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Yeni Çocuk Ansiklopedisil 
"Ai:( Cilt c·· r:in=t] 
~Kuponu Kup~znuf--1fil_ 
30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. cüz 7% kuruştur. 

Türk - Sovyet · Dostluğu Sarsılamaz 
' 

B. Litvinof, Vekillerimiz. $erefine 
Verilen Ziyafette iki Memleket 

Y Gkınhğını Bir Dah'a Tebarüz Ettirdi 

\-------------------------~ 
KiırLuLuş büyük bir yangın 

Tehiikesi atlattı 

.._,~~.-....r-ur-..~~~-------~-"~~ 

l Kabul Elli ~ 
~ 

Mı L 'R .. IC"1 °':'°"~: l~ ( A.Jt.?-. Sovy~~ M~rlı.~zi /er~ Komit~ı eııı 
4iJ· •run Turlııye Harıcıye Vekilı Ruftü Arcu ıle Dahılıye Ve-
tı 1.~iiltrü Kayayı kabul etmiıtir. Türkiyenin Moakova Büyük 
So.,~ Zekai Apaydın Vekillere refakat ediyordu. Bu kabulde 
. ~et Hllriciye Komi.eri B. Litvinol ta hazır bulunmuftur. 

- Jimnastik Şenliklerinde 

1t. 11?-_lova, is (A.A.) - Türkiye Dahiliye Vekili ve C. H. 
it~ Cenel Selıreteri B. Şükrü Kaya dün aabah, Sovyetler 
6i ~Halk Komi.erleri Konaeyine bağlı bulunan beden ter· 
~ 0 • •por lıomiteai reiai B. Harçenlıo'yu ziyaret etmiıtir. 
~~ IOnra, Doktor T evlik Rüftü Ara• ve B. Şükrü 
leraw~e Yanlanmlaki zevat ve Büyülı Elçi B. Zekai Apaydın, 
ben 

11
"' naacınna giderek bir çelenlı koymuılardır. Müteakı· 

"-1 · Şiilrri; Kaya ve Vekillere relalıat eden zevat Dinamo 
f>..ı Yona.ınc1a muazzam •P.:Or ve jimncutik fenliğinde hmır ,,,.,,..,,.,,,. 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Hariciye Komiseri Dedi ki: 

"Sulhçü HükOmetlere 
Karşı Baltalama Hareketi, 
Bu Dostluğu Bozamaz" 
Moskova, 15 (A.A.) -Dün B. Tevfik Rüttü Aru ve Şükrü 

Kaya, B. Molotof tarafından kabul edilmi9lerdi.r. B. Zeki.i Apay

dın ve Litvinof bu kabulde hazır bulwmiutlardır. Mülakattan son
ra, B. Molotof, Türk Vekilleri te"efine bir dine vennittir. Ziya
fette B. Vorotilof, Kaganoviç, Mikoyan, Valeri, Mejlauk, Sudijin, 

Potemkin, Stömonyakof, Budenni ve diier phaiyetlerden bqka 

Türk Vekillerine refakat eden zevat hazır bulunmuttur. 
Yemekte B. Molotof ve Aras nutuk--·----------

söylemi§lerdir. 
Müteakıben bilyUk Kremlin Sara

yında bir resepsiyon yapılllll§ ve re • 
sepsiyona hükumet Azası, Sovyet mil· 
essesatı zimamdarları, Sovyet teşek. 

Satırla 

itfaiye, atqi aöndürmiye çalıpyor 

Dün sabah, Kurtulİıf, büyük bir tehlike atlattı. Sinemköyürule 
ah,ap bir evden yangın çılıtı. Altı ev tamamen, 2 ev ele kupıen 
yandıktan aonra yangın aönclürülebilcli. Ahfap evlerle dolu olan 
bu koca semt, nıauzluk yüzünden b(Jftanbafa yanmak tehlikeai g .. 
çirdi. Yukarıki re.imde, dünkü yangında auaaz kalan bir itlaiye 
nelerini "Su! Su!,, diye çırpınırken ıörüyonız. Yangının talaila-
tını onuncu aaylamızda bulacakaınız. · 

"'-'__..__......._..r-..~~~...._.-.-....~-...r...-~"""""'- külleri ile ilim, sanat ve matbuat mU. 
------------------------- messilleri davetli bulunmuşlardır. Anasını 

Doğradı 
Gıda Maddelerinde 

Pahahhga Karşı 
Mücadele AçdıyOr 

lrllflk · 
lerbiyemiz 

!il ~lana., Enain YALMAN 

1 ld 
' ~ç ay evvel lamet lnö-

~ ~ aeyahati miinaae

' asracı'da bulunduğumuz 1 

~el..:: dikkat ettim: Büyük! 
~ ~ 111U&YJen yerlerinden, ı 
~~üzerine kocaman 
'"V111, ._. koyu renk tekil-
~t Yerleri aJnlmıfb. 
~ leçzrı ~ir tara:tmdan diğer ta
~ baıt e lbımgeldiği zaman 
-~yotdu. Yalıuz bu ifaretli yerden 

~ 'botka bir Yerinden bir 
Ot;: ~bbÜ. ~kla olsun, geç. I htııat V ekilimı· .... 
llli:~Uler ettiğini hiç görmedim. • 

--~ tuıar:~~ çivili yerleri gözö. c e 1 aA 1 ~~~_birçok .gidip geliyorlardı. Bu 
>bt ;«larni, k ıntizams~ıklann, ka· 
)0..:. 1-tk ta toazaıa.nn onUne geçili-

Bayar 
Kooperatif -·""- ' 

0 IDobilci de rahat edi-

91,' rtlıı k ..ı bir rru ~· erkek dört, beş ki· 
••Yol'd P halınd bir bil- Uk. Be e caddeden ge-
td .. _l'erden k n dalgınlıkla ulu orta 
ıll-;;'k oldu~rşıya geçmiye teşebbüs 
cı- il Ya.p1 ... ıı · Derhal bayanlar ko-
qıay .,.. ar Be · 

teıa- etten itlen· . nı korkunç bir 
..,la dedi} e~ye çalışır gibi hu 

Davamızı 

Anlattı 
_ ~ er ki: 

•deleriıı;ey~aplnıyorsunuz? BuTanın cad lzmir, 15 (Tan muhabirinden) -
•n .3 ız ç· ·u İncir ve üzüm kooperatifleri umumi 

te4;ilir ıvı Yerlerden kar- heyeti bu sabah saat 10 da lzmir ti-
bul(endirni. to la caret odasında toplandı.lktısat vekili 
ııa:hrin hat~ dnn ve anladım ki. B. Celil Bayar, 1ş Bankası Umum 

11 llıa birtak 1' urnurnun menfaati müdürü Muamm~~ ~r!ş ve Ziraat 
b~ ~Yet ba.k:rn belediye vazifeleri- Bankası umum muduru Kemal Zaim, 
den aıe relrni,~ndan m.akineleşmiş bu toplantıda hazır bulundular. Cel
kin Yllaaklara. b~kes bıç düşünme· seyi üzüm kurumu ba?kanı .bir nu
Yan~ b~rn içirn· et ediyor. Buma- tukla açtı. ldare heyeti seçıminden 
bi •rı kavr •Zden de evvela ba sonra lktısat Vekilimiz kürsüye ge-
ıe gelıntş. arnış. Sıra bundan sonr~ terek kooperatifçilik davamızın ehem 

b miyetini tebarüz ettiren mühim bir 
ll ~ilk dalgınlıkta nutuk söyledi. Vekil nutkunda dedi 
lifiın Ullerine ka n .sonra şehrin u- ki: .w .. 
llele olmadı, ben rşı hiçbir hürmetsiz "- Heyel1 idareye se~tigı?ız. ar: 
le 'IUrn. Cadd de herkes gi.)tmaki kadaı,dar çok ağır mesulıyetlı ışlerı 
a.!' harıcind ~ ortasntaa· .-T ...... -~ Üzerlerine almışlardır. Onlara ean-
OllLQeta k e hır . ı ~......... . k ·r 
he Uçuk b' ıns~~ bunu -:d\11 muvaffakıyetler dıle~ en, vaz~ e 

llktı ır kn'-et ti" • ieı\nin agwırlığı üzerine bılhassa dık ·l" e sa . d" 
~1 kat gözünüzü çelmek iste ım. 

<Arkası ~.Jıaı::ııda) ı} (Arkasr 10 uncuda) 

I 

' 

B. Litvinolun mühim nutka 
TUrk vekiileri 19mme Vetııeii ıil

yaf ette B. Litvinof mühim bir nutuk 
söyliyerek Türk - Sovyet dostlup 
nun ehenınüyetini tebarüz ettirmJf-
tir. B. Litvinof, nutkunda bu zi~ 
ti, herhangi bir ig veailesile yapılma
mış olmasından dolayı çok kıymetli 
bulduğunu ve milnhasiran Türkiye
nin Sovyet Rusyaya karşı olan dost· 
luğunun ve alakasının bir tezahUrU 
addettiğini söyliyerek demiştir ki: 
"- Başvekil ismet lnönünün Bü

yük Millet Meclisinde yaptığı beya
nat arasında söylediği ''Türk - Sov· 
yet dostluğu iki memleket politika
sında daimi bir amil olarak kalaCak
tır. "sözlerinin bir teyidi olarak te
lakki ediyoruz.,, 

B. Litvinof bundan sonra, Türk -
Sovyet dostluğunun bir tarihçesini 
yapmış, uzun bir mazisi olan bu dost 
tuğun Lausanne'da en sonra Mon· 
treux'de ve iki devletin Milletler Ce
miyetine girdiği sıralarda açık su
rette kendini gösterdiğine işaret ede
rek şunlan söylemiştir: 

Umumi ba"f auteminde 
mühim bir amil 

"Sovyet - Türk dostluğu sayesin· 
de, çok mühim olan Karadeniz hav· 
zasında ve memleketlerim.izin bulun· 
duğu bölgelerde müstakar ve huzur
lu bir vaziyet hadis oldu. Btı auret
te, Türk - Sovyet dostluğu umumf 
barış sisteminde birinci derecede bir 
amil halini aldı . 
Banş dostlarının Sovyet - Türk 

dostluğunun bu şümulünü idrak ve 
takdir etmekte b1duklanna kani bu· 
lunuyorum 

(Arkası 10 uncuda) 

DEVAM EDiYOR 
Memleketin iç piyaaaaını 

tetkilatlanchrmak için açb

ğımız ankete okuyucuları

mızdan gelen cevaplan bu

gün de ikinci sayfada bula
caksınız. 

Arapkir, 15 (Tan muhabirinden) -
Kemaliyenin Hinge köyünde tüyler 
ürpertici bir facia oldu. Bir genç de. 
lirerek aıınesini öldürdü, sonra da 
satırla cesedini paramparça etti. Taf-
silatını bildiriyorum: Lüzumsuz Fiyat T emevvüçleri Önlenecek, 

Hinge köyünden pehlivan oğlu Sıt. 
kı, gece yarısı birdenbire delirerek ya Her Maddenin Satış Fiyatı T esbit Edilecek 
tağmdan fırlamı§ ve annesini uyan. 
dırarak: Ankara, 15 (TAN muhabirinden) - Dahiliye Vekaleti, bütiia 

_ Çabuk bana satırı ver. Oldüre- belediyelere bir emir yollıyarak mmtakalan dahilinde yetiten 
ceğim bazı kimseler var, demiştir. Za mahsullerin nevilerini, miktarlarını, maliyet fiyatlarını, aabt te
vallı kadıncağız, oğlunu teskin etmiye killerini, hangi yollarla, nerelere gönderildiğini ve bu yerlerde 
çalışmış, fakat Sıtkı, buna büsbütün hangi aatıf tarzı üzerinden muamele gördüğünü ve bu istihaleleri 
hiddetlenıniştir. Eline geçirdiği çark 

geçirirken, fiyatın naaıl bir artma aeyri takip ettiğini arqbrmalademirini annesinin başına vurmuş, 
kadın beyni patlıyarak ölmüştür. De. rını ve teabit etmelerini iatemittir. 
li, bununla da kalmamış, istediği sa. -ı Bu malfunat toplandıktan sonra 
tın kendisi bulmu§, zavallı kadmm .. ı------------.ı memleket içi mübadele eşyasının fi-
başmı ve kollarını gövdesinden ayıra- Çin • Japon Harbi 1 yat artışı Uz.erinde müessir olan i.mil.. 
rak parçalamıştır. ter taayyün etmiş olacak ve bunların 

HAdise ancak ertesi günü haber a. tasfiyesi cihetine gidilecektir. Elde 
lııımıl• Srtkı derhal tevkif edilmiştir. mevcut rakamlara göre memleketin 

' 'Saadabat 

Paktı Bir 

Şaheserdir .. 
Belgrat, 15 (A.A.) - Samo Pra· 

va gazetesi yazıyor: 
''Moskovada B. Litvinofla ayni ma

saya oturm«dan evvel TUrkiyenin 
kıymetli ve muktedir Hariciye Veki
li B. Rüştü Aras Tahranda yakın 
prk için büyük ehemmiyeti olan ge
niş mesaisini bitirmiştir. Saadabfı.t 
paktı usanmak bilmez bir sur~tte 
sulh işini takipten fariğ olmıyan Türk 
Cümhuriyetinin müdafaasını temin e
decek bir pheserdir. Bu pakt mevcut 
vaziyetlere riayet ettirecek teşkilat
lı bir sulh manasını ta~ammun edi· 
yor. Bu münasebetle Atatürk'le Şe
hinşah arasında teati edilen telgraf
lar bu paktın ehemmiyeti hususunda 
tam bir anlayış mevcut olduğunu gös
termektedir.,, 

1 bazı istihsal merkezlerile istihlak mer 
ı kezleri arasındaki fiyat farkı beş mia 

Çin Harbiye Nazırı 

Vang Şing Huvey 

Uzak Şarkta Çin - Japon lhtlWı 
çok nazik ve tehlikeli bir safhaya gir
miştir. Japonlar Şlmali Çlndeld Çin 
ordusunu oradan çıkaracaldanm ıs.. 

rarla ileri sürmetkedlrler. Bu husUL 
takl tafslllt üçüncü sayfammtadır. 

lini bulmakta ve mutavassıt sayısı 
yedi, sekizi aşmaktadır. 

Devlet vergileri ve nakil için har. 
canan paradan daha çok, teşkllit
sıdık yüzünden bu kadar yöksek 
fiyat arzeden )iyecek ve içecek 
maddeleri Ue, bütün endüstri ma. 
mulatmm normal fiyat f arklarlle 
satılabilmesi için, çok cezri tedbir
ler almması kararlaştınlnuştır. 
Bu arada büyük şehirlerimizin ia. 

tihlik ettikleri maddelerin fiyatları. 
nm lüzumsuz temevvüçleri önlenecek 
her maddenin nerede ve kaça satıla• 
bileceği rakamla tesbit edilecektir. 
Ucuz satılması, halkın sıhhatiyle ya. 
kından alaka.dar maddeler Uz.erinde 
hususi tedbirler alınacaktır. Başta et 
ve ekmek gelmektedir. 

"Hamcdiye .. Trabzonda 
am ...... -====----=----- Trabzon, 15 CA.A.) _Bu sabah 

Nazırlar Dönüyorlar Hamidiye mektep gemimiz limanımı-
Tahran, 15 (TAN) - Afgan Hari za gelmiştir. Gemi komutanı, vilaye

ciye nazın Feyiz Muhammet Han, ya ti, belediyeyi ve komutanlığı ziyaret 
rın akşam Kabile hareket eder.ektir. etmiştir. Vali, bu ziyareti iade etmiş 

Irak Hariciye nazın da bugUo Bağ ve dönerken 17 pare topla teşyi olu~ 
dada gitmiştir.. muştur. 
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iç Pazarımızın 
7eşkilatı Davası 

l1duat V elıôleti, iç pi7'JMllltı yeni faaliyetler ııycınJınnalı 
için laaTelıete •eçti. Memleketin her taralınJa türlü türlü Pi· 
.ı ue ucm; mahmller yetiftiriliJıor. MütelJik bunlan ele •e
Pnnenin yo1.., w_,.,.. lf...ıelıetin nuılatelil yerlerin4e 
~rilen oe ütiltlôlı ..erlıal..-İnfl• lanıtdınaıntla lııytla. 
olan ne ıibi mallanmız oartlır1 Bu mallan Jahili müstehlilıe 
tanıtmanın ue satmanın en ameli yolu nedir? 

Memleketin laer taralıntlalıi olnıyrıculamnızı bu mühim 
m•elenin mün.tıkaf<uına Jauet etmi,tilı. Olnıyr.ıcularunız
Jan •elen mektuplan 6a,-ün Je nefte Jeuam eıliyonız: 

················- -················ 

Bu Münakaşada Siz i 
1 

Ne Fikirdesiniz ? ! 
1 

• • • i 
Celil &qtmı itimat firmalar almakta, vapur kumpanya·! 

lan götUrmekte nu)anır, Ankara o 1 
Iç piyualarm dit piyualar kadar camm çekirdebize huret. kalır! ı 

bemmlyeti vardlr. Bu hU8UBt& ne Bu itlerden e.ldıı Ortlnlerinin ırilrU- l 
kadar BÖi arfedUmif ola yeri var- münde ziraat, endüatri yapıldarmın i 
dır. Anketiniale her vatandat kadar 1 
!»en de allkadar oldum. Fikrimi ve dağıtıp aabtında Silmer bankaları 1 
\4tiıstııu:eJeıril" m· kmaca anedeceğim: büyük roller alalıilirler. 

emleketin her tarafında yeti18D Ankara: Rıza Erem 
ınya imal olunan her pyi.D ucuzhı- Milli i""-t flütara 
tunu IÖylemeyi Ait bulurum. Zira 1 - iç piyualarm kuvvetlendiril

kea bunu böylece bilir. Fakat bir metli lizımdır. Bunun için kazalara 
ltl arqtırma da yapılmas. Yalnız varıncaya kadar ticaret ve ziraat o-

1"1 mahaııllerin iç piyualarda ırilrU- dalan teşkilltı kurulmalıdır. Bu o
tı olmadJtmdaıı bahiale tiki.yet et· dalar mmtakalarmm bUtUn mahsu

mek klfi görllltlr. Bu hal doiJıı mu- lltını muntazam böltenlerle blribir
clur? .•• Elbette c1eiildlr. Can dama· lerine göndererek her mmtab mah· 
nma butmız. Canı acıyanın ferya- sullerinin yetişme mevsimini, cinai
mm da dinliyeceksinia: ni, kalitesini, fiyabnı bildirmelidirler. 

lıfemleket mahsullerinin iç piyua- Bu odaların müşterek ve daimt birer 
Jarda sUıilmü ıu noktalarm mıahile mahsullt ve mamulat sergileri bu-
mllmlrimdUr: lunmalıdır. 

1 - Hayat ucuz olmalıdır. 2 - 2 - Yenilen maddelerle kullanılan 
Her ttlrltı kolaıylıkla naklolunan her maddeler hakkmda umum! Dl1lhiyet· 
aeYi mahsullt, mamullt, ellflerine te bilgi verecek broşürün yerli mah
-njbeti artırmak için bUytık eehtrt.sr- auller için aevgi vermeğe ve ldlltnr 
de mevsimlik müteaddit panayırlar bakımından halla yUbeltmeğe çalJt
çdmuı. 3 - Bu panayır yerlerine malıdır. 

etals mabsulltmı püren eıbua 8 - Yenilen maddelerin faydalan
kÔia;ylıklarm pterllme.t 4 - m, terklpJerbd ve mhhM belmn""'• 

Jdahalli gazetelerinin yardım ve pro- yaptığı iyi ve fena tesirlerini, muha
ppandaları. 5 - Pazar mahallerine fazalannı, bu maddelerden yapılacak 

vkolunacak mallarm cinai, nevine illtif&dell tekilleri ı&sterecek propa
töre amballjı iyi olmasmı temin et- pnda tetkilltı kurulmalıdır. Bu teş
anek ve bazı mahaller halkıtıa ayn- kilit ilkmek~plerden başlryarak köy 

odalauna, halkevlerine, halk okuma 
ambalij mahaullerini ~ımek-

vaav yerlerine kadar göttırtllmelidir. 
:fen çekinmemek. 6 - Memlekette pi-
':Yll~ıLn& çıkarılacak malların her ae
•e hacmini yükseltmeğe ve daimi hal
kı harekete ptirmeğe devletçe ça
bpnak ve teşvik etmek, ilmi bir yol-
dan gidilmeaine ehemmiyeUl uğrat· 

k. 7 - Teşkilatsızlık her işte zor. 
doğurur ve binnetice itlerin de 

l&ımeaine eebep olur. Bilhusa tevsi 
.. nakil itlerinin intizamını temin için 
..._.. teıkili.ta ihtiyaç vardır. 

Velhaaıl bu hususta çok söz söyle
lldye yer vardır. Bu sütunlar klfi 
~ Fakat fUD& eminim ki Bay 
Celll Bayar bu işlerin bqmda bu· 
landukça muvaffalaJ.eUer görillecek
tlr. 

4 - Halkımız medenJ seviyeye 
ytlkaelebllmek için beslenme ihtyacı
nı duymalıdır. Yemeği bir it olarak 
değil, meeaide Barfedilecek kaloriyi 
tamamlamak için bir zaruret telak
ki etmeeini öğrenmelidir. 

5 - Her yet.ittirilen mahsulün bir 
kı8mI ziraat ve ticaret odalannın em 
rine tah.eia edilerek diğer mıntaka
Jardan vaki olarak talepler için sak
lanmalıdır. 

8 - Tetkillb ve nakliye vasrtala
n noksan olan meDıleketimizde ban· 
b1ar vuıtulle yapllacak aiparitle
rin pratik neticeler vereceğine kani 
detmm. 

o. K. Erk '1 - Dalma berinde durulmuı 11-
luymetlemlirmenin mn gelen bir millt iktısat dtlsturu 
)'Ol koymab ve bunu btlttln mekteplerde, 

T .. pi ...... 1 .. -ı. ~ mallarm atlril· CUmhuriJet Kutı gibi kalplere, di· ..,, J---- matlara ~dlr. Bu dtl8tur 
nuıl çoialabilir? lualiniH ceva- bıe tudur: KemaJtat 'l'Urk, yurdunun 

içinde yet.iten mabaullerle bea1enlr ve 
yabua ıurt mamulltmı kullanır. 

L.A.K. 

• Çöp Denizinin! . •• ithal Kararnamesi . 

Gümrüklerde Büy·· 
Faaliyete Yol Aç 

. 
Enelki gece tiebliğ edilen yeni ithal kararnamesi, dün ........... 

itibaren lıtanbul gümrüklerinde •enit bir faaliyete yol al!lllllP!!I 
Bir kıamı ambar 'N antrepolarda, diğer kısmı da mavunalard• 
lunan mallardan, )?leni kararname ile l'irebilecek 
melelerine bqlanmlfbr. 
Gtlmıiik başmüdilrlüğfl, tüccar ve ,

komisyoncuların kolaylıkla muamele 
görebilmeleri için tedbirler almıştır. 

En çok çekilen etYa arasında iptidai 
maddeler bqta gelmektedir. 

Taka. i,ıerintle tlefif1ne yok 
Yeni ithalat rejimi ile takas işlerin. 

de hiçbir değitiklik olmıyacaktır. Ko.. 
misyon, talimatnameye göre ça.hpıa
lanna devam edecektir. Tllrk lirası 
üzerinden yapılan mukavelelerde te. 
diyat Türk lirası üzerinden ödenecek, 
yahut tutarı kaç frank veya mark 
ise onlarm rayicine göre Tllrk parası 
ile tediyat yapılacaktır. 

Takas komisyonu, dün aqam geg 
vakit toplanarak klering meselelerini 
görUşmü.ştür. 

(Yeni rejim hakkmda tacir ve 
komisyoncularla ve diler alika. 
urlarla db •e görtlttiDL Top.. 
Wıjona mtltalealan oaanca 

Karasinek 
Mücadele 

Basladı 
' "Tembllğl içim •ğraşdaa Is. ~ ( 

taabulda beledlyeaill "teni ae- B b 
afet,, tetkllitı işte çalışıyor: a c 1 o ş 
Abarayclan Unkapanma azan. S 

aayfanu'Pla buJaealaımn.) 

Dikkatsizlik 
Yüzünden 

Belediye, 1 numaralı halk d 
addettiği karasinekle çok e 
mücadeleye girifmek üzere 

mak özere ... yal ıealt yo. 
la -ba Jol ld bulvar olank a. 
çıbnaktadır- evet bu yolan bir 
keaarmdald anaya çöp arabala
mua pis, mikroplu muhtevalan 
dlktlltlr, sonra bu çöpler öteki 
beriki tarafmclan etelealr ve ne. 
den &0nra da beledlyenln urf çöp 
kamyonu bunlan toplayıp semti 
meçhule gitörilr. 

Zehey temlslllı ! .. 

Vergisi 
Borçları 

Sanayicilerin geçen aeneden kalan 
muamele vergisi borçlan, dünden 
itibaren vadesiz olarak tahsil edilme
ğe başlanmıştır. Maliye Veklleti, bu 
borçların muamele kanununun deği
feD tekline göre, alınması lbmıgel· 
diğinl bildirdiği için sanayicilerin 
taksite bağlanma yolundaki teklifle
ri kabul edilmemiştir. Bu mesele hak 
kında temaslarda bulunmak Uzere 
Ankaraya giden Sanayi Birliği umu
mi kltibi tehrimize dönmilştilr. Ma· 
Uye V eki.leti, kanunun sarih cJlduğu 
ve tahsili.tın vadeli olarak yapılaml
yacağı cevabını vermiftir. 

