyle semeresini verdL Bu 
gol şöyle yapılmıştı. Gençler kaleci
sinin 18 çizgisi üzerine kadar çıka -
ra.k tuttuğu topu elinden kaçırması 
üzerine Selahaddin sıkı bir çıkışla 
topu Necdete geçirdi. Ve Necdet bil· 

1 gili bir vunışla uzaktan ve müdafi-
1 ıerin üstünden aşırarak topu Geçn -

1 
lerbirliği kalesine soktu. 

Uçüncü defa olarak berabere vazi· 
yete giren takımlar son dört dakika 
da galip veziyete geçmek için çok ça
lıştılarsa da netice değişmedi ve sa
hadan 3 • 3 beraberlikle ayrıldılar. 

1 r 
Nasıl Oynadılar? 

~ 

Güneş: 
Güneş takımına gelince, can ve ~an 

namına hayli düşüktü. Bir takımı ga
libiyete çıkaran sebeplerin başında 
gelen enerjiden mahrum olarak oy
nıyan Güneşliler mağlup çıkmadıkla

rına şükretmelidirler. Çünkü en ha
fif sporlarda bile kazanma şartların
dan olan gayret ve ateşi ancak on 
dakika gösterdiler. Sanki top peşin
de piyasaya çıkmış gibi oy.nadrklarI, 
çok oldu. 
Güneş takımında dört oyuncudan 

maadasr, lütfen sahaya çıkmış insan
ların haleti ruhiyesi içinde sağa, sola 
dolaşarak, rakibin kapacağı topla
rı seyreyliyerek vaktin dolmasını 

beklediler. 

tmaen söylenmek istenilen Atletizm 
Federasyonu Başkanı Bay Vildan A
şirin tstanbula Kurumca verilmiş bir 
vazife ile ve harcırah alarak gitmesi 
varit değildir. 

Lfıtfen tavzih l:tı.ıyurulmasım derin 
saygılarımla rica ederim. 

T. S. K. Asbaşkanı 
Aydın mebusu 

A Menderes 

zifeleri, toplarla rakiplerin vücudüne 
nişan almakmış gibi, ekseri pasları
m Ankaragüçlülerin vücutlerinde öl
dürerek didiştiler. Gayretleri şuursuz 
bir halde idi. 

Orta muavin Rıza sahanın en iyi 
muavini olarak gözümüze çarptı. Dün 
kesişleri kadar besleyişleri de iyi idi. 

Müdafiler birinci devrede ayni hi
zada durduklarından sıyrılan muha
ciınlerine geriden yetişmek vaziyetin
de kalıyordular. 

-2 
- Evet, dedi. 
- İkinci sıradaki ~ıçakiardan 

birine geçirirse;m şapka ve saire 
alabileceğim, değil mi? 

Gözlüklü adam tasdik makamın 
da başını salladı. 

- Semaveri almaık için de ta.va 
na doğru atmak icap edecek ga
liba .. 

Seyircilerden biri cevap verdi: 
- Hele sen şeker ~tusundan 

işe başla.. Evvela bir kutu şeker 
al da ondan sonra yukarılara çık. 

M işka, elindeki kendi res -
mini tezgahın üzerine koy 

du. Dirseklerile etrafındaki kala
balığı dağıttı. Nişan almıya baş
ladı. Fakat her nedense eli titre -
di. Parmakları arasındaki madeni 
çember kurtuldu ve yan tarafa fır 
ıa.cu. ·.ı·antaıarm uzerınae yuvar • 
lanmıya başladı. Mişıka'run canı sı· 
kıldı. Buz gibi oldu. Gözlerile çenı 
beri takip ederken tezgahın arka 
sında, yandaki sandalyelerin bi
rinde, ellerini dizlerine dayamış 
bir vaziyette çok güzel bir kızın o
turd uğunu gördü. ~ka, ömrü:n
de bu kadar güzel bir kız görme 
mişti. Kız delikanlının üzerinde 
müthiş bir tesir yaptı. Mişka'nm 
adeta gözleri karardı. 

Genç kız süratle yerinden kalk
tı. Yerde yuvarlanan çen:t.ıeri ya
kaladı. Yüzüne bakmaksızın Miş
kaya uzattı.. Deli~anlı, kızın bir 
dudağının hafifçe yukarı kıvrıl -
dığmı kendisine çok yaraşan bir 
tebessümle güıümsediğini farket
ti. İşte 0 anda, Mişka, kalbine bir 
hançer saplandığını, kalbinin ye
rinden oynadığını z:nnetti. 

Miska ne yapacagını şaşırmış

tı. Hareketsiz duruyordu. Niha -
yet arkadan sesler yükselmiye baş 
ladr: 

_ Hey delikanlı,. uyudun mu?. 
Yoksa dalga mı geçıyorsun?. Hay 
di bakalım semaver seni bekliyor. 
Göster ustalığını!. 

Mişka, uykudan uyanır gibi ol· 
du. Arka arkaya çemberleri fır -
latrruya başladı. ~akat gözüne, kı 
zın uzun kirpiklerınden, mini mini 
ağzından başka bir şey görünmi
yordu. 
Mişka kırkıncı çemberi de attı. 

Genç kız yerinden kal·ktı. Çember
leri topladı. T ekrar delikanlının 
önüne yığdı. Fakat bu defa gülüm 
semedi. Yalnız mavi gözlerile Miş 
kaya baktı. Minimini elile, sarkan 
kaıkülünü kulağı arkasına kaldır-

dı. 

Mişka, ikinci yirmi jeş kapiği 
de suladı. Çemberleri fırlatmıya 
başladı. 

~ G. Birliği : 
c----~--~----~--~----~ 

Gençlerbirliği oyuncuları enerji 

Hücum. hattında, Rebil dripling 
hastalığına uğramıştı ve en bozuk o
yunlarından birini gösterdi. Sol açık 
Ibrahim nekahat devrini geçiren has
ta halinde idi. Sağ iç Necdet dalına 
kalabalığa dalarak ve dalına rakip
lerinin arkasında kalarak, ekseri de 
paslan tam ayağının burnuna bekli
yerek çalışmıya uğraştı. Yalnız sağ
dan sola aktardığı üç uzun pası, gön
lü istediği. vakit nasıl oynayabilece
ğini hissettirmek itibarile bu oyun
cunun gevşeklik hatalarını seyirciler 
nazarında iki misline çıkarmış oldu. 

!kinci devrede de çok ileri fırladık
larmdan aşaın topları kovalamak mec
buriyetinde görüldüler. 

Hedefine erişemiyen her çembe
rin atılışını seyirci kahkahaları ta 
kip etti. Bıçaklar yılan gibi ıslık 
çaldılar.. Gözlüklü ihtiyar alaka
sız bir tavırla, elile :ıurununu ka
şıdı. 

hususunda rakipleri olan Güneşlilere 
nümune oldular. Gayretleri ve canlı
lıkları yüzünden kaybedilmiş ve ra
kibin h8.ıkimiyetine geçmiş topları 

ı dahi bazan lehlerine çevirmiye mu-
1 :vaffak oldular. 

~ :.f umumi tabi~de bariz bir şekilde 
ı t~ır basamamakla. beraber mevzii va. 

ı · ıivetlerdeki atışları yüzünden hft.kim - Güneşin yan muavinleri sanki va-

Kaleci Cihat, uzaktan çekilen şüt. 
lerde stirati intikali hususunda va
sattan yukarı görünmedi. Yakından 
şütlerde iyi idi. Güneşliler takım ta
biyesi itibarile rakiplerinden daha 
yüksek oldukları halde gayretsizlik
leri ve takımın yansından fazlasının 
idman maçı gibi oynamaları yü.zUn
den beraberliğe mahkQ.m oldular. 

Mişka, bir müddet daha çember 
attıktan sonra eli boş bir halde 
kendini sokağa attı. Dalgın dalgın 
yürüyerek bir sinemaya kadar gel 
eli. Önünden yeşil gözlü 1ki kız geç 
ti. Biribirlerinin krulağma bir şey 
ler fısıldzyarak gülüştüler. Mişka-

....................... ~ 
Ya~an: 

Valentin Katayef 

Çeviren: 

B. Tok 

yı göstererek ona işittirecek bir 
şekilde: 

- Güzel delikanlı dediler. 
Mişka bu sözlere ehemmiyet bi-

1e vermedi. Çok dalgındı. Düşün -
celi düşünceli bir şarkı tutturdu: 
"Çingene, çingene falıma baktın!,, 
"Falıma baktm da canımı yaktm.,, 

M i.şka ilıir gUn içinde, hem de 
çıldırasıya lşık olup çık

mrştı. Bütün bir ay her pazar gü
nü nişan yerine taşındı. Aylığıwn 
yarısını oraya kapattı. On beş gün 
lük istirahat Sll'asmı da baskasına 
y ..,~ .u, ıv u.yr.u.ıl;t:U1 J:>.G.J:fA8.faı1.ınt DIC 

Mişka henüz çemberleri atnuya. 
başlamıştı ki, kızın babası içeri 
girdi. Kızma sert sert baktı. Bu su 
retle ~ıka müspet bir netice al • 
madan oradan ayrılmak mecburi
yetinde kaldı. 

Aradan epey bir müddet geçti 
Havalar yavaş yavaş soğumıya baş 
ladı. Mişka, hiç olmazsa kızı uzak 
tan görebilmek için her hafta ni• 
şan yerine muntazaman devam e
diyordu. Fakat, yine böyle bir pa
zar, nişan yerine gittiği zaman o
rasını kapalı buldu. Kapının üze • 
rinde bir ilan vardı. 113.nda şun .. 
lar yazıyordu: 

''Kış münasebetile nişan yeri
miz yaza. kadar kapalıdır., , 
tıanm altmda bir başka afiş gö· 

rünUyordu: 
"Amerikan usulü çemlJer atma .• 

40 Çember 25 kapik.,, 
Afişin üzerinde kirDllZI ku~ 

·- J-Y- -- ... -r--o -
Papağan, ağzında bir çember tu• 
tuyordu. Mişka, her nedense çin• 
gene karısını ve onun söylediği fa 

insan oldu. Mişka'nm nişan yerine 
her gidişinde genç kız, her za • 
manki gibi, gözlerini önüne indi • 
rerek ona çember verirdi. Bazan, 
o da pek nadir, gülümsediği. olur
du. Mişka'yı kalabalık arasında. 
görür görmez kızın yUzünde ha • 
fif bir pembelik dolaştığını deli • 
kanlı birkaç defa farkeder gibi ol 

Iı hatırladı: 

du. 
M.işka, bütün gayretlerine rağ-

men, bir defacık olsun, genç kız
la konuşamadı: Kih kalabalık ma 
ni oldu; k~h gözlüğü üzerinden 
dik dik Mişkaya bakan ve: 

...:.... Delikanlı, gel bu sevdadan 
vaz geç. Bu kız sana göre değil! 

Demek istiyen ihtiyar adamdan 
çekindi. 

Fakat, nihayet bir gün bu arzu
suna da nail oldu. O gUn nişan ye
rinde az insan vardı. Gözlüklü Uı-

tiyar da bir iş için dışarı çıkmıştı. 
Delikanlı i!.>un u fırsat bildi. Çeın • 
ber vermek için yanına yaklaşan 

genç kıza: 
- Sizin isminiz ne?. Diye sora-

bildi. 
Genç kız, tatlı ve cana yakın bir 

fısıltı ile cevap verdi: 
- lsınim Lüdınilla'dır. Ben si

zi çok iyi tanıyorum. Siz burada 
resminizi unutmussunuz!. Ben o
nu buldum ve sakladım. O ka
dar güzel bir resim ki... Ona ade
ta aşık oldum. 

G enç kız elini göğsüne sok -
tu. Oraya sakladığı res

min ucunu gösterdi. Baygın göz • 
lerle delikanlıya baktı ve kızardı. 

- Ya sizin isminiz ne?. 
- Benim ismim Mişka. Tiyatro 

ya gelmez misiniz?. Çok güzel bir. 
piyes oynuyor. 

- Gelemem ki... Babam bırak -
maz. 

- Ondan habersiz gelemez mi-
• . ? 

sınız . . 
- Allah göstermesin!. Sonra 

beni bir daha eve sokmazlar .. An 
nem babamdan beterdir. Anne· 
min Suharev pazarında küçük bir 
dükkanı var. Benim annem çok 
serttir. Biz Stretinka'da, Prosvi -
rin sokağında oturuyoruz. Evimi
zin numarası 2 dir. Avludan içeri • 
girince sol taraftaki dair~de otu-
ruyoruz. 

u ••• Yolunun üstünde yaşlı bira-
dam var .. O senin işini bozmak is
tiyor .. Sen bıçaktan çok büyUk blf 
fenalık göreceksin!. Ye§il bir papa
ğan sana saadet getirecek •.. ,, 

S ebebini anlaınaksızm çin • 
gene karısma içerledi. A • 

fişteki yeşil papağana bir yumruk 
salladı. Kış münasebeti.le tenha • 
1:a.şan bulvardan aşağı doğru inmt
ye başladı. Nereye gittiğinin far• 
kında değildi. Ansızın kendisini 
Stretinka'da. buldu. Farkına var· 
madan Prosvirin sokağına. girdi. 
Hava, kapalı bir sonbahar havası 
idi. Karşıda, yeşil kilisenin yanı .. 
başında 2 numaralı ev görünüyor 
du. Mişka evin avlusuna girdi. Sol 
tarafa saptı. Evin avlusunda bir 
latarna çalıyordu. Latarnanm üze 
rinde yeşil kuyruklu bir papağan 
vardı. Boncuk gibi gözlerile Miş • 
kaya bakıyordu. Birdenbire solda 
ki dairenin ikinci kat pencerelerin 
den biri açıldı. Pencereden ince, 
beyaz bir el uzandı. Latarnaya, 
kağıdın içine sarılmış beş kapiklik 
bir para attı. Mişka başını yu • 
karı kaldırdı. Evvela ince beyaS 
eli, sonra da ince beyaz elin sahi· 
bi Lüdmilla'yı tamdı. Lüdrnilla., 
sevinç dolu gözlerle Mişkaya ba• 
kıyordu. Çenesini pencere perva • 
zına dayamış, parmaklarile tuhaf, 
tuhaf işaretler yapıyordu. Delikan .. 
lı bu işaretlerden hiçbir şey anla· 
madı. O da: 

- Gel gidelim.. Anana babana 
boş ver! .. Sensiz yaşıyamıyorum. 

Demek ister gibi ellerile birta
kım işaretler yapmıya başladı. Fa 
kat Lüdmilla delikanlmın işaret • 
!erini görmiye vakit bulmadan 
pencerede bıyıklı, şişman bir ka· 
dm göründü. Şahadet parınağile 
delikanlıyı tehdit etti. 

Mişka, yine eliboş, fakat kafaSI 
kapkaranlık birtakım dilşlinceıer• 
le dolu olduğu halde evine döndü. 
Son iki haftasını büyük bir ıztı • 
rap içinde geçirdi. Gecelerce Lüd 
milla'nm evi etrafında bir serse.
ri gibi dçılaştı. 

(Arkası var) 



YILDIZLARI 
GEZECJILECEK MiYiZ? 

Bir zamanlar "Jül Vern., adında 
t>ir Fransız yazarı, dünyadan aya 
yolculuk diye bir kitap yazmıştı. 

Gfıya göke doğru hareket edebilen 
bir şeyin içindeki birkaç insan dünya 
ya dönmeyip aya kadar gidiyorlar, 
Orayı görüp geziyorlardı. Bu bir ya
ıann düşüncesiydi. Jül Vem daha 
böyle ne kadar tatlı ve garip düşün 
eelerle dolu kitaplar yazdı. Bizim i
ein bugün böyle bir ay yolculuğu, 
hala bir hayaldir. Amma bilginler 
bunu bir hakikate döndürmek için 
uğraşıp duruyorlar. Ve bir gün mut· 
laka yapacaklarını söylüyorlar. 
Gördüğünüz resim, "Damblan,, a

dında bir Fransız bilgininin icat et
tiği bir makinedir. Bu makine bir 
.. motör,,le U;liyor. İçine hususi şekil
le hazırlanmış !>ir cins barut konu
yor. Barut patlayınca makineden fır 
lıyan gülle, havaya doğru yükseli -
ror. Fakat havaya doğru fırlıyan her 

Amma Mükaf alsız 
Akdb imiş! B .. 

- s ekiz gün bir şey yimeyeceği - z Jmece 
me, sekiz gece de hiç. uyumıya -
cağım diye arkadrujlarla b .. a.hse tu - %, 
tur;tum. ...,..:-..,..ı- ~ 

- Kaybettin tabii. · ·~ 
- Neye kaybedeyim, kazandım ta- ~ 

bii sekiz gün bir §eY yemedim, yalnız / · 
geceleri yedim. Sekiz gece de hiç 
uyku uyumadım. Gündüzleri uyu -
dum. 

şey yine dünyaya döner, yani top
rağa düşer. Çünkü: dünyada; etra
fındaki her şeyi kendine çeken bir 
.ıruvvet vardır. Aya kadar gitmek i
çin bu kuvvetin çekmesinden kurtul 
rnak lazımdır. Bunun için ma.ikineden 
fırlıyan şeyin hız.ı çok, pek çok, sa
niyede en az (11.180) metre olmalı
dır. Ve bu hız gittikçe eksilmemeli 
bilakis artmalıdır. 

Bunun için "Damblan,, makinesi
nin hızı yolda eksilmesin, artsın diye 
hususi bir barut kullanmaktadır. Bu 
barut yalnız yerde iken patlamakla 
kalmıyor. Havada birkaç kere tek
rar tekrar patlayıp makineye yeni
den hız veriyor. 

Açık göz usta, iyi bir eskiciydi. Ma 
halle arkadaş.arından Recep bir gün, 
ustaya gelerek, papuçlarının altına 

c;evrelemesine resimde gördüğünüz 
sayıda çivi çakılmasını istedi. Ve sor 
du: 

- Kaça yapacaksın ? 
Açıkgöz usta: 
- Haydi, dedi. Sen arkad~ımsın, 

sana ucuz yaparım. Birinci çivi için 
bir metelik, ikinci çivi için, iki mete 
lik, üçüncüsü için, dört metelik, dör
düncüsü için sekiz metelik.. Bu he
sap üzerinden çivisine göre para alı
rım. 

r ANın Çoculc llliveai 

Fırtınanın 

Güzeftliği 
Hiç fırllnanm güzelliği olur mu 

demeyiniz? Olur çocuklar. Bu güzel
liği görmek isterseniz dediğimi yapı
nız. Havada güneşe gözlerinizi dikip 
~akama?..smız. Çünkü hemen kama
şırlar. Fakat şimşeğe bakabilirsiniz. 
Fırtınanın güzelliği de işte ondandır. 
Eğer bir gün. dışarıda bir f ırtma

ya tutulursanz aklınızda olsun gözle
rinizi göke dikip, çakacak şimşekleri 
be.l(leyini. O zaman mavi, san, yeşil, 
kırmızı, mor hatta beyaz renkte şiın 
şekler göreceksiniz. 

Bu, renk değişikliği havadaki gaz
lardan, yağmurdan ve dumandan o
lur. Çok, pek çok güzeldir. Eğer şim 
şekten, gök gürültüsünden korkmu· 
yorsanız tecrübe ediniz. 

~TAN;;. 

ÇOCUK KLÜBÜ 

lSlM: 
M~K'fEP ve No: ......................... 
MEMLEKET: 

Fakat daha ' 'Damblan., da lazım 
sütati bulmuş değildir. Bunun için 
ay yolculuğu hala bir hayal... Amma 
bilginler bunu bir gün muhakkak 
yapacaklarını söylüyorlar. Hatta bir 
bilgin bunun on beş seneden daha 
fazla gecikmiyeceğini söylüyormuş. 

Ondan sonra koca dünyada canı
nız sıkıldı mı yürüyün aya, yahut baş 

Recep bu hesaba razı oldu. Papuçla 
rını almıya geldiği zaman, karşılık
lı oturup bir hesap yapWar ve Re -
ceple açıkgöz, mahkemeFi< oldular. l 

ADRES : 

ljg tuiıonu doldurup bıze yolla. 
ymız Mukabilinde eondereceğimiz 
iza kartını ahr almaı Tan Çocuk 
•tlfıhiinü" lİ:la!IJ nlununu2 

ka bir yıldıza!.. · Bu iş neden oldu dersiniz? ~-------------" 

ANLAMADIGIN iŞE BURNUNU SOKMA ! 
-
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36 Numara.lı Bilmecemizden Hediye Kazananlar: 
36 numaralı mecmuamızdaki "Bil· 

mece - Bulmaca,, yı doğru halleden -
lcrden hediye kazananların listesi: 
BİRER MÜREKKEPLİ KALEM 

KAZANANLAR: 
Kumkapı orta okulunda 123 Sad

reddin 1nal, Eyüp orta okulunda 19 
Hayati İşcan, Gelenbevi orta oku
lunda 426 Mesrur, Vefa lisesinde 393 
Zeki Olcay, Sirkeci 48 inci ilkmcktep 
İlhnn. 

BlRER GÜZEL SAÇ TARACI 
KAZANANLAR: 
Şişli . Anadolu apartımanmda Erdo • 
ğan Zniınler, Zeytinburnu askeri hns 
tane bevliye koğuşunda gedikli A. 
Hafit', Gelenbcvi ortaokulunda 330 
Burhan, Bakırköy Yalı sokak 19 nu
marada Metin Tomtaş, İstanbul er
kek lisesinde Hasan Çetin. 
BİRER ALBüM KA7..ANANLAR 
Ankara Yenişehir Namık Kemal o

kulunda Ayhan Atmaca, Zilede mil· 

lekait merhum Nadi oğlu Sabahad
din Sa vaşinan, .Maraş Bezirgan çar
şısında Ali Deligönül elile M. Deli -
gönül, Adana posta müvezzii Rama. 
zandan mallıl tayyareci Enver oğlu 
Yavuz, Tokat Memduh Olgaç vasıta 
sile oğlu Ferruh Olgaç, Kırklareli 

orta okulunda 187 Nüzhet, Hayrabo 
lu davavekili Ömer oğlu Sadettin Re 
ket, Kumkapı ortaokul Muammer 
Tezcan. 

BİRER BÜYÜK OYUNCAK KA -
ZAN ANLAR: 

Malatya terzi Cevdet oğlu Necdet, 
Kütahya Cemalettin mahallesi Ke
meraltı sokağı 18 numarada Ahmet 
Asım oğlu Mustafa Selva, Çorum 
ziraat müdürü kızı Beyhan Öget, 
Tavşanlıda 23 numarada yağcı Meh
met dursun oğlu Mustafa Dursun, 
Kayseri Kiçi kapu caddesi 12 numa 
rada Talat Kartın. 

BİRER KÜÇÜK OYUNCAK KA - ğı 15 numarada Faruk Galatalr, Ela 
ZANANLAR: ziz marangoz Hilmi oğlu Halis Erdo-

Elii.ziz Kilisli kasap Halil oğlu Mah ğan, Adana ziraat banka~ mensucat 
mut, Esikişehir İstasyon Akarbaşı fabrikası müdürünün ot, Necdet 
caddesi Hoşnudiye mahallesi 79 nu - Lözen, Düzce Şerefiye mahallesi istik 
marada Macit, Bürhaniye Devrim lal sokağı 7 numarada Avni Demir, 
ec7.ancsinde İdris Cihan, Düzce mal- Gerede yeniçağ öğretmen Şahap kar 
müdürünün oğlu Handan, Edirne Ka Lözen Şahinde Özel, Tefenni şarbayı 
ranfil oğlu Kuşdoğan sokak 5 .numa Abdullah Ekinci beslemesi Makbule, 
rada Şükran. Sakarya Akhisarı okulu beşinci sı -
BİRER KART KAZANANLAR: nıfta Yaşar Tükör, Heybcliada Çınar 
Giresun Maarif kati~i oğlu Yaşar aralığı sokak 2 numarada Dorn Sev

Aytuğ, İstanbul erkek lisesinde 467 gi, Ankara Adliye Vekaleti merkez 
Rıza, Kumkapı orta okulunda 204 bürosu memurlarından Hıfzı Metin 
Şevket, Elfıziz Beş kardeşlerde 110 oğlu Galip, Mersin yoğurt pazarında 
numarada Necdet Ökmen, Gaziantep baldtal Abdi, Ankara Yenişehir Ha -
Amerikan hnstanesinde Avni Özka - san Hadi apart1manı 3 numarada O
la, Yalvaç tapu işyan vasıtasile Ali ğuz, İzmir Uzunyol Rum kuş çıkma 
Rıza Bilgiç, El üz askeri hastane ec- · zı 16 numarada Bürhan, Adana lca· 
zacısı Teğmen Selçuk Uras elile kar- diye mahallesinde 73 numarada Gü
deşi Nev1.at Urns, Çatalca birinci ilk lcr Tanvural, Konya gedikli mektebin 
okulda 146 Sait Öteş, Ankara hamam de türkçe muallilni Fazlı kızı Latife 
önU Sabuncu mahallesi Akdem soka.. özturna. 
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Sürekli Hikaye: 2 • 

MiKi İLE KÖPEGi Fi N • 
1<1n-Fin, yalnız knlmcn uyumıya 

karar verdi. Oda sıcaktı. Miki, kü
çük kediyi yı.kamıyn gitmişti. Biraz 
uyku çekerse uyanıncıya kadar bü
tün kabahatleri unutulup gider san
dı. 

Fin - Fin' in hayali 
kediyi kovalıyordu 

ye homurdandı. 
Hayal kedi cevnp verdi: 
- "Sen bana hiçbir şey gösteremez 

sin. Bu sefer ben sana haddini '!>il -
direceğim. Kavgaya hazır mısın, de
ğil misin çabuk söyle?, , 

yaline bir baktı; sessizce yerine dön 
dil. Kavga şimdi Fin-Finin içinde baş 
lamıştı. İçinde •!Jir ses sanki ona: "at 

la, ileri, döğüş!,, diye emrediyor -
du. Başka bir ses de: "Sahibinin .söz 
!erini unuttun mu? Geri dön, Mikiyi 
dinle! .. ,, . diyordu. 