Kediler de 
Öldürülecek 

Belediye, şehri temizlemek için ça. 
lışmalanna devam ediyor. Ve bu ba
kımdan her gün yeni tedbirler alı. 
yor. Bu arada kedi ve köpeklerin dille 
kin ve bina önlerine bırakılan çöp te. 
nekelerini devirerek içinde oynadıkta. 
n ve sonra bağlı olduktan evlere dön 
dükleri zaman buralara mikrop taşı
~ neeriyat ta beledL 

,yenia ~ ~tltkat nallVJIU çe\t~-

Üç kaza 

1111111'· Karasinek silrfeleri, 
prtlar altında ancak bir 
DeJVÜ!lema bulmaktadır. Topl 
imha yerlerinde çöpler U saa 
la bırakılmadığı için alınan 
buralarda Binek Uremeaini 

Diln dikkatsizlik yilztlnden Uç kaza bırakmakt&dlr. Bu vaziyet ıuu:-
olmuş, üç kiti yaralanmıştır: mücadele, daha ziyade phir 

ı - Mezbahada çalışan Şükrt1, SL teksif edilecek, ç&r11, pazar yer. 
ğır parçalarken elindeki balta yanı- deki dilkkinlarla muntazam 
başında duran çoban Abbasın ytlzllne zasyonu olmıyaıı sokaklarm 
ve eline rastlamış, ağır surette yara. -•ezı . d gilb b" "kin 

be lm 
.. a+ meıu., enn e ve re ın 

laıımasına se p o '4!il .. ur. 
2 _ UskUdarda Icadiyede doğra. lan yerlerde karasinek stlrfel 

macılık yapan Ohanes, elini makine.. ilremeaine k&rlt tedbii' 
yo hol'+"°'""~.._. D··-··- ı.,:- .3. ;r-,t-•ıl..v .. ı• •-''11."'., .. .a.ı 

3 - KulIÇetmede derl fabrlkuın· le olacaktır: tir. Belediye reil!!Jiği, halkın sıhhatini 
korumak için dUırı geceden itibaren 
bu bamndan da tedbir almıştn-. Bu 
suretle çöplUklere gelen kedi ve kö. 

al 
tur. _ _..._ 

pekler kime ait o?-.ırsa olsun derh caklan&U. 

da çabpn Yozgatlı Ziya, deri prer. 1 - Sıhhat heyetleri, temizlik 
ken eli makineye aılaprak kopmue. murlan ve abıta elblrliği ile 

öldtlrUlecektir. 1 d 2 - Sinek toplanması muh 
Belediye temizlik memurlan dün Tramvay ar a yerler, ıesbıı edilecek, listeler 

gece çalışmrya başlamışlardır. K Uk itlerine verilecektir. 

Han otlalan Kalabalığa arı• 3 - Listede teebit edilen 
Diğer taraftan belediye evvelki ge- muntazam •urette der.enfekte 

ce saat birden sabaha kadar Emina. Tedbir cektir. 
nU ve Fatih kazalarmdaki han ve ~- Belediye, tramvaylarda kalablhlm ' - Bu itin kontrolünü 
kir odalarında tarama suretiyle b.r öntlne PÇmenln ve ha1km ıUatmı ler J&pacaktlr• 
kontrol yaptırmıştır. Bu kontroida temin etmenin, mmtaka UIUltıntln G- Lf.ğmı ajızlarm& çöp~ 
hem bu odalar hem burada yqıyan. kaldmlmuı yollle olacağına. kanaat likler dökenler hak1nnda cezai 
lar temizlik ve sıhhat bak.unlar111dan getirmittir. llmtaka uaullle bilet tlc- mele yapılacaktır. 
tetkik edilmiştir. Ayni zamanda bu o- retlerinhı teabitl eehrln muayyen du· 
dalarda simit, pasta, çörek kurabiye raklarmcla ha1km kMif bir mikdar
yapıldığı haber alındığı için kon- da bulunmuma aebep olmaktadır. 
trol yapılırken bu cihette gömen ge- Bu da hallan iatlfacleainl aramum· 
çirilmietir, belediye, hiçbir fennt ve dan ileri gelmektedir. Bunun için eJI. 

aıhhi lart& ve temizliğe uymadan bu. uzak mmtakalardan Köprüye kadar 
ralarda bu kabil maddeler yapılma· bir mmtaka, Köprünün djfer başm
sını yasak etmiş ve böyle işle uğra. dan öbür taraflardaki en uzak iataa-

iki Çeşm 
Kapatlldı 

,anıar hakkında zabıt tutturmuştur. yonlara kadar difer bir mmtaka 1&· Son 2~ saatte yeniden U 

P O • it 111 rl ikinci defa bu gibi adaml.ann yine yılması daha doğru göi1llmektedir. ati 
raCJ ntverS e e böyle işler yaptığı görlllUrse kendile- Belediye, bu mesele hakkında ali.· kam görtllmUtttlr. Btlttln 

Istanbulda bulunmakta olan Prağ ri ıiddetle cez•Jandmlacaktır. kadar makamlarla temas edip bu. iti yonlarmda dtln de 13,500 
Universitesi talebesi, dün de ,ehrin Dü .ı I nl acele halletmeğe karar vermlftlr. tatbik edilmiftir. 
görlllmiye deler yerlerini gezmiş- n ıece ae ~". ar Sıhhiye mtldtlrlUğll, Fatih 
lerdir. Univendtelller, bugün eehri- • lcontrol eJiltlı . MERKEZEFENDl MEZARLICI dahilinde lld çefllle •uyunuıa 
m.izden aynlacaklardır. lBtanbuldaki fırınlardan eaerısl- ASRI ŞEKLE KONULUYOR dmasmı menetmiftlr. Haıstaı..., 

Din bina, ekmek imali, fırmcılarm ça. n . =---============--============== Iıtma tarzlan baJmnlarmdan evvelce Belediye tehirdeki eski mezarlık- yatak adedi az oldutu içtn. 

1 
~ ı belediye tarafından konulan kayıt ve lan modern bk' ,ekle sakllll)'& karar tutulanlarm tedavi altına 

km'umlar yapılmalJdır. 
2 - Kabzımal denilen ilk çafdan 

talma parazitleri ortadan kaldırma· 
JıdJr. 

3 - Hamallık, nakliye flyatlan in· 
6llmelldir. 

' - Her maim kendine uygun en 
bi ambal&jı halka öjretilmelidir. 

6 - Jatlhaal kooperatifleri kura
nk, en yeni U8Ul ve aletlerle çalıetı· 
np istihsal murafını ualtmat, ... 
tıe fişatlarmı düttlrmek. 

8 - Yarlerine g&-e •bt koopera
tifleri kunıp müstah•ntn emeiini de· 
lerlendirmek. 

'I - Satıf, öyle tanslm, tetkll edil
melidir ki hiçolmam tqmmam lm
;u.nıı olan yerler, yurdun nlmetlerin

mahnun kalmumlar! 
Ne acınacak haldir ki, Epde tl· 
~eye yt1z tutar, vabancı 

Aadna Ticaret Mektebinde p.rtlara riayet eylemedikleri anla- vermiştir. Bu ife ilk olarak Merkez da bam gtlçlWder batgöe 
' oılmıftir. Bunun üzerine dün gece, Efendi mezarlığından baflanacaktır. Sıhhiye müdilrltlğU, tifolu 

Ktutör Büuıhlr Adana Orta Tl canı mektebi ba 1e11e IDeAlllarma 
dlplomalan merulmle ftl'llmlltlr. Yakardald resim, yeni mezunlara mil
cltirlerlle beaıhr daterb'or. 

kazalar da dahil olduğu halde, tehir. Bu mezarlıkta yollar açılacak, içeri- hutanelere taksim etmekle 
de tarama suretiyle bir kontrol yapıl- si düzeltilecektir. Yollara rutlayan dür Tlll ~ . dün 1&b9h 
mıştır. Uygunsuz görülen fırmlar yerlerde buhman 6ltl kenılklerinin • OIDlB)'OD, 

hakkmda zabıt tutulmuştur. başka bir yere t&fl!lDlUI için on be9 la~ ve hastalığın seyrini 
Bu arada bütün fmnlardan ilk ağız gtln mühlet verllmiftir. miftir. 

da çıkarılan ekmeklerle bu ekmekle· 
rill yapıldığı unlardan da ntımuneler 
alınmış tahlil edilmek tızere kimya. 
haneye gönderilmiştir. Bu tahliller 

' neticeeinde bozuk ekmek yapanlar ce
zalandırılacaklardır. 

Festival için Gelecek 
Seyyahlara Kolaylık 
Hariciye Veklleti, bu yu latan

bul aezonuna gelecek yabancılara bir 
kolaylık olmak üzere 15 temmuzdan 
l:S eylflle kadar seyyahlardan vize 
resmi almmamasmı kararlqtırmtt
tır. 

liiT= 9371 Bqilnldl Han : DECIŞIIC 
YqUköy meteoroloji mtldtlrlUIUn· 7 inci ay Gün: 31 

den aldığmıu maUmıata röre, bqün ı ı 
lstanbulda hava dUnktl gibi bulutlu Arabi 1356 Ruın 
geçecek ve rU:zg&r fimalden eaecek- Cemaziyülevvel: 8 Teınııı 
tir. GUnq: 4,42 - öğle: 

Bugtın yurdumuzun Trakya, Koca lkindiı 16 19 A ,,., • 
eli mmtakalarile Karadeniz kıyıların ' - ~am. 
da kumen bulutlu, orta Anadoluda Yata! : 21,38 - lmsl.k: 
bulutlu, diğer mmtakalarda u bulut 
tu geçmesi muhtemeldir. 

D.ilnkU Hava 
Dün en fazla mcakhk 25 santimLt 

ve en az BJcaklık ta 15 88Jl 
rak kaydedilmiştir. DUn b• 
ki 760 milimetre idi. 
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CLEK 
lngiltere Hükümetinin 

Portekiz 

Suikastın- ~ 
den iki ! 
intiba ; 

Japonlar Saldırırsa 
Mükellef ve Hazine 
Otedeııberl bu iki unsunı karşı.kar. 

tıya sayan teli.kkller vardır, fakat 
ben mükellefle hazinenin menfutlerl 
hiç olmazsa yibde doksan beraber oL 
duğuna kanaat getirenlerdeıılm. YaptıC}ı Son ·Teklifler 

Ga zetelerle Neşredildi 
Çin Seferber Olacak 

; 
• 

Bu Tekliflere Göre 18 Haziran 1936 I ~ 

Japonyada Daha Şimdiden Para 

Takayyüdatı Baıladı. Çin Bütün 

Ordu larını ve Hava Kuvvetlerini 
Seferber Etmiye Hazır 

Dünya maliyesinde görülen saynus 
misaller artık bizi tereddütsüz suret
te ikna edeblllr ki; hazine zayıflana 
fert kuvvetlenemez ve fert fakir diL 
şerse hazinenin 7.engin ohnasına im. 
kin yoktur . 

Bu küçük tekerlemeyi burada ke. 
selim de asıl maddeye dokunalım. E
fendim; maalesef bizim bilhassa ballı 
la temas eden vergi clhazlarmuzda 
daima hazinenin lehine hareket edlL 
mek ötedenberi maliye ilemlmlzde 
yerleşmiş bir ananedir. Amma fert 
haklı veya haksız olsun. Bunun sbe 
bil' misali: 

dan Evvel ispanya Tabiiyetini Haiz 

Olmıyanlar da ispanyadan Çıkacak 
~ra, 1~ (TAN) -Yann (bugün) Ademi Müdahal~ .K~
"' heyetı wnumiyeıi toplanarak lngilterenin son teklıf ını tet-

Londra, 15 (TAN) - Çinde bugün de yeni bir muharebe vu
kubulmadı. Fakat iki tarafın da hazırlıkla mefgul olduğu ve ıev
kiyat yaptıiı anlqıhyor. Çinin ve Japonyanın ayni tekilde faa
liyete girİf1Deıi hayırlı bir mukaddime sayılmamaktadır. 

ed-..ı_t. ' h . 
~ ır. Anlqddığına göre Fransa, Franco nun mu anp 
"it ))İr ın~ reddetmek yolunu tutacak, f aıkat Almanya d~~ ~ü~ 
~ .. •azıyet alacaktır. Umumiyetle devletlerin bu teklıfı; ıyı 

Bununla beraber iki tarafta mese- ı lenin sulh yolile hailolunacağını bil- _.G ______ T ______ _ 
dirmektedir. Vaziyet bütün alakadar romov ayyaresİnİn 982 de bir bina tahriri yapıldı ldL 

Bu tahririn yapılması için intihap e. 
dilen zamaa ve usulün pekte nnna. 
fık olmadığı nihayet 9S6 senesi bafm-~ere eaaaı aaymalan bekleniyor. 

devletler tarafından merak ile takip 60 Saatte 
olunuyor. 

A 
-, Bugün büttin matbuat lngutere hü-

tatu•• ki A .k kfunetlnln beynebnUel siyasi çıkmaza 
JAPON BAŞVEKİLİNtN SöZLERll 

T<ıkyo, 15 (A.A.) - Başvekil Aldığı yol da kısmen bonon tatbUdne geçlllrkea 
bütün yeni tahminlerin yiwle 25 teL 
zlle tibl tutulması hakkındaki imla. 
nun neşriyle apaçak meydana t:ddL 
Çıktı amma henüz yeni kıymet.lerbl 
vergiye matrah yapılmadığı yerlerde 
eskJ usuJ devam edip gitmektedir. Bir 
kere şehrin bazı mmtakalarmın yml. 
bazılanmD eskl kıymetler ttzerlndea 
vergi vermesi ne dereceye kadar il& 
kaoiyet mefhwnona uygundur, oruı
nı tetkik etmlyeceğlm. Asıl anlatınü 
istediğim hidlse §U: 

r e merı a bir nihayet vermek için hazırladığı 
D ... ! teklifleri neşretti. 
'lf!IS•I •• h DUn bu tekltoer hakkında kili de. cum uru recede maHimat vennlştlk. Bu teıklH. 
A.. lerle deniz kontrolünü Uga ederek ~-
fı\l'~ınd paııyayı ziyaret eden genıUerde mü. 

\Q a '8hltler bolunm&81D1 icap ettiren bir 
~ kontrol sistemi kabul oıunmakta kara 
~ ' 1~ (~.A) - Amerika is. hududundaki kontrol iade edllm~, 
~UııYılönUmU münasebetile Re- ve bazı şerait l~inde blrlblrile dovü
b~ 1lıııınUz Atatürk ile Amerika şen Dd taraf muharip ıanJ)IJll8ktadır· s uru Roosevelt arasında a. TEKLiFLER S. telgraflar teati olunmuştur: lngiltere hariciyesi tarafından neş. 
~ Rl~-~klln d. Roosevelt rolunan yeni vesikaya göre Is~anya. 

-qlk HWdimetlerl Reisi dan çıkarılması istenen gönUllüler 18 
4alJ .\nıe Washington Haziran 1936 dan evvel ispanya tabi-
bt~ lika milletinin bu milli iyetini haiz olmıyanlar, bu tarihten 
l'ttıi tel> ~u .. Ekselansmıza en hara. evvel Ademi Müdahaleyi tatbik eden 'l'i l'ikleruzııe birlikte şahsi sa- devletler arazisinde oturan tabiiyet. 
~ ~tnerikanm refahı hakkın sizler, bu tarihten evvel ispanyanın 
' baıı temennilerimi arz ile bil. askeri hizmetinde bulunduklarını is-

tiyaıım. pat edemiyeınlerdir. Bu suretle ls-
l!J..._... K.. ATATOK. panyadan çıkarılacak olanlar şunlar. 
~kemal Atatürk dır: 
1'lrld1e Retsic\lmhuru 1 - ispanyadaki her iki tarafın 
~ . Ankara kara, deniz ve hava kuvvetlerinde bil 
~ka Biı-1-llc l)pvletlerinin is.. fiil muhariplik edenler, 
~ -~ü münasebe- 2 - Muharip orduların mühim biz.. 

ÇoJr 8aırı~len güzel temennııerı lia. ınetıerınae çauşanıar, 
~t!tila ıınt telgrafınız benim ve 3-Askeri kuvvetler nezdinde mu. 
"'llttp o)d balkının derin takdiratım allimlik veya müşavirlik edenler, 
~ ite ~ Gerek vatandaşlarım ge- 4 - Askeri kuvvetler nezdinde ça. 
' \'e ildi naınıma size teşekkürler lışan siviller, 
~ ,~hs~ızıa Türk milleti hak- 5 - Demiryolları, limanlar, tersa. 
-... IQı, rtlze1 temenniyatı arzey. neler gibi yerlerde çalışanlar, 

FrQnklin d. Roo•evelt ----Ar Kaymakamlar 
~nda Değişmeler 
~e v!~T~n muhabirinden) -
li .. ,, etince hazırlanan, kay 
~ \'e y:U1'.181nda yapılan değişik
~ )Ukaek ıden ~yinlere ait karar
tt · l'erıert d ~ı~a iktiran etmiş
le. ~ eclUen egıştirılen ve yeniden 

l'dtr: kaYnıakamıarunız şun-
1\~Uca ka '-· : 5'ataa, Ynıakanıı Kerim Malka-

• k._ -.... kaYtnakamı Kemal Ara· 
.~ıye k le.... ,.h .\k aYtnakamı Mazhar 

6 - Levazımı harbiye imali gibi 
hususatta her ne şekilde olursa ol
sun çalışan müstahdimin, ve silah 
sevkiyatmda iş alınış olanlar, 

7 - Şimdiki ihtillfın uzamasına 
veya daha ziyade Vahim bir §ekil al 
muma faaliyetleri yardım edecek 
olan şabıslar • 

9 - Her iki tarafın elinde bulunan 
harp esirleri. 

HARP V AZIYET1 
ispanyada harp vaziyetinde hiç bir 

değişiklik yoktur. 
General Franco bugün cümhuriyet

çilerin Madritte yaptıklan taarruzun 
bittiğini ve mühim bir netice verme. 
diğini söyledi. Saragusada asilerin 
hükUınetçilerden birkaç istihkam al
dıktan ve top tüf ek ele geçirdiklerini 
bildiriYorlar. 

1stramadora ile Guadelharada şid. 
detti muharebeler vuku bulduğu ha. 
ber verilmektedir. 

' 

Portekiz BaşvekW B. Salazar 
bir halk tezahürü sırasında, 
Basvekllet balkonunda.. 

- .. 
~ it'" ~' -' ' - ~·~ 

! B. Salazar'ı bir Pazar gilnti öl-
dürmek istediler. Bomba patladı 
ve sokakta, resimde görülen ko. 

, ca çukurlan açtı. Fakat Batveld
' le birşey olmadı. 

~/'-"'~ '""~ 

Tq.gqareci 
Kadının kocası 
T aharriyata 
Devamı istiyor 

Nevyork, 15 (TAN) - Tay
yareci Amelia Earhart'ı bnlmak 
için yapılan taharriyat boşa git. 
mlş, fakat kocası Mister Georges 
Putnan bugün karısmm sağ oL 
duğuna inandığını ve tabarrlya
tm devamuu arzu ettiğini söyle. 
m.iştir. 

Muhacirlere 
Toprak Verilecek 

Ankara, 15 (Tan Muhabirinden)
Heyeti Vekile bugün; yeni gelen ve. 
ya gelecek olan, topraklı veya toprak 
sız muhacir ve mültecileri topraklan
dırmıya ait hükiimlerin Kütahya, 
Muğla, Aydın, Bursa, Afyon, Bilecik, 
Kocaeli, Amasya, Çorum, Sıvas, To. 
kat, Seyhan, lçel, Malatya, Ellziz vi
layetlerinde de tatbikini karar altma 
almıştır. 

Prens Konoye ile Hariciye ve Haııbi
ye Bakanları bugün Tokyoda toplan
mış olan konferansta §imali Çin ha
diselerinin hüsnü surette halledile
ceği 11midini izhar etmişler ve fakat 
efkln uınqmiyeyi bu bapta fazla nik 
hinliğe kapılmaktan tahzir eylemiş
lerdir. Bunlar Japon milletinin en va 
lıim bidiselerle karşıla.şmıya hazır ol 
ması lizmıgeldiğini ilave etmişlerdir. 

PARA TAKYİDATI BAŞLADI 
Tokyo, 15 (A.A.) - Japonya dev

let bankası, avans ve esham Uzerine 
faiz miktannı azaltmıştır. Bundan 
gaye, harp san&yiinin genişletilmesi 
ve muhtemel f evkallde istikrazlar i
çin icap eden krediyi temin etmekte
dir. 
BUTUN Ç1N ORDUSU SEFEBBEB 

EDO..ECEK 
Naoldn, 15 (A.A) - Resmi ma

hafllde bu sabah beyan olunduğuna 
göre, şayet .Japon kıtaatı harekete 
geçene bütün mUll kıtaat ile hava 
kuvvetleri 29 uncu Çin ordusunu 
takviye edecektir. 

- Bu beyanat 29 uncu Çin ordusu. 
oon Slmalden sürtllüp atılacağına 
dair Japon neşriyatına cevaptır. 
Tokyo, l~ (A.A) - Harbiye Neza.. 

reti tarafından neşredilen bir tebliğe 
göre, Şimall Çindeki vaziyetin veha
metine binam bu mmtakaya Japon 
kıtaatmm gönderilmesi kararlaşt.ırıl. 
mıştır. 

Iraklılar 
Ve Filistin 
Bağdat, 15 (A.A) -Filistinin par

çalanmasına karşı Irakta galeyan git 
tikçe artmaktadır. Ba,vekil bu bapta 
matbuata yeniden §iddetli beyanatta 
bulunmuştur. · 

Gazeteler, Cuma günü Haydarhan 
camünde Filistinin parçalanması a. 
teybinde bir protesto topluıtısı ya. 
pılacağmı yazıyorlar. 

Maearistanda 
Bir Tren 
Kazası 

Peşte, 15 (TAN) - Geçen gece sa
at 1,5 ta Petşe civarmda Dle istasyo. 
nunda bir tren kazUI olmuş, 24 kişi 
yaralamnış ve iki kişi de ölinüştUr. 

Dlyellm ki Kadıköytiııde bir binaya 
tahrir komisyonu hazineye fayda ol.. 
son diye akıl ve hayale gelmlyecek 
kadar ağır bir irat tahmin ediyor. ıL 
na sahibi bu karara itiraz ediyor. &. 
tloaf komisyonu yapılan itirazı yerla
de buluyor. Zaten o civarda o cıepnle 
hiçbir ev bulunmMığmı .da gördtltl 
için tahmin edilen mlktan yancı.. a. 
şağı indiriyor. Fakat bu yeni llllk1'I' 
yine fazla. Buna bina sahibi lstlaat 
kararma itiraza hazırlamrkm blD 
memurunun lstfnaf kararmı ......... 
yarak itiraz ettiğini öğrenerek hay. 
rette kalıyor. 

Ve alt olduğu daireye müracaat e
dince bu ltlrazoı alelfısul yapd 
yolma istinaf komlayoamnm 
lradnı az olduğu itiraf edlllyor. 

O halde bu itiraz neden yapdlrt 
·• Fert haklıysa lıadne namına hareket I . 
"'i-...._! · M MDu~~ ıc_o'ı/t:" "' eden memmlar bunu neden kabul._ 
! ~ mezler de onu daha senelerce utraf. 

Moskova, 15 (TAN) - Gromovun tmnıya ıevkederler. 
muvattakıyeti, Sovyet Rusya halkı Bu anlattığım tahmin itinin uldlJI 
arasında büyük bir sevince sebebiyet hukukunu müdafaa etmesini bUe11 bL 
vermiştir. Gromov bu uçufile 9184 rlsldlr, karan t.emylz etmiş ve bna
kilometre olan dünya uzun uçuş re- ni hakkını aramıya koyulmuttur. LL 
korunu iki misline çıkararak kırmış kin btitilıı bu yollan bllmlyen, bDemL 
tır. Yapılan hesaplara göre, Sovyet yen ve haldmu anyamıyan aeeme iMi 
hava kahramanının katettiği yol gibi (alel6sul) yapılan tefebbtlslerla 
18200 kilometredir. Bu yeni rekor, gadrine uğrarlarsa bundan kim -. 
tesçil ettirilecektir. rar eder! .. 

Gromov'un tayyaresi 950 beygir işte, bir mesele ld ciddi surette mB-
kuvvetinde bir motörle hareket et- aleaya değer. · 
mekte idi ve tayyarede 11 buçuk ton Umalım ki; her sene yeni bir tefld,. 
benzin vardı. litla ikmale çalıplan vergi tabakkü 

Terfi Edecek 
ve clbayet usulleri ile blrllkt.e eski te. 
likkller de değişsin. Memurlar alel6a 
sol itirazlar yapmadan halk ta bu it&. 

Ortamektep Muallimleri razıan def'• çalışmadan kurtulsa
lar. 

B. FELEK 
Ankara, 15 (Tan Muhabirinden)

Kültür Bakanlığı, bu sene terfi müd
detlerini dolduran altı yüzden fazla · 
orta tedrisat mualliminin sicillerini ==-----=-==--=-----' ~~~Ye·Çadağ kaymakamı Cemal 

~ 8-ike· ·~apkir kaymakamı Ce
s'ı Ur~azhyan kaymakamı 
~ ~e '. Yeşilova ka.ymakamı 
~ l'~u • Tefenni kaymakamı 
ı 'tu 'ttteOVaya,; nüfus umum mü
~)e; lCa dı~rlanndan Müştak Te
~ ~de· ?a kaYnıakamı Salahat
lfa l'ut~u Ynıana kaymakamı 
lılı )dtr h_ ne; Akseki kaymakamı 

Suriyede Şaşkınlık 
tetkika başlamıştır. I taly an 

Devri Manevraları 

t,ı._.OQQgirde· "'- h '1 . .., Akae . • ~r us kaymaka-
~ ~eta.tt Bi:ı~~; Anamur kayma
lba~ı o. gole; Yüksekova kay-
~~ı ıc= Paıuya; Salihli kay
'UPçuau F YUksekovaya; Kars 
111.. ia1.a_ abrettin Tuzlucaya · An ""': ş· -o lntldlirU ' 
~) ll'\'an kaYnı Nazmi Kırkağa-
'1.\. e: Si'ttta." lı:: akamı Kemal Es-
~~; l>a.ıu ~Ynıakaını Fahrettin '-n; GUın . YnıakanıJ Halil Çar
~ al ~ tlşhacıköy kaymakamı 
~'tttı Sait ~Ya; Kadınban kay
~ 8adı lCaten Yrana :Havran kayma 
~ P. ~ ; Batik kaymakamı 
Jı:,~ı Saıt Y::a; Turgutlu kay
ltara ka'tttı ICe rtına: Kazım.paşa 
~Yy, 'tttai1Yet inal Turgutluya; An
'tttU~ ~tnaı ın~ınurlarmdan Sü
'1a~ tcıip ~ • Dereköy nahiye 
fettitıe ~kıra; ~usufeli kay 
~~ l'atıc r!8.rgiye; eski mü-
~ ta'"- i~ seferberlik 

""' edihnitıerdir. 

S orlyenln ıt&tknılıklar l~lode S • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ' • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •ı 
çoqımdığnu ha atttunda bir : G. f 

~1:ı.;~lE L .... ~.~:~.~.: .. ?.~~~ ... ~~~ .. ?.?. ... ~~~ ....... . 
yolunda çalışmaktan inhiraf Ue bat- mütemadiyen besltnecek, mütema- kipi edecek ve Şarkın elJ8iz bir ma. 
ladı ve bu inhiraf ~k geçmeden diyen takviye edllecek bir hareket muresl olacak. Fakat Hatay mese-
netlcelerinl verdL lnhlratm sebebi, varsa, bu hareketleri, Suriye .ıya.. leal ytizünden tllrlU tllrltt tahriklere 
Surlye-FraaS& muabedeslaln im- sileri iyi kavnyamadılar. Ve ojnyan ve bu tahriklerin t.eslrlyle 
zalan111881 ile herşeyl olmuş bitmlt Suriye efkin umlUDlyeslnl yan1ı1 asıl büyük ltlerlnl unutan ve ihmal 
sanan sariye slyasOerlnfn milli Is.. bir yolda yiiıilttWer. eden blrtakmı Suriye slyasDerl mll-
tlkW tllldlslilltl 90nona kadar göt- Suriye etkin umomlyeslnl Ha • U hayatta affedllmes bir suç olan 
mek, ve mUli kuvvetleri herşeyden ta:r meselesi ile nahak yere meşgul · bu nl,syan ve lbn•lin ceası ile kar. 
evvel bu WJdlYÖ korumak llzım gel ederek SurlyeWerln sinirlerini ba platmJI bulunuyor. 
dlğlnl anıamamaJancbr. Bunu anlı.. yüzden germek ve Suriyeyi buhnlll Çönldl Suriye bu ymden mahreç. 
yamıyan 8lyasller, Suriye efkln u- hWDJDalan De yıpratmak, yabm Biz ve denizden tamunDe mak kal. 
mumiy,eslnl Hatay m•l•Ue met- Suriye loln sararb olaeaktl. Bunu IJUlfır. Bu ytlzclen Surlyenln istlk-
gul etmıye, sorlyeWerln hislerini nice nice defalar söylemlt, fakat liU benib tabakkuk etmemlt ve ne 
bu mesele tu.erlnde tahrik etmlye nedense anlat.a.mam11tık. Nihayet zaman tabakkı* edeceil de meçhul 
koyuldular ve bu yolda yapmadık- Ttlrklye, davaamı halletmiş ve Su- bir Jleyflyet olmqtur. Yine bu yüz. 
1annı bırakmadılar· Arada onu~ rlye de haksız yere hislerini ve kuv den Suriye De Lübnan arumdald 
lan, blqey vana Surlyenln lstildi- vetlerlnl israf ettıtını anlumştır. aynbk hid bir mahiyet alnuş ve o. 
Unl tahakkuk ettlnnek ve mUstaldl ~ ugtbı Hatay dahili ı.t11r1Aıtne ndaJd mötterek menfaatler iizerin-
yapmanm meaollyetlerlnl benim. kavutm111 bulunuyor. Hatay de dalıl anlapıa göçltllderl yöz 
semektL Ualbuld aautulmıyacak ve dahUI latlklil •Yesbade stlratle in. ~· Yine bu yüzden Surl-

yenin siyasileri arasında lhtfliflar 
hararetlenmiş ve dahlli mücadele. 
ler, ilk safa g~miştir. Nihayet biL 
tün bu imlller Suriyeyi şqkm ve 
ne yapacağnu bilmez bir hale ge
tirmiş bulunuyor. 

S urlye siyasilerinin tuttuklan 
yanlış yoldan dönmekle bu 

lmsurlan telifi edeblleceklerlnl an
lamalan lizım gellyor. 

Suriye siyasileri, Hataym lld 
komşu devlet arasında dostluk ve 
kardeşlik köpriisü fetldl edeceğini 

takdir eder ve bu yolda ilk mtlsbet 
adımı atarak bizini en büyük l&IDl 

mlyetle tahakkokomı dDedlğlmlz 
Suriye tstlldi.Hnl sağlamlamıya ça. 
h!Jll'larsa muvaffakıyet yoluna gir
miş ve siyasi olgualoklanm ispat 
etmiş olurlar. 

Suriye siyasilerinin eski inhirafı 
doğrutmakta gecikmemeleri Sorl 
yenin menfaatleri bakımından za. 
ruridir. 

Roma, 15 (TAN) - Popolo d'ItaL 
ya gazetesi ,Ağustos ayında yapU.. 
ca.k Italyan manevralanrun programl 
nı bildirmektedir. 

Manevralar, Şimalde Pia ve ve TaJI. 
amento'nun sahillerinde, Ağustosull 
2 - 9 arasında; Cenupta SicilyanDl 
Cenubunda Ağustosun 12 sinden » 
sine kadar yapılacaklardır. 

Sıhhat Müdürleri 

Aras1nda Değişmeler 
Ankara, 15 (Tan Muhabirindeiı)

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletl, 
sıhhat müdürleri arasında bazı de~ 
şiklikler yapmıştır. Yerleri değiştiri
len müdürler şunlardır: Yoqat adi. 
hat müdürü Ferit Tunceli sıhhat mU.0 
dürlüğüne; Kırklareli sıhhat mtıdürl 
Gafur Nihat Çorum Bihhat mtıdtlrlil
ğüne; Antep sıhhat müdürll Faik Yos 
gat sıhhat miidilrlUğUne tayin 
mişlerdir. 
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10,000 LİRA 

TAZMİNAT 

İSTİYOR 
Şimdi Adana çocuk bakım evinde 

doktorluk yapan Bay Bahattin, İs
tanbul asliye dördüncü hukuk mah
kemesine müracaat ederek Balya 
Karaaykm şirketi hakkında 10 bin 
liralık tazminat davası açmıştır. ld
diasma göre, doktor şirkette çalışır
ken fabrikaların neşrettiği gazlardan 

kulakları sağır olmuştur. Mahkeme 
azasından, Sabriyi naip seçmiş, bu 
iddianın tahkikine memur etmiştir. 
Naip tabibi adil Enver Karan çocuk 
mütehassısı general Kadri Raşit ve 
kulak mütehassısı Atadan müteşek
kil bir de ehli hibre tayin etmiştir. Bu 
heyet dün mahkemede toplanarak da-
vacı doktor üzerinde tetkikat yap
mıştır. Raporunu verdikten sonra 
muhakemeye devam edilecektir. 

Bu Kan Lekeleri 
Kimin? ~~ t 

Pangaltıda, lcadiyede, Çayır sokağında 59 numarada otu- ı 
ran Rahmi adlı bir suçlu ile, içinde kanlı bardak ve tabak kı- t 
rıkları dolu bir torba, dün Müddeiumumiliğe verilmiştir. ld- ; 
diaya göre, Rahmi, dün gece komsusu kahveci Pandeli:ıin 1 
gazinosuna girmiş ve gazinoda bul~nan bütün tabakları, lin- ~ 
canlan, bardakları kırmak suretile zararlandırmııtır. Pan- ~ 
d~li, ~~bahleyi? gazinosunu a~tı~ı zaman ~er şeyin kırddı.~ı·nr· t 
gormuı ve polıse haber vermıştır. Rahmıden fiiphelendıgını t 
de söylemiştir. Polis, bazı tabak ve bardak kırıklannın üze- i 
rinde kanlar gördüğü için bunları toplamıf ve Rahmiyi de ya- t 
kalamlftır. Bu bardak üzerindeki kanların Rahmiye ait olup ; 
olmadığının lennen tesbiti için ıuçluyu Müddeiumumiliğe ~ 
gönderilmiştir. T abibiadil Enver Karan, kanlı eşya ile bera- ; 
b~r suçl~n~n Tıbbıadli müeH~esine gönderilmesine lüzum t 
gostermıştır. Tıbbıadli, Rahmıden kan alarak parçalar üze- -
rindeki kan lekelerine tatbik edecektir. Kanlar biribirini ; 

t tutmaua Rahmi derhal serbest bırakılacaktır. Kan grupları ~ 
~ tevafuk ettiği takdirde tahkikata devam edilecektir. ~ 

,.,...,,... ,...,,,,,... _.,,,,,,...,...61" "'"'"'""""""'""'""' ,...,,....~;.... " 1'-'"' ",,...,...; 
• 

Çarpışan Vapurlar 
Davası Son Safhada I 

Rıhtımda 

Heyecanlı 
Çanakkalede ltalyan ve İspanyol vapurlannın çarpı,masından 

Öoğ·m davaya dün sabah Asliye İkinci Ticaret mahkemesinde de

vam edildi. Evvela İspanyol vapurunun mümessili Gat Franco 

aöz aldı ve geçen celsedeki sözlerine ilave edeceği ıeyler bulundu-
Bir Takip 

ğunu söyliyerek itirazını üç noktada topladı: Asliye dördüncü ceza mahkemesi, 
"Birincisi esas itibarile lapan- lehine gelince; onlar, zararlarını si- dün geç vakit Agop isminde 15 ya

yol gemisi hadisede hatalı değil- gorta şirketinden ve batan gemiden şmda bir genci bir sene hapse mah-
dir. ikincisi bir devletin aahip ol- pekala arayabilirler. kftm etti. Suçu hırsızlıktı. Davacısı 
duğu veyahut herhangi bir suret- Batan vapur mümessilinin Edirnede memur Mustafanın refika-

le el koyduğu gemi tutulamaz. sözleri sı idi. Bu bayan, dün Edirneye koca-

Oçüncüsü böyle bir gemiye haciz Bundan sonra batan vapurun mü- sının yanma gitmek üzere Saadet 
konamaz.,, messili Jak Hatem bu itirazlara ce- vapurile Bandırmadan lstanbula gel-

Japonya Başvekili 
Zırhlı Konakta 

~~:Ej~~~!> 

Japonya Başvekili Prenı Konse ve zırhlı konağı 

Japonya, başvekillerinin selametini temin için, ba,vekillere 
mahsus zırhlı bir konak vücude getirmiştir. Çünkü Japonyada 

başvekillik en tehlikeli ittir ve birço'k ha,vekiller katledilmişlerdir. 
--, 16 yıl önce Başvekil Hora katloP a rİ S Ceza lunmuş, ~aha sonra Innukai ayni a

kıbete ugramış, daha sonra maliye 
nazırı Inove ile Hamaguiçe öldürül-

K on 9 re 5 • ne müş, bunları daha başkaları takip 
etmiş ve nihayet başvekillerin sela
metini temin için tedbir almak icap Gidecek etmiştir. Bu tedbirlerin biri, zırhlı ev 

Heyetimiz 
yapmaktır. Bu ev, askerlik, sanayi, 
ve fen mütehassısları tarafından vü
cude getirilmiş ve inşaatına 6000 In
giliz lirası sarf edilmiştir. Binanın 

Ayın 26 smda Pariste toplanacak içinde birçok gizli tüneller, geçitler, 
olan beynelmilel Ceza Kongresini:! iş- açılıp kapanan duvarlar, tuzaklar var 
tirak edecek olan heyetin reisi pro- dır. Bir düğmeye basmakla yer ya
fesör Tahir şahsen hukuk kongresi- 1 rılmakta ve muhteşem oda çelikle 
ne de iştira~ edec?ği için dün S~n- 1 kaplanmış bir zindan halini ~lmakta
plon ekspresıle Parıse hareket etmış-
tir.Heyet azasından Istanbul müddeiu dır. Başvekilin çalışma odası ile ya

Bugünkü Program 
lstanbul: 

Oğle ne'.'iriyah: 
12,30 Plakla Tilrk musikisi 12 ~ 

Havadis 13,05 Muhtelif plak neşrı.ı 
tı 14 Son. 
Ak~am oPşrlynh: . 
18,30 Plfıkla .dans musildsi 19 L'' 

hişin bir komedisi 20 Fasıl saz be~, 
20,30 Ömer Rıza tarafından at8.rsı 
söylev 20,45 Fasıl saz heyeti (~~ 
ayarı) 21,15 Orkestra 22,15 ~.J il' 
ve borsa haberleri ve ertesi gun • 
programı 22,30 Pli'ıkla sololar, ope! 
ve operet parçaları 23 Son • 

HAFİF KONSERLER 
S1'~NFON1LER 

20 Var9ova: Senfoni (Sousıı, k 
dam, Strauss, Bizet). 

llAFlF KO.SSERLER 
7,10: Berlin kısa dalgası: pis!: 

7.30: Konser. 9.20: .Paris kısa.~~· 
gası: Plak. 9,45: Plak. 10.30: P aSl' 
11.50: Plak. 13 Paris kısa de.lg 

15
: 

Plak. 13.10 Bükreş: Plfık. 14. 5: Paris kısa dalgası: Konser. i~ 
Konser. 14.30: Bükreş: Plfık. 

30: Paris kısa dalgası: Henri ~s 
masi idaresinde orkestra, şa.rkl· ~ 
18.30: Roma kısa d'algası: l{atJŞ1tJ 
konser. 19.02: Bükreş: Romen~ 
sikisi ve eğlenceli havalar. 20. ""' 

OPERALAR, OPERETLER 
19,30: Leipzig: .Mozart'ın ·~ 

Juan" operası. 20.40 Bükreş: pla 
larla Massenet'nin "Manon" operl 
rası. 22 .Milano vesaire: Massuc~ 
nin "Arleechino" isimli operet· 
22.30: Lille - Limoj - Tuluz: :sce 
hoven'in "FİDELİO" operası. 

ODA lUUS1KlSl 
16 Roma kısa dalgası: !tal}; 

şarkıları. 18 Varşova: pjyano oS' 
lo (Handel, Couperin vs.). 22·-~ 
Prag kısa dalgası: Halk şa.rkJlıt>-

DANS MUSİKİSİ 
if JıB' 21 Varşova: (Dans ve haf J?O' 

valar). 23,30: Kolonya. 23.40: iS' 
ma, Napoli, Bari. 24.15: !taıyaıı 
tasyonları. 

SEXFOXILER •ift 
21 Viyana, Graz: BrucJcneI' 

Tuna besteleri. (Senfonik orıte6' 
tra tarafından). 

Çöp Kamyonları 
tak salonu ve hamanu, bombaların Bunlardan sonra avukat meşhur vap verdi ve: miş.. Vapur rıhtıma yanaşınca Ba-

hukukc;;ulardan Jide'nin mUtalealan- - Gat Franko, Riper ve Jide'nin yan da hazırlanmıştır. f"'"ntasını eş- mumi muavinlerinden FeridunBagana . r . .. b' 
Utal 1 k a· 1 h' k Y" ve Orhan Köni ile temyiz başmüddei ış ıycmıyecegı ır tarzda yapılmıştır. 

Çöp taşımaya mahsus kanıyoı>ll 
kafi gelmediğinden belediye ı:nv1 

şubesi diğer kamyonlarda baz!~ 
şiklikler yaparak bunları çöp ~ 

nı ve Brüksel itilafnamesinin ne su- m ea arını en 1 e ıne çe ti. De- yasının üstünde bırakarak çocuğu 
k k 0 b' ! · · Tü. umumıffk mua\ini Cevat tu bugtin ÇeJih1:en yapılma bölmeler başvekili 

retle tatbik edileceğini izah etti. Ve me 1 ır spanyol gemısı rk su- abdesthaneye götürdüğü sırada A - balkonda istirahat ettiği zaman her 
lanna gelsin bilerek veya bilmiye- sa.at onda kalkan trenle Parise ha-

Jide'nin mütalealannm Türkiye hü- rek gemilere çarpsın. Sonra yoluna gop bunu çalmış ve kaçmıştır. Ba- reekt edeceklerdir. taarruzdan korumaktadır. 
kfımetinin doktrinini teyit edecek devam ederek "bir hakkınız varsa Is- yan döndüğü zaman çantasının ça- Kongre ruznameye dahil beş me- Yeni Başvekil Brets Konoe bu eve 

yonu haline getirmeğe karar ve uıf 
tir. Yapılan ilk nümunenin u:cr 
leri iyi netice vermiştir. 

mahiyette olduğunu ve hilkfımetimi- panyaya geliniz, orada isteyiniz,, de- lmdığını görmüş ve kamarasından ba seleyi münakşa edecek ve ayın otu- taşındığı zaman yanlışlıkla kendisini 
zin fiilen bu doktrini kabul ettiğini sin. Buna müsaade edilemez. Esasen kınca Agobun koştuğunu anlamış ve zunda bitecektir. bir tuzağa düşürmemek için uzun ÇIK TE SEKKÜR 
anlattı. Misal olarak ta Seyrisefain bu geminin ticaret gemisi olduğu Ça- hemen polise seslenmiştir. Polis, A- tetkikat yapmağ':. mecbur kalmıştır. A ' ,, 1,f 

1 d b 1 Y . ta d kk 1 ğn k h G·ızı· e· R d Evde çalışan hademe. mutemet insan- K f k k d l goıcı vapur ann an azı an UnanIS n a na a eye U yara er defasında gobun arkasından koşmuş yakalrya- 1 lr an evu onya ır ·a uman an I 

haczedilmek istendiği zaman devlet rüsumu bahriyeyi ödemesile de sa- mıyacnğını hissedince bir otomobile }ardan seçilmedir. Ve hepsi de kona- mütekait general Ali Rıza ~! 
tarafından .işletildiği için buna imkan bittir. Son kazadan sonra da lspan- Meydana Çıkarıldı ğın esrarına vakıftırlar. 11-7-937 tarihinde cenaze t ,.jll 

.. .. 
1 

d·-· . atlıyarak Agobu takip etmiş ve u- ____ d c:ta• 
goru eme ıgıni gösterdi. Ve dedi ki: yol gemisınin kaptanı Çanakkaleye ninde hazır bulunan meslek ıı .. ~ 

" De 1 ef' · zunca süren bir kovalamadan sonra Ahı· S 1 N t • M h k · ... !i· .. - v et s meleri ne kadar ti- çıkmış ve ıcap eden resmi vermiştir. ak zabıtası memurları, Kumka- uç u o erın u a ·emesı Selimiye fırka kumandanlığın ... ,'iııl' 
caretle iştigal ederse etsin çarpışma- Bundan sonra iki ~rafın avukat- tutmağa muvaffak olmuştur. pıda Fransuva isminde bir kadının e- Dün ağır ceza mahkemesinde ih- termiş olduğu alakaya ve bUJl~ 
larda bir devletin hukuku hükmüra- lan tezlerini mUdafaa için mahkeme- Agop, kaçarken çantadaki paraların vinde ansızın arama yapmışlar, içe- tilas, zimmet ve ihmalden suçlu Fa- beraber merasimde bulunan t 
nisini iptal edemez. Bu vapur Ispan- ye başka dillerde yazılmış birçok ve- bir kısmını almış geri kalanını da ride birçok kadınlar bulmuşlardır. Bu tih noteri Şükrü ile başkatibi Fevzi müfrezesinin ve tanıdıklarınJll f 
ya hükumeti tarafından bir şirketten sikalar, mecmua ve kitaplar verdi- bir sokağa fırlatmıştır. Polis bunları arada bir mikdar kaçak çakmaktaşı ve daktilosu Müzeyyenin muhakeme- grafla acılarımıza iştirak edell sfl'! 
müsadere edilmiştir. Gayri ticaridir. ler. Mahkeme iki tarafın itirazlarını da bulmuştur. Agop suçunu itiraf da ele geçmiştir. lerine devam edildi.. Geçen celsede vata ayrı ayrı teşekküre tees f t 
Binaenaleyh konsmento ile hüküme- tetkik etmek üzere muhakemeyi a- etmiştir. Mahkeme, yaşından dolayı Fransuvanın, bu evde uzun müd- müddeiumumi iddiasını söylediği için müz mani olduğundan muhtereJll 
tin olduğunu isbat etmek kafidir.,, ıym on yedisine talik etti. o gün sa- cezasını bir ay hapse indirdi ve der- dettenberi randevuculuk yaptığı an- dün müdafaaları yapıldı. Muhakeme zetenizin tavassutunu rica ederfıtıl 
Davaya müdahil olarak girenlerin ta- at 11,5 da kararını bildirecektir. hal tevkif etti. laşılmış, adliyeye verilmiştir. karar için talik edildi. Uelikası \'e çocuklan ve dıırıı' 1 
~E!!!!!!!!~~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Peki ama, azacık Aliye de karış sam olmaz. ptld' - Sus bağırma!. 
- Acıdı ya. 
- Hani ya karanlıkta ağlanmazdı. 
- Birşey istemediğim vakit ağlarım. 
Erden oda kapısından seslendi: 
- Aşk olsun Güzel, kırk yılda bir kahve iste-

dim, hfila getirmedin. 
- Ben mi getirecektim'! 
- Oyle ya, koca adam oldun. 

SiMDiLiK - Yok canım, maksadım şaka nineciğim. ~ısl ı1' 
benim kardeşim, senin evladın. Kızı unutmadıgıırı 
da anlatmak için şakalaştım. . biJ 

Ve işte şen kalenderin, epeyce şatafatlı düğün?. el 
karar ve ısrar üzerine başlamıştı. Hafız Hanını oJl ~· 
cumadan perşembeye kadar, yedi gün sürmesini te 
lif etti. Ali itiraza kalkıştı: ır 

- Ya .. getirirken dökeyim de, teyzem de Şamarı -65-
- Zaman o zaman değil Hanım teyze, aleIIl ı:t1 ~ 

hnrebede, ortalık kan ağlıyor. Biz bunu yapa.rSll 
yapıştırsın. Bir o, dövmez. O da mı başlasın? 

Kahveyi Bacı nine getiriyordu. Merdiveni çıkar
ken : 

- Al oğul! diye haykırdı. Yer cUcesi! Ne söyle
nip duruyorsun. Bu cinlere karışmış yer cücesi.. bil
mediği yok ki ayol. Çocuk çenesi değil, DUnbelekle
rin un değirmeni. 

- Söylerim ha! 
Güzel o kadar ciddi bir tavırla haykırmıştı ki za

vallı ihtiyar nine bir kabahat işlediğini sanarak mer
diven başında dura kaldı: 

- A, a, üstüme iyilik sağlık! Ne söylersin? 
- Ne söyliyeceğim, Erden dayım için dediklerini.. 
Kadıncağız büsbütün şaşaladı. Çocuğun bu sözün

den Erden huylanmasın diye üzUlmeye başladı. Bir 
bakıma, Bacı nine de Güzelden aşağı kalII' çocuklar
dan değildi. Biri çocuk, diğeri çocukluğa dönmüş ih
tiyar ... 

- Sus sus, dedi. Şimdi o da birşey sanacak ta ba.· 
na gücenecek. 

Erden Güzeli kışkırttı: 
- GUzel zaten beni sevmez ki: 
- Hepsinden çok. 
- Sevsen Bacı ninenin benim için ne dediğini söy-

lersin. 
- Ne mi dedi? Dedi ki Erden hekim olunca mem

leketini unutacak sanmıştım dedi. Sonra dedi ki kim 
lstanbula gider katip olur, hekim olur, bey olur, pa-

şa olur, nepsı memıeKetını unutur. Sonra, şey dedi. 
Erden dedi Günerin işini çabuk düşünsUn dedi. Daha 
birşeyler söyledi amma 'Unuttum. 

Yaşlı çocukla yaşsız çocuğun ağız kavgaları epey
ce sUrdü. 

Gelin Göçerken 
Kız tarafının ısrarı üzerine, vergici Ali Efendinin 

düğünü başladı. Şen, kalender Ali, annesi ve hemşi
resile olsun, Hiıfız Hanımla olsun mukavele yapmış
tr : 

- Gelin mi istediniz? Pekala! Alın götürün! Gü
le, eğlene düğün yapın! Fakat benim başımı rahat bı 
rakın! 

- Oğul, nasıl olur ya? 
- Gayet kolay olur: Erdenle bacanağım olacak 

herif erkekler tarafını, siz de kadınlan üzerinize a
lırsınız. Patırdılarını, kilttlrdUlerlni siz çekersiniz. 
lcap ettiği zaman da beni, dereboyundaki Artinin 
kahvesinden çağırtırsmız. 

Buna hepsi gülüşmüşlerdi. Annesi, yine ısrara kal
iuşınca Hafız Hanımla Erden: 

- Yoo .. demişlerdi. Kabulümüz! 
Hattii. Hafız Hanım, bütün bu latifelerin arasın

daki nükteyi anlıyarak: 
- Hattii.. diye ilave etmişti. Benim, Aliye, t:A ço

cukluğundan beri adağım vardı. !kisini de kendi elim 

le evermeden Tanrıdan ölümiimil istemezdim. Çok 
şükür birisine eriştim. Onun için Alinin bütün düğü
nü benim üzerimde. Hattii. güveylik urbasını da ... 

Erden gülerek söze atıldı: 
- Yoo!.. Nine, sen erkek işine karışma! Sen ka

dınların masrafını, ben erkeklerin 
- Oyle olS'Un !, 
Yardımın bu pek zarif tarzı, . Aliyi gizliden gizliye 

mahzun etti. Ninesinin gcizleri yaşardı ve hemşiresi, 
Hafız Hanıma gökten inmiş bir melek kıymeti vere
rek derin derin, saygı ve tapkı ile baka kaldı. Erden 
biraz düşünUr gibi, sükut ettikten sonra, gülUmsi
yerek dedi ki: 

- Nine, eğer beni dinlerseniz, Alinin işini büsbü
tün benim üzerime bırakınız. 

- A,' o da niçin oğul? Ben hiçbir mürüvvet gör-
miyeyim mi? 

- Çünkü, senin hissen başka. 
Yan gözle Alinin hemşiresini işaret ederek. 
- Yani, ben bugUn Alinin işini göreceğim , sen de 

inşallah yakın bir zamanda başka birinin ... Ben oğ
lunun, sen kızının ... 

Hafız Hanım, çok memnun oldu. Ali gözlerini a-
çarak: 

- Bu da çoık olur Hanım teyze. 
Diye nezaketle itiraza kalkıştı. 
Annesi. gözlerinde biriken damlaforın diişmeye baş 

ladığını hissetti ve genç kız utanarak dışarı kaçtı 

herkes ne der? .. r-
Ve bu itirazın altında, Ali masrafı da düşü~U~I 

du. Fakat bunun için birşey söylese, reddedilcce~ıır tı 
bilirdi. Ondan dolayı yalnız harp meselesini sol> pe' 
turdu. Buna kimse itiraz etmedi. Sah sabahındııO ÇS' 
§embe akşamına kadar üç güne karar verildi ve o1 
yalanında o sabahtan davullar dövmeğe, köçekı.er ge
namaya ve konu komşu, kasabalı, hatta misııfır sil' 
lenler eğlenmeye başladılar. Köylerden, civnr.:~şf tıı 
balardan gelen otuz, kırk kadar misafiri, sııg ~ ıf t.. 
ağırladılar. Vergici ise, kendine ait bir iş yokIIlll çcJI' ta 
bi kollarını sallıyarak işine gidiyor, bastQnunuıı 111• ~ 
gelini omuzuna takarak Artine uğruyordu. G~JlÇ·tıf il 
tiyar, birçok dost, Erdcnin başkanlığı altında. c~ıııll •ı 
yordu. Kasap Deli Osman, düğün kahyası tayill 0r ~ 
muştu. Sabahleyin kalkıyor, , pazar meydanırıt1l h. 
tasında haykırıyordu: 0~11 ~ 

- Ağalar, beyler hey! Bugün öğle nanı8~ ~ 
önce Değirmenalanmda cirit var cirit! Misafirl\' '' 
kunmuşlar (davetliler) cümle cihan buyursun , r 
Sonra düğün kahyası kasap Deli Osman hab11r 
medi demeyin hey! . oeı;iı" 

Ve herkes askerlik şubesinin ilerisindeln ı: !' 
menalanma toplanıyordu. Orada misafirler \c;ı~ ıc il' lt 

daklar, kilimler, sandalyeler hazırlanmış, herl<C~ f 11d' ift 
dine münasip yere oturuyor, atlılar alan etrıı bir 
dolaşıyor, ciridin b~lamasını bekliyordu. r) 

( A rtmsı ' 11 
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~ .J\.. N Mekteplerde imtihan ... Her sene bu mevsim, münakaşalara yol açan 

Gündelik Gazete 

AhBAşMU'HARRIRI 
mevzularm başında imtihanlar gelir. Bu sene de öyle oldu. Hele Üniversite 

AN' met Ernin YALMAN imtihanlarında muvaffak olanların yüzde yirmiden bile az olması, yine söz 
·rde ll'lhhedefi: Haberde, fi· 1 • 
. , er .. d gelişi edildi. şte bu yaz1e;la imtihanlar hakkmda mütalealar bulacaksınız. 
at, 'arniın:ey e temiz, dü-
teteıi ol 1 olrnak, kariin 

rnıya çalışmaktır. 