Fin-Fin bu seslerden hangisini din 
liyeceğini şaşırmıştı. Bir dü1.ine kedi 
ile boğuştuğu o eski günlerde bile 

Fin-Fin bu kadar şaşkınlığa düşmüş 
tü. 

Nihayet içindeki ikinci ses öteki 

sesi yendi. Fin-Fin sah~inin sözünü 

dinliyecekti.. Fakat o zaman hayal ke 

di yeniden başladı: 

- "Nen var, Fin-Fin, korktun ga
liba?,, 

T ANın Çocuk tlaveai 

Fi N 
ni ben sana ne tenbih etmiştim? Ken" 
dine gelsene!,, dedi. 

Bu bir kere değil iki hatta üç ke
re oldu. Önce hayal kedi ona hücum 
ediyor, kötü şeyler söylüyordu. Tam 
Fin-Fin kızıp ta ha vJamıya başlayın
ca baş parmağını kaldırıp: 

- "Ah, ah ah Fin-Fin!,, diyen Mi
ki farenin hayali yolunu kesiyordu. 

Nihayet dördüncü keresinde kedi 
yine: 

- ,,Çık meydana koca .zorba! Gö
relim seni .. Korkakları alt etmeyi 
bilirim ben.,, diye ~ağırınca Fin-Fin 
dayanamadı. 

·- ''Korkak ha, sen bana korkak 
demiye nasıl cesaret ediyorsun. Ben 
senin on mislin büyüklüğündeki ke
dilerle başa çıkabilirim diye ortaya 
atildı. 

Sobanın önünde kıvrılıp yattı ve Uyuyan Fin-Finin gölgesi: 
~ ( 

/_ ............ --
hemen horlamıya başladı. Hem de ne - Hazınm, seni yiyeceğim cevabı-
horlayış ! .. Dünyada yalnız Fin-Fin nx verdi. Ve sahibinin tenbihlerini u-
böyle horlıyabilir... nutup kavga için atıldı. 

Küçük kediye gelince ... Miki onu Hayal kedi: 
mutbağa götiirmüş, büyük bir leğe- - "Çık dışar.ı da, hakkından ge-
nin yanında bir iskemleye oturtmuş- le}im.,. 
tu. O, yüzünü yıkarken Miki de !eğe- Diye söylenince Fin-Fin bütün bu-
ni su ile dolduruyordu. fün aklı başından gitti. Rüyası ona 

Oturma odası rahat bir yer de- sabahki kavgalarından daha sahici 
gil galiba. Çünkü Fin-Fin görünüşte bir şeymiş gibi geliyordu. Hırsından 
sessiz sessiz uyuyor amma vücudü yerinde duramadı. Kediye doğru a
durmadan titriyor. İhtimal, sıcağın tıldı ... Atı1dı amma birdenbire kedi
çokluğundan. Be!Mi de kabahatli vic- nin önünde kim görünse beğenirsi
danmın rahatsızlığından .. Hangisi o- _niz? 
lursa olsun zavallının rahatı yok; bel Miki... Hem şaşırmış, hem de da-
li... nlmış bir halle ~"'in-Fine yavaşça: 

O uyuklarken kapıda bir hayal, - "Ah,, ah, ah Fin-Fin sana ~ede 
gölge gibi !>ir kedi hayali göründü. miştim ben?., diyordu. 
Ve Fin-l<"ine "Hey, koca zorba, uyan, Fin-Fin onu görünce kapıdaki ha
Hıssss!,, diye ıslık çaldı. .---- -----------

,, -;,J 
, ·· ·• : ' 

Bu sözler Fin-Fini çileden çıkardı. 
Bu sefer kimseye, hatta Mikiye bile 
aldırmamıya karar verdi. Fakat Miki 
nin hayali yine yolunu kesti. Yine 
parmağını kaldırıp: 

- "Ah, ah; yaramaz Fin-Fin ha-

I•"in-Fin, rahatsız •ohnuş gibi biraz 'I Amcanın köşesi: 

kf~7~~:~::· ~nra ~~ ~/rip b: şey 1~~:;. ~~ .:ı 
~ ·\~ // / o/ .: .•.ıt•r .~,\~ 
~ P' ~ / / - ?ifn:tı .o( 

~ 1 _, _ 1~ ...... _:_- . ..... 

Mi kiyi 
Tanıyınız 

oldu. Hayal kedinin çağırması üze
rine uyuyan köpeğin kendisi değil. 

Sanki bir gölgesi ayaklandı. 
Tabii siz, bu hayal kedi ile hayal 

köpeğin ne olduğunu anladınız. ~"'in

l•'in bunları rüyasında göriiyordu. 
Yoksa salıiden böyle kedi, köpek ha
yali olmıyacağını bilmez değilsiniz 
ya! ... 

Fakat o, bunun bir rüya olduğunu 
bilmiyordu. Hepsini sahici sanıyordu. 
Kapıdaki kediyi görür görmez hid
detinden titremiye başladı: 

..._ "Hırrrr Sana gösteririm ben!,, di-

Uç haftadır size "Miki fare ile kö
peği Fin-Fin.. in hikayesini yazıyor 
ve bu hikayeyi seveceğinizi umuyo
rum. 

Ben birkaç çocuğa sordum. 
- Mikiyi çok sever misin? 

- 'Bayılırım. 
- E peki Mikinin annesi babası, 

çocuğu filan var mı? 

- Bilmem amma pek merak edi
yorum. 

görmüş gibi hemen "A!.. Mikinin kö
peği "Fin-Fin,, diyeceksiniz. Dikkat· 
le bakın ... Bildiğiniz köpddere ben
ziyor mu? Pek benzemiyor değil mi? 
Ne tuhaf bir yüzü, ne tuhaf bir vü
cüdü var. 

Bu hikayenin mevzuu şudur: 

Mikinin köpeği Fin-Fin kedileri ko 

valamayı çok sever. Bir gün sahibi
nin sevgili kedisini de kovalar. Kedi 
eve kaçar. Miki onu köpeğin elinden 
kurtarır. Alıp yıkamıya götüriir. 

Hepsi böyle cevap verdi. Siz de 
mutlaka böyle diyecefisiniz biliyo -
rum da onunçün size bugün "Miki "Fin-Pin"i de ceza olsun diye otur
nin ailesi., ni tanıtmak istiyoı1Um. ma odasında yalnız bırakır. .F.in-.Fin 

Miki fare evHdir. Bi/ karısı var. orada ateşin karşısında uyur. Kaba -
Adı "~Iinni,,. iki tane de çocuğu var. hatli olduğu için fena bir ri.iya gö -
Bunlar ikizdir. l\fckle!:>e gidiyorlar. rür. Bu rüya çok, çok hoştur. Dinle-
Mikinin bunlardan başka diinyada 
yalnız bir l<öpeği, bir de küçiik kedi
si vardır. Ba~a kimsesi yok. Karısı 
kendisine çok benzer. Filmlerde hep 
beraber görürsünüz. Bizim hikaye -
miz, yafoız köpeği ile kedisine bir de 
kendisine aiL lsimlere dikkatli ba
karsanız bu köpeği iyice belliyeceksi
niz.. Nerede görseniz sanki sahicisini 

dikçe daha çok seveceksiniz. Bugün 
yazmıya başlıyoruz. Okurken resim 
lere de bakarsanız daha çok eğlenir
siniz. 

Bu hikaye gittikçe güzelleşecek. 

Hem gülünç, hem de bir parça acık
lı olacak. 
Bakalım gelecek hafta "Fin-Fin,, 

in başına daha neler gelecek? 

Ben sana ne 
söylemiştim? 

Miki yine araya girmişti. Köpek o
na karşı kendini müdafaa için: 

- "Fakat Miki artık bu yalancı 

kedinin yaptıklarına dayanamıyorum 
buna hangi köpek dayanır?,, 

Diye yalvarıyordu. Miki, 
- "Ah, ah, .ah!,, dan başka bir ce 

vap vermiyordu. J{cdi tekrar çıkış -
mıya başlayınca Fin-lt.,in artık yerin 
de duramaz oldu. sahibini itti, yav
ruyu kovalamıya başladı. 

Bir yandan da: "Hırr! havv! Havv! 
Çok müteessirim Miki. Fakat ne ya-

payım b~ kedinin haddini bildirme -

nin tam sırası geldi.,, diye havlıyor· 

du. 

/" 
! : ....... _,,. 

~:, ...... "':: . .. __ ,. 

Sanki uyuyan köpek 
kendisi değildi 

/ 

SG mcı saymuzdnki bilmecenin 
<1oğ'nı -:özüsü şudur: 

Ilal, JJel, noı, UuL 

T ANın Çoculi llavesi 

iI.TE BUNU - . I 
~BiLMiYORDUM. 

~Lamanın 

Sigortası 

:Açıkgöz :::Jir Am~rikalı sigorta me
muru, Asyada kendisine zengin müş
teriler aramıya. çıkarak, birçok Hint 
mihracelerini, derebeylerini dolaştık 
tan sonra, Asyanın ortasındaki meş 
hur Tibet yaylasına çıkmış. Bu yay
lanın merkezinde, Lhasa adlı bir şe
hir vardır. Burada, Budizm dininin 
en büyük papazı, Dalay Lama otu -
rur. Dalay Lama, Hristiyanların pa
pazı gibidir. Ölünce, yerine bir sürü 
merasimle bir başkası geçer. Ve bu 
yeni geçenin hususi işaretleri ve şart 
ları olması lazımdır. 

Şimdiki Dalay Lama çok yaşlıdır. 
'.A.mcri&ah sigorta memuru, Lamayı 

kandırarak, hayat sigortasına girmi
ye :razı etmiş. Fakat Lamanın önce 
den doktor tarafından muayenesi i
cap ediyormuş. Halbuki Budizm di
ninde Lamanın çırıl çıplak soyun -, 
ması ve muayene edilmesi yasakmış. 
O yüzden zavallı memur Llı.mayı si
gortaya sokamamış. Son zamanlar -
da çıkan bir haberde ise, eski Llı.ma
nın yerine çrkacak olan yenisinin bu 
lunmuş olduğu haber verilmektedir. 
Yeni Uıma henUz 8 aylık bir çocuk
tur. Amerikalı sigortacı bunu haber 
alınca hemen yine Lhasa'ya doğru 
yola çıkmış. Yeni Limanın sigortaya 
girmek . hususunda zorluk çıkarmıya 
cağını umuyormuş. 

• 
Yedi Dakika 

Süren 

Evlenme 

Mektupla 

Şatranç 

Oyunu 
Şatranç oyununu hepiniz. bilirsiniz. 

Oyniyanları çok görmüşsünüzdür. İki 
kişi karşı karşıya beya:zlı siyahlı dört 
köşelerin üstünde küçücük askerle
ri, atları, kaleleri gezdirip biribirle -
rini yenmiye çalışırlar. Bizim bildiği
miz şatranç oyunu bu ... Yani iki ki
şile karşı karşıya oynanan bir masa 
oyunu. 

Fakat Afrikada yaşıyan ihtiyar 
bir İngiliz için öyle değil. O, şatranci 
mektupla oynamaktadır. Niçin mi? 
Çünkü bu zavallı adam orada yalnız 
dır. Arkadaş olacak oyuncu bulama 
mış, mektupla~a mektuplaşa nihayet 
ta Amerikada kendisi gibi işten el 
çekmiş ihtiyar bir dostla anlaşmış. 

Şimdi ikisinin de işi gücü ya.fnız baş
larına şatr:ınçJarının !laşına geçip bi 
ribirlerini yenmiye uğraşmakmış. 
Mesela biri bir taşı filanca dört kö
şeye sürdüğünü yazıyor, öbürü dü
şünüp taşınıyor, buna karşı ne yap
tığını mektupla bildiriyor. Fakat ak 
siye bakın. Aralarında o kadar uzun 
bir mesafe var ki, her mektubun ce 
vabını ancak iki ayda alabiliyorlar -
mış. İki ay bir taşın nereye sürüldüğü 
nü öğrenmek için beklemek! Ne uzun 
değil mi?ı. 

İnsan bu "kadar beklemekten bı -
kıp, oyundan vaz geçer sanılır. Halbu 
ki beş yıl önce başlıyan ~u garip şnt 
ranç oyunu hala oynanıyormuş. Ha
la iki ihtiyar da yalnız başlarına ma 
salarına oturup, önlerindcl<i şatranç 
oyununu düşüne düşüne mektuplaş -
maktan bıkıp usanmamışlar. 

yanlışlıkla evlenmek istiyenlerden bi 
Japonyada evlenilirken, gelmin yü- rinin karısını ötekile, ötekinin karısı 

züne kalın ~ir bez örtmek adeti var nı da birincfaile evlendirmiş. lki koca 
dır. Evlenme töreni sürdüğü müddet bir de kanlarının yüzlerini açınca 
çe, gelin, kocasının yüzünü göremez. ne görsünler? 
Tören bitince, yüzü yine açılır. Akıllan başlarından gidecek gibi 

Bu yüzden geçenlerde, Japonyanrn olmuş. 
Naba ilbaylığında gayet acayip bir Hemen yeniden memura başvurup 
vaka olmuş. boşanmışlar ve bu sefer asıl evlen -

Evlenme· memurunun önüne, iki mek istedikleri kadınlarla evlenmiş
çif gelmiş, Halbuki memur ihtiyar- ler. İkisinin de evlenmeleri 7 dakika 
mış, gözleri de iyi görmüyormuş, sürmüş. 