CONo 
N MESELELERi 

GfllQll L 

' 
1
" kalkıyor 

Yet latan 
ftl or. bulda ha.mallık ta 

iMTIHAN NETİCELERİNİ 
MUKA VESELİ TETKiK 

~-'Ystıre .""lllele.a loo n tı>reddüt ve tetkik 
~ dtbı ra Dahiliye Vekaleti. 
h ~ı .. _ ~en itibaren tatbik e. 

~Yiik "ııı.-;u· Artık :köprü üzerin-
~ fit eılJen insanlar görml. 

edellj 
J diinyacı 

kb. tı.)'Vanıarı a ~·af~ız .. ınsanlarm 
~e görd" ~ gorduğü iı1i bile 
)tltbı en uruyorlar. lstanbul 
-~ h lnedeni sehri olduğu 

gCltiiYor. 11 a~'Vanlarrn iı1ini insan
~ ıı_~allığa göz yummak 

de...::" '1 Ş,ınasına cevaz ver. 
O~ftu~·u 
~....._ kaı ""z kız:ırhcı sahne. 
"-'~basa kınası, yurtdaşlarm 't lllığını iade edecektir. 
~ ~, \'e~iyen cemiyet hak
··)~tı llıfcı. k hUkUm ağırdır. Ha. 

blt b~akıa Türk cemiyeti 

01 .. _
6 maruz kalma.ktan 

S -=aktır. 

liraya• 
Qtwıa" 
Ilı. cı. Çocuk 
~~leketin büyük dertlerin
ib..._-.. llcı gtbı 
~~t ed evvel matbaamıza 
1\( kı-. en bir 
bk ...... ı 'l"ıu adam da 1 S yaşın. 

fıtral<ınak edenlerden birine ev. 

1 teurınek isternıştl. Diin~·aya 
e~rbU)'Utrtıe)( ~~la)', bu çocuğu ya-
lar l'•rın1 dijş·~nerclir. Bizde fakir 

iti\ .. ~ Sonra k liiırneden c;ocuk ya-
'-~ ara ser 1 t . l{a~'\'J'uJn a e lızerlerine 
--~ ~lışır~:: birer birer elden 
~~-İi 'aeJ~ P etle•••rq ....... ~maıu si 

. de Jıaıı n hUkfımet bu ı;ocuk 
to... etnıek ihtiyacında. 
, ...... ""~ . 
ıı_llU ~U)() 
l-',ltı rtlııur. ar \'ardır, sokak-

t &.ile 
~ ~llkl glb latlık ed arı \:lrdır, şurada 

dt\ 1 ~lla b er, yahut satılık 
Ut b(dlUrıer ~na l>ara mukabilin

• t 1'eta ~d ele bu son \·aka, 
l'e<tı 3" edllecek kaclar mii. 

·~?e dUşı:•ndaq.ır çocuğun u. 
'r~1 bir tacı esı, havsalanın al-
~ e~ett Ildır. 
~ ..... ~la., e khUkfnnet, belediyeler 
-~ b Ottırn • 

· ll.._~ dercıe bira cemiyeti elele 
l~in h Çare aramalıdır-

ttıı:~ "°hıı ususi müesseseler 
..q ~ Çoeu~a 

ltıltf< ll~'8hıd :rı sefaletin ''e 
et ~I bir e-n kurtarmak bir 

PQ ' :UfUs meselesidir. 

"~Q kendi 
~"'• 1 "' kencr Q '•c1 1 
be,1 •cek 
1 ~;~~ lspany 
• n... ~ltıı a sahlllerinl kon 

vte ~ tnUnak • iter "aftan a.ı:;a ededursun. 
H.. ~endı ispanyada hüku-
.~ "-·· da\'al u~o ... ~etnııy arnıı kendi ken-

~...... e karar \'ermi~ gö. 
leM_ •t etta 

'<il b tında hilk" 
tııı ~lll<lığı ·umetçi kuv • 

.. o~ ltj~etıCesidi~ar~uz hareketi bu 
btı. .. · • General Miyaja 

·ıtttaıı 
tı. ..,. ~allp olrn k . . 

"atı ı_"al<at bi a lçını bir sene 
a'{ 1 ll m ·ı· t o~ ag up etmiye 

11 .. llşistıerd '· Muhakkak k' d'" .... e . en h ı uş-
~aııı J_araUtı g" er Va:kltten daha 

"4' in OtJnekted' 
'lallaı-...:_llltakkak ki bu::·: Jbı'~kat 

\·e -Oll\lı, fırk • ı,,un ızim 

1:."kanı har~~rrm~, taburla
\ ın karı 'mü~ ernız taarruza 

gelctılLl'ılır. Ştına~inımat ve si. 
'1ilt b~ geı~k a\• 

1 taarruz sırası 
illet. defitlkıik harp sahasında 
1, Jıe hlnıı s~lacaktır. Pek 

'"~"· ltoına ca ve Burgos 
~teıı 

1 
ktrr.,, \e Llzbon da bu. 

. ı.pa:g\Jtfırentn 
a lı Ya harbın iddiası da hu

t ltat'!j,l~"ettıl'rnfık !. l~panya hudut .. 
\'~ .. il "'' bırak1lla,1- ~ iki tarafı kar. 

it lt "'llllh • ·I\ lazırnd 
it 'rıtı k tırıyeı.;u ır. 

t ''lıy @rle l'ran • 
~ 11Pan ' kalabiU co cu. 

S on günlerde üniversite 
hakkında turada bura· 

da hazan makul temenniler, 
hazan da doğru olmıyan söz
ler okuyoruz. Bilhaıaa imtihan 
neticeleri münuebetile bir ıü
rü yazı yazıldı. Birçok talebe
nin ıınıf ta kalmuı gibi ga
rip görünen vaziyetler yalnız 
Üniversitede vukubulmadıkları 
için, bu mesele hakkında muh
telif tahsil müesseselerine bir 
göz gezdirelim. 

Bir çok orta mekteplerde ve 
liselerde talebenin sınıfta veya 
ikmale kalan kısmı iyi karşılana· 

mıyacak miktardadır. Bunun han· 
gi sebeplerden ileri geldiğini ara.ş
ıtırmadan önce, başka memleket
lerdeki imtihan neticelerine bir ha
.kalım: Prusyada (1910-1911-) 
de sekiz sınıflı ilkciı:ul un - Al
manya da ilk tahsil sekiz senedir 
r- sekizinci sınıfından yalnız 
( % 45) miktan çıkmıştır. Keza· 
Hamburg'da (1912) de talebenin 
q, 50 den fazlası sınıfta kalmıştır. 
1921 de Viyanadaki bütün mektep 
talebesinden yalnız ( % 41) buçu
ğu muvaffak olmuştur. Belçikada. 
yalnız ( % 15) kişi tedrisattan tam 
mnnasile istifade edebilmiştir. 

.(1) Bu vaziyetler karşısında muh
telif terbiyeciler tedris ve imtihan 
~ekillerinden şikayet etmişler ve 
muhtelif çareler aramışlardır. Ba
zıları bugünkü (yıllık sınıflar sis-
ı:.CUUJ lUU ı:na.:ı ~ı;.ı:.151uı, ımyıuıv.ı· 

far. 

U mumiyetle orta tedrisat 
mekteplerimiz ve muallim

lerimiz en iyi esaslara göre faali
yette bulunacak fü<rinde olma
dıkları halde, en yeni tedris ve ter
biye es.aslarının tatbikini istiyoruz. 
Gerçektir ki, tahsilin verimsiz ol
masının en mühim sebeplerinden 
biri de, mekteplerimizin gayri ta
bii bir şekilde dolmuş olmaları ve 
bilhasa orta tedrisat mektepleri
nin sınıflarında seksen, doksan ta
lebe okutmak mecburiyetinde kal
mamızdır. 1stanbulda Kadıköyiln
deki bir orta. mektebin bir sınıfın
da iki üç yıl önce (125) yilzyirmi
beş çocuk okumuştur! Terbiyecile
rin çoğu bir sı~ı~ mevcudunun yir
mibeşi geçmesını muvafık bulmaz
lar. Şu halde bu smıf için beş mu
allime ihtiyaç vardı! 
: Yeni Orta mektepler ve liseler 
açacak tahsisat ve açılması iste· 
nen mekteplerde tam manasile ted
risat yapacak kimseler bulunamı· 
yor. Bazı vilayet ve kazalarda öte
denberi eczacılardan dişcilerden 
tabiiye ve fizik kimya muallimliği 
yapanlar vardır! Tahrirat katiple
rinden Türkçe ve edebiyat mual
limliği yapmış olanlar mevcuttur! 
Biraz yukarda da söylediğimiz gi
bi, bugün mekteplerimiz kışlalara 
benzeyecek bir h.ale gelmiştir. Yet
miş seksen belkı de daha fazla 
mevcutlu bir sınıfta muallimin ta
lebenin her birile; ayn ayrı uğraş
masına onların hususi vaziyetleri
ni gözönüne alarak ders vermesi
ne imkan yoktur. Verilen ders mev
zularına tekrar avdet edilmedi«ce 
talebenin düşünmesine imkan bı
rakılmadıkça şUphe yok ki, tedri
sattan istenilen netice elde edile· 
mez Orta tedrisat mekteplerinde 
öğ~tmenler programı bitirmek 
mecburiyetinde olduklarını düşU. 
nilyorlar ve mUtemadi~en den ve
riyorlar. Bazı derslerm programı 
çok yüklü olduğundan verilen denı 
teri müzakereye zaman ve imkln 
kalmıyor. 

J 
ules Payot (irade terbiyesi) .a~
lı kitabında Fransız gençlerını.n 

vaziyetlerinden şikayet ederken dı-
ııı ~ a rbı rlerse o va-

neııc daha tabuk --- --- d 
e 'a-- mu- (1) "yüzyılımızın alman pe a-

. -=al<t1r. 60 61 ~aadarı,, s. -
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talebenin ne olduğu ve ne olması 
lazım geldiği meselesile hiç meş
cul olunmadığı ve bu suretle ha
fızanın doldurulmasından başka 

•bir şey düşünülmediği için, çocu
ğun fikri seviyesi öğrendiği malü
ınatla yü~sclccek yerde alçalıyor. 
Yazık ki bizim tedris sistemimiz 
böyle bir vaziyeti arLtırmağa gay
ret ediyor. Orta tedrisat program
ları bütün çocukları adeta zihnen 
birer peri§an adam yapmağı istih
daf ediyormuş gibi görünüyor. 
Mektep zavallı gençleri her şeye 
temas etıneğe ve bütün program 
mcvaddını öğrennıeğe mecbur et
mekle onlann hiçbir şeyin esasına 
nüfuz edememelerine sebep olu
yor.,, Tabı san'atının hayli ilerle
miş olduğu bu asırda malümat ka
faya tıkmak zarureti kalmıştır. 
Mallımata ihtiyaç olduğunu inkar 
etmiyoruz. Fakat birçok şeyleri 

kafaya doldurmak lazım gelmedi
ğini söylemek istiyoruz. Bazı ze
vat, üniversite profesörlerinin ta
lebeyi malumatsız bulduklarını ya
zıyorlar. Profesörlerin istedikleri 
malumatı liseler vermektedirler. 
Fakat lisenin verdiği mal\lmat da
ha ziyade hafızaya dayanıyor. Ta
lebe umumiyetle imtihan için çalı
şıyor. İmtihandan az zaman sonra, 
hcı:nen hemen bUtUn öğrendı'ltleri
ni unutuyor. Eğer imtihanda ayni 
dersin geçen sene ooutulan bahis
lerine taalluk eden bir sual sorar
sanız, cevap alamazsınız, çünkü 
talebe onu çoktan unutmuştur! 

Biz üniversitede şöyle bir vaziyete 
şahid olduk: Profesör Seminerde 
telefonu misal aldı ve telefon nasıl 
işliyor? sualini sordu. Buna otuz. 
dan fazla talebeden biri cevap 
verdi! Bu misal ve daha. birçok 
misaller gösteriyor ki, mektepler
de talebeye fazla şey öğretilmek 
isteniyor. Fakat iyi öğretilmiyor. 
Böyle mekteplerde, psikolojik ifa
de ile, entellektüalizm h8.kimdtr 
denir. 

B u sözlerimizi fzah için (yUz yı 
lımızın almak pedagokları) 

adlı tlirkçe bir kitaptan birkaç satır 
okuyalım: "Eski mektebin _ ya-

hut bugünkü mekteplerin - za
rarlan; talebenin öğrenmesinde 
dPeil. lakin "ne" ve "nasıl" öğren-

diklerinde görünürler. (malfımat 
kuvvettir) sözü ileri sürüldü ve 
mektep bu suretle talebesine çok 
bilgi vermcğe çalıştı. Ve filhakika 
arzetme, kafada hakketme ve tek
rarlama yolu ile kitap malum.atı 
her şeye hakim oldu. Edti mektep 
devamlı bir surette kıymeti olan 
bilgi ile muvakkat ehemmiyeti o
lan bilgiyi biribirinden ayırmadı. 

Bu eski mektep tedrisatta, önilne 
gelen bütün malümatı kafaya tık
tı. Eski mektebin verdiği bilgi da
ğınıktı ve biribirine bağlı değildi. 
Bundan ötürü bu bilgi çabuk unu
tulurdu. Bilhassa vazifesine bağlı 
ve ~alışkan muallim, bütün mek
tep zamanının her ders saatini 
meş'ur bir surette istifade etmeğe, 
talebelere mümkün olduğu kadar 
çok bilgi vermeye gayret ederdi. 
Çünkü mektep zamanı çok kısa
dır ve öğrenilecek bilgi okadar çok 
ve sonsuzdur ki, bu tahsil ve ter
biye daha ziyade hafızayı doldur
mağa çalışmak mecburiyetinde 
kalmıştı. Ve filhakika mihaniki 
hafıza isteniyordu. Bu suretle 
"malumatça tok insan" yetiştirili 
yordu. Talebenin çoğu mektebi ter
kettikten sonra yorgun, bitkin ve 
bazıları malumat düşmanı olmuş· 
lardı. Mektep kitapları, onları tek
rar görmemeık için bir yana atılır
dı. Fakat biz mekteplerde maIU
matça tok değil, daha doğrusu 
malumata, tahsil ve terbiyeye su
sayan insan yetiştirmeliyiz. O su
rette ki, mektep tahsili zamımın
dan sonra devamlı olarak çalış· 
maktan başka bir §ey yapmayan, 
daima tahlil ve terbiye kaynakları 
ve vasıtaları arayan insanlar ol
sunlar. Eğer mektep buna muvaf
fak olursa, kendi vazifesini yap
mış demektir. Fakat eğer bilgice 
tok, yorgun, sersem kafalı insan
lar umumi bayata çıkarıp atarsa, 
onların hayatta muvaffak olama
malarından hayrette kalmamalı
dır.,, (Kertellflayner) ayni mana· 
da diyor ki: 

"Bizim talebeye vereceğimiz 
en kıymetli şey; bilgi değildir, il
kin salim bir bilgi kazanma yolu 
ve müstakil bir hareket tarzıdır." 

Maarif sahasında esaslı bir su
rette çalışmağa yeni başlamış 

sayılırız. Bu kadar az bir zamanda 

cumuriyet maarifinin meyvelerinin 
tamamen olgunlaşması ve toplan
ması mümkün değildir. Esasen 
gençliğin tahsil ve terbiyesi mem· 
lektin en mühim ve çetin bir işi ol
duğundan bu hususta yalnız öğ· 

retmenleri ve Kültür Bakanlığını 

mes'ul göstermek ve muahaze et
mek doğru değildir. Aile 've cemi
yet hayatını da göz önüne getirin
ce mes'uliyetten öğretmenlerde ve 
bakanlıkta pek azı kalır. 

Biz Kültür Bakanlığının çıkar· 

dığı "Kültür Bakanlığı Dergisi,, ni 
gözden geçirdiğimizden, yapılan 

jşleri oldukça yakından takibetti
ğimizden, bakanlığın şimdiye ka
dar hayli mühim işler yaptığını 

memnuniyetle gördük. Şunu kay
dedelim ki, bugünkü bütçesile on
dan çok fazla iş yapılacağını iddia 
etmek güçtür. Şüphesiz, mevcut 
paramızı iyi sarfetrnekle bir par
çacık da.ha faydalı neticeler elde 
edebiliriz deyenler ol&bilir. Fakat 
memleket maarifi mevzuubahis o
lunca, çok paraya ihtiyacımız ol
duğu da kabul edilmelidir. Maarif 
sahasında bir çok Avrupa memle
ketlerinden hayli ileride bulunan 
Almanyanm yalnız Prusya kıs
mında (1928) yılındaki maarif 
bütçesi (150) yüzelli milyon Türk 
lirası idi! Ve orada (196) binden 
fazla muallim vardı. Bizim maa
rif bütcemiz de elli milyona çı
kınca tamamen düzelebilecektir. 
ötedenberi "bir mektep açılınca, 
bir hapisane kapanır,, sözünU işi
tirdik. BL sözün iyi düşünUlerek 
söylendiğinde filphe etmiyorwı. 

Biz de diyebiliriz ki, bugün bir 
mektep açılınca birkaç hastane ka
panacaktır ! Geçen yıl İstanbul te
lefon şirketinden alınan (200) bin 
liranın nereye sarfedilmesi icabet
tiği hakkında bir ak§am gazetesi 
anket a~mıştı. Doktorlar bir has
taneye pavyon yapılmasını ileri 
sürdüler. Bize sorsalardı, derdik 
ki, bu parayı hastaneye değil, mek 
teplere verin, çünkU doktorlar 
hastalan tedavi ederler, halbuki 
muallimler insanlara hasta olma
maık için nasıl yaşamak lazımgel
diğini öğretirler. Muallimlerin işi 
doktorlann işinden daha büyük ve 
ehemmiyetlidir! 

A rzetmek istiyoruz kı, Du ış
ler çok mudildir ve bir 

memleket meselesidir. 
Ukokul sahasında çok ve faydalı 

çalışılıyor. tık mektep öğretmenle
ri um umiyetlc kendi mesleklerine 
ait olan eserleri okuyorlar, verilen 
konferanslara gidiyorlar. En yeni 
esasları iyi kavrıyorlar ve muvaf
fakiyetle tatbik ediyorlar .Gösteri
len istikametlerden ayrılmıyorlar. 

Mektep haricinde Halkevlerinde, 
memleıket işlerinde bUyUk gayret
ler ve emekler sarfediyorlar. Bu 
iyi neticeleri halk yakından görü
yor ve beğeniyor. Bunları görmi
yen ve birkaç fena neticeyi der
hal tamim eden vatandaşları ve 
yüksek mevkilerde bulunan kim· 
selere mekteplere münasip fırsat
larda davet etmek suretile, muhar 
rirlere maarif işlerimize ait mec
mua ve kitaplar göndererek bu iş· 
lerin mahiyetlerini ve kıymetlerini 
tanıtmak lazımdır; ta ki ilk mek
tep sahasındaki mütevazi ve fakat 
çok mUsbet f:aaliyetin takdire ve 
teşvika li.yik olduğunu, ilkmek
tep hocalarının hiç olmazsa iftira
ya ve hakarete milata.hak olmadık 
lannı herkes kabul etsin. Orta mek 
tep hocaları, kendi kabahatlerini 
veya başka sebepleri unutarak, 
talebenin ilkmektepten zayıf gel
diğini ileri sUrUyorlar. Bundan Uk 
okul öğretmenlerini mesul gösteri
yorlar. llkokul hocaları içinde za. 
yıf olanlan da bulunabilir. CX ) 
Fakat umumiyetle ilkokullanmı

zın verdiği ilk tahsil iyidir. Biz 
birçok ilkmektep muallimlerinin 

IS 

OkuyuclYJ ' ~
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,_~Tekit~~~; 
Pl6ilar Neden Pahah 7 

Fatihte oturan kariimiz F. F. Ya
zıyor: 

Gazetenizde, İstanbul sahillerine 
ait röportajlarınızı okudum. Fikir
lerinizde ve iddialarınızda sizi çok 
haklı bulurum. Buralarda denize 
girmek hakikaten çok gayri sıhhi

dir. Fakat İstanbulun plajlannm 
nekadar pahalı olduğunu hepimiz 
biliriz. Orta halli kimselerin plaja 
gitmek ve denize girmek için ne
kadar büyük fedakarlık ihtiyar et
mek mecburiyetinde olduğunu dü
şününüz. Pliı.jlarıı. halktan bu ka
dar çok para almalarıııın önüne geç 
mek için alakadar makamların 
nazarı dikkatini celbetmeniz çok 
faydalı olacaktır. 

TAN: Çok haklısınız. Bu me
seleyi biz de tetkik ettiriyoruz. 
Alakadarların nazarı dikkatini çe
leceğiz. 

• 
Bir Mütküle Cevap 

"G." imzası ile mektup gönderen 
okuyucumuza: 

"Evli olduğunuza göre, her §eY· 
den evvel ayrılmamak çarelerini ara
manız lazımdır. Sonra kocanızın sizi 
çok sevdiğini söylüyorsunuz. Bu tak· 
dirde kocanız da arzu etmezse kanu
nen ayrılmanıza imkan yoktur. Böy
le sonu meçhul biı: macera için yu
vanızı bozmağa kalkışmamanız en 
doğru hareket tarzıdır. Kararınızı 

verirken çok isabetli olmağa çalışı· 
ruz.,, 

derslerini dinledik. Onların karşı· 
lannda sadece hürmet ve hayran
lık duydu:k. Yurda ve vazifesine 
çok bağlı, faaliyetlerinde çok şu· 
urlu ve faydalı olan öğretmenler 
gördük. Bu söylediklerimize şahit 
olmasaydık bu yazıyı yazmaz ve 
bu sözleri söylemezdik. Onların 

Cümhuriyetin hakiki işçileri ve 
koruyucuları olduklarını, çocukla
rımızı Cümhuriyete uygun bir §8-

kilde yetiştirdiklerini görmekle se
vinç du~duk. · 

O rtamektep ve lise hocalan• 
na gelince, çok yakından 

tanıdığımız birçok ortamektep ve 
lise öğretmeni biliriz ki, onlar o
kuttukları derslere hakikaten va· 
kıf, ciddi ve değerlidirler. Bu ho
caların bir kısmı mesleklerinde U• 

zun yıllar içinde mümarcselerine 
ve hatta Üniversite doçentliğine 
geçenler daha iyi muvaffak olu
yorlar. Birkaç yıl önce mühim bir 
mevki işgal etmiş olan bir zatm 
"bir tek lisemiz vardır" dediğini 
işittik. Biz bunu biraz garip bul
duğumuzu söylemekten kendimizi 
alamıyoruz. Bu sözler hakikate uy 
madığından hocaları pek mütees
sir ettiğini görüyoruz. Fakat de
nilebilir ki, ortamekteplerde umu
miyetle tahsil ve terbiye işleri ilk 
okula. nazaran çok noksandır. Bu
nun en mUhim sebeplerinden biri 
ortaokul öğretmenlerinin tahsil ve 
terbiyenin psikolojik ve pedago
jik esaslarını bilmemeleri ve hoca
lık sanatının inceliklerini öğrenme 
miş olmalarıdır. Muallimlikte bil
gi mühim olmakla beraber. ll)Ual. 
limlik sanatı hakkındaki bilgiler 
da.ha ehemmiyetlidir. İkincisi nok
san olunca birincisi işe yaramaz. 
Büyük bir memnuniyetle ve ümit
le görüyoruz ki, Ki.iltür Bakanlı
ğı orta tedrisat hocalarının mes
leki bilgilere çok mühtaç oldukla
rını büyük bir vukuf ile tesbit et
miştir. Ve bu hususta çok cezıi 
ve kuvvetli tedbirler almı§tır. üni
versitenin muhtelif sahalarında 
tahsillerini bitirdikten sonra orta 
mekteplerde ve liselerde muallim 
olmak isteyenler için, Edebiyat Fa 
k~tl~sine bağlı bir Pedagoji Ensti
tlisti meydana getirmiştir. Yedi se 
kiz yıl kadar evvel de A~arada 
ortamekteplere muhtelif sahalar 

i?in mu~lim yetiştirmek ve ilk ted 
rı_sat m~fettişi hazırlamak maksa
diyle bır ortamuallim mektebi ve 

terb~y.~ e~stitüsü açmış idi. Bu 
e?s~tüle:ın birkaç yıl içinde ye
tıştırecegi gençler orta tedris::ıt 
sahasında ç ı, • · V 0 '> ıyı çalışacaklardır. 

e ancak bu sayeded' k ' rt ted . ır ı, o 'l 
rısatımız yeniden ve temelden 

kur~muş olacaktır. Hepimiz, l 

gilnu. hazırlayanlan daima şükr~n 
ve mınnetıe anacağız. 
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Milli" Takım Dedikodusunu 
Kim ve Nicin Çıkarıyor ? 

Hakemlerin ı/feti j 
Taarruzdan masundur~ 

B. Sedat Rıza 

Söylenenlere 
Cevap Veriyor 

~lli Kümenin son maçlannı müteakıp hazı ta
raf gır ~~eteJerde Türk hakemlerinin iffetini ~üp. 
h~~·e duşurecek n milli ~mpiyona rnaçlanncran en 
mu~lmlerinln neticelerinin şike olduğu zannını 

tevlit ~eeek mealde intişar eden yazılara karşı ha
kem müessesesini müdafaa eder bir bent yazmıs. • 
tım. ~ 

"Cumhuriyet,, gazetesinin 14 Temmuz 937 
tarihli nüshasında lstanbuldan milli ve temsili 
takım kadrosuna seçilen oyuncular dolayıaile 
Ahmet İhsan İmzasile intisar eden va7.ıvı 
okudum. 