Canb Sahnca 
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Kahkaha Köşesi !BiLMECE ·BULMACA 
Dalgınhk 

Profesör, Afüı.me dalgmhğile meş
hurdur. Bunu bü\.iin arka~lan da 
bilirler. Herkes, profesörün, kahve -
den dışarıya çıkarken, baston yerine 
bilardo sopasını eline aldığını, bur -
nunda duran gözlüğü nasıl saatlerce 
aradığım anlatır. 

Profesör bir sabah üniversiteye ge 
lince, arkadaşları sordular: 

~ Profesör, çok yorgun görünü -
yorsunuz. 

Profesör Allame: 
- Evet, dedi. Dün gece rahat uyu

yamamL5ım, çünkü eve girince, par
desümü yatağa sermiş, dalgınlıkla 

kendimi de elbise arkasına asmışım. 

• 

Cömertlik 

!skoçyalııar, cimrilikle meşhur -
dur. Günün birinde zengin bir 1skoç 
yalı şatosundan, dışanya, kıra çıkar, 

bakar ki, fakir bir köylü oturmuş, 
ot yiyor. lskoçyalı zengin sorar: 

- Vah, vah •.. Demek ki karnın o 
kadar aç ha! 

Köylü der ki: 
-Ah sormayın ~ayım; üç gilndür 

bir şey yemedim. 
1skoçyalı birdenbire bir cömertlik 

göstermek ister: 
- Zavallı adam, haydi. gir öyleyse 

benim bahçeye de oradaki otları ye .. 

• 
Üç ·.··· . ~ ., - ....,, , 

t~ .. . .... ·. ' 

~~1Jii 
• ~i1'."""'""iıw.' 
i!ı~~·· · 

Yemek 

Çetin amcasına yemeğe davetliydi. 
Sofraya oturdukları .zaman akıllılığı
nı göstermek istiyerek sordu: 

- Kaç türlü yemeğimiz var? 
Amcası: 

- lki türlü, oğlum; dedi. Bir kı
zartma, bir de sebze... · 

Çetin: 
- Hayır nmcacıı:'lm, dedi. Kızart -

mn bir, sebze de iki, iki ile bir, üç 
eder.. Şu halde üç türlü yemeğimiz 
var. 

İhtiyar amca, gülümsedi: 
- Çok güzel evladım. Ben birinci 

yemeği yerim, yengen de ikincisini 
yesin. Sen de üçüncüyle karnını do
yur öyleyse. 

Güzel 

Cevap 

• 

Yüz ya.şındnki bir adama sordu -
lar: 

No. 38 
24 tane yanmış kibrit alınız. Sonra. 

bunları resimde gördüğünüz gibi di
ziniz, 9 tane dört köşe meydana gel
sin. Şimdi, bu kibrit şeklinin neresin
den altı kibrit kaldırmalı ki, yalnız 3 
dört köşe kalsın. . 

Dikkat: Kalacak dört köşelerin 

muhakkak ayni büyüklükte olması 
şart değildir. 
Doğru çôzenlere kıymetli hediye

ler vereceğiz. 

Nedenmiş? 

Mikifare çocuklarına sordu: 
-- Umarım ki davette terbiyeli 

terbiyeli oturdunuz. Boyuna pasta is 
temediniz. 

- Hayır ... anneciğim çünkü masn 
çok yakınımızda idi. Kimseden pasta. 
istemiye lUzum kalmadı. 

Cevabını aldı. 

• 
Bir Tecrübe 

- Bn!!lacığım mantar zehirli ml 
değil mi nereden anlaşılır? 

- Pişince biraz yenir, dokunursa 
zehirlidir dokunmazsa zehirli değiL 

• 
Özrü Kabahatinden 

Büyük 

Şoför bir iş aramaktadır. 
- Son bulunduğunuzdan bir tav· 

- ömrünü bu kadnr uzatmak için 1 siyeniz var mı? 
ne yaptın? 

İhtiyar cevap verdi - Mikrop icat 
edilmeden ev\·el doğdum. 

- Vereceklerdi amma son yaptı-
i;'lm kazada otomobil sahibi ölüverdi 
de.... . . -- - - - • 
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Yazan: Ziya Şakir 

BAŞMAKALEDEN MABAAT J d G ı K ı .., A k an. arma ene , omutan ıgı n ara 
Bir Haftalık Satınalma Komisvonundan: 

Tarih 
1 - Eldeki vasıf ve örneğine uygun ve metresine yirmi beş kuruş d~ 

ğer verilen (246192) metre çamaşırlık bez 9, 7, 937 cuma günü saat onda 
kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

Eba Müslim, Süleymanın 
Adamlarına Çok Kızıyordu 

(Başı 1 incide) 
mek üzere Farisi ziyaret etmesi ilk 
defa olarak vukua geliyor. Bunu yeni 
bir gidişin em.maresi addetmek yan
lış olmaz. 

2 - Buna ait şartname üç yüz sekiz kuruş karşılığında komisyondan 
alınabilir. 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin (4327) lira (40) kuruşluk temi
nat mektup veya makbuzunu muhtevi teklif mektuplarım eksiltme vaktin
den eıı az bir saat evvel komisyona vermiş olmaları. (1663) (3509) 

Londranın görüfü 

Vaziyetin Londra ölçüsü ile gö. t ~ 
rünüşü şöyledir: İngiltere, Al- .(adın, ka~ yaşında CiLDiN;Zi 

Eba Müılim, büyük bir sükunetle: 
. - Çıkınız .• 

, Bazı liususi tarihlerin rivayeti
ne nazaran, Halife Mansuru bu 
Ba.bit fikre sürükliyen sebeplerden 
biri de falcılar ve müneccimler idi. 
lıfansur; çok zeki, çok akıllı ve bil 
hassa çok ciddi ve ağır düşünceli 
bir adanı olmakla beraı'Jer; onun 
Cia bir zayıf ve sakat tarafı vardı 
iti, o da; falcılara ve yıldıza bakan 
lara karşı beslediği itimat ve em
niyetti. Ebfı. 'Müslimin yıldızına ba
kan falcıların hepsi, adeta sözleri
ni birleştirmişler gibi : 

- Bu adam; hiç yoktan, bir 
~rlık yaratıyor. Koca bi~ haneda
~ ortadan kaldırarak onun yerine, 
ba~ka bir han danı ortay çıkan· 
l'or. Fakat kendisi de, o hanedan 
ef radmdan biri taraf mdan katlet· 
liıiliyor. 

Demektelerdi. 
4te bu son cümle, Halife Man

Bura büyük ümitler veriyor. Onun 
f'ıkrini, tarihin ve ahlak dfusturla
l'tnın ebediyen nefretle yldedeceği 
ilan.körce ~ir cinayete sürüklüyor 
du. 

Fakat bu cinayet te, kolayca ic 
l'a edilemiyordu ... Günler geçiyor; 
girişilen teşebbüslerin hiç biri, mu 
Vaffakıyetli netice vermiyordu. 
Sanki manevi bir kuvvet, Eba Müs 
lirnin Uzerine kanatlarını germiş .. 
Onu, büyük bir kıskançlıkla ölüm 
den ve her türlü felaketten esirgi
~Ordu. 

Çok gariptir ki, Eba Müslim de 
liaıife Mansur hakkında büsbütün 
başka bir düşünce besliyordu. Va
kıa Mansurun, kendisini bir rakip 
telakki ederek, hakkında menfi 
hislerle mütehassis olduğunu bili
l'ordu. Hatta; ölümünün halifeyi 
Pek memnun edeceğini de tahmin 
ediyordu. Fakat, o kadar büyük i
~likler ettiği bir adamın, kendi Ö· 

lUnıUne kasdedecek derecede insaf 
Ve Vicdandan mahrum olduğuna 
bir türlü inanmak istemiyordu. Ve 
her zaman, muhitinde bulunan 
l:na.hrem adamlarına: 
. - Bana, (Abbas oğullan} ndan 

bır zarar gelmez. Çünkü onlara, 
~inıden geldiği kadar iyiliık ettim. 

akat Halifenin etrafında bıılu
llan birkaç Hicazlı ve Yemenli yok 
ltıu ... l§te onlar, Emirülmümininin 
fi.~i ifsat ediyorlar.. Beni ken
disıne korkunç bir rakip gibi tanı
tıyorlar. Bundan maksatlannın 
ile olduğunu bilmiyor değilim. Bu 
lldanııar, doğrudan doğruya milli
~et gayreti güdüyorlar .. Emevile
!'~ Çaldığmıız kılıcın intikammı 
r.~lice almak istiyorlar... Sonra; 
Uleyınan Kesirin taraftarları da 
~at durmuyorlar. Bunlar da l!>i
~nı aleyhimizde birçok yalanlar 

llıYdurarak Halifeyi tahrik ediyor
~r. İşte bütün bu ifsadat Halife
~~ana olan emniyetini sarsıyor. 
·-:~ızdaki soğuklu«, devam edip 
lidiyor, diyordu. 

E}b! Müslim; en ziyade, Süley
lnan Kesirin taraftarlarına kızı • 
::ırdu. ?nlann~ çevirdikleri entrl

an hır tUrlli hazmedemiyordu. 

Hatta, son vakayı da onlara atfet
mişti. Ve bu şüphe ile, muhtelif 
şeyleri bahane ederek bunlardan 
birçoklarını da katlettirmişti. Ve, 
bu şüphe ile, muhtelif şeyleri ba
hane ederek bunlardan birçokları
m da. katlettirmişti. Ve, Halife ile 
aradaki soğukluğu izale etmek i
çin, (Anbar} a bir adam gönder
miye karar vermişti. Bu adam; bir 
müddet evvel halifenin gönderdiği 
hediyelere teşekkür edecek .. Bun
lara mukıôele olmak üzere bazı 
hediyeler de takdim eyliyecek .. Ay 
ni zamanda, Halifenin fikrindeid 
zanları ve şüpheleri izaleye gay
ret gösterecekti. 

Halifenin Tuzağı 

E bl Müslim; en sadık adam
larından ve en dirayetli ku· 

mandarilanndan (Ebu ishak) ı ta· 
ğırarak : 

- İshak! .. Seni mühim bir vazi. 
feye tayin edeceğim. Yani; kendi 
namıma, halifeyi ziyarete gönde
receğim. Faıkat bu vazifen, alela
de bir ziyaretten ibaret değildir. 
Bilakis, çok ehemmiyetli bir mak
sadı ihtiva etmektedir... Biliyor -
sun ki; halife ile aramızda ·!>azı 
meseleler geçti. Hatta; hila.f'eti o
nun elinden almak istiyen, amca
sı Abdullah bin Aliyi ortadan kal
dırarak kendisini öyle korkunç bir 
rakipten kurtarmama. rağmen, ba
na yine emniyet göstermedi .. Ho
rasana avdetime muhaO.efet etınek 
istedi ... Ben, öyle tahmin ediyo • 
rum ki, bütün bunlar; aramızı boz 
mak istiyen birtakım düşmanların 
yaptıkları dediı.ltodularm neticesi
dir ... Nitekim bana da bazı kim· 
seler geliyorlar; halifenin benim 
hakkımda çok fena fikir besledi • 
ğinden bahsediyorlar. Ve benim de 

ona karşı emniyetsizlik beslememe 
sebebiyet veriyorlar. Halife ile be· 
nim aramda sürüklenip giden bir 
soğuklu« husule getiriyorlar ... Bu 
halin devamı, günün ~irınde bü • 
yük bir tehlikenin zuhuruna sebe
biyet verebilir. Onun için şimdi-

den bu tehlikenin önüne geçmek, 
hepimiz için bir vwfedir... tşte 

ben, bu maksatla, bu işe seni me
mur ediyorum. Ve · kendi namıma 
halifeyi ziyarete gönderiyorum ... 
Vazifenin resmi kısmı, halifeyi zi
yaretten, ve sana tevdi edeceğim 
birtakım hediyeleri, kendisine tak
dim etmekten ibaret olacak. Fa -
kat bu vazifenin hususi kısmına 
gelince; bütün zekam kullanacak· 
sm. Gözlerini, dört açacaksın. Ne 
yapıp yaparak .. hatta icap ederse, 
büyük bir maharetle aleyhimde bu 
lunarak.. halifenin benim hakkım· 
da ne fikir beslediğini öğrenmiye 

çalışacaksın. 

Diye, uzun bir talimat verdi. 

Ebu İshak; böyle mühim ve 
nazik bir vazifeyi hakkile 

ifa edecek k~~ar zek~ ve görüşleri 

manya ile samimi bir anlaşmıya var· Daha qüzeldır? 
rnıya daima kıymet vermiştir. Son ts- • 
panyol hadiselerinden sonra dört .J ~~~ 

.-. ~ -devlet arasında zahmetsizce bir an- r ~ ~ "\\ 
!aşma yapılması ve Almanya ile ltal· r 1 '- / ~' , , 
yanın İspanyaya kanşmamaziık ko. !k ...,~ ~ ~ '<ıi:"~· : 

~ /../' 1 
mitesine dönmesi Ingiltereye, anlaş· r ..l1ti'J' fi" • 

- 'l'T ~. -!f \ ma yolunda yürümek imkan ve fay- ,. · ~ _ , 

Genç hayvanların derin 
cild hüceyrelerinin 

kalbi ölan 

BiOCEL 
daları hakkında müsbet bir kanaat 

1 vermiştir. Eski Amele Fırkası Reisi 
"Lansbury,,nin Hitlerle mü18.katı, taç 
giyme törenleri .nünasebetiyle Alman 

ile 

Besleyin~z 
, Harbiye Nazırının Londrada temas- VE HER SABAH 

tarı zaten zemini epeyce hazırlamıştı. 
tngilterenin Berlin sefirinin !ngiliz- - DAHA GENÇ GöRUNUNOZ 
Alman dostluğu hakkında son za. . • . , Methur bir üniversitede dahi bir 
manlarda söylediği bir nutuk ta siya- "' ' - -_"-... doktor profesör tarafından keşif 

J si havanın iyileşmesine yardım et- ~~ ve istihzar edilen asrın en büyük 
miştir. ' ve kıymetli güzellik unsurudur. 

çok kuvvetli idi. Ayni zamanda; 
Eba. Müslim ile halifenin arasında
ki gizli mücadelelere vakıf olduğu 
için, bu hallerden de mütessirdi. 
Buna binaen Eba Müslimin kendi
sine böyle bir vazife tevdi etmesi
ne sevinmiş; 

- Emirlerinizi büyük bir mem 
nuniyetle ifa edeceğim... Bu vazi
femin, muvaffakıyetle neticelene
ceğine çok eminim. 

Diye cevap vermiştL 
Eba Müslim; hazinesinde bulu

nan en kıymetli ~yalan çıkarmış
tı. Fevkalade hürmetkar lisanla 
bir mektup yazdırmıştı. Bunları E 
bu İshaka vererek - o esnada. 
(Müdayin) kasabasında bulunan -
halifeye yollamıştı. 

(Arkası var) 

Dün gece 
10 ev yandı 
Dün gece sabaha karşı saat iki bu. 

çukta Beşiktaşta Tuzbabada bir yan
gın çıkmış, evler ahşap olduğu için 
birdenbire büyümüş ve bir saat içinde 
on ev yanmıştır. Yangın, gazetemiz 
makineye verilirken hala devam edi. 
Yordu. Bütün itfaiye orada yangını 
söndürmekle meşguldü. 

~~ .. ··········ı 
! ..... ::.:::::~~-~~~~~~~---· 

Halkevlerinde Toplantılar 
Beyoğlu Halkevinden: 
22 Haziran 937 Salı günü saat 18, 

30 da Evimizin Tepebaşmdaki mer
kez binasında bir toplantı yapılacak
tır. 

1-Konferans: (Türk filozofların
dan Farabi hakkında) Bay I~eşad 

Kaynar tarafından. 
2 - Bu toplantıya herkes gelebi

lir. 

• Şehremini Halkevinden: Türk Ta-
rih Kurumunun büyük hekimi lbnisi. 
nanın 900 üncü yıldönümü merasimi 
21-6-1937 pazartesi günü saat 14 te 
Süleymaniye üniversitesi biyoloji ens 
titüsünde yapılacaktır. Evimizin rad
yosu bugünü dinlemek üzere ayar e
dileceğinden herkes ev salonuna gele
bilir. 

• Şehremini Halkevindcn: Evimizde 
ağız armoniıkalarını çalmağı öğret • 
mek için Bay Saffet her cumartesi 
günü saat 16 da ev salonunda buluna 
caktır. Bu dersler umumidir. Herkes 
gelebilir. 

YENi NEŞRJY AT 
VARLIK 

Haziran sayısı Yaşar Nabi, Nahit 
Sırrı, Naci Kum, Orhan Veli, Cevdet 
Kudret, Hamit Macit, Ali Mümtaz, 
Baki Suhanm makale, hikaye ve ş~ 
irler:ile çıkmıştır. 

!ngilterenin niyeti, Milletler Cemi- Bu sualin cevabını, kimseler 25 yaşından itibaren cildiniz, kıy-
yeti sisteminden ayrılmak ve Alman veremiyordu. Fakat yapılan tec- metli Biocel'ini kaybetmiye bar;ılar. 
gidiş tarzım kabul etmek değildir. rübeler şu neticeyi verdi: Şayed, cild başka bir unsurla beslen-
lngiltere, Almanların gösterdikleri - Kadm her vasta glizeldir! 
iyi temayüllerden istifade ederek, ilk Yalnız, VENUS KREMi, mezse, bu zıya seneden seneye artar 
adını olmak üzere Lokarnonun yerine VENUS PUDRASI, VE- ve nihayet yüzünüz buruşmuş ve ihti-
yeni bir Garp misakı koymak ve bir yarlamış olur. Cildinizin Biocel'i yü-
taraftan da Almanyanm Milletler Ce. NOS RUJU, VENUS BRI- zünüzü taze tutar ve genç gösterir. 
miyetine dönmesi için zemini hamla- Y ANTINI, VENOS RIME· Genç hayvanlardan istihsal edilen 
mak istiyor. Ll, VENOS ESANSI kul- Biocel, tıpkı cildinizin tabii Biocel'i 

imparatorluk Konleran.ı }anmak f&rtile... gibidir. Mümasil cild unsurları ara
sında en müessir ve en kıymetli bir 

D ü~~e~:!=a v::ı~~:~:~ ~ --• Bu Akşam '\ cevherdir. Cild hüceyrelerinizin de • 
•• rinliğine nüfuz ederek buruşuklukla-

rar, bu baknndan büyük bir ehemmL M LJ N ,. R rın teşekkülüne başladığı yeri he-
yetle kal'§ılanmıya layıktır. Açık bir men beslemiye başlar. Hatta annele. 
sur<- .e görülüyor ki İngiltere, Alman N u R ET T .1 N ya ile anlaşmak meselesini sonuna rin bile yüzünü gençleştirir. Ve geng 

kızlara hiç görmedikleri sehhar ve 
kadar düşünmüş ve lmparatorluk 1'anburi REFİK ve Kemani SADl taiitaze bir ten tem.in eder. Bu Bio-
Konferansmda da buna ait hazırlık. "' P A" ORAMA oel cevheri, §imdi pembe rengindeki 
lar yapmıştır. 

1 
Tokalon kreminin terkibinde tam cil-

lmparatorluk Konf eransmm vardı- Bahçesinde 
ğı çok mühim esaslardan biri, sulbü dinizi beslemek için matlup nisbet 

Istanbul 6 ıncı icra memurluğun- dairesinJe mevcuttur. Geceleri yat. 
korumayı en mühim hedef tanıyarak dan: Dairemizin 937 • 1413 sayılı dos. mazdan evvel kullanınız. Sabahlan 
bu uğurda son hadde kadar gitmek, yasile mahcuz ve paraya çevrilmesi- yağsız beyaz rengindeki Tokalan Jae.. 
Milletler Cemiyetine kuvvet vermek, 

ne karar verilen dişçiliğe ait alit mini kullanınız. Bu kremde bilhasea 
sil!hsızlanma yolunda elden geleni ve edevat 24, 6, 937 per,şembe gUnU • birkaç gUn zarfında biribirinden da.
yapmak, cemiyet misakma mugayir 
olmamak şartiyle mevzii misaklara saat 11 den itibaren Kasımpa§ada Çi- ha beyaz üç renkte teninizi beyazla-

viciler sokağında 9 No. lı apartman- tacak olan • "OksiJ'en Beyazı,, vardır. 
girişmek, cemiyetin azasını çoğalt-
mak ve Milletler Cemiyeti misakını da birinci açık artırma suretile sa- Bu iki krem kullanıldığı takdirde 
sulh muahedelerinden ayırmaktır. tılacağmda.n işine gelenlerin ayni memnuniyetbah§ semeresini garanti 

gün ve saatte yerinde hazır buluna- ederiz. Hele bu son nokta, Almanyayı Mil. 
cak memuruna müracaat eylemeleri Jetler Cemiyetine yeniden ısındırmak 

bakımın.dan çok mühimdir. Konfe- Han olunur. 
--~----------------

A .................. ~ 
r ans "demokrasiye bağlr olmakla be-
raber başka rejimlerle dostluk müna
sebetlerine girişilmesine taraftar ol· 
duğunu,, da teyit etmiştir. 

Polis Kanunu Nasıl 

Tatbik Edilecek? 

• NEŞ'ESIZLlK 

Sıkıntı ve bayılma hisleri 

lmparatorluk Konferansı, ticaret Ankara, 19 (TAN) - Yeni polis KAR DOL engellerini kaldırmak meselesinde de kanununun tatbik şeklini gösteren 
diğer milletlerle iş beraberliği yapını. nizamname tamamlanmak üzeredir. 
ya taraftar bulunmaktadır. Böylece ünümüzdeki 5 temmuzda birinci ve 
Belçika Başvekilinin Amerikada giri- ikinci komiserler için bir imtihan a
şeceği temaslar için esaslı bir imkan çılacaktır. Kanunun, nizamnameye 

kullanarak 
Neş'e ferahlık ve zindegiye 

avdet.---• açılmış demektir. Mussolininin silah. havale ettiği esaslar, Dahiliye veka· 
sızlanma meselesinde Ruzveltin doğ- letinde müteşekkil bir komisyon ta
rudan doğruya tavassutuna talip ol· rafından inceden inceye tetkik edile
ması da Avrupanm sükfuıet bulması. rek htikümlere raptolunmuştur. 
ra ait amiller arasında göz önünde 
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vapurile ve Brindiziden ROMA, 
tutulacak bir hadisedir. 

Moıkova hadueleri 

A Jmanya ile İtalyanın birdenbire 
bukadar anlaşma meyilleri 

göstermelerine başlıca sebep, Mosko. 
va hadiselerinin hariçte bıraktığı te
sirlerden, kendi maksatlan bakımın· 
dan azami derecede istifade arzusu. 
dur. 1ki memleket, Garp demokrasi. 
lerine yaklaşmak için bu fırsatı ka
çırınamıya azmetmiş görünüyorlar. 
Alman ve İtalyan gazetelerinin neş
riyatında, Rusya ile olan askeri itti
fakın kıyınetsizliğini Fransaya hatır. 
!atmak noktasına bilhassa dikkat e. 
dilmektedir. Fransanın sağ taraf ga
zeteleri de bu yolda yazılar yazıyor
lar ve Fransız - Rus paktına şiddet
le hücum ediyorlar. 

Tuna üzerinde toplanh 

Küçük İtilaf devletlednin Tuna 
üzerinde yaptıkları bir toplan. 

tr, çok dikkate değer neticelere var. 
mıştır. 

Yugoslavyanın Italya ve Bulgaris
tanla yaptığı hususi anlaşmalar ve 
bilhassa Baron Neurath'ın Belgrada 
ve Leh devlet reisinin Bükreşe olan 
ziyaretleri, Küçük Iti18.fm gevşemek 
ve dağılmak üzere olduğu hakkında 
dili}ünceler uyandırmıştı. 

Tuna Konferansı neticesinde neşre 
dilen mülakatlar ve resmi tebliğ şunu 
ispat ediyor ki "Küçük ltilaf devlet
leri müşterek cepheyi terkettikleri 
için biribiri ardınca yenilen gafillere 

benzemiye,, asla taraftar değildirler. 
Bu masalların ebedi surette ortadan 
kalkmasını istiyorlar. Milletler Cemi 
yeti idealine, swh siyasetine, mtişte. 
rek emniyet prensipine sadıktırlar. 

Yugoslav gazeteleri de Küçük lti
lifa olan sadakati teyit yolunda ya 
zılar yazıyorlar. · ı 

lspanyol vaziyeti 
•• spa.nyada Bilbao hfila tamamile 

düşmedi. Belki de sokak mu. 
harebeleriyle de birkaç gün daha va. 
kit geçecek. 