.. Bu tarlzkar yazılan yazu.n gatttelerden birisi 
dun o yazıma bir cevap vermiş. 1 BilhM.~ hakemlerin iff e-tlni arbk hiç münakaşa 

I mevzuu yapmıyan bu ce\•ahın edası ve ha.kemler 
hakkınd\lki muhakemesi, az ~ok, bizim müdafaa et 
ti~_imiz teze ~akla!)makta olduğunu memnuniyeti;, 
muşahede ettun. Ve bu tahavvülün kısmen ,.e ilk 
tecavüzü tahrik eden lurs ve infiallerin zamanla • 
sönmel..-te olmasına, kısmen de yazılarımızın irşat. 
kar tesirine atlederek müteselli oldum. 

Bay Ahmet Ihsanm yazısında bırtakım tenaküsler 
v~r~ır. Bir taraftan milli takıma oyuncu vermenin 
mıllı takıma giren takımlara ait bir hak olduğunu 
k~~ul etmiyor. Sonra da Fenerbahçe milli kUmed 
~ın~ci çıktığı için milli takıma altı oyuncu vereb~ 
Iır dıyor. 

Ce\ııptaki . ahsmıa alt tarlzkir ifadeyi ise o ga... 
zetenin ötedenberf tiryakilik haline getirdiği müte-

1 cavizlik huyuna atfederek mukabelesiz bırakmalı 

Bu görü.şl~ri .. kabul -~ersek Fenerbahçe altı, Gala
tasaray mıllı kumede ıkınci olduğu için beş veya dört 
Beşlkta ·· G.. t d · ' ş uç, uneş en e bır veya iki oyuncu çağırıl-
malı bu suretle milli kümede beş.inciden sekizinciye 
ka~ar ~erece alan klüplerden oyuncu davet edilmeli 
netıcesıne varılıyor. t~=-~:~~·---·~-... --·---~:-~.:~ ..... 

Slavya 
Buraya 

Gelmiyor 
23 ve 24 Temmuzda 33 üncU yıl

dönümünü kutlıyacak olan Galata
saray klübü kutlama programının 

zengin olmasını temin maksadile Av 
rupanın en namıdar klüplerinden ba· 
zılarına müracaat ederek 1stanbula 
gelme.sini istemişti. Bu teklüe o za
man muvafakat cevabı veren Çekos
lovak şampiyonu meşhur Slavya dün 
gönderdiği bir mektupla yapacağı 

büyük turne dolayısile maç tarihinin 
değiştirilmesini istemiş ise de G'ala
t3saray tarafından kabul edilmemiş
tir. Bu vazivet karşısında yine Avru 
panrn namdar klüplerinden A vustur
ya, Admira, Bolonya, Vinerspor klüp-

lerile muhabereye girişilmiştir. 

lialya Milli Takımı 

Belgrada G[decek 
Sofya, 13 (TAN) - Sonbahara 

doğru İtalyan milli futbol takımı 

Bel;;radda Yugoslav milli tai<ırnile 

karşılaşacaktır. Bu arada ltalyan ta 
kımının Sofyada Bulgar milli takımi 
le karşılaşması için evveke para me
selesinden dolayı inkitaa uğnyan mü 
zakerelere tekrar başlanacaktır. Böy 
lelikle İtalyan takımının Sofyada da 

karşılaşması kuvvetli ihtimal dahi
lindedir. 

Anadolu Klübü 

Kongresi Toplanıyor 
Anadolu Klübünden : 
11 Temmuz 937 pazar günU saat 

10 da ilan edilen senelik kongremiz 
de ekseriyet hasıl olmadığından kon
ırenin 17 Temmuz 937 cumartesi 
günü saat 16 ya talik edildiği bütün 
lzaya bildirilir • 

Ankarada 
Bır Spor 
1 tlp'anıısı 
Ankarcı. , 15 (Tan Muhabirinden) -

Son gür ıerde gazetelerde şiddetli bir 
ınünaluı.şa mevzuu olan ve alakalı 

makamı tekzibe mecbur eden, Anka 
ra spl)r mıntakası erkanı arasında 

deg· · k yapJaC"ağı hakkındaki 

habeı Ü7.er·ne mınta.'ta reisliği, An
karacla ki klii p idarecilerini bir top
lantıya çağırmıştır. Çok şiddetli mü 
naka alnra yol açacağı tahmin edi
le t bu toplantıda gazeteciler de bulu 
tacaklır. 

---ı . . Milli takım kadrosunda yer almak 
ı ıçm. hem İYi futbolcü olmak hem de 
secıye ve tavru hareketi üı.erinde şi. 

kiı.yet yapılmamış olmak ve milli ta
kımın esas maksadına hizmet edebi
lir olmak lazımdır. Bu vasıfları haiz 
olan oyuncular nerede ve hangi klüp 
te olursa olsun seçilirler. Milli küme 
d~ ikinci olan bir klüpte bu vasıfta 
bır oyuncu bulunmıyabileceği gibi 

Mülayim pehlivan 

Mülayim 

Amerikalı ile 
Karşılaşıyor 

Evvelki hafta Amerikan boğası ile 
bir saatlik müsabakadan sonra keme 
rini alan Mülayimin bu hareketi bir

çok dedıı!rndulara yol açmıştı. 
Nihayet alakadarlar dün toplana

rak bu ihtilitfı halledecek bir çare 

bulmuşlardır. Tespit edilen şekle gö 
.re Mülayim Amerikalı ile bu Pazar 

gilnü tekrar karşılaşacak ve müsaba
ka biribirlerinin sırtını yere getirin

ciye kadar devam edecektir. Müsaba 
kayı Mülayim kazanırsa kemeri kati 
surette alacak Amerikalı galip gelir
se Mülayim 500 lira verecektir. 

Mahut kemer Mülayimden alına

rak bir yediemine verilmiştir. 

Bu müsabakayı dört kişiden mü
rekkep bir heyet kontrol edecek ve 
bunların kararına her iki pehlivan i

tiraz edemiyeceklerdir. Müsaba~a 

17 de başlıyacaktır. 

BarutCJÜCÜ 

Bisikletçileri 
Bakırköy barutgilçü bu pazar Bü

yükçekmeceye kadar altmış kilomet 
re sUrecek olan bir bisiklet müsaba
kası tertip etmiştir. 

Sabah saat altıda Bakırköyünden 

hareket edecek bisikletçiler öğleye 

doğru Büyükçekmeceye varacaklar 
ve orada Silivri ve civar sporcuları 

tarafından karşılanacaklardır. Spor
cular akşamleyin ayni yoldan avdet 

edeceı!clerdir. 

On beş gün sonra bu grupun E 
dirneye gitmesi de takarrür etmiş -
tir. 

kümenin sonuncusu olmak bu vasıf
ta oyuncuya malik olmamak demek 
değildir. İstanbuldan seçilen oyunC'U
ların isimleri üı.erinde dedii<odu yap
mayı hiç te doğru bulmamakla bera
ber Bay Ahmet İhsanı cevapsız bı
rakmamak için söyliyeceklerinı şun
lardır. 

Beşiktaştan Hüsnünün kendi ta
kımında mühacim oynatılması, . klü
büne göre, o yerde oynatılmasından 
en çok fayda umulmasından ileri gel 
miş olabilir. Halen muhtaç olduğu is 
tirahat ve idmandan sonra Hüsnü 
milli takımın en güvenilecek eleman
larından biridir. 

Rabii; bugün yaptığı maçlarda 
karşı taraf oyuncuları da dahil edi
lerek mevC'Ut oyuncuların içerisinde 
topa en çok hakim ve en iyi görüşle 
oyunu açabilen bir oyuncudur. 

Salahaddin; bu mevsim milli kü
mede oynıyan dört İstanbul klübü
nUn oyunculan arasında en çok layı 
yapan oyuncu beğenmedikleri Sala· 
haddindir. 

Rıza: daha birçok seneler birinci 
sınıf bir hafbei{ olarak oyniyabile
cek olan bu oyuncu hakkında Bay 
Ahmet İhsan Cümhuriyet gazetesi
nin koleksiyonlarında bu mevsime 
ait spor yazılannı okumuş olsaydı 
ayni gazetede bu tenaküse düşmez

di. 
Eşfak ve Salime gelince bunlar 

kendilerinin dediği gibi muayyen bir 
yerin oyuncusu olmadıkları ve ica
bında hem hafbek ve hem de mUha
cim olarak hizmet edebilir kabiliyet
te olduklan için seçilmiş değerli o
yunculardır . 

Son söz olarak milli ve temsili ta
kımın kati şeklinin henüz tesbit edil
mediğini ve bu işi yapacak insanların 
Üzerlerine aldıkları mesuliyeti müd
riık olduklarına hiç merak buyurma
malannı Bay Ahmet İhsandan saygı
larımla rica ederiırı . 

Sedat Rız.a 

Fener • Güne~ 
Muhteliti 

Parise Gidecek 
Fenerbahçe-Güneş muhtelitinin 

milli takımın Belgrat seyahatinden 
sonra Parise gidecekleri ve iki mü
sabaka yapacakları söylenmektedir. 
Muhtelit halinde İstıınbulun en kuv
vetli ekipi olacağı şüphesiz bulunan 
Ft>ner - Giineş takımlarının Türkiye 
futbolti hakkında Fransada iyi 'bir in 
tiba bırakacağı şüphesizdir. 

1 H -ı -KAYE: 

KARISIK BiR iS 
L iza son zamanlarda kendi

ne bir çift ipekli çorap sa
tın almıştı. Odasına çeki düzen ver 
miş, penceresine sıra sıra çiçek 
saksıları dizmişti. Manolyayı çok 
sevdiği için bir şişe manolya, ko
kulu kolonya satın alıp masasına 
koydu. 
Lizanın kıvırcık saçlanru, mun

tazam vücudünü gördükçe kalbi 
daha hızlı çarpmaya başlıyan Vas 
ya dargın bir sesle Lizaya : 

- Sen bunlardan vazgeçsen, de
di. Daha iyi edersin!. Sen işçisin!. 

- 1şçi isek ne yapalım?. Bir iş
çinin balıkyağı veya katran kok
ması· şart mı?. 

-Çoraplarını da beğenmiyorum. 
Liza hafitçe eteğini kaldırarak 

sol ayağını uzattı: 
- Nesi var bu ayakların?. Bil

mem bunların .nealııi beğenmiyor
sun?. 

Vasya mahzun mahzun genç kı
zm ayağına baktı ve içini çekti. 
Muslin çorap içindeki bu güzel, bu 
muntazam ayaklan, hakikaten, 
münakaşa mevzuu yapmak hiç te 
doğru olmıyacaktı. Fakat Vasya 
buna rağmen fikrinden caymadı, 
bir bilgiç tavriyle: 

- Bir genç kız ipek çorap giy
meye başladı mı artık ondan ha
yır bekleme, dedi. Bugün kolon
ya, yarın ipekli çorap derken işi 
azıtır.. Bugünden tezi yok bütün 
bunlardan vazgeçmelisin!. 

Ertesi pazar Vasya, Lizayı zi 
yarete gittiği zaman onu 

bir şiir kitabı okurken yakaladı. 
Kaşlarını çatarak sert ve kat'i bir 
sesle : 

- Ben gidiyorum, dedi. 
Liza, Vasyanın sesindeki bu sert 

~henge, bu acaip başlangıca hay
ret etti: 

- Sen daha şimdi geldin; dedi. 
Nereye gidiyorsun?. 

Vasya ayni çatık yüzle tekrar 
etti: 

- Gidiyorum işte. Hem hepten 
gidiyorum. Bir daha hiç gelmeme
cesine gidiyorum. 

- Ya, öyle mi?!. Ben de zannet
tim ki bir iş için gidip geleceksin!. 
Demek ki, sen hepten gitmek isti
yorsun?. Bari çay içte öyle git!:. 

Vasya acı acı gülerek: 
- Sen beni anlamıyorsun Liza, 

dedi. Ben artık buraya ayak bile 
atmıyacağım .. 

- Canın isterse gel!. Bıktım 

senin bu manasız nazariyelerin
den .. 

- Tekrar ediyorum: Bütün bu 
manasız adetlerinden vazgeçersen 
bana haber gönder, o zaman tek
rar seni görmeye gelirim .. Aksi tak 
dirde evine ayak bile atmam .. 

Liza alaycı bir çehre ile: 
- Olur, dedi. Kararımı verir

sem sana takalı bir mektup gön
deririm. 

B u konuşmadan sonra Vas
ya başiyle genç kızı selam

lıyarak odadan dışa·rı çıktı. Kendi
ni soıkakta bulunca icine bir acı 
çöktü. Diişiinmeye başladı : "Bu be 
nim yaptıklarım belki de, hakika
ten manasızdır. Çorap. kolonya ... 
Belki de bunların hiç birisi lüks 

•• Yazan: 

Arkadi Buhov 
Çeviren : 

B. Tok 
' •••••••••••••••••••••••• 

' 
' 

•• 
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değildir .. Yoksa yine dönsem mi?." 
V asya tekrar kızın yanına dön

meyi kibrine yediremedi: 
- Hayır, dedi, dönmem. İyisi mi 

arkada.51m Vismutofun yanma gi
derim. O, ciddi, azimkar bir ço
cuktur. Şayet fiınrlerimden cay
dığımı duyarsa bana aptal der!. 

V asyanm gözünde birdenbire Li 
za, Lizanm kokulu ve temiz odası 
canlandı. Teessüründen ağlıyacak 
gibi oldu; 

- İster misin, dedi kendi ken-
..:ııu ... , ~-J~lUULV~ uu...a. ~ .. u•cu o.~-
Sini söylesin?. Yani Lizaya böyle 
muamele ettiğim için bana aptal 
desin?. Ah keşke!.. Keşke böyle bir 
şey söylese de ben de koşa ko§a 
Lizanın evine gitsem ... 

Vasya, Vismutofun kapısı önü
ne gelince korkmaya, kalbi heye
candan hızlı hızlı çarpmaya başla
dı: 

- Ya Vismutof bana: Aferin 
Vosya, iyi yaptın derse?. Hayır, 
hayır, böyle demez .• Böyle deme
mesi lazım. 

V osya bunları düşünerek Vis 
mutofun kapısını çaldı. bek 

ledi. Ses veren olmadı. Bir daha 
çaldı: Yine ses veren olmadı. Tok
mağı çevirdi: Kapı açıldı. Fakat 
odada kimsecikler yoktu. 

Vasya etrafına bir göz attı. Vis
mutofun yatağı ucunda bir buket 
çiçek durduğunu hayretle gördü. 
Dişleri arasından: 

- Çiçek, diye mırıldandı, demek 
o da odasında çiçek bulunduru
yor. Maşallah!. 
Odanın orta yerindeki masanın 

üzerinde bir kitap duruyordu. Vas 
ya kitabı eline aldı: Bu A. Blok' un 
şiir külliyatı idi. İçini biraz karıştı 
rınca, kitabın arasından, ince in
ce yazılmış, uzun birtakım kağıt-

lar çıktı. Bunlar, Vismutofu/ı el
yazısiyle yazılmış aşka ve sevgiye 
dair şiirlerdi. Üzerlerinde Vismu
tof un clyazısiyle düzeltmeler ya
pıldığına göre bunların bizzat Vi.s
mutof tarafından yazıldıklarına 

hiç bir şüphe kalmıyordu. Vasya 
yüksek sesle; 

- Maşallah, dedi, bizim "azim
kar","metin" delikanlı da bak ne
lerle uğraşıyormuş!. Kitabı yerine 
bırakırken gözüne küçük bir şişe 
ilişti. Bu, "leylak" etiketli küçük 
bir kolonya şişesi idi. V as ya şişe
yi de yerine bıraktı. Cebinden def
terini çıkardı. içinden bir yaprak 
kopardı ve şu satırları karaladı: 

"Plehanofun onuncu cildini al
mak için gelmiştim. Fakat seni ev
de bulamadım. Dikkat et dostum, 
gidişatını beğenmiyorum: Şiirler, 
çiçekler, kolonyalar ... Bütün bun
ların·hiç birisi iyi bir alamet değil
dir. Bunlar bize yakışmaz. Vasya." 

V asya tekrar sokağa ~~ 
zaman artık iyice a1'I"""" 

olmuştu. Biraz dolaştıktan sorP 
farkına varmaksızın kendini JJI'• 
nın evi önünde buldu. LizanIIl ~ 
cerelerinde ışık vardı. Vasya: 

- Demek sevgilim evde ... -
yere gitmemiş ... diye düşündÜ·· 

İradesi dışında merdivenlerd" 
çıkmaya başladı. Genç kızın k~ 
sı önüne gelince kalbi şiddetle çstf 
maya başladı. Nihayet bütiln eti' 
retini toplıyarak kapıyı çaldI· 'fi' 
nıdığı bir erkek sesi ona ce'fff 
verdi: 

- Giriniz!. ...-.1'. 
Vasya kapıyı açtı ve içeri 'g@' 

Gözüne ilk çarpan şey LizanIJl ti 
cak bir elinin boş_ olduğu ke~ 
ti nlnn R°T7rn ;tr;.,,.; .. li v;.,...-'

1

; 

fon omuzunda idi. 
_ Vasya boğuk bir sesle mırıldl" 
dı: 

- Ben de şimdi senden geli'f" 
dum, Vismutof. Şey canım ... ~ 
Plehanofun onuncu ci~dini ist~,. 
ye gelmiştim.. Neyse rahatsll 
miyeyim .. 

Liza lakayıt bir eda ile: ; 
- Otur canım, dedi. Nere~ O' 

diyorsun?. Biz Vismutofla. şııt !J 
kuyorduk. İstersen sen de diJll' 
Çay içer misin?. 

B ir saat sonra Vasya i~e.~ 
mutof 'kolkola eve gıdiY;ıt 

lardı. Vismutof şen ve mesut 

sesle: ;1' 
- Vasya, dedi. Sen getııl 19r 

din, ben de seni aramaya, b~, 
sele hakkında senin fikrini .,p 
ya gelecektim. Biliyor musıJJJ•ıııı'• 
deşim, bu kız benim çok bOf --~ 
gidiyor ... İnce, zarif, Ş1k bi.t -dl 
Sen tecrübeli, azim.kar, metitl rt' 
arkadaşsın!. Halden anlarsıJl!·~ 
sıl, iyi seçmiş miyim?. SusııY°~ 
Sükut ikrardan gelir.. şu "#' 
sen de tasvip ediyorsun deıtl 
Teşekkür ederim kardeşiıJ1. ~ 

Vismutof bunları söY~ . ~ 
sonra titreyen Vasyanm eJ.iJJl 
ça sıktı. _/ 

lzmirde 
Çocuklar 
için KanıP b 

İzmir, (TAN) - 22 Tertı:::.. 
demişin Bozdağında ve f' ~~I 
çocuk yurdu açılacaktır- ~· ~ıl 
muhtaç ve fakir ailelerin Cl~oJ".J 
sız çocuklarile zayif dUşerı il 1'_,,9 
dan hekim muayenesile de;.1ı ~ı 
havasına ihtiyaçları ola.O ıeri 
rındakiler alınacaktır. İs.Şe bıl ~ 
yetçe temin edilecek olan ııl,,e 
lar yurdlarda. 6-8 hafta 1' 
dır. 
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Sovyet 

Davalar 

Mahkemelerinde 

N.asd Görülür? 
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f Yazan: Suat Derviş · ~ 
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Tren, Moskovadan ayrılalı dört mıyorlar.Konuşulan mevzu yalnız iç 
cU saat kadar oldu, Bakfıya gi- timai, siyasi, edebi. Yani mu~akk~~ 
~ruz. Kompartımanda genç hır kültürlü insanların konuşabı.lece?ı 

. rbaycan kadını var. Ancak bir mevzu. Akıllarında hep ışlerı .. 
~tnıi beş yaı;ılarında olmalı .. Kısa • Büyük bir sevgi ve imanla işle-
~u, şişman, esmer bir kadın. rinden konuşuyorlar, hatta o ~a-

.... ~on çok kalabalık değil .. Ya- dar işlerinden ve o kadar çok cıd-
uıınızdak' k • k' . 
8 ı ompartımanda kumral dı şeylerden bahsediyorlar ı, m-
ı açını bir örgü gibi arkasına sal- san kendi kendine: "Bunların a-
0~l'nıış olan, kaim kaşlı, şişman caba birer hususi hayatı yok mu-

g boylu, mavi krepdöşin elbiseli dur?,,, diye düşünüyor. 
enç bir G'" .• k . 

lar urcu adını, on ıki yaş.. Fakat, hususi hayatları olmaz 
dis:da kadar görUnen oğlu ve ken- olur mu? 
cası ~:n ~peyce yaŞlı bulunan ko- Yol arkadaşım olan genç kadın 
ba hır de yabancı var. Azer- gece kompartımanda yalnız kaldı-
h~anb, ~ir gazeteci, veya tarih ğımız zaman anlatıyor: 

0 sı galıba.. - Yirmi beş gündür Moskovo-
~:dan sonraki kompartımanda da imiş, kocasından ayrı kal-
bayca bir .. Rus ~ar. Biraz da Azer- mış .. ve bu onu o kadar özelmiş ki, 
§ın n turkçesı konuşuyor. Altını- bu yirmi beş gün iı:inde ve bütün 

a Yakın b" d n·· · to falri ır a ~m.'. .. ort çıme~- işin~ rağmen beş kere ona telefon 
fettiş· . k~sının muduru veya mu- etmış. Baküya ve kim bilir ne ka-
iııkı/ ımıı;ı .. Eski bfr amele imiş, dar çok da mektup yazmış: "Sc-
hend~l>tan sonra tahsil edip mü- kiz senedir evliyiz... Oyle sevişi-
daın.18 olmuş ... Çok neşeli bir a- riz ki.,, diyor. Sekiz senedir evli ve 
teııer ~aha ileride bir Kızıl Ordu ha.la muhabbetleri bitmemiş .. Hala 
bir.\ alı, Dağıstanlı bir delikanlı, aşık gibiler. Hayretime gülüyor: 
likah~rbaycanlı genç ve bir Rus de "Biz memleketimizde evlendi-
~-. K . tını ola \ar. ompartıman arka?a- gımız zaman, bir_ çok başka 

<>ntarı n genç acımın vasrtasıle .mem1ekellerde ekserıya olduğu gi-
tUr1t n hepsiyie tanıştım. Hepsi de bi biraz da kendimize içtimai bir 
l çe konu ı G . Ikla şuyor ar. ayet kolay- mevkı yapmak ve hayatımızı ka-

anıaşabiliyoruz. zanmak için evlenmeyiz ki.. Ev-

li epirniz bir kompartımanda 
tun. D topl~n~ık. Yolculuk çok u
küya aha ıkı günümüz var, Ba
Graın kadar. Vakti geçirmek lazım. 
'tttofo:fon getirdiler ortaya ... Gra
!ıesi l!: çaiı~or. Plaklardan bir ta
'ôyıe .rınenı artistler tarafından 
lor t nuen ve bir Ermeni kompozi
""<1tı aratından bestelenmiş olan Kö 
..._U,~ opereti.. Bakiida oynanıyor-

Cok .. 
•- gra güzel bir beste. Bundan son-
fı.ta lllofonda Rus, Ukrayna, Da
~rı:· Özbekistan. Tacikistan, A
b ... \>a}Ycan, GürcUstan. ve ilah, ilah. 
Yek arı çalıyorlar. Ve trenimiz o 
)ah ~esak görUnüşlU işlenıffiş si
!larak 0 Prakh ovalardan homurda
kUc;Ucu s~Uanarak geçerken, biz 
So"'. k ~ır kompartımanın içinçle 
~ . .ret Bı l" .... · 
ıçine to r ıgının geniş hudutları 
lel'in h Planmış olan sayısız millet
)oru1 emen, hemen hepsini işiti-

le~~Yna coşkun, Gürcüstan iç
ta'k E uşuyor. Azerbaycan pek kıv-
"'er' ,:en.i _musikisi bir cenga
tistan leylljıne benziyor. . Da
he1t ~~ Besinde bir inilti var, Oz
biraı d u biraz daha yeknesak ve 

't 
01 

aha Yekpare gibi ... 
ha\>ala arkadaşlanm kendi milli 
llteııto rı Çalındıkça coşuyorlar. Çi
tuııtı ~a~rikalan müfettişi oldu
!ı('QA- · Yllyen yol arkadaşımızın . -~ıne Pa -
<:aha ten . Yan yok. Hepimizden 
l}ıofon cı ve daha coşkunu o .. Gra-
ı._ 8Ust "' 
cı..ı Sö .• ugu zaman boyuna şar

Yluyor. 

Q rta.Iık karardı. Lambalar 
ltel>itniı Yandı, perdeleri kapadık. 
taıarınd k~ridordayız. Gençler a
ka'8.sın a hır edebi kitabın müna
berı orı.ı1 Yapıyorlar. Bütün günden
ların1 aa1: dıkkat ediyorum. Ağız
ltıarı sa ç ıkları zaman hiçbir za-

<:ına bir mevzu dillerine al-

lenmekte hiçbir maddi menfaat a
ramıyan, iki insanı birleştiren his, 
yalnız sevgidir. Sevgi V'e anlaşmak. 

Kocam da benim gibi partide ak
tif çalışır. Hem memleketimizin, 
halkımızın yükselmesi için beraber 
çalışıyoruz. iki arkadaşız, hem ne 
iyi arkadaş ... 

Ertesi sabah öğrendim. Diğer 
iki delikanlı da evli imişler. !kisi
nin de kansı kendi milletinden de
ğil. Birininki Rus galiba, diğeri
niı:ıki de Ukraynalı mı, Gürcü mü, 
ne imiş? ikisi de kompartıman 
arkadaşımın sabırsızlığı içinde eş
lerine kavuşacakları dakikayı bek
liyorlar . 

Moskovada da dikkat ettim. Sov
yet gençleri, kadınlı ve erkekli a
ileye düşkün, Çocuklarını, evlerini 
ve eşlerini seven insanlar. Buna 
sebep acaba gençlere inkılaptan son 
ra verilen terbiye midir? Bunun 
çok .büyük bir amiı olduğunu ka
bul etmekle beraber bence yalnız 
bu değil... Biraz da içtimai ve iktı
sadi hayatın A vrupaya nazaran 
bambaşka oluşu da gençlerin ruhi 
inkişaflarında büyük bir rol oynu-
yor. 

G ece iyi uyuduk. Trenimiz 
ilerledikçe hava ısınıyor. 

lklimden iklime geçiyoruz gibi .. 
lçeride gençler Lenin'in köylülük 
meselesi hakkındaki nutkunun 
plağını gramofonda üçüncü defa
dır çalıyorlar. 

- Sesini biz işitemedik. .. böy
le dinliyoruz, diyorlar. 