\IODAN tarikile. 
DÖNüŞ: N1S, MONTEKAR • 

LO, ROMA, NAPOLt tarikile 
üç ay zarfında istenildiği za -
man münferiden avdet oluna -

bilir. Gidiş dönüş fiyatları: 
1 nci 2 nci 3 ncil Yataklr 

200 140 85 yemekli 
"n A K 

" Seyahat Acentalığı 
Galata Rıhtım cad. 7 Telefon: 

43126 

lstanbul Birinci Ticaret mahkeme-
Bununla beraber burasının düşme- sinden: Merhun olup mahkemece sa. 

si, umumi vaziyeti kati bir su- olmasına karar verilmiş olan kısmen. 
rette değiştirecek değildir. Hiç şüp-
hesiz asi taraf buradaki serbest kuv. asan atilı:adan madut büyük ve kil· 
vetlerini diğer cephelere sevkedebile. çük 159 parça muhtelifülcins halı, ki
cektir. Guadalajara hezimetinin acısı Iim ve seccade açık artırma suretlle 
nı çıkaracağı için maneviyatı yükse- 28, 6, 937 pazartesi günü saat 14 teıı 
lecektir. Nitekim muharip diye tanın- itibaren ve kabil olamadığı takdirde 
mak için şimdiden müracaatlara baş- anı takip edecek günlerde ve ayni sa.
lamıştır. 

Muhakkak olan nokta şudur ki ıs. atlerde Sandal bedestanında halı mtı. 
panyanm içinde artık ne olursa ol- zayede salonunda satılacaktır. Key.. 
sun, Avrupanın umumi vaziyeti bun- fiyet ilan olunur. (33504) 

ŞiRKET FESHi 

dan müteessir olmıyacaktır. Avrupa 
bakımından İspanyol davası İspanya
da değil, büyük Avrupa merkezlerin-
de halledilecektir. Almanya ve İtalya Galatada Havyar hanında 22 No 
yeniden kanşmamazlık komitesine da elektrik malzemesi ticaretüe met 
döndükten sonra mütareke teklifinin gul lsak Kordova ve Moiz Razon §iı 
ele alınması ve ecnebi gönüllülerinin ketinin bugünden itibar.en feshedild_ 
geri çağrılması meselelerinın konu. ğini ilan ederim. 
şulması ihtimal haricinde değildir. Galata Havyar 

Ahmet Emin YALMAN da Isak Kordova. 
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ERİKR.OM" l_a 
resim pekmek 

Çok beklenen fakat 
çabuk geçen tatil za
manlarınızın zevkleri· 
nl çekeceğiniz resim .. 
lerle uzattırabillrslnlz. 

" Fakat işi tall'ye bırak-
~, mayınız, çift emül

slyonlu KODAK VE
RIKROM F l L M t N I 
kullanınız. Alelade 
filmlerin yapama
dığı işi görür. 

KODAK ŞiRKETi 
latan bul· Beyotlu, Tünel, 

Ensiz Sokak No. 3 

1 
1 

ı 
1 

lstanbul Ziraat Mektebi Satına'm a 
Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Beherinin Tahmin nk teminatı Eksiltme 

Ekmek 

Dağlıç et 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Sadeyağ 

Pirinç 
Toz teker 
Kuru fasulye 
Patates 

Beyaz peynir 

Mangal kömürü 
Odun 
Kok 

Kilo Bedeli Kurutı Lira saati 

32000 11 2EH:,- 11 

4000 48 
2000 47 11,15 
1500 36 255,-

3000 80 180,- 11,30 

3200 22 
2800 27 
1800 12 t37,70 14 
2000 8 

900 23 
1400 13 

300 23 34,35 14,15 

800 31 18,60 14,30 
6000 4 

200 Çeki 260 128,25 14,45 
50 Ton 1900 

Mektebin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukarda cins ve miktarı 
yazılı yiyecek ve yakacağının 21/ 6/ 1937 Pazartesi günü hizalarında gös 
terilen saatlerde açık eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme Istnnbul Kültü 
Direktörlüğü binasındaki liseler muhasebeciliği nezdinde toplanan komis 

. 
r 
. 

onda yapılacaktır. 
liteklilerin gartnamelerde yazılı vesikalardan başka ticaret odasının ye 

ni yıl vesikası ve teminat makbuzlarile birlikte eksiltme saatinde komis 
yona gelmeleri ilk teminatlarını belli gün ve saatlerden evvel mektep mü 
cltlrlUğünden alacaklan yazı ile liseler muhasebesi veznesine yatırmalar 
ve şartnameleri mezkur muhase!>r.dlikte görüp öğrenmeleri. (3224) 

. 

. 

. 
J 

Devlet Demiryolları ve Limanlar 
işletme Genel Direktörlüğünden: 

ı 

Aile grup'ar ına mahsus tarife tevsi ve tenzil 
edilmiştir. 

Aile tarifesinin ücretleri Ankara • Çankırı - Filyos, Ankara - Konya, 
evzipaşa • Dlyarbeıkir, Malatya • Sivas, hmir • Eğridir - Afyon kısımla· 

da mUhim nisbetlerde indirilmi~tir. 
Bu tarife, aile gruplarının te,kili noktasından da tevsi edilmiştir. Ayni 
yadını taşıyan aile mensupları, akrabalık derecesi aranmaksızın grup. 

girebileceği gibi gruba dahil olan muayyen akrabalardan herhangi 
inin soyadını taşıyan diğer akrabalar da gruJa dahil olabilecektir. Bu 
ni tadilat, 20 Haziran 1937 tarihinden itibaren mer'i olacaktır. Fazla 
ıillt için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1593) (3449) 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Belediye için 8.§Ağıda miktar ve cinsleri yazılı arazöz, Vidanj vesai-

1'1 alınacaktır. 
2 - Bunlan vermek istiyen firmalann ıartnameleri almak iı;.in belediye 

azı ı3leri kalemine müracaat etmeleri ve bu gartnamelere muvafık olarak 
recekleri son fiatları havi teklifleri 2 Ağustos 937 tarihine kadar Bele
ye reısliğine vermeleri ilA.n olunur. (3'503) 
~ Adet süpürgeli arazöz 
f, Adet Vidanj 
~ Adet Çöp kamyonu 
ı Adet Hasta nakliye arabası 
1 Adet Cenaze nakil arabası 
1 Adet Merdivenli, motopomplu araba 
• Adet Kamyon (Çıplak §asili) 
f Adet Motopomp (kızaklı elde taşınır) 
2 Adet Motopomp (tek din2'il UzerindP iki t~kf'rlPklil 

~ 

____________________ , 

s 

Şirketi Hayriyeden: 
DiKKAT; 

Boğaziçinin Karadenizden gelen en temiz, en sıhhi havasile me3hu.r 
"AJ.TINKUM PLAJI., açdmı§tır. 

Pazar günleri: 
Köprüden hareket saatleri: 

Altınkumdn dönüş saatleri: 

7,30 • 9,30 . 11,20 - 13,30 • H ,30 
16,30 • 18,30 dur. 
16,40 . 17,55 • 18,35 . 10,05 -
20,25 dir. 

Altınkum plajı Rumeli Knağında sahil tenezzüh mahalli ile <'h·an 

mesire yerleri ve SUdlüce plajı TU rklye Cümhuriyef ntandaşlanna 

mUnhaaır olmak üzere bllalsfüma serbest bulunduğu ilan olunur . 

................................... , 
1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı 11.Snları 
Cinsi Miktarı M. Bedeli I. Teminatı Ek. Şekli Ek. tarihi Saati 

Ton Lira Lira 
ığır eti 27 6480 486 Pazarlık 22-6-937 15 

s ığır eti 27 6480 486 Pazarlık 22-6-937 15,30 
s ığlr eti 40 9600 720 Pazarlık 22-6-937 16 

n 
Yukarda miktarı yazılı etler ayrı ayrı ihale edilecektir. Isteklllerin uart

amcyi görmek üzere hergtin ve eksiltmeye igtirak için belli gUn ve saatte 
temıııatları ve kanuni vesikalan birlikte Lüleburgaz Tümen satınalma ko
misyonunda bulunmaları (48) (3544) 

• • • 
Garnizon Kilo Muhammen Tutarı llk teminatı 

Lira Lira 
Bursa 19800 15840 1188 
Mudanya 6000 4800 360 
Bandırma 6000 4800 360 

sumo 2s.ı40 1908 
Bursa. Mudanya ve Bandırma Garnizonlarının ihtiyacı için hizalannda 

gösterilen sade yağı kapalı zarf yolu ile 5-7-937 Pazartesi günü saat 
17 de Bursa Askeri Satınalma Komisyonunda eksiltmeye konacaktır. Uç 
Garnizonun yağı bir istekliye veya ayrı ayrı isteklilerine ihale edilebilir. 
Şartnn.meyi görmek istiyenler Bursa. Eskişehir, Balıkesir, Ankara ve Is· 
tanbul levazım amirlikleri satınalma Komisyonuna tatilden maada hergün 
mUracaat edilecektir. Eksiltmeye gireceklerde alım satım kanununun 2.3 
maddelerinde gösterilen vesaiklerile birlikte teklif mektuplarını aynı gün 
ve saatte 16 ya kadar Bur15a Askeri satmalma Komisyonuna verecekler-
dir. (83) (3429) 

• • • 
1 - Demirköyün 15000, Pınarhi

sar 17000, Vize 11000, Al pullu 11000 
kilo saueyağlan. 

2 - Demirköyün tutarı 13275, Pı· 
narhisarm 14790, Vizenin 9570, Al
pullunun 5970 liradır. 

3 - Demirköyiln ilk teminatı 996, 
Pmarhisann 1110, Vizenin 718, Al
pullunun 718 liradır. 

4 - ihaleleri ayrı ayrı kap ah zarf. 
la 2 temmuz 1937 çarvamba günü aa
at 15, 16, 17 de Vizede yapılacaktır. 

5 - Şartnameleri görmek istiyen
lere hergUn Vizede satmalma komis
yonunda gösterilmektedir. 

(39) (3487) 
• • • 

l - Alpullunun 2300, Vizenin 
2300, Pmarhisann 3900 kilo zeytin
yağları. 

2 -- Alpullunun tutan 1600, Vi
zenin 1600, Pınarhisarm tutan da 
2711 liradır . 

3 - Alpullunun ilk teminatı 120, 
Vizenin 120, Pmarhisarın da 204 11-
radll'. 

Milli Müdafaa vekaleti satmalma ko· 
misyonuna vermeleri. (28) (3402) 

* * * Beden yüksekliği 1,43 den ve gö -
ğüs çevresi 1,60 dan a§ağı olmamak 
ve 4:8 ya§ arasında bulunmak ve kıs

rak adedi yüzde otuzu geçmemek ü
zere 115000 ltralık binek hayvanı pa
ur'ıı'kla beğenilerek alınacaktır. 1şbu 
alım 1 temmuz 937 per§embe gUnUn. 
den 31 temmuz 1937 cumartesi günü 
mesai saatinin bitimine kadardır. 

Hayvan satacak olanların hayvanla
rını pazarlık günleri içinde Eskiııehir
de Askeri satmalma komisyonuna ge
tirmeleri. (26) (3400) 

• • • 
Her bir tanesine tahmin edilen be

deli 800 kuruş olan 10000 tane bat
taniye kapalı zarfla alınacaktır. Şart
namesini 400 kuruşa almak ve örnek· 
}erini görmek istiyenlerin her gün 
komisyona gelmeleri. ilk teminat mik 
tarı 5250 liradır. ihalesi 2, 7, 1937 
cuma günü saat 15 tedir. Eksiltmi . 
ye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 tincti maddelerinde yazılı ve· 
ıikalan ilk teminatlarile birlikte tek· 
lif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada Milli MU· 

dafaa vekaleti satınalma komisyonu. 

' 

Kanzuk Saç Eksiri 

KOM OJEN. 
Saçların köklırlnl kuvve•lındı 

rlr. OökUlmısinl keser. Kepek· 

lıri tamamın &lderlr ve bU · 

yUme kablllyetinl artırarak saç 

lara yeniden hayat verir. Koku • 

ıu lltlf, kullanıfı kolay bir aaç 

eksiridir. 

lNG1L1Z KANZCK ECZA?'ıt~Sl 

BEYOGLU - 1STAI'-U3UL 

- Bayan S A 1 İ Y E -
Herakşam TAKSiM 

Belediye Bahçesinde 
1 ELEFOH : 43703 

,. FLORYADA: SOLARYUM OTEL ve • 
~OMA"TASI 

1 A-çılmıştır. Otel her türlü konforu haizdir. Yemekle beraber 
2,50, 3

1 
3 ,50 ve 4 liradır. Fazla kalacaklara tenzilat yapılır. ----·-

Sarı zarf eksiltmesi 

Dev~et Basımevi Direktörlüğünden: 
Pey ak<;esi 

% 7,5 
L. K. 

Tahmini fiat :Miktarı 

L. K. 

52 99 706 50 47,100 24 x 34 ebadında san zarf 
Yukarda miktar ve evsafı yazılı sarı zarf açık eksiltmeye konulmu~tur. 

Ihale 5-7-1V37 pazartesi günti saat 15 te Devlet Basımevi Idare komısyo-
nunda yapılacaktır. . 

Isteklikrin ihale çağından evvel yUzde yedi buçuk pey akçelenni Bas.ıı:n· 
evi veznesine yatırmaları gerektir. Şartnamesi muhasebeden alınabılır. 