Fabrikalar müfettişi biraz sakin
Jeşti. Derin bir hürmet içinde Le
nin'in cihazda biraz madenileşen 
sesini dinliyor. Sonra yavaş bir 
sesle: 

- Ben çok eski bir ihtilalci
yim, diyor. Hayata çok küçükken 
atıldım. Boğaz tokluğuna çıraklık 
ederek işe başladım. Sonra yavaş 

1 Rusyadan Uç tıp 

Yeni yetişenler 

Bir çiftçi kadın bağda 

yavaş ufak bir para kazanıyor
dum. Daha on beş. on altı yaşın
da iken gizli ihtilal teşkilatına 

gfrdim. 1905 ihtilalinden sonra 
hapse atıldım. Hapisten çıktım, 

başka bir isimle Tifliste yaşadım 
ve çalıştım. 1917 den sonra dahili 
harp te yaptım. lhtilal bittikten 
sonra beni mektebe verdiler. Oku
dum mühendis oldum. Şimdi mü
fettiş ve müdürüm. 

Ustünde eski bir gömlek, çok 
giyilmiş bir elbise var. Yüzünde 
tatlı bir gülümseme. Kalın bir ba
riton sesile aiır ve hüzünlü bir ha
va söylüyor: 

- Nedir bu hava, diyorum . 
- Bir hapisane şarkısı. diyor, 

biz ihtilalciler hapisanede bunu o
kurduk. 

Tren, hızlı hızlı gidiyor. Et
rafımdakileri tetkik etmek

ten, onlan tanımağa uğraşmak
tan pencerelerden dışan bakma
ğa vakit bulamadım. Tren şimdi 
bir nehir kenanndan geçiyor. Ve 
yaşlı adam, tatlı bariton sesile 
bize eski ihtilllcilerin hapisane 
şarkılarını okuyor. 

~ l§~&G«lbUlb&~ 
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BAYAN SAMiYE 

BURHAN CAHITLE 

KONUSTUK 
B undan iki sene evvel, 1935 

yılı Eyliıl ayının 22 inci gü 
nü fstinye yolu üzerinde bir oto-

1 
mobil yarışı yapılmıı;ıtı. Yanşa gi

' renlerin en başında. cesur bir Türk 
bayanı vardı: Samiyu Bürhan Ca
hit... 

Ondan evvelkiler gibi, parlak bir 
zaferle biteceği umulaı. bu meşum 
yaıış. Samiye Bilrhı;r, Cahidin ö
lüm derecesinde yarahnması üw
rine, yanda kalmıştı . Paramparr,a 
olan otomobili içinde, nasıl olup ta Bayan Samiye bir yarıştan ıonra kazandığı kupalarının b01ıntla 

sağ kalabildiğine, 

bütün Istanbu -
lun hayret ettiği 

bu çevik, azimkar 
ve zeki Türk ka
dını, beni eşi Bür
han Cahitle birlik. 
te, Emirgiı.n te. 
pesinde Boğaza 
karşı zarif bir yel
paze gibi açılan 
köşkünün bahçe-

OTO OBIL 
MERAKLISI 

ANLATIYOR 
sinde karşıladı. Sol kolu, h9.la be
yaz bir eldiven içinde s1ıklı idi. Bel
li kı, bu yaralı kol, heııüz tabii şek 
lini alabilmekten uzaktı. 

- Ağrısı var mı? diye sordum. 
Gülümsiyerek cevap \'erdi. 
- Şimdi hayır! .. Fakat, büyiik 

ıstırap çektim. Tamam dört ay. hiç 
kımıldamadan, sargıla~ iGinde yat
tım. Kolum adeta bir çuval kemik 
haline gelmişti. 

B ayan Samiye, yakın bir ma
zinin detaylarım okuyor 

gibi, bir lahza düşündükten sonra 
devam etti: 

- Fakat, ne dersiniz? Halfı oto
mobil delisyim. Bu müthiş felaket 
bile bana ders olamadı. Tecrübe
sini yaptım: Sağlam kalan tek .ko
lumla saatte yüz kilo metreye ka
dar sürebiliyorum. Ne yapayım, 
vazgeçmek elimde değil. 

- Nasıl başladı, sizde bu merak? 
- Çocukluğumdan beri yarışı 

severim. Arkadaşlanm ve kar-
deşimle bahçemizde koşıAar 
yapardık. Ben onların hep-
sini geçerdim. Babam ise, musiki 
meraklısı idi. "Havai' addettiği bu 
heveslerden beni vazgeçirip, mu
siki ile meşgul etmek isterdi. Fa
kat, ben, yarışa merak sarmıştım 
bir kere .. 12 sene kadar oluyor. Bir 
otomobil almıştık. Ben, ikide bir, 
şoförün yanına oturur, nasıl dir~k
siyon kullandığını tetldk ederdim. 
Bu merak, bana bütün meşguliyet 
terimi unutturdu. Hatta, o kadıLr 
sevdiğim musikiden bile elimi çek
tim .... Oldukca iyi kemençe çalar

' dım. Tanburi Cemil merhumda.ıı 
ders almıştım. Konservntuarda ke 
mençe muallimi idim. Otomobil ::ı.ş
kı, bunların hepsine galebe çaldt. 
Konservatuarı, kemençeyi bir ya
na bırakıp, direksiyona ::ıanldım. 
Otomobil kullanmasmı öğrenmiş
tim amma, teknik malUmatım he
nüz noksandı. Böyle olduğu halde, 
gizli gizli arabaya atlar, saatlerce 
sürerditn. Bazı günler, "sen mi faz 

Şapka moJaı: 
_ Maclam •• bu ,aplıa ıol göz 

üzeTİne giyilecek, saçlar kıvırcık 
ve ağız a,ık olacak! •• 

( .1 l'\.1'\.I ,. '"" ,.,..._,. ,,.~ 

~ Yazan: ~ 
~ Selahatt;n Güngör ~ 
(_, .1 ..,- ~.I" 1 .1\1° I l""\I' ~ 

lıte leci kaza! .• 

la koşturacaksın, ben mi?" diye 
Cahitle bahse tutuşurduk. 

8 Urhan Cahil, burada hayat 
arkadaşının sözünU kesti: 

- Evet! dedi. uahse tutuşur-
dtı.k amma, ben çok geçmeden, 
meydanı kendisine bıraktım .. 

Ve gülerek ilave etti: 
- Camnım kıymetini bildiğim 

iqin ... 
Tekrar Bayan ~miyeyi dinliyo

rum: 
- Cahit çekildi, ben işime d ~ 

vam ettim. Amma, gitgide, araba
ya verdiğim sürati kafi bulmama-
ğa başlamıştım. Otomobili değiş

tirdik, daha kuvvetli bir araba al
dık. Bir müddet te onunla oyalan
dım .. Derken, efendim, saatte 100 -
120 kilometre sürat te az gelmeye 
başladı. Otomobil acentelerini bi
rer birer dolaşıyordum. Benim için 
lüks otomobilin kıymeti yoktu. 
Çamurluğu kaçmış, boyası atmış, 

yıpranmış .. Umurumda değildi Ye 
ter ki, sürati olsundu. Nihayet is
tediğim gibi bir yarış otomobili e
lime geçirdim. Ehliyetname aldık
tan iki sene sonra da yarışa gir
dim. Ah, bu yarışlarda neler duy
duğumu size anlatamam. Nasıl çıl
gınca sürüyordum. Asfalt yolun ü
zerinde rüzgar gibi nasıl koşuyor
dum. 

•ı Ik yarışta, otomobilim ancak 
110 kilometre yapabiliyor

du. İkinci yarışta 130 üzerinden 
koştum. Üçüncü yarışta sürat 135 
kilometreye çıkmıştı. Dördüncü 
yarışta, artık hususi liir otomobil
de idim. Bunun devir adedi, öteki
lerin hepsinden fazla idi. Saatte 
145 - 150 kilometre üzerinden gi
divord u. 

Şimdi, gayet iyi hatırlıyorum: 
Hareket ettiğim dakikadan muva
salet noktasına kadar, hiç gözümü 
kırpmadım. Ancak, iki defa nefea 
alabildiğimi hatırlıyorum. 

Çünkü hava tazyikı kuvvetlice 
nefes almama mani oluyordu. Esa· 
sen ben, nefes almayı değil, hede
fe varmayı düşünüyordum. Ne ya· 
zıık, tam hedefe varmak üzere i· 
ken başıma bu kaza geldi. O kadar 
sUratli koşuyordum ki, saçlarımın 

diken diken olduğunu, kalbimin 
çathyacak gibi çarptığını hissedi· 
yordum. 

Ah, o süratin verdiği sarhoş edi· 
ci heyecan anlaşılamaz. 

Dünyada en büyük zevkim, 300 • 
400 kilometre giden bir otomobil 
bulup, onunla yarışa girmekti. Ne 
yapayım ki, talih buna imkan hı· 
rakmadı. 

Kolum, henüz iyileşmediği halde 
tek kolumla yine direksiyon ba.· 
şındayım. 

Beni, bu meraktan, ancak ölU· 
mün ayırabileceğini artık iyiden ifi 
anlıyorum. 

P rofesyonel bir Fransız oto
mobil koşucusu geçen se

neki rekorunu dört dakikada kır
mış ve mukavelesi mucibin'ce, bi· 
zim para ile on bin lira pri almış. 

Koşulara böyle maddi menfaat 
düşünerek girenler, nazarımda der 
hal kıymetlerini kaybederler. işti
rak ettiğim dört koı;ıuda topladı
ğım alkışı, gördüğüm takdiri, diln 
yanın bütün servetlerine değiş
mem. 
Uğradığım kaza için, gazeteler, 

o zaman türlü türlü rivayetler kay 
dettiler. Sözde ben direksiyona hl 
kim olmamışım. Halbuki, hiç 
te öyle değil. Kaza, otomobi
lin sustalı oluşundan ileri gel
di. Yollar bozuk ve çukurlarla do
lu id!. Otomobil, bu çukurlara gi
rip çıkarken sustanın yerinden fır 
laması, arabanın müvazenesini boz 
muştu. Bu kadar yanşlara girmi
şim, !stanbul için ehemmiyetli sa
yılacak rekorlar kırmışım, direk • 
siyona na.cııl hakim olamam ben ... 
Aldığım yaralardan ve çektiğim ıa
tıraplardan daha fazla, o zaman 
bu dedikodulardan teessür duym.UI 
tum. 

B ir sual daha : 
- Yeni bir yarışa girmek 

ister misiniz? 
Samiye Bürhan Cabidin gözleri, 

derin bir sevinç ifadesi aldı: 
- Elbette girerim. Eğer, saatte 

400 - 450 kilometre giden bir oto
mobil bulsam, bu tek kolumla da• 
hi yeni bir yarışa girmekte tered
düt etmezdim. 

- Bir kazaya daha uğramaktan 
korkmuyor musunuz? 1 

- Hayır, neden korkayım .. le o 
lacağına varır. 1 

- Ya, maazallah, yeni bir kaza, 
sizi ölüme sürükleyecek olursa... l 

Güldü : , 
- Ergeç ölecek değil miyiz? Ya

tağımda öleceğime, bir ülkU yolun 
da ölürüm bari .. 

Benim için, böyle bir kaza mu
kaddermiş ! .. ·Hedefime vıi.sıl olay· 
d~m, ölmüş bile olsam gam yemez
dim. Yalnız bir tesellim var: Hiç 
olmazsa, kendi merakımın kendim 
kurbanı oldum. Kaza ile birisini ç;ğ 
nevin vicdan azabı çekmiyorum ya. 
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l ...... P ... az.a~ 18.7.1•9•3•1 ...... ı 
ÖÔLE NF.ŞRİYATI : 
• 12,30: .t'likla Türk musikisi. 
12,50: Havadis. 13,00: Beyoğlu 
Halkevi gbsterit kolu tarafmaaıı 
bir temsı!. 14,00: Son. 
'AKŞAM NEŞRIYA'fl : 

18,30: Plakla dana musikisi. 19 
30: Konfer8..IU5: Ordu Saylavı Selim 
Sım Tarcan {çoculdara Uç masal). 
20,00: Müzeyyen ve arkadaşları ta 
rafından Tünk musıkisi ve halk 
şarkıları. 20,30: Ömer Rıza tarafın 
dan Arapça söylev. 20,45: Cemal 
Kamil ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları 
,(Saat ayan) 21,15: Orkestra. 22,15 
Ajans ve borsa haberleri ve erte
Bl günün programı. 23,30: Plakla 
sololar, Opera ve operet parçaları. 
23.00: Son. 

ILUV KONSERLER 

7,10 Berlin kısa dalgası: Plak 
7,3U: Oııkestra musikısı. 'l,30 Bük
reş: Sabah neşriyatı. 11 Paris kı
sa dalgası: Konser nakli. 13,10: 
Btikreş: Romen halk musikisi. 14. 
15 Paris kısa dalgası: Konser nak
lı. 15: Keza. 15,::So: Roma kısa dal
gası: Orı<estra konseri. 15155: Bük 
reş: Romen halk musikisi. 16 Peş 
te kısa dalgası: Karışık plak mu
sıkısı. 16,~u: Paris kısa dalgası: 
Plak musikisi. 18,15 Prag: it'. O. 
K. orkestrası. 18,35 Roma kısa dal 
gası: Orkestra tarafından operet 
musikisi. 19 Varşova: Küçük or
kestra. 19,45: Peşte: Salon orkes
trası (Offenbach, Stauss, Liazt, De 
lıt>es vs.) 20,05: Prag: Marşlar ve 
.şarkılar. 20,40: Prag: Karışık ha
llf musiki. 20,50: Paris kısa dalga
sı Kahvehane musıkisi. 20,50: hük 
reş: Dendrino takımı (hafif musi
ki). 21 Kolonya: Orkestra, sopran, 
tenor (Alman eserleri). 21 Layp
z.g: Zitar orkestrası, Bariton pi· 
yano. 21.20: Bükreş: Radyo salon 
takımı. 21,20: Prag kısa dalgası: 
Enstrümantal konser. 21,40: Ba
rı, Roma: Karışık mus\ki. 22 Mi· 
lan o, Flornns vesaire: Bahriye ban 
dosu. 22,45 \'iyana: En yeni ar
tıstik plaklardan. 23.05: Prag kısa 
dalgası: Hafif musiki. 23.15 Peşte: 
Opera orkestrası (Weber, Masse
nct, Siklos, Volkmann). 23,35 Prag 
Eğlenceli musiki. 
OPERAI~AR, OPERETLER 

20 35: Viyana, Graz: Zierer·ın 
"'Der Schaetzmeister" Speretinden 
ibir süit. 22 Roma: Domizetti'nin 
.. Eliüir de l'amoler" 22.45 Prag kı-

t\ dalgal!ı: Mourtm operalarından 
sahneler. 

RESITAl.LER 

18 Peşte: Macar halk şarlcıları. 
21 Varşova: Erika Morini keman 
çalıyor. (plak). 22.05: Prag kısa 
dalgası: Çek rapsodisi. 22.55 Bük
reş: Şarkı pJfı'clan. 

DANS 1'1USIKISI 
19,02: Bükreş. 23,30: Liypzig, 

Viyana. 24,30: Peşte. 
MUHTELiF 

16 Paris kısa dalgası: Sinema ye 
nilikleri. 

1 Pazartui, 19. 1. 1937 1 
ÖGLE NEŞRİYATI : 

12,30: Plakla Türk musikisi. 
12,50: Havadis. 13,05: Muhtelif 
plak neşriyatı. 14,00: Son. 
~KŞAM NESRİYATI : 

18,30: Plakla dans musikisi. 19 
30: Afrika av hatıraları: S. Sala
hattin Cihano~lu tarafında. 20,00: 
Rifat ve arknda.şlan tarafından 
Türk musikisi ve halk ıarkıları. 
20,30: Ömer Rıza tarafından arap 
ça söylev. 20,45: Safiye ve arka
daşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Saat ayarı). 
21,15: Orkestra. 22,15: Ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi günün 
programı. 22.30: Plakla sololar, 
Onera ve operet parçaları. 23,00: 
~on. 

SENFONll.ER 

.16,15 Roma kısa dalgası: Senfo
nık konser. 20,35 Viyana, Graz, 
Senfonik konser. (Bnıckner). 22 
Roma: Senfonik konser (Çeykovs
ki, Roasini). 22.05: Prag kısa dal
gası: Poem Senfonik (Balakiref). 

HAFiF KONSERLER 
6,30: Bükreş: Sabah neşriyatı. 

7,10 Berlin kısa dalgası Plak. 7,30 
Orkestra konseri. 11 Paris kısa dal 
g~ı: Pllk. 13 Paris kısa dalgası 
Plak. 13,10: Bükreş: Eğlenceli plik 
mu.aikisi. 14,15: Parla kısa dalgası 
Lille'den konser nakli. 15 Paris kı 
sa dalgası: Grenoble'dan konser 
nakli. 16,30 Paris kısa dalagsı : 
Şarkılı konser. 18,35: Roma kısa 
dalgası: Kanşık musiki, 19,03 Bük 
re9: Radyo salon orkestrası. 19,
M: Peşte: Çigan mus;kisi. 2010: 
Brüno, Prag: Kabare programı. 20 
30 · Hol anda kısa dalgası: Filips la 
boratuanndan eğlenceli musiki. 20 
35: BUkreş: Salon orkestrası. 21 
10: Liypzig: "Max und Maritz" is
mi verilen kanşık ntusikili süit. 
21.40: Peşte: Opera orkestrası 
'8chumann, Beethoven. Wagner). 
22 Ostava, Prag: Halk musikisi 
fT{eman. orkestra). 22 Val'fova : 
Çigan musikisi. 23,05: Prag kısa 
dalgası: Hafif musiki 23.~5: Bük
res: Lokantadan musiki nakli. 

C=D&W:tr &ILDC« ~fA[Q)W@ 
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ODA MUSlKlSt 
17,15 Varşova: Salon triyosu. 

22.~.>: .t'rag Kısa dalgaaı: Yaylı a
letler kuarteti. 23 Milano, Florans 
Oda musikisi konseri ( Tartini, Mo
zart, Brahms). 

RESiTALLER 
15.35 Roma kısa dalgaaı: Şarkı

lar. 18,40 Prag: Viyolonsel solo. 
20,30 Kolonya: Erma Berger (sop 
r~!l) şarkı söylüyor (plak). 21,25: 
Bu kreş: Piyano resitali. 22 Mili.no 
Florans: Şarkılı resital. 22 Kolon
ya: Kanşık enstrumantal, solist 
konseri. 22,10: Bilkreş: Şarkı (Pi
yano, keman refakatile 1skoçya 
şarkıları). 23 Var.şova: BeeUıoven 
hopin vary~~onlan. 

DANS MUSiKiSi 
18,30: Peşte. 21,40: Prag kısa 

d~lgaaı. 22,40: Viyana, Graz. 23,20 
Vıyana. 23.30: Berlin, Breslau, Ko
lonya. 23.50: Laypzig. 

MUHTEUF 
.. 16.10 Paris kısa dalgası, kadın 
ıçın neşriyat. 19.30: Roma kısa 
dalgası: Arapça ve rumca musikili 
ne,riyat. 

1 f2r, 20. 1. 1-93-1 _
1

1 
öGLE NF.ŞRlYATI : 

12,30: Plakla Tilrk musikisi. 
12,50: Havadıs. 13,05: .ıı. uhtelif 
plak neşriyatı. 14,00: Son. 
AKŞAM N.8ŞR1YATI : 

18,30: Pllkla danş musikisi. 
19,30: Konferans: Emınönü Halke 
vi neşriyat kolu namına Bay Nus! 
ret Safa. 20,00: Türk musiki he
yeti. 20,30: Ömer Rıza ve arkadaş 
lan tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları <Saat ayar!) 21,15: 
Radyo ve borsa haberleri ve erte· 
si günün programı. 22,30: Plakla 
solola?', Opera ve operet parçaları. 
23.00: Son. 

SENPONILER 
18,35 Roma kısa dalgası: Senfo

n:k konser (Mascagnı, Masseııet). 
21,30 Bükreş: 17 inci ve 18 inci 
asra ait eserlerden senfonik kon
ser (plak ile). 21,50 Prag: Çek 
filharmonisı ( Berlioz'un fantastik 
senfonisi ı. 

HAFiF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: .t'lak. 

7,30: Orkestra konseri. 11 Paris 
kısa dalgası: Plak 13,10: Bükreş: 
Romen muaikiai. 14,1: Parla kısa 
dalgaaı: Konser, 15: Keu. 18 Var 
şova: Piyano, flüt, l{eman, tenor. 
19,03 Bükreş: Plak musikisi. 19, 
03: Peşte: Orkestra konseri. 20,10 
Prag: Askeri bando. ~1 Va!"~va: 
Büyük orkestra (Buz."";i, Lincke, 
Stolz vs.). 21 Li.ypzig, Neşeli şar
kılı, orkestralı prl.ril am. ~ı Viya
na: Tuna nehrindeki bir vapurdan 
nakil. 21,50 Kolonya: Karışık şar
kılı konser. 22.05: Prag kısa dal
gası: Borulu orkestra . .ı::ı.::so: Vi
yana Sohann Strauss musikisi. 
~2,25: Prag kısa dalgaaı: Eğlenceli 
progı am. .ı::~.4<> ~lu"ı eş: Lunan..a
dan konser nR11di. 23 Varşova: Or
kestra. 23.20 Viyana, Graz: Milö
cker'in eserlerinden konser. 23,20: 
Pra.g: Orkestra. 23,50: Peşte: Rad 
yo salon orkestrası. 

OPERAI ... AR, OPERETi.ER 
22 Strasburg, G'renoble: Opera 

piyesi nakli. 22 Milano: Donizetti
nin "Elivir de l'amour" operası. 

ODA MUSIKISt 
23 Li.ypzıg: Sopran, Kitar, ke

man (Bach. Bra!ıms vs.). 
RESITALLl~R 

16,15 Roma kısa dalgası: Pıya
no - Keman konseri. l'f.20 Varşo
va: Çift piyano. 20,15 Varşova: 
Keman resitali. 2-30 Peşte: Uacar 
şarkıları. 20,45 ~ükreş: Romen 
şarkıları. 21,40 Prag ksa dalgası: 
Operetlerden şarkılar. 23.05: Peş
te: Şarkılı (Py:ıno refakatileL 23-
05: Prag kısa dalgası: Org resita
li. (Viedermann). 23,15 ltoma Pi
yano konseri. 

OANS MCSIKISI 

22.30: Paris P. T. T., Grenoble 
(Klasik dans musikisi). 23,45: 
Roma, 23,50: Kolonya. 23,50: Ham 
bur~. J.R.,-nıig. 

MUHTELiF 

16,30 Paris kısa dalgası: "Sai
son d amour" ısımlı pıJ t..S. ll:J,;)U: 
Roma kısa dalgası: Arapça, türk
çe, rumca. kısuıen musucııı prog
ram. 

1 .. Çar,cu:zba1 21. 1: 1931 1 
Ö<.iLE N:b.'Şft!YATI : 

12,30: Pliikla ıiirk musikisi. 
1~•"'"· ı-ıavcı.uıs. 1~.~: Muhtelif 
plak neşriyatı. 14,00: Son. 
AKŞAM N..l!:ŞRlYAU : 

18,30: Plakla dans musikisi, 19 
30: Konferans: Beyoğlu Halkevi 
namına Refik Ahmet Sevengil. 
20,00: Nezihe ve arkadaşları tara
fından Türk musikısi ve halk ,ar
kıları. 20,30: Ömer Rıza tarafın
dan arapça söylev. 20,45: Sema
hat ve arkad\şları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkılan (Saat A
yan) 21,15: Orkestra. 22,15: A
jans ve borsa haberleri ve ertesi 
günün programı. 22,30: Plakla so
lolar, opera ve operet parçaları. 
20.00: Son. 

SENFONiLER 
20 var,ova: Plakla senfoni. 21-

05 Viyana, Graz: Viyana filharmo
nisi (Bruckner). 22.20: Prag kısa 
dalgası: Dvorakın üçüncü senfo
nik poemi. 22.30 Milano - Torino -
Florans: Senfoni (Rossini, Korsa
kov. Müle, Straus, Vagner). 

HAJ.'IP KOSSERl.ER 
7,10: Berlin kısa dalgası: Plak. 

7,30: Orkestra konseri. 11 Paris 
kısa dalgası Plak. 13: PHi.k. 13,10 
Bükreş, Plak musikisi. 14,15 Pa
ris kısa dalgası: Liyondan konser 
nakli. 15 Paris kısa dalgası: Lı
mojdan konser nakli. 15,::SfJ• Roma 
kısa dalgası: Cetra orkestrası. J8 
Varşova: Orkestra, şarkı, 18,30: 
Roma kısa dalgası: Karı§ık orkeı-.
tra. 19,03: Bükrcş: Sibicenano or
kestrası. 19,10 Peşte: Macar halk 
musikisi plakları. ı 9,45 Peşte: Be
la Mcllas orkestrası. 20 Liıypzig
Macar musikisi, şarkıları ve milli 
havaları. 20,20: Ostrova, Prag : 
E~lcnceli musiki. Strauss vs.) 21 
Varşova, hafif musiki (Lehar, St
rauss vs.) 21.10: J{olonya: Dağcı
lık orkestra heyeti. 21,40 Torino -
Triy('ste: Karışık musiki. 22.45: 
Bükreş: Radyo salon orkestrası. 
23 Peşte: İrlanda akşamı. 23,05: 
Prag ksıa dalgası: 5nstrUmantal 
krınser. 24,10 Peşte- Çigan musiki
si. 
O~~RALAR,OPERETLER 

20,-50: Bükreş: Operet musıkısı 
plaklar. 21,40: Prag kısa dalgası: 
Ç€ik halk operalarından parçalar. 
22 Roma: "Vagonli kontrolörü" 
isimli operet piyesi. 

ODA MUSIKISl 
16,15 Roma kuıa dalgası: Tnyo 

konser. 21,30 Bükreş: Oda musi
kisi konseri. 22,15 Brüno, Prag: 
Sentet ( J. N. Hummel). 

RESiTALLER 
17.15 Varşova: Silezya şarkıları. 

18,40 Prag: Org resitali. 22 Varşo
va: Chopin'in eserlerinden piyano 
konseri. 22.05: Prag kısa dalgası: 
Çek şarkıları 22.05: Bükreş: Ro
men şarkıları. 23.20 Prag: Kadın 
muallimlerin sarkılı konseri. 

DANS MUSiKiSi 
22.10 Laypzig. 23: Varşova. 23 

20: Viyana. 23,30: Frankfurt, Ko
lonva. 

MUHTEUF 
19.30 Roma Kısa dalgası: Arap

ça ve rl.lmca mus'ıldli program. 
22 Kolonya: Petermann facbrt 
nach Madeira" isimli radyo piyesi. 