(3522) 

Ho'(jfray kAgıdı eksil mesi 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 

4 - Ihaleleri ayn ayrı açık eksilt
me ile 2 temmuz 937 çarşamba gUnU 
saat 14,5, l5,5 da Vizede yapılacaktır. 

5 - Şartnameleri görmek istiyen
lere hergiln Vize satmalma komisyo. 
nunda gösterilmektedir. 

(40) (3488) 

Pey akçesi 
na vermeleri. (29) (3403) % 7,5 

Tahmini fiat Miktarı 

• Her bir çiftine tahmin edilen fiyatı 
374 kuruş olan 104.15 çift dahili ve 

her bir ~ftine tahmin edilen fiyatı 
365 kuru§ olan 8728 çift harici fotin 

kapalı zarfla alınacaktır. Şartname
sin1 355 kuruşa almak ve örneklerini 
görmek istlyenlerin hergUn komisyo. 
na gelmeleri. llk teminat miktarı 

4790 lira 47 kuruştur. ihalesi 10, 7, 
937 cumartesi gilnü saat 11 dedir. 
Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikaları ilk teminatlarile bir. 
likte teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evvel Ankarada M. 
M. Vekaleti satınalma komisyonuna 
vermeleri. (41) (3489) 

• • • 
Her bir tanesine tahmin edilen fi. 

yau 330 kuru§ olan 70000 tane kilim 
l•apalı zarfla alınacaktır. Şartname
sini 1205 kuruşa almak ve örnekleri· 
ni görmek istlyenlerin her gün .ko . 
misyona gelmeleri, tık teminat mik· 
tan 12800 liradır. ihalesi 2-7-1937 
cuma günü saat 11 dedir, 

Eksiltmiye gireceklerin 2490 aayılı 
kanunun 2 ve 3 cU maddelerinde ya. 
zıh vesikalan ilk teminatları ile bir
likte teklif mektuplarını ihale saatin· 
den en u bir saat evveli Ankarada. 

• • • L. K. L. K. 
Her bir kilosuna tahmin edilen fi

yat 208,50 kuru§ olup muteahhlt nam 
ve hesabına almacak olan 20 bin ki
lo sarı sabunlu kösele açık eksiltme 
ile alınacaktır. Şartnamesini 210 ku
ruşa almak ve örneklerini görmek is
tiyenlerin hergün komisyona gelmele 
ri. llk teminat miktarı 3127,50 lira
dır. ihalesi 5, 7, 937 pazartesi günü 
ı;aat 15 tedir. Eksiltmeye girecekle
ıin 2490 sayılı kanun 2 ve 3 c:U mnd· 
delerinde yazılı vesaikleri ilk teml
natlan ile birlikte tam ihale saatin
de M. M. V. satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (37) (3433) 

• • • 
Her birine biçilen ederi 90 kuruş 

olan 50000 tane kar göz!Uğü müna
kasasına istekli çıkmadığından pazar 
lıkla alınacaktır. Şartnamesini ıw 
kuruıa almak ve örneğini görmek is
teyenlerin hergUn komisyona gelme. 
leri ,ilk teminat mikdarı 3375 lira
dır. ihalesi 28-6-937 Paıartesi gUnU 
saat 11 dedir. Eksiltmeye girecekle
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Un
cu maddel~rinde yazılı vesikaları ilk 
teminatlarfyle birlikte tam ihale sa~ 
atinde Ankara Milli Müdafaa VekAle 
ti Satınalma komisyonuna gelmele • 
rl . f14) '3296) 

54 07 721 00 100 57 x 82 ebadında 17 / 18 kiloluk 
Holçfray kağıdı. 

Yukarda miktar ve ·evsafı yazılı Holçfray kağıdı a~tk eksiltme ile satın 
alınacaktır. !hale 5-7-1937 pazartesi günU saat 14 te Devlet basımcvi idare 
komisyonunda yapılacaktır. 

isteklilerin ihale çağından evvel yilzde yedi buçuk pey akçelerini basım· 
evi veznesine yatırmalan gerektir. Sartnamesi muhasebeden alınabilir. 

(3521) -
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

ı - Çamaltı tuzlasında Karadeniz sahillerine taşınacak "16000", Akde
niz sahillerine "14000., ton ki cem'an "30000,, ton tuzun nakliyesi pazar
lıkla cltsiltmeye konulmu§tur. 

II - Pazarlık, 22-VI-937 tarihine rastlıyan sah gUnU ısaat 11 de Kaba· 
taşta l.ıevazım ve MUbayaat §ubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözU geçen şubeden alınabilir. 
IV - isteklilerin pazarlık için tayin edllen gUn ve saat!te % 7,5 güven

me paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri il!n olunur. (3518) 

istanbul Nafıa müdürlüğünden: 
7, 7, 937 çarşamba gUnU ıaat 1~ te lstanbulda Nafıa MUdUrlUğilnde 

( 1947) lira keşif bedelli Dolmabahç.e sarayında tesis edilecek resim gale
risi için yapılacak kaplama işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni §artnameleri 
proje, keşif hulA.saslle buna mUteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 
· Muvakkat teminat (372) liradır. 

Isteklllerln en az (3000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göste· 
recekleri vesika üzerine Nafıa MUdürlüğUnden almı§ olduğu mUteahhitllk 
ve Ticaret Odası vesikalarile 2'elmeleri. (35.36l 
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Yüksek Mühendis Mektebi 
Direktörlüğünden: 

lıf ünakasaya 
konulan 
rnevaddm cinsi 

Pirinç 

'l'oz şeker 

Süt 

l{ase yoğurdu 
Zeytin 

Miktarı Tahmin Pey Eksiltme T. 
Fiatı akçası. 

6000 K. 21,00 94,50 21/ 6/937 

8500 K. 27,00 172,15 21/ 6/ 937 

4000 K. 
2000 A. 

lO.OO) 46 88 21/ 6/ 937 
5,00) , 

1000 K. 28,00) 

Saati Eksiltme 
nin şekli 

14 Açık 

14,30 Açık 

15 ' Açık 

Zeytinyağı 
Sabun 

4000 K. 
3500 K. 

62,00) 298,88 21/ 6/ 937 15,30 Açık 

35,00) 

Yumurta 50000 A. 
Soğan 7000 K. 
Patates 9000 K. 

:Ruru fasulye 3000 K. 
:RUru Barbunye 1000 K. 
l'iohut 1000 K. 
:Rırrnızı mercimek 500 K. 

Pırasa 7500 K. 
~ana 4000 K. 
18Panak 5000 K. 
:Rök kereviz 700 K. 
liavuç 1200 K . 
1{8.?'nıbahw 600 A. 
Yerli bakla 1000 K. 
~llıir, Adana Bak. 1000 K. 

elitiz otu 2000 K. 
Patlıcan 30000 A. 
boınıahk domates 1500 K. 
'l'aze bamye 600 K. 
Ayşe kadın 4000 K. 
Çaıı Fasulye 1500 K. 
Yeşil barbunye 1000 K. 
lç barbunye 500 K. 
~ kabağı 5000 K. 
;;gı.nar 7000 A. 
"'1Dlon 20000 A. 
Saıça 00 K ıı 4 . 

aydonoz 2500 D. 
Dereotu 3500 D. 
'l'aze soğan 2000 D. 
bornates kır 1500 K. 
'!'uz 2000 K. 

2,00) 
2,75) 136,70 23/ 6/ 937 
7,00) 

13,25) 
9,50) 

13,50) 
11,00) 

2,50) 
4,00) 
5,00) 
4,25) 
4,00) 

16,00) 
5,00) 

13,00) 
4,00) 
3.00) 
7,00) 

20,00) 
11,50) 
13,50) 
10,50) 
13.00 

7,50) 
7,50) 
2.00) 

15,50) 
1,00) 
1.00) 
1,00) 
5.00) 
4,50) 

51,20 23/ 6/ 937 

10 Açık 

14 Açık 

15 Açık 

~km ek 50000 K. 11,00 412,50 24/ 6 937 10 Kapalı 

~---~----------------------------------------------~n eti 31000 K. 44,00 1023,00 24 / 6/ 937 14 Kapalı 

1' 1 - Mektebin 937 Mali senesi zarfındaki yiyecek ihtiyaçlan eksiltmeye 
0nuımuştur. 

2 - Bu ihtiyaçlann cins ve mlktarlariyle fiatlan ve ilk teminatları ve 
tltaiJtmenin tarih ve şekilleri hizalarmda gösterilmiştir. 
tı}~- Kapalı zarf usulile yapılacak eksiltmeler için iıteklllerin teklif mek 

1'1Aıını 2490 N . lı kanunun emir ettiği diğer vesikalarla'1>eraber muay-
~e11 aaatten bir ~aat evvel makbuz mukabilinde komisyon ReJaUğlne ver -

eteri muktezidir. 
4 - istekliler 937 mali senesine aid ticaret odam vesikalarını göstere -

Cekıerd' ır . 

. 5 - Şartnameleri görmek isteyenlerin her gün ve eksiltmeye girecekle
l'in muayyen gün ve saatte GümUşauyunda mektep binuı dahilindeki ko-
bıisyona müracaatları illn olunur. (3180) 

b Ereğli Hömür havzası sa§hk teşkilltı 
aş hekimliğinden: 

1 
l - Zonguldak kömür havzası sağlık teprilitına !Uzum olan (97) ka. 

em ecza:r"l tıbbiyenin muhammen kıymeti ( 4996) liradan ibarettir. 

1 
~ - Ihtiyacatm listesi ve şartnamesi lstanbulda 4 eti vakıfhan maden 

?tıbat memurluğunda ve Zonguldak sağlık teşkilatı baş hekimliğinden 
Parasız alınır. 
l 3 - Eksiltme 28 Haziran 1937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 
5 de Zonguldakta maden MüdUrlUğünde sağlık komisyonu tarafından 
Yapılır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme suretiyle olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat (373) liradır. (3411) 

Manisad a yaptırılacak AtatürK anıt 
proj esi müsabaka şartları 

Man·sa Valiliğ inden: 
l - Manisada bir Atatürk anıtı yapılacaktır. 
2 - Bu anıt için (50000) lira sarfolunacaktır. ta! - Anıt projesinin ihzan müsabakaya konulmuttur. Müddeti 1 Hazi-

1937 - 1· Teşrinisani 1937 ye kadardır. 
b· 4 - Müsabakaya iştirak edeceklerin en az GUzel Sanallar Akademisini 
ıtlrrniş Türk Sanatkarı olmaları şarttır. 

ri 5 - Müsabakaya iştirak edeceklerin hazırhyacakları proje ve maketle
S 1 Teşrinisani 1937 Pazartesi günü saat on altıya kadar Istanbul Güzel 
d an~tıar Akademisi Direktörlüğüne teslim etmeleri şarttır. Projeler Aka-
enııye kapall zarfda rUmuz usulile teslim edilecektir. 
~ - Maketler en az 1/ 50 büyüklüğünde olacaktır. 

tin - Anıt kaidesinde kullanılacak taş nevinin tayini heykeltraşın takdi
e bırakılmıştır. 

ııı·8 - Müsabakaya iştirak edecek olanlar Abidenin dikileceği yere aid 
g~nı ve fotoğrafları lstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğünde 

orebilirler ve diğer malumatı alabilirler. 
kU9 - . Proje ve maketler btanbul Güzel Sanatlar Akademisinde müteşek 
"at ve ısimleri mahfuz olan Jüri balan tarafından tetkik edilerek en mu
d ıkı beğenilecek ve Jürinin buna dair verdiği karar Dahiliye Veklletin
li e ınUt~şekkil abideler komisyonunun tudikinden sonra kat'iyet kesbey-
l1~cektir. Bu suretle beğenilen ve tasdik edilen eser realir.e edilecektir. 
~ O - Müsa:~akada birinciliği kazanan eser için (1000) lira, ikinciliği 
~nan eser için (500) lira milk8.fat verilecektir. (3126) 

i ~el ilbayh§ından : 
ta~araisalı kazasında maHim altı ormanda kesilecek 6100 metre mikiı.b 
p Yl'I mam\il kerestenin imaliyesi ormanlar p.yrı ayn ihale edilmek ü7.ere 
~rlık suretiyle Haziranın yirmi birinci pazartesi gUnü saat 15 de 
aı le olunacağından taliplerin teminat paralariyle birlikte gelmeleri ilan 

unur. (3486) 

TAN 

Bayındırhk Teknik Okulu 
direktörlüğünden : 

( Eski nafıa Fen Okulu ) 
C 1 N S 1 Miktan Tahmin bedeli Tutarı ilk teminat 

Ekmek 
Dağlıç Eti ) 
Kuzu Eti ) 
Sığır Eti ) 

Sade yağ 
Zeytin yağ } 
Sabun } 
Zeytin Du~le ) 
Beyaz peynir ) 
Ka.şer peynir ) 

Çamaşır yakama parça 
Ceviz içi ) 
Kuru kaysı ) 
K'llru üzüm ) 
Çam fıstık ) 
Kuş üzüm ) 
Kuru soğan ) 
Patates ) 
Toz şeker ) 
Mercimek ) 
Nohut ) 
Yumurta adet ) 

Pirinç Bursa ) 
Kuru fasulye ) 
Sirke ) 
Kuru Barbunye ) 
Tuz ) 
Bira mayuı ) 
Salça ) 
Gaz litre ) 
Soda ) 
Çivit Paket ) 
Kuru bamya ) 
Limon adet 330 hk) 
Pastırma ) 
Yassı kadaif ) 
Tel kadaif ) 
Ekmek kadaif çift) 
Gtilllç ) 
Çay ) 
Un ) 
Pirinç UDU ) 

Arpa tehriyt ) 
İrmik ) 
Makarna ) 

....Nişasta ) 
Buğday Aturelik ) 

Tavuk Eti 
Hindi Eti 

Yeşil salata adet 
Prasa 
Ispanak 
Havuç 
Lahana 
Kök kereviz 
Patlıcan adet 
Taze bamya 
Sınk Domates 
Semiz otu 
Sakız kabak 
Taze bakla 
Dolmalık bUber 

r 
) 

Taze A. Ka. fasulye 
Balkabağı 
Enginar adet 
Taze bezelye 
Taze çalı 
Taze Barbunya 
Karnabahar adet 
Hiyar 
Salamura yaprak 
Yeşil soğan adet 
Maydanoz demet 
Dereotu demet 
Nane demet 
Kuru sarmısak 
Pancar 
Marul adet 

Kilo 

40000 
15000 

1500 
1000 

4000 
2000 
2500 
500 

1000 
1500 

50,000 
200 
200 
300 

50 
50 

7000 
5000 
5000 

200 
500 

60,000 

6000 
2000 

500 
500 

1000 
20 

500 
100 
100 

50 
100 

10000 
100 
200 
150 
150 
200 

50 
2500 

150 
100 
100 
500 
100 
100 

1000 
500 

3000 
2000 
3000 

500 
1200 
1000 

10000 
400 

3000 
600 

1500 
1000 
600 

1500 
200 

1500 
200 
200 
300 
500 

1500 
200 

1000 
5000 
1000 
200 

50 
300 

1500 

Kuruş 

11 
46 
46 
35 

85 
65 
36 
37 
36 
60 

4 
38 
65 
20 
70 
24 
3,5 
7 

26/ 5 
11 
13/ 5 
2 

25 
16/ 5 
10 
10 

6 
80 
17/ 5 
22 

6 
70 
98 

2 
70 
20 
20 
23 
55 

400 
lC 
20 
24 
18 
24 
18 
7 

50 
45 

1 
4 
5 
5 
4 
6 
3 

20 
7 50 
6 
5 
8 

10 
10 
5 
7 

10 
10 
12/ 50 
16 

2 
16 

1 
1 
1 
1 

26 
4 
2/ 50 

Lira 

4400 
6900 
690 
350 

7940 r 3400 . 
1300 

900 
18:5 
360 
900 

: 3645 
2000 : 

76 
130 

60 
35 
12 

245 
350 

1325 
22 
67/ 50 

1200 

3522/ 50 
1500 
330 

50 
50 
60 
16 
87/ 50 
22 
6 

35 
98 

200 
70 
40 
30 
34/ 50 

110 
200 
400 
30 
24 
18 

120 
18 
7 

Lira. 

330 

595/ 50 
255 

273/ 38 
150 

264/ 19 

3556 ~ 2LJ/ 70 
500 
225 

725 54/ 38 
30 
80 

150 
25 
48 
60 

300 
80 

225 
36 
75 
80 
60 

150 

10 
105 

20 
20 
37/ 50 
80 
30 
32 
10 
50 
10 

2 
13 
12 
37/ 50 

1868 140,10 
1- Beşiktaş: Yıldızda bulunan mektebımizın Mayıs 1938 sonuna kadar 

olan ihtiya~atmdan yukanda yazılı maddelerden et kapalı zarfla ve diğer 
leri ayn ayn açık eicsiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 2-7-937 tarihine rastlayan Cuma günü et saat 15 de di
ğerleri saat 10 dan başlıyarak mesai saatlarında Y. MUhendis Mektebi 
muhasebesinde toplanacak olan satınalma komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Isteklilerin ilk teminatlarını yüksek mühendis mektebi rnuhasebe
ciliğine yatırarak alacaktan makbuzlarla ve bu 1.§leri yaptıklarma dair 
ruhsat unvan tezkereleri veya Ticaret odası belgelerile birlikte eksiltme 
gUnlinde komisyonda bulunmalan. Şartnameleri görme.it Ü7.ere Yıldızda 
teknik okuluna g•lr"eleri ilan olunur. (3410) 

Yüksek Mühendrs Mektebi Arttırma ve 
Eksiltme "omisyonundan : 
937 Mali senesi mektep ihtiyacmdan olan (225) ton kok kömürU açık 

eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltme.'" 1-7-1937 tarihine tesadüf eden per
şembe günü saat 15 te mektep binası içindeki komisyonda yapılacaktır. 
Beher ton kok kömürünün muhammen bedeli (17) lira ve ilk teminatı 

(290) liradır. isteklilerin ıartnamesini görmek üzere mektep idaresine 
müracaatları (3396) 

l "',eni% Levazım Satınalma komisyonu llCinlar 1 
Cinai Miktan Beher kilonun Muvakkat teminatı 

ve ölçüsU Tahmin bedeli 
Kuruş Sn. Lira Kuruı 

sut 20000 Kilo ıo oo > 206 25 
Yoğurt 5000 Kilo 15 00 ) 

l - Yukarıda cins ve miktarları ile tahmini bedelleri ve muvakkat te
minatı yazılı olan iki kalem yiyecek, 21 Haziran 1937 tarihine rastlıyan 

Pazartesi günU saat 14 de açık eksiltme ıusulüle alınacaktır. 
2 - Şartnamesi komisyondan her gün parasız alınabilir. 
3 - İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve Ist an

ôul defterdarlığı muhasebe müdürlüğüne yatıracaklan muvakkat teminat 
mukabilinde alacakları makbuz veya banka teminatı ile ve belli gün ve sa-
atte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları (3226) 

• • • 
Cinsi Mikdar ve ölçüsü 

Barbunye fasulye 8500 Kilo 
Patlıcan 10000 Kilo 
Semizotu 3000 Kilo 
Sakız Kabag. 10000 Kilo 
Ayşekadın fasulye 10500 Kilo 
Çalı fasulye 9000 Kilo 
Kırmızı domates 10000 Kilo 
lspanak 3000 Kilo 
Patates 10500 Kilo 
Kurusoğan 16000 Kilo 
Lahana 2000 Kilo 
Pırasa 4000 Kilo 
Bamya 8000 Kilo 
Domates salçası 500 Kilo 

Yekun 105000 

Beher kilosunun 
tahmini bedeli 
Kuruş S. 

4 50 
6 00 
2 00 
2 50 
8 00 
4 50 
2 50 
3 25 
5 00 
5 00 
3 00 
3 25 
8 00 

18 00 

1 - Y'Ukarda cins ve mikdarlan ile tahmini fiatlan yazılı olan (14) ka
lem yaş sebze 21 Haziran 937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de 
kapalı zarf usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - lşbu 14 kalem sebzenin muvakkat teminatı (385) lira (50) kuruıs 
olup şartnamesi komisyondan her gUn parasız verilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarım en geç belli gün ve saatten bir saat evveli
ne kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabl -
linde vermeleri. (3228) 

Nafıa Vekaletinden: 
2 Temmuz 937 Cuma gUnU saat 14 de Ankara'da Nafıa Vekaleti Malz~ 

me Eksiltme Komisyon odasında 2860 lira muhammen bedelli 22 ton St. 
37 çeliğinden betonarme demiri ile 46 lira 25 kurut muhammen bedelli 
250 kilo 1 m/ m lik betonarme bağ telinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksltme şartnamesi ve teferrüatı Ankara'da Nafıa Veka.Ieti Malzeme 
.Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 

Muvakkat teminat 217 lira 97 kuruştur. 
lsteklilerin 2 Temmuz 937 Cuma günü nat 14 de Komisyonda hazır 

·uJunmalan llzımdır. (1592) (3441) 

1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ı 

SATINALMA KOMiSYONU ILANLARI 

1266 ton Lavamarin kömürü: 
Tahmin edilen bedeli 16458 lira olan yukanda mlktan yazılı Lavamarin 

kömürü Askeri Fabrikalar Umum MüdUrlüğU aatınalma Komisyonunca 

5 temmuz 37 pazartesi gUnU saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat te • 
minat olan 1234 lira 35 kuruşu havi teklif meirtuplarmı mezkur gUnde 

saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezktir gUn ve saatte komisyona 
müracaatları. (3298) 

• • • 
6720 Ton Lavamarin kömürü. 
Tahmin edilen bedeli 87360 lira olan yukanda miktan yazılı Lavamarln 

kömürü Askeri Fabrikalar Umum MUdürlUğU satmalma Komisyonunca 
5 Temmuz 937 pazartesi gUnU saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname 4 lira 67 kuruş mukabilinde Komisyondan Yerilir. Taliplerin mu 
vdd<at teminat olan 5618 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde 
saat 15 şe kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesalkle mezkfir gUn ve saatte komisyona 
müracaatlan. (3299) 

• • • 
3000 'l'on Lavamarin kömürü 
Tahmin edilen bedeli (39000) lira olan yukanda miktarı yazılı Lava • 

marin kömürü askeri Fabrikalar umum MüdUrlUğU Satınalma komisyo • 
nunca 6 Temmuz 1937 Salı günU 11aat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (1) lira (95) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (2925) lirayı havi teklif mektuplarını mezkftr 
günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfir gün ve saatte komi& 
yona müracaatları. (3341) 

Heybeliada deniz lisesi Müdürlüğiinden 
1 - Bu yıl deniz lisesinin (9) ve (10) sınıflarına aşağıdaki şartları ta

şıyan okurlar alınacaktır: 
a) Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak, b) Orta okuldan çıkmlf 

bulunmak, c) Lise 9 için yaşı 15-17; lise 10 için 16-19 bulunmak. 
Namzetler lstanbulda deniz hastanesinde muayene ettirilecek ve okulda 
müsabaka. sınavından geçirilecektir. 

2 - Kayıt muamelesi: 1-26 temmuzda Heybeliadadaki okuldadır. Bu 
arada sıhhi muayene de yapılacaktır. Müsabaka sınavı 2 Ağustostadır. 

3 - Kayıt iç· gelecekler beraberlerinde: Nüfus hüviyet cüzdanı, orta 
okulu bitirdiğine 1iı' plıadetname veya tasdikname, ukerlik öğretme -
ninin gizli raporu :tı klğıdı, 9 adet veaik&lık fotoğraf (başı açık>. ken 
disinin ve ailesin-> 1ıUsnUhaline dair vesika, <*ulun hangi sınıfına istekll 
olduğuna dair arzuhal (bunda makine veya güverteye ayrılmak istediği 
de yazılacaktır.) 

4 - Okul yatılıdır. Girdikten sonra yiyim, giyim, kitap okul tarafın • 
dan parasız verilir. , 

5 - Dilekçe ve diğer vesikalann numunesi okuldan parama olarak 
alınabilir. (2394) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Ne§liyau idare Eden: b. SALDI 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaa.as 
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I F=Ji"'-ı~· ~ B .. t .. "' k ·rn- v u un sogu 
ı~~/ hava dolapları 
~·~ -;;; ' içinde, beş sene 
için hakiki bir teminat, 
&'eren yalnız odur 

~'~ Beş sene içinde bozu
fl ":. lan parçaları tamire 

• ·,~ kal kış m ıyor, Bili kis 
bütün makanizmayi değiştir •. 
~meği taahhüt ediyor. 

• • • 
Dahası var : FRIGIDAIRE 
bütün ahcılarına resmi şe
kilde tanzim edilmiş hakiki 

·bir teminat şehadetnamesi de ve-
• 

rıyor. 

,., ~~ İşte bütün bu sebeplerden 
·~ 

1 
J 1 

1 
~o!ayı ha~iki FRiGiDAiRE'i 

·~ ... ıntıhap ettım,ve hergün ken· 
di kendimi tebrik edivorum., 

ve S A T 1 E 'nin bütün şubelerinde 
~dana - Muharrem Hilmi Remo 
Adapazan - Kerameddin Banıt 
Antalya - Ahmed Şevki Zaman , .e Şsı 
Balıkesir - Hüseyin Şahlan 

Bu~a - Marko Herman 
Diyarbekir - )fisbah Münlp Uras kardeşler 
Eski~hir - Hikmet Ozgür ve Ha.-wı Tozman 

Gazi Antep - Hasan Hllm1 ve Abdullah Güzel 

lzmit - Zihni Kaman ve şeriki 
Kayseri - Zeki Saatman 
Konya - Ali Ulvi Erandaç 
Mersin - Çankaya ~irketl 

Samsun - B. Albala ve oğlu 
Tokad - B. Albala ve oğlu • Cemal Kovah 

Trabzon ,_ llanmlar müessesesi 
7.ooguldak - Ali Rl7.a ince Alemdar oğlu. 