1 Perfe;nbe, 22. 1 :1937 -ı 
öGLE NEŞRİYATI : 

12,30: Plakla Türk musikisi. 
12 50: Havadıs. 13,05: Muhtelif 
plak neşriyatı. 14,00: Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI : 

18,30: Plakla dans musikisi. 19 
30: Spor müsahabeleri: Eşref Şe
fik tarafından. 20,00. Sadi ve Prka
daşlan tarafından Ti.irk musikisi 
ve halk şarkılan. 20,30: Ömer Rı
za tarafından arat><;a söylev. 20.45 
Safiye ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Saat ayarı) 21,15: Orkestra. 22 
15: Ajans ve borsa haberleri ve er
tesi günün programı. 22.30- Plak
la soloar.l oncra. ve operet parça
hm. 23 00: Son 

SENFONiLER 

22 Prag: Karlsbad'dan senfonik 
konser nakli (Mozart, Kicnzl) 

HAFiF KONSERLER 

6,30: Bükreş: Sabah neşriyatı. 
7,10: Bcrlin kı.sa dalı;ası: Plak ve 
orkestra. 11 Paris kısa dalgası: 
Plak musikisi. 13 Paris kısa dal
gası: Montpellier'den konser nak
li. 13,35 Plak. 13 Paris kısa dal
gası: 13,10 Bükreş: Vasile Julea 
orkestrası. 15,35 Roma kısa dalga
sı: Musikili program. 18,30 Peşte: 
')rkestra,. 19,03 Bil.kreş: Chopin'in 
plaklarından. 20,10 Laypzig: BU· 
yük askeri konser. 20,35 Peşte : 
Radyo salon orkestrası. 21,15 Bük 
reş: Radyo salon orkestrası. 21,40 
Roma: Karışık konser. 22 peşte: 
Çigan musikisi. 22,25 Viyana : 
Graz: Radyo orkestrası (Holzer'
in idaresinde). 22,45: Bükreş: Lo
kantadan konser nakli. 22.45 Prag 
kısa dalgası: Anton Dvorak musi
kisi. 23 05: Prag kısa dalgası : 
E~lenceli mus'!d. 23.50: Layp1.ig 
Eğlenceli gece musikisi. 24 05: Ko· 
lonya: Gece musikisi ve dans ha
valan. 

OPERALAR, OPEi~F:rl.ER 

16,15 Roma kısa dalgası: ~an
donai'in "İ cavalieri di Ekebu" 
operası. 22 Roma: Respighi'nin 
"La bella dormente nel, bosco" o
perası. Müteakiben "Primavera" 
isimli opera piyesi. 23,05 Peşte: 
Purrini'nin "I..a Boheme" operası. 

RESITAJ.LER 
17,15 Varşova: Unutulmuş şar

kılardan. 18 Varşova: Solist konse 
ri (keman, şarkı) 18,35 Roma kısa 
dalgası: Operalardan sopran şar
kıları 20,50 Prag: Kanşık solist 
programı (Keman, piyano, sarkı, 
klerinet). 22.25 Prag kısa dalgası: 
Şark resitali. 22,45 Varşova: 
Brahms'ın eserlerinden (Plakla). 

ODA MUSiKiSİ 
19,45 Bükreş (plA.k ile). 21,12: 

Varşova. 21,40: Prag kısa dalgası 
(Valsler). 22,10 Kolonya (plakla) • 

MUHTELiF 
19,30: Roma kısa dalgası: Arap

ça, ttirkçe ve rumca musikili neşri
yat. 

,, _ _.c_u_ma, 23. 1. 1•9•3•1 ___ ı 
ÖCLE NEŞRİYATI : 

12.30: . Plakla Türk musikisi . 
12,f>v: Havadis. 13,05: Muhtelif 
plak neş';iyatı. 14,00: Son. 
AKŞAM NEŞRlYATI : 

18,30: Plakla dans musikisi. 19, 
Radyofonik komedi (Büyük hala) 
20,00: Fasıl saz heyeti. 20,30: Ö
mer Rıza tarafından arapça söy
lev. 20,45: Fasıl Saz Heyeti (Saat 
ayarı). 21,15: Orkestra. 22,15 A· 
jans ve borsa haberleri ve ertesi 
günün programı. 22,30: Madam 
Ştangcl tarafından piyano solo. 23: 
Son. 

SENFONiLER 
20 Varşova: BeeUıoven'in eser

lerinden senfoni. 21,55 Prag: Çek 
filharmonisi (Korsokovı Armando, 
Sc.hubert). 

HAFiF KONSERLER 
6,<>0 Bukreş: Sabah neşnyatı. 

7,10: Berlın kısa dalgası: ~19.K ve 
orxes~ra. Y,3U .t'arı.s Kısa dalgası: 
Plak. 10,15 Keza. 11,30 Keza. 13: 
Keza. 13,10 BiıKreş: Büyük orkes
tra şeflerinin plaklarından. 14,15: 
Paris kısa dalgası, konser. 15,30: 
Roma kısa dalgası: Orkestra, sop
ran. 19,03 Bükreş: Romen musiki
si. 20: Pegte: Plak konseri. 20,10: 
Prag: Kanşık program. 21: Varşo
va: Koro ve orkestra. 22,10: Peş
te: Çigan orkestrası. 22,15 Li.yp
zig: Otto Fricke orkestrası. (Ha
fif musiki). 23,05: Prag kısa dal
gaaı: Hafif musiki. 23,15: Peşte: 
Radyo salon takımı. 23,25: Prag
Eğlenceli musiki. 

OPERALAR, OPERETLER 
16,30: Paris kısa dalgası: "Le 

Chalet" isimli opera piyesi. 20.30: 
BUkreş: Plaklarla Verdi'nin "Aİ
DA" operası. 
DıiNS MUSiKiSi 

18.35 Roma kısa dalgası: Düet 
şarkıları. 23,30: Kolonya: Saksa
fon kuarteti. 

RESiTALLER 

16,lfl Roma kısa dalgası: Sop
:an tarafından şarkılar. 20,10 Ko
lonya: Kız ve erkek çocuklar tara
fından tarkılar. 20,25 Viyan". 
Graz: Avusturya havaları. 'lr ,, 
Varşova- Piyano - şarkı. "' .,5: 
Pra.g kısa dalgası: Org resıtali. 
22.25: Prag kısa dalgası, Piyano 
konsertosu (Mozart). 

DANS MUSiKiSi 

18,30: Peşte. 21,40: Prag kısa 
dalgası. 22 Kolonya (Josef Stra
uss'un klasik valsleri). 23.20: Vi
yana. Graz. 23,50: Llıypzig. 

MUHTELiF 
19,30: Roma kısa dalgaaı: Arap 

ça ve rumca musikili program. 

,_ Cıunartui, 24. 1. 1931 1 
öGLE NEŞRlYATI : 

12,30: .t:'lakla Türk musikisi. 
12,50: Havadıs. 13,05: Muhtelif 
plak neşnyatı. 14,00: Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI : 

18,30: Plakla dans musikisi. 19 
30: ~onferans: Doktor Ali Şükrü 
(Denız c,..'lyolan: faideleri ve za
rarları). ~0,00: Cemal Kamil ve ar 
kadaşları tarafından Türk musiki
si ve halk şarkıları. 20,30: Ömer 
Rıza tarafından arapça söylev. 
20,45: Belma ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk şar
kılan (Saat ayan) 21,15: Orkes
t~a. 22,15: Ajans ve borsa haberle
rı ve ertesi günün programı. 22 
30: Plakla sololar. opera ve operet 
parçalan. 23 00: Son. 

SENl<'ONILER 

21,30: Viyana, Graz: Senfonik 
orkestra (Brahms, Beethoven, 
W agner, Liszt.) 

HAFiF KONSERLER 

. 6,30 Bükreş: Musikili sabah neş
rıyatı 7 ,30 Bcrlın kısa dalgası: 
haK ve onkestra. 9,30 Paris kısa 
dalgası. Plak. 11,30: Keza. 13: Ke
za. 13,10 Bükreş: Plak (Eğlenceli 
musıki). 14,15 Paris kısa dalgası 
konser nakli. 15: Keza. 15,30: Ro
ma kısa dalgası: Hafif musiki. 18 
30: Peşte: <;ıgan orkestrası. 19,03 
Bükreş: Askeri musiki. 20,15 Peş
te: Plik musikisi. 21,}5 Bükreş : 
Radyo salon orkestrası. 21.40: 
Prag kısa dalgası: Çaykovsk.i'nin 
''Uyuyan ormandaki güzel" isimli 
musikili süiti. 22.25 Prag kısa dal
gaaı: Karışık program (Keman, 
şarkı, orkestra). 22.40: Roma: 
Müntehap hafif musiki konseri. 
22,45 Bükreş: Lokantadan musiki 
nakli. 23,05: Prag kısa dalgası : 
Hafif musiki. 23,15: Li.ypzig: "Yaz 
güneşi gülünce" isimli musikili sü
it (Sopran, bariton). 23,35 Prag, 
Bratislava: Çigan bandosu (şarkı
lı). 

OPERALAR, OPERETLER 

17: Laypzig: Bayreut'ta venıen 
Lohengrin operasını nakit. 18,35 : 
Roma kısa dalgası: Donizetti'nin 

16 - 7. 937 

11ıııı•ıııııııı•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı 

= inhisarlar Umum -• 
• 
• 
• 

Müdürlüğünden: 
1 - Malatyada teıis edilecek Tütün Atölyeıi binası ve 

müttemilitı kapalı zarf usulile eksiltmeye konuhnuttur. 

11-Ketif bedeli 360231,67 lira, muvakkat teminat 18160 

liradır. • 
• 111 - Eksiltme 3/Vlll/937 tarihine raatlıyan Salı günü 

_ saat 15 de Kabalafta inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şu

• besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
• iV - Şartname, ketifname, proje veaair münakasa evra-

• kı 18,02 lira mukabilinde hergün İnhisarlar lnpat Şu besin-

• den ve Ankara Malatya Bqmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Müteahhitlerin Nafıa Vekaletinin 937 ıenesi müte-• ahhitlik vesikasını ve lia:kal 200000 liralık bir binayı taah-

• hüt etmit bulunduklarına ve bizzat Mimar veya mühendis 

• veya yukarıdaki teraiti haiz bir Mimar veya Mühendisle te· 
rik olduklarına dair noterce muaaddak vesaiki eksiltme gü-

• nünden en az 3 gün evveline kadar inhisarlar ln,aat Şube-

• sine ibraz etmeleri ve ekıiltmeye ittirak edebilecekleri!1e 

dair vesika almaları lazımdır. 

• VI - Mülıürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, prtname, 

• ketifname veaair lüzumlu evrak ile eksiltmeye ittirak veıi ::::; 
kası ve muvakkat teminat akçeıini ihtiva edecek olan ka· ::::; 

• palı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarı- ::::; 

• da adı geçen Alım Komisyonu Batkanhğına makbuz mu- il - ::::; 
kabilinde verilmit olmalıdır. ' 14158,, iİ 

.il•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııııııı•ıııı••ıııı•ıııııııı• 
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SAF 
SABUN 

ille~ 

BAŞKURT 
c;ataı Kaşık ve BıCjakla_~~Qtı' 
Avrupanm en yüksek markah ÇATAL ~ .. 

ve BIÇAKLARINDAN farksız ve hatt.i o~ 
faiktir, Alpakadan yapılan BAŞKURT maıP fi 
en yüksek sofralara süs verecek kadar zarif 

kullamşhdır. KARARMAZ, BOZULMAZ, :EG1!:" 
MEZ, KIRILMAZ, PARLAKLIGJ kaybt' 8" 

mez. Yerli Emek, yerli sermaye ve yerli işçi I~~ ... 
şlktaşta iskele yanındaki fabrikadadı r. Dün~~td 
en güzel ÇATAL KAŞIK ve BiÇ~ 

YAPD...IYOR. 
Balkanlarda dahi eşi olmıyan ~ 

Fabrikamıza Bütün mekteplileri grup halinde 
kikat yapmağa davet ediyoruz. 

BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKUR1:;.. 
Bu adı unutmayınız yabanCI markada Çatal kqlk ve bıçak ,·ertrl 

reddediniz ve ısrarla B A Ş K U R T Mamu'1tını arayınız. 

==================================~ 
kısa dalgası, Keman konsertO"' 
(Benda). 

"Eliyir de l'amour" operası. 20,35 
Prag: "Slovaık Prensesi" isimli rad 
yo opereti. 21,45 Peşte: Lohen
grin operasının Uçüncü perdesi. 
22.30: Livon: Opera piyesi nakli. 

RESiTALLER 
16,15 :· Roma kısa dalgası: Şar

kılar. 20,15 Prag: Neşeli şarkılar 
(Piyano ref akatile). 22.05: Prag 

DANS MUSiKiSi J>fP 
23,05: Peşte. 23,30: MUnih, 

zig. 
MUHTEUF ~ 

19.30 Roma kısa dalguı: JJ"ııft' 
ça, türkçe ve rumca kısmen ın 
kili program. 
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Sultan1' Haber 
Yazan : Ziya Şakir 

f EKONOMlf 

FINDIK VE CEViZ 

Bu Can 
lsfahandan 
Haberler 
Setirmis 

lCa . • 
l'aıtn pı ıle, asıl tekke binasının a-
~ki cesim avluyu otlar kap
tft ·Bir zamanlar; yüzlerce mu 

\re derv· · 
'a.ıı lfln alm terlerile sula-
tan' \re ce~et bahçelerini andı
bir h bu genı, avlu, timdi metrôk 

&rabe halini alınıştı. 
?frt .Abbu., ihtiyar ve sadık müritle 
re IOJ'duklan karmakanşıık sualle 
lreıı1:- kısa cevaplar verirken; tek 
dı. harem kapısına varmışlar-

·, htiyarlardan biri, kapıyı çal 
nuş: 

- Sanem Bacı ı s Ba ' ....., ... anem cı ... 
uıye b ~ 

»ın.ııi &ğırmıştı... Ve sonra, ka-
~ Yanbir Indaki pencereye gelen ih 
tı: kadına, Abbası tanıtmış-

-Bu • •-liYorırı can, qf ahan kalesinden ge 
f ber ~·: Şehzadelerimizden ha
llııa. 1~Y<>rınuş.. Tez, Bacı Sul

l>i a.ber Yer. 
~0murdanmıştı. 
~ dairesi, birdenbire karıf
'blt ıij, Abbaa içeri alınmıştı. Ağır 
" lııuıı mir lalnıa bürünmüş olan 
~ ifa Hasannı kızı, ve maktul 
~ Ydarnı zevcesi - Alemşah 
~ ~yUk bir heyecan ile Ab
~ ılamıştı. BüyUk bir sabır-

aıı~ ~~armı sağ mı?. diye, su-
-~tı. 

l '~ Aleıtı§ah IBinA, evlat
lt'dar f larnıdan aıyrılalı, henüz o 
de; heı-azıa..bir zaman olmadığı hal 
~e ın cla.kika öldürülmek tehlike 
!'ılık le~ bulunan evlatlarının ay 
il ~ına dayanamıyarak, bu kı 
~ Z&rfmda adeta ihtiyar-

Abbaa 
~ ~ OUUata.n kalesinde başh
laıı 0 k aban kalesinde hitam bu
teQ llo"~kunç macerayı naklettı"k
lett, -·; k&8Iınm söylediği söz. 

o birer birer anlatmıştı. 
~ ~. Alemşah Bi.nii ellerini 
~ kaPanuş.. Hıçkıra hıçkıra 

....., Ya başıanu,: 

~ ~- ~k, neyim? .. Bir hiç 
t\rJ&~ır,ey değilim ... Hatti, 
tt~ kadar hayatını kurtaramıya 
11ll, o can aciz içindeyim ... Sözleri
~ avar kardeşime nasıl din
~· ecefim? .. Dilerim biri Hüda
~ tekkenin tavanları başıma 
't C6 de, eYliUanmm f ellketleri 

bf l'Jbeden ölüp gideyim. 
~e IDnıldanllllftı. 

8 ~t kadmm, böyle hı~ 
~ ~ hıçkıra ağlamakta hak 
~ köOrta Asya huduUarmdan, S rfezine ,oradan da Kara-
~ lfo kadar devam eden İran, t
ile htUtnı l'aaan, Azerbaycan ülkeleri 
8'1ltaQ eden babası (Uzun Hasan 
te~ey~ 111 la.raıymdan çıkıp ta bu 
~ biz. geldiği .zaman; hayatmda 

'~ deiitikuk hisaetmemifti ... 
~ ldt. B l&raYinda, bir Şahın kı
~ Ura.ya geldikten sonra bir 
bu hb a;"ceaı oluYermişti. Fakat 
ftt)( e Şeyh &rasmda, hiç bir 
llh al llle\'cut dH;ldi Biri' . ..._qetde b -e· . , o genış 
dı. ~ Ukmeden bir hUıkUmdar 
~ :::· o genif tllkeleri dol
' 8altaııa nlarca i11Nnın kalple
~tı. t •tiren mi.nevi bir 

o bura 
~ Ya geldikten sonra, mil
~ halk ona (Bacı Sultan) 
ltu (~l'llıitti. Artık onun mev 
~ bir imparatoriçe) lik 
~ ÇokY\1~.. Halbuki 
~ ~ laman geçmeden, btl
~ 1~ (Uğurlu Mehmet), 
':...~~an etmtt.. Kendi bu 18-
~ele ~ gibi, beba111Dm 

llbebiyet vermiftL Ni-

hayet, yine büyük kardeşlertnden 
biri oan (.Sutan Yalrup) ta, zevci 
Şeyh Haydarı öldürerek; mily?nla~ 
ca halkın ki.be gibi tavaf ettikten 
şu binayı, bir baykUf yuvası hali
ne getirmişti. 

(Ertlebil tekkuinin tarihi) 
Erdebil tekkesi, bu muazzam bi

na yüz elli senelik bir tarihe ma
likti... Bu köhne binanın mermer 
direkleri ve yaldızlı tavanları altın 
da, milyonlarca cahil ve mutaas
sıp insanın kalplerine hükmeden 
gizli bir saltanatın, nice efsanevi 
menkıbeleri gizlenmişti. 

B u binayı tesis edenler, zayıf 
ruhlu ve iradesiz insan küt 

lelerini idare etmeyi bilenlerdi. Kes 
kin zeki.lan sayesinde, milyonlar
ca insanı, bu binanın kapısının eşi
ğine raptetmiglerdi ... Yaşanılan de
vir, buna çok müsaitti. İslamiyetin 
aslmdaJri &afiyet, birçok hürafeler
le altüst edllmişti. Orta Asyadan, 
Okyanus sahillerine kadar uza.yan 
koca İslam Wkesinin her köşesinde 
birçok mezhep ve tarikatler belir
mişti. Halbuki, bunlann hepsi de, 
gizli ôırer siyaset ocağından başka 
birşey değildi. 

Bilhassa (şla) lık denilen (ehli 
beyt taraftarlığı); şekilden şekle 
girerek; birçok siyasi ve mezhebi 
ihtiraslara birer llet hükmüne gir 
mişti. 

1.şte bu sıralarda (yani, 14 üncü 
asrın başlangıçlarında) idi ki; Er-• 

Sal 

kimse, onun izini bile keşfedeme
mişti. 

Zavallı baba, evladının firakiy
le tam yedi sene, inim inim inle
mişti. Aradan yedi sene geçtikten 
sonra, küçük Mehmet on dört ya
şına girmiş olduğu halde, çıkagel
mişti. 

Onun bu gelişi, babasını derin 
bir sevinç ve sürura garketmişti. 
Yedi senedenberi nerede yaşadığı 
öğrenilmek için sorgudan geçiril
mişti. Mehmet; sorulan suallere, kı 
saca cevap vermiş: 

- Bir gece uyurken beni uyan
dırdılar. Yatağımdan kaldırdılar. 
Sessiııce evden dışarı çıitardılar. 
Bir mağaraya götürdüler. Bana o
rada Kuranı Kerimi hıfzettirdiler. 

Demişti. 

Fakat; böyle, ~ece uyurken ya
tağından kaldınp götürenler .. Ve 
Kuranı hıfzettirenler, kimlerdi? .. 
Çocuk bu suale hiç bir cevap ver
memişti. Belki de, vermek isteme
mişti. 

O zaman, muhtelif rivayetler baş 
göstermişti ... Bazı kimıseler, onun 
cinler eline dilştUğilnU iddia etmiş
lerdi. Birçok hayalperest ve mute
kit adamlar da, ktlçük Mehmedln 
(Gaip erenleri) tarafından alınıp 

götUrUlerek, ona (ilmi - ledün) 
tahsil ettirildiğine kanaat getir
mişler .. Ve derhal bu çocuğa kud
si bir sıfat izafe eylemişlerdi. 

(Arkalı var) 

Günün 
Pir asası 
'Yapağı fiyatlan üzerinde. hfs

solunur derecede yükselme var. 
dır. Anadolu mallan kUosu 53 
klll'Ultan, Trakya mallan 65 ku
ruştan lstıekH olarak ar&oDU§br. 

Mevsim itibariyle peynir Is. 
tlhsalltl artmış bulunduğundan 
beyaz peynir ve kaşerler üzerin. 
de fiyatlar biraz düşmüştür. Şeh
rimize Trakyadan bol mal geL 
mektedir. Beyaz peynirler 25 -
27,liO ve kaşerler cinslerine göre 
41 - 50 kuruş anwnda satıL 
maktadır. ~ 

7.eytlnyağlan fiyattan biraz ~ 
dötmtiftür. Yeni mahsul yaklaş- ' 
tığından plyuaya en iyi yağlar ~ 

getlrllmlttlr. Dün ekstra ve az i 
asitli J"&ilar 82 - 64 kuruş ara.. 
smda möttıerl bulmuştur. 

~"~'" 

Trakyadan Kavun, 
Karpuz Nakliyatı 

Dokuzuncu işletme müfettişliği, 

Trakyadan kavun karpuz nakliyatı 
için tedbirler almıştır. Bu yıl her se
neden fazla vagon hazırlanmıştır. 

Diğer bütün maddelerin de istasyon
larda bekletilmemesi için tedbirler 
alınmaktadır. 

FUARA HAZIRLIK 
Ticaret odası sanayi müdürlüğü 

lstanıbulun muhtelif sanayi şubeleri
nin faaliyeti ve istihsalatı hakkında 

yirmi beş tabloluk kıymetli diyag
ramlar, istatistik cetvelleri hazırla

mıştır. BUhla.r lDıir fuannda teşhir 
edilecektir. 

Benzin ve Petrol 
Benzin ve gaz fiyatları hakkında 

verilmiş yeni bir karar yoktur. Tica
ret odasındaki komisyon İktısat Ve
kilinin Jstanbula avdetinden sonra 
toplanacaktır. Şirketlerin devlet dai 
relerile yapmış olduktan eski muka
velelerdeki fiyatlann yeni piyasaya 
göre tenzili de vekilin avdetine bıra
ıaıuu,ıır. 

debil civarında. herkesi hayretlere f N-~~-==~ 
garkeden bir hadise zuhura gelmif L o k M A . "':: ~~~11::~~ 

(Avzu - uvas ısmınde ır za , >::::::i-:::::~:-"'::: • .,.;"i;_w:,.:::::&~:::::!?!.ş. 
ti. • ~-=ı~· ,.~ .. ;.: .. --: 

....... ,.·.~-=········-=·:·:::::·.· ·············~·~· ··········~=· 
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Erdebil kasabasına dört saat kadar :~t:::::::::~::::~:~::::;.;:::~:=:~~=~:~::=:::'.=::::S;:: 

~es;:ı~r:k~~=~-;e~=~~: :: ö~G-:i!!J>.·T~L e R i ~~-wm; 
zat, sonu gelmiyen bir teessür i-

çinde idi. ÇUnktı; hayatında her- S ki d S k ı • • 
şeyden aziz bildifi pederi, (Firuz ICG Gf G ICG Çlftlleee 
Şahı Zerin Killlh), (Rengin) ka- ra .._ __ .._,_ra ,,_ .. r. On dört dakl-

d f t t · • Bir tatil gününde, baJı~nlzde --- e~ sabasın a ve a e DU§ti. Bu acı ha- •-.:ıı- .._ __ ,_. __ 
0 

ma·"" kaııa geçL 
d şezlong üzerinde, yahut odanızda ....... ---..ıar ~ .. 

diseye ayanaınıyan Avz, artık rlrler, susuzluk ta biter. Balb1*1 
d t perdeleri indirerek kanapenln tize-

Rengin e o uranuyarak, hicreti ih 80a..ı.. olunca su yalım midede on 
1 , .... ; rinde istirahat edlyonunuz. Susuz- e-

tiyar ey em&9w. ..._ dakika dn ..... , bar88kJarda da 
luk bastırdı. Soğuk yerine BJcak bir - ... ... 

(FirUZ Şahı Zerin Ktlli.h), kim- ~Y içiniz. Bir bardak Blcak mayi bir o kadar kaldıktan 80Dl'B kalla 

dir?.. bir bardak soğuk sodan on defa da.. geçer. Demek ki soluk suyun su-
Bu zat, bir Oğuz asilzadesi idi. ha ziyade serinlik verir. Neden! sudup geçirmesi &1cak suyun ge.. 

Tasavvufla iştigal ederdi. Şia mez Çünktl BJcak blrşey içince insana çlrmellinden iki ml&H ful& lriireJ'. 
hebine plikti. Fakat Şialığm birta Bundan batka. sıcak lçeneDb 
kım ihtiraslara alet olarak akıl ve hafif bir t.er verir. But.er de çıkar- vtteudtlnüsün hararetinden bir lmnlll 
hikmetin haricinde cereyanlara ka ken clldln hararetinden bir kısmı. mulıltlnbe g•r, sis .erlnlerıdnlL 
pdmasından şiddetle şiklyet eder- m, hem de epeycesini, birlikte gö. Soğuk l~rsenls siz nuıltff;lnbbı ba-
di. BUtiln zamanını ibadetle geçi- tttriir. Cildi ve btttün vlleudil serin- raretlnden bir parça aJınDld, daha 
rirdi. yegane gayesi; (İmam Ca- letlr... dyade ucakbk duyarsınız... 
fer Sadık) tarafında tesis edilmiş Yahut bir it gününde munoa bir Uçtbıdl bir ihtimal: Sıcakta r.or. 
olan Safi şia mezhebinin kökleş- yol ytlrildilnlb, güneş altında kal. la bir işten, yahut gtbıetlD pldetin· 
mesinden.. ve müfrit tialann da, dmız, yoruldunuz, t.er dökttbliis, den bllyök bir yorgunluk geldL BtL 
bu mutedil mezheple birleşmesin- tlddetll bir s11811Zluk butırdı. Terle töa vüeudtlnüzde bir 1aydhk doyL 
den ibaretti ... Bunun için bazı te- kaybettiğiniz suyun yerine bir ma- yonnmuz, çtlnktt ~ 
şebbüslere bile girişmişti. Fakat yl lçmlye lhtlyacmn var. Soğuk su tansiyon dÜflDtlştör. Buna artır. 
derin bir muhabbeUe sevdiği pede- mu içmek ikon, sıcak blrşey mi! mak acele li.mncl.... Sa lçel'8eDlz 
rinin vefatı üzerine, artık herşey. Soğuk su içer.eniz vakıa bUytlk bir taaslyon artaeak. Sıcak içki tansi-
den vazgeçerek tamamiyle inziva- keyif duyanmız. Ancak bu keyif yonu yedi daJılwh. artım', halbu. 
ya çekilmişti. pek u sttrer, pek kısa bir llUll&D ki soluk auymı tustyoau artırma-

B u zatı artık hayatta yegi. 
ne teselli eden bin,ey var

sa; o da hen Uz yedi yaşlarında bu
lunan oğlu Mehmetti ... Fakat Meh
met, gUniln birinde ortadan kay
boluvermi9tf. Avz; bu acı darbe al 
bnda, bllsbUttln ezilmişti. Sevgili 
oğlunu buldurmak için bUtUn ser
vetiııl feda etmifti. Fa.kat hiçbir 

BOIU'a tekrar içmek lst.enlniL Ddn. 111 için on bet ctaJdk• Jipmcbr. 
el bardak ta susuzluk lhtlyaemm SU8DZluk olsun, yorgunluk olsun 
bitirmez, bir daha lat.enlnlz. 19tlğl- hiçbir şey bunu derhal geçtremeL 
nlz 90 Jranmıa geçlnelye kadar su. Sıcak ta lçeenls, sofak ta lçeeDlz, 

suzlupına bltmes. Sayma kana ça. u çok, bir l&ID9ll geçmesi muıı::_ 
buk geçirmek lçiıl ne yapmalı!. limndır. Fakat ..U lçer88ÜZ 

Uy---'"-'- -- daha IDsa olur. Baknmı:: lçtlğlak mayi eıcak, ya- ~- - .:ıı_ .. _ 
-...a...1r ~......lrle 1119!geedınar .....nl S8 - 40 dereeede oluna mhlede _,&_ ~ 

ueak yedi, aeJds düh kalır. Soa.. pç temba edenin& 

!Fazla Mal Geldi, 
Piyasa lstekli 

Bu haftanın boraaaında fındık ve ceviz aabtlan çok iyi ıeçmlf
tir. Gireıunun iç fındıklarından 1600 kilo ardıye tealimi oı.. 

rak kiloıu 40 kunıttan verilmittir. Fatsadan tehrimİ2e 25000 kilo 
ve Gireıundan da 4608 kilo kabuklu ceviz gelmittir. Trabzondaa 
2924 kilo, Gireıundan 26898 kilo iç fındık borsaya gelmittir. 
Bu hafta yapılan iç fındık ihracatı 

Marsilyaya 2964, Hamburga 4977, 
Belgrada 1560 kilodur. lç fındık fi
yatları geçen haftaya nazaran biraz 
yükselmiş, 40-42 kuruştan 44.50 ku
ruşa çıkmıştır. İstanbulda 10000 kilo 
iç, 4000 kilo kabuklu ceviz stoku 
vardır. 

Buğdayların hepsi •ahlJı 
Dün şehrımize üç vagon buğday 

üç vagon arpa gelmiştir. Gelen mal
ların hepsi satılmıştır. Buğday fiyat 
larında bir tebeddül olmamıştır. Sert 
buğdaylar 5,10·5,15, yumuşaklar da 
çavdar nisbetlerine göre 5,17-6,15 
kuruşa kadar satılmıştır. Ekstra ve 
ekstra ekstra malların fiyatları ev
velki günün aynıdır. Dünkü satışlar 
daha ziyade fazla çavdarlı sıra mal· 
lan üzerine olmuştur. 

Yerli Mallar Sergisinin 
Pavyonları 

Hazırlanıyor 

Dokuzuncu yerli mallar sergisınin 
faaliyeti artmaktadır. Sanayi Birliği 
heyeti ve sergi komitesi Galatasaray 
da bir daireye yerleşmiştir. Dün ak
şama kadar sergiye girmek istiyen 
firmalann adedi yüzü bulmuştur. İk 
tısat Vekaletine bağlı fabrika ve mü
esseselerle inhisar fdareJerfne aft 
standlarm bir kısmı tamamlanmak 
üzeredir. 

Yeni Ticaret Anlatmalan 
Hükfunetiınizle Fransa, Macaris

tan ve Estonya arasında aktedilmiş 
olan yeni ticaret anlaşmaları alaka 
dar dairelere tebliğ edilmiş vetatbika 
tına başlanmıştır. Ticaret odası, bu 
memeleketlerle yapılacak ticaret iş
leri için ahdi formilllere göre menşe 
şehade! ı amelerini hazırlamıya baş
lamıştır. 

r 
BORSA 

15 Temmuz PERŞEMBE 
PARALAR 

Sterlin 624,-
Dolar 124,-
Fransız Fr. 93,-
Liret 110,
Belçika frangı 80,-
Drahmi 19,-
Jsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
.Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya21,-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 22,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
K.ron tıveç 30,-
Altm 1045,-
Banknot 256,-

Ç EKLER 

628,-
127,-
98,-

115,-
84,-
23,-

580,-
23,
tsis,-
84,-
23,-
31,-
23 .-
25,-
14,-
52,-
32,-

1046,-
257,-

Londra 626,50 627,-
New-York 0,7929 0,7910 
Paris 20,4275 20,42 
Mili.Do 15,0646 15,0525 
Brüksel 4,7086 4,7057 
Atina 87,23 87,1610 
Cenevre 3,4575 3,4550 
Sofya 63,8462 63,7958 
Amsterdam 1,4393 1,4380 
Prag 22.7342 22,7160 
Viyana 4,1995 4,1962 
Madrid 13,8866 13,8755 
Berlin 1,97 1,9685 
Varşova 4,1950 4,1914: 
Budapeşte 3,99 3,9875 
Bükreş 107,2625 107,1770 
Belgrad 34,4775 34,45 
Yokohama 2,7420 2,74 
Moskova 24,095 24,115 
Stokholm 3,0957 3,0937 \... __ .. ____ ____ J 

FRANGIN 
SUKUTU 
ŞAYİASI 

Dün Paria borsasından Unittlrlr 
275 frank olarak bildirilm4ıtir. B1l 
yüksek fiyata rağmen borsamızda 
ünitürk fiyatları düşmiye baş18.Dllf
tır. Diln birçok satış olmuş ve binler 
ce 'Onitürk toplanmıştır. Bu sukutun 
başlıca sebebi frangın yeniden dtlf8-
ceği hakkında çıkan şayialan duyan 
ların ellerindeki Unitürkleri piyasa
ya çıkarnıalarıdır. DUn saıbah 16,0G 
lirada açılan borsa akşam 15,90 lira 
da kapanmıştır. Anadolu tahvilleri 
40,25, mümessiller 38,50, hiaseler 
24,20, Sıvas Erzurum tahvilleri l'I, 
Ergani hisseleri 95, Merkez Bankam 
hisseleri 87, Aslan çimentosu 13,28 
liradır. Bir sterlin 127,98 frank gel
miştir. Merkez Bankası bir İngiliz U· 
rasına 627 kurut kıymet tespit et
miştir. 

Roosevelt iktisadi 

Konferans Yapmıyor . 
Wuhfngton, H (A.A.) -

velt, dünya ikbaadl konferanpna 
riyasetini deruhte edip etmiyeceğl 
hakkında sorulan suale cevaben;ı 
Avrupa devleUeri arasındaki ıhtiW• 
lann bu snlıs.da bir teşebbüae mani 
olduğunu beyan etmiştir. 

Paris Borsası 
Paris, 15 (TAN) - Paris bol'Alll

nm bugünkü kapa.nış fiyatlan tun.
lardır-

Londra, 128%; New-York 25,78~1 
Amsterdam 1420; Roma 125,65; U.. 
bon 116; Cenevre 58L 

Madenler: 
Kurşun 25,8,9; bakır 62-64; ~_1. 

267,17,6; altın 140,llh; gümU., 19,B, 
16; çinko 22,16,10%. ............ ~ 
ZAHİRE 

BORSASI 
15-7-937 

Apğı 

K. P. 
Buğday sert 5,10 

.. Kızıka 6,- -,-
Çavdar 4,10 •.17• 
fç fındık U,20 -,-
Arpa çuvallı 4,121,2 "18 
Tütik mal 120,- 127,20 
Yapak Ana.dol 53,- -,-
Yapak Trakya 65,- -.-
Peynir beyaz 25,- 27~ 

,, Ka.şar 41,-
Zeytin yağı ekstra 62,
Susam yağı 45,20 

Buğday 
Arpa 
Ya.pak 
Kqa.r 
Peynir 
Un 
Susam yağı 
Zeytin yağı 
Mısır 
Tiftik 

lç fmdık 

GELEN 

GIDEN 

DIŞ FlYATLAR 
Buğday Liverpul 

.. Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
Fındık L. Hamburg 

50,-
64,-•7.-

6,95 
5,85 
7,01 
~.ıo 
3,81 
8.2S 

9446 
94.46 
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Dun ranan Evler 1 
Türk-Sovyet Dost
luğu sarsllam.az 

Dün, Kurtuluşta 
6 Ev ·Tamamen, 2 
Ev Kısmen Yandı 

Dün ıabah saat 10 da Kurtulutta Simem köyünde bir yangın 
cıktı. 8 ev tamamen, iki ev de kısmen yandıktan IOnr& aöndürül
Clü. Atef, ıuauzluk yüzünden büyük iıtidadını gösterdi, itfaiyenin 
pyretile büyük bir tehlikenin önüne geçildi. Yangın hakkında al
lbiDDJz tafsilat tudur: 
Ateş, saat 10 a doğru Kurtuluşta 1 

J!'Akifehir mahallesinde Mektepba.şı (BAŞMAKALEDEN MABAAT) 
110kağmda belediye zabıtası memur
larmdan Hlşimin 37 numaralı evin
den çıkmıştır. İtfaiye yetiştiği zaman 
evi, tamamen alevler içinde bulmuş
tur. O sırada ate9 iki yandaki ahşap 
binalan da tutlJ.9turmuş, adamakıllı 
bttyllmek istidadını göstemıu,tir. İt
faiye arozözlerindeki su sarf edildik
ten sonra, terkos musluklarına ba,
vurulmuş, fakat, su olmadığı için bun 
!ardan istifade edilememiştir. Bu yüz 

den yangın, daha tehlikeli bir hal al
mıya başlamış, baştan bqa ahfap 
binalarla dolu olan mahalleyi tehdit 
eder bir vaziyet almıştır. Bunun üze
rine:- tatanbul itfaiyesinden bir yar
dmı grupu gönderilmit, bir yandan 

civardaki sarnıçlardan su tedariki 
ne başlanmıştır. 

T ehlilıenin önii alınıyor .. 
hca.k bu suretle, ateşin sirayeti

ni önlemek mUmkUn olabilmiştir. Fa 
kat, arada geçen .zaman içeriaiııde 

Blşimin 37 numaralı evinden b&fka, 
J&DIDdaki 39, 85, 31, 33 ve 41 numa

ralı evler tama.men yanmtttır. Turşu 
eu Murat sokağındaki iki evin de sa
çaklan yandıktan son.--a söndUrUlmU., 
tur. Yangın, tehditkar bir vaziyet 

a1dJğı ııralarda, ate,, 200 metre ka

ür ilerdeki bUyUk Akarca yokufuna 
4ta sıçramış, dıvarda Manolun otur
Cluiu evin aaçağmx tut119turmuftur. 
Fakat, derhal yetişilerek ıöndllrUl

mu,ttır. Vali ve Belediye Reia vekili 
B. Şükrü de bldiae yerine gelerek 
alman trtibatı gömen geçi.rmi,ıir. 

Y anamm çıktığı evle yanmdakiler 
41en hiçbir teY kurtarıla.m&Jlll9, diğer 
Jeriııden bazı e,ya çık&r1labllmiştir. 

Yangın, ilk anlarda bllytlk bir fe
Jlket halini almak istidadını gösterdi 
il için, civar halkı bUyilk bir korku 
pglrmlştir. Herkes, evinin eşyasını 

•Uratle çıkararak meydanlara yığmış 
w teIA.t içinde mükadder akibetini 

beklemiye koyulmu11tur. Bereket, teh 
like çok hafif atlatılmıştır. 

AteJ ocaktan "lrnııf 
tık tahkikata göre, yangınm çıktı 

lı ev, 1500 liraya sigortalıdır. Bunun 
)'&nmdaki nyaaa ait evin de 1000 li
raya sigortalı olduğu anlaşılmıştır. 

Atelin, ocaktan çıktığı söylenmekte
dir. Polis, tahk;&atı, bugün yangının 
haldld sebebini meydana çıkaracak

tır. 

Dün geceki yangın 

DUn ak,am da Tepeba.şmda bir yaıı 
p başlangıcı OlUl'Uftur. Konserva
tuvar binasının karŞISmdaki Toptaş 
apartımanınm altında bulunan mo
bilya fabrikasından yangın çıkmıf, 

genişlemeden söndürülmU.,tür. Yan
gının, yanar bir halde bırakılan tut
kal sobasından çıktığı anla.şılmı9tır. 
Tahkikata devam ediliyor. 

• Topkapı haricindeki çöp latuy0-
nunda yangın çıkmış, fakat, deqlıal 

llÖndUrUlınüştür. 

Sehirlilik 
' Terbiyemiz 

(Başı 1 incide) 
lstanbula döndüğüm zaman bir 

müddet caddelerin bir tarafından 
öbür taratma geçemez oldum. Hep 
çivili yer aradım. Otomobil, piyade 
karmakarıflk yol alınan, her saniye 
klikaonlar işliyen, heyecanlar geçi
rilen, toförle piyade arasında küfür
ler teati edilen kalabalık caddeler 
yüzünden ıztırap duydum. Sonra gö
ziiın eski manzaraya alı9tı, gitti. 

Vali ve Belediye Reis Vekilinin 
caddelerde asfalt geçit yerleri yap
tırmak teşebbüsünde olduğunu gaze· 
telerde okuduğum zaman Belgradı 
hatırladım. Kendi kendime sordum: 
Acaba bu geçit yerleri yapılınca hal· 
kımız kolayca makineleşmiş bir hale 
gelecek mi, geçit yerleri haricinde 
yaya kaldırımın dışına çıkmamıya 

alışacak mı? 
Bedbinlik duymıya hiç sebep gör

medim. Memleketimizde hangi isti
kamette olursa olsun devamlı, se
batlı bir himmet gösterilil"8e bunun 
derhal mahsul vermemesine ihtimal 
yoktur. 

V ali ve Belediye Reis V eıkili 
Bay Şükrü bu hakikati çok 

iyi kavramı,ıır. latanbulu daha te
miz, daha sıhhatfi, daha intizamlı bir 
,ahir haline koymak hususunda ilk 
duyduğu ihtiyaç, milyonlarca tahsi· 
sat istemek değildir. Şehirliyi, inti
zam, temizlik, sağlık bakımından U· 

yandırmak; müşterek bir şehirli ha· 
yatı geç~ıniye ait iptidai vazifeleri 
hatrılatmaktır. 

Bir, iki günlük ikazlarm, münaka
talarm bile uyandırdığı intibah; meın 
nuniyetle karşılanmıya değer. Dün 
Beyoğlu caddesinin bir ara sokağın
da ,u manzarayı gördüm: Bir e§eğe 
yWdenmU, küfeler içinde küçük kar
puzlar satan bir satıcı, bir müşterisi 
için bir karpuz soydu. Sonra kabu
ğunu atacak yer aradı. Sokağın ke
narını gözüne kestirdi. Bu sırada bir 
kundura biyacısı müdahale etti. 

- Hemşeri, dedi. Yasaktır. Soka
ğa kabuk, çöp atılmaz. 

- Peki, ben bu kabuğu nereye a
tayım 

- O senin bileceğin bir şey, küfe. 
nin bir\arafına at, ne yaparsan yap. 
Benim bildiğim bir şey varsa çöp 
sokağa atılmaz. Atılırsa karasinek 
türer. Haatalık mikropları hepimize 
yayılır. Birçoklarınız kırılır, gideriz. 

Karpw:cu beJıld f Uurlu boyacmm 
görlifUne iştirak etmedi. Fa· 
kat yuak kellmeei üzerine mUnaka
,ayı da doğru bulmadı. Kabukları 
kUf elerlnden birinin bir köşesine yer
leştirdi. Sessizce yoluna devam etti. 

Kundura boyacısından bir mUl!kat 
dileğinde bulunmayı çok istedim. 
Şark vilayetlerinden geldiği halde İs
tanbul 9ehirliliği vazifelerini pek ,u. 
urlu bir surette kavrıyan aklı başın
da bir vatandaşın karşısında bulunu
yordum. Fakat işim çok acele idi. 

(Başı 1 incide) 
Bu d0tıtluk ancak harici siyaset 

İ programlan beynelmilel münasebet-

i
: !erde, huzur, istikrar, itimat, hürmet, 
emniyet ve devamlı barış zihniyet

~ lerile kabili telif olmıyan bazı dev
. Jetler tarafından suikaste hedef ola
, bilir. Bu devletler bu kabil suikastlcr 
irtikap etmişler ve, TUrk siyasetinin 
en salahiyettar zimamdarları kendi -
lerine bütün bu suikastlerin peşinen 
tambir idasa mahkum olduğunu anlat 
mış olmalarına rağmen, irtikap et

' mekte de berdevamdırlar. 
Bize gelince, Sovyet hüktimeti na-

mına, kendilerine ihtar edebilirim ki, 
bu devletlerin A vrupada teşekkül e
den sulhçu hükumetlere ve barışın 
diğer direklerine karşı olan baltala -
ma hareketleri sarsılmaz Türk - Sov 
yet dostluğunu berhava etmeğe ka
dir değildir. 

Dostluğun en mühim 
huıuıiyetleri 

TUrkiyenin ,dünya barışını kollek
tif emniyet ve taksim kabul etmez 
barış esası üzerine tahkim için Sov
yet hükUmeti tarafından yapılan bü
tUn icraata iştirak etmiş olduğunu 
kaydetmekle bahtiyarım. Sovyet -
Türk dostluğunun şu hususiyeti var
dır: Hel' iki tarafa, diğer devletler
le ferdi menfaatlerine uygun olarak 
münasebetler tesisinde tam istiklal 
vermetkedir. Bununla beraber, bu 
dostluğu dünya banşmm muhafazası 
hakkındaki karşılıklı aktif arzu tar
sin etmekte olduğu için, iki tarafın 
mütearrız veya tahripkar kuvvetlere 
müzaheret veya bunları takviye ede
cek ve yahut ta barış potansiyelinin 
bir tek unsuruna dahi zarar verebi-

lecek hiçbir harekette bulunmıyacak
lan kendiliğinden sabittir. lki taraf, 
dostlarının düşmanlarının, barış düş

manlarının kendilerinin hakiki dostu 
olamıyacakları prensipine daiına u -
yacaktır. Esasen, iki taraftan biri
nin şu veya bu hareketi bu prensiple 
taarruz ettiği takdirde, diğer taraf 
bunu, dostlukları bundan müteessir 
plmakBJZin, kendisine dostane bir su
rette haber verecektir.,, 

B. Litvinof, iki devlet arasındaki 
lktısadt münasebetlerin inkişafına 

da işaret etmi§, kadehini TUrk mil
letin "n refahı, Türk Cümhuriyetinin 
büyük müessis ve Şefi Aatilrk'Un sıh
hati, Başvekil lnönUnUn sıhhati için 
kaldırmıştır. 

Hariciye Vekilimizin nutku 
Sovyet Hariciye komiserinden 

sonra Hariciye Vekilimiz doktor Rüş
tü Aras cevabi bir nutuk söylemiş, 
gösterilen hüsnilkabule teşekkürleri
ni bildirerek demiştir ki: 
"- Pek doğru olarak işaret ettiği

niz gii>i bizler buraya sırf Kemalist 
Türkiyenin Sovyet Rusyaya karşı 
beslediği alA.kanm ve derin dostlu
ğun tesiri altında geldik. Bu suretle 
büyük memleketinizin bize karşı da
ima göstermiş olduğu samimi mu
habbet hislerine mukabele ettiğimiz 
zannında bulunuyoruz. Filhakika 
Türk - Sovyet dostluğu iki memle
ketin siyasetinde daimi bir amil ola
rak kalacaktır. Milletlerimizin kendi 
mevcudiyetlerini, kendi serbest inki
şaflarını müdafaa için yapmak mec
buriyetinde kaldıkları kahramanca 
mücadeleler esnasında doğmuş olan 
bu kuvvetli ve sarsılmaz dostluk, 16 
senedenberi, her sene biraz daha kuv 

Yoluma devam ettim. • vetlenerek iKi memleketin halk vic
danlarında ve parti zihniyetinde de
rin kökler salmıştır. •• stanbul halkının şehirlilik me-

selesindeki ala.kasızlığı, inti
zamsızlığı cidden korkunç bir derece
dedir. Fakat bunun mesuliyeti şehri 
idare edenlere, gazetecilere, aklı eren 
her vatandaşa aittir. Ne zaman şuur
lu bir surette halkı terbiyeye çalışıl
mıştır ki, şehirlilik terbiyesindeki 
noksanlardan dolayı halkı meeul tut 
mayı caiz görelim ? 

Bazen bir belediye reisi, belediye 
kanunlarını tatbik etmeyi hatırlı

yor. ''Tükürenlerden ceza alınsın., 
diye bir ebir veriyor. Halk bunu ka
ba bir şaka diye telakki ediyor. E
mir de eski usul yasaklar iibi iki gün
de unutulup gidiyor. Çünkü idarede 
takip hissi yoktur. İşe halkın terbi
ye ve ikazile değil, kuru ceza tehdi
di ile başlanmıştır. 

lstanbulun bugünkü intizamsızlık 
manzarası, insanı cidden müteessir 
edecek bir haldedir. Bir sokağın hepi
mize ait olduğu, burasını pislemenin, 
buraya tükürmenin kendi evimizi pis
lemek, kendi odamızın ortasına tü
kürmekle bir olduğu gibi düşünceler 
halkın 9uurunda yer tutmamıştır. 
Bir şehir halkının müşterek bağlarla 
biribirine bağlı olduğunu, şehrin en 
uzak yerindeki pisliğin uyandırabile
ceği salgından hepimizin zarar göre
ceğini kavrıyanlar azdır. 

S onra bu şehrin halkı, biribiri
nin hakkına, kendi sırasına 

riayet etmeyi de henüz öğrenmemiş· 
tir. Bir bilet gişesinin önUnde tesa· 
dUf edebileceğiniz manzarayı dünya
nın hiçbir medeni şehrinde tas:vvur 
etmiye bile imkan yoktur. Bilet ."lc
murunun çabuk iş görmesini, karg. -

şahğın önüne geçilmesini temin için 
halk, sıraya dizilmiye biraz alışır gi
bi oluyor. Fakat izansız, terbiyesiz 
bir adam, bu sıraya aldırmıyarak ç1-
kılacak yerden gişeye yaklaşıyor, bi
let istiyor. Dünyanın hiçbir yerinde 
böyle adama bilet memuru bilet ver
mez. Sırasını beklemiye razı olmı

yan adam, halkın nefretli bakışları, 
sert ihtarları karışısında ezilip gider. 
Herkesin zamanı kendisi için kıymet 
lidir. Herkes sırasına razı olmıya mec 
burdur. Vatandaşlar ara.smda sıra 

bakımından hiçbir istisna olamaz. 
BUtUn bu intizamsızlıklar alakasız 

lığın neticelidir. Yeni vali vekili, hal
ka 9ehircillk terblyeei vermek bu.u
sundaki çok gibel hedefinde ısrar e
derse, gazeteler borçlu oldukları ali
kayı şuurlu bir surette gösterirlerse, 
halk nezaketle birlbirini ikaz ederse 
bu 9ehrin hayatında. havasında az 
bir zaman içinde milyonlarca para 
sarf ederek yapılamıyacak kadar de
rin ve müspet bir değişiklik başgös
t~rebilir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Bütün dünya için güzel 
bir örnek 

Bu dostluğu nukunuzda bir misal 
olarak zikretmekte haklısınız. Nite
kim ben de ona "hususi münasebet
ler., kaydiyle işaret etmiştim. Eski 
sultanlık ve çarlık rejiınlerimizi kar
şı karşıya koyan manasız mücadele 
unsurlarından sonra, iki milletin, mu
kadderatlarını ellerine alır almaz kar 
deşçe münasebata girişmiş olmaları 
ve gerek kendi menfaatleri ve gerek 
beynelmilel menfaatleri ve barış pren 
sipleri nefine aralarında halisane ve 
ebedi bir dostluk tesis etmiş olması 
bütün dünya için bir örnektir. 
Müşkül gUnlerde ibzalini itiyat e

dindiğimiz ve hatırası milletlerimizin 
J<albinde mahkuk olduğuna kani bu
lunduğum karşılıklı sempatiye hak
lı olarak işaret ettiniz. Bu hususta, 
bu sene Kamutayın açılışında söyle
nen ve Büyük Şefim Atatilrk'ten sa
dır olduğu için büyilk bir kıymet ik
tisap eyliyen sözleri hatırlatmak be
nim için zevkli bir itşir. Dostluk mU
nasebetlerimiz hakkında Başvekilim 
tarafından yapılan son beyanatın e
hemmiyet ve vuzuhunu tebarliz et • 
tirmeğe Uizum var mıdır? Keza Sov
yetler Birliğinin, eseri Kayseri ve Na
zillideki muazzam abidelerde yaşıyan 
sanayileşmemize, Şefiniz Stalin'in 
bizzat kendi teşebbüsü Uzerine vuku
bulan ~tirakini kaydetmek keza be
nim için zevkli bir iştir. Esasen hep
si alenen neşredilmiş olan karşılıklı 
taahhutlerimiz ne askeri bir anlaşma 
yı ve ne de hususi kombinezonları ih
tiva etmektedir. Bununla beraqer bi
rimiz diğerinin mukadderatına ya -
hancı kalmadık. Ve kalamayız. Bunun 
için dostluğumuzu "hususi mUnase
bat., kelimeleriyle tavsif etmekte hak 
h değil miyim? 

Siya•etlerimizin en 
mümeyyiz va•lı 

DUnya barışını tahkim etmek hu
susundaki hararetli arzunun siya
setlerimizin mümeyyiz vasfım teşkil 
ettiği çok doğrudur. Neticelerini ha
la beklemekte olmakla beraber, evve
la ihzari kom~ayonda, sonra da si
lahsızlanma konferansında bu suretle 
çalıttık. Bizzat bulunduğumuz Lau
sanne'da ve Montreux'de iki memle· 
ketin mes'ut teşriki mesaisi hatırası· 
m burada tazalemek benim için çok 
zevklidir. 

Briand-Kelloğ paktını ve bu vesile 
ile de isminizi taşıyan protokolu ay
nı zamanda in:ıza ettik, mütearrizin 
tarifi için birlikte çalıştık ve mütear 
rız mefhumu etrafında cereyan eden 
bitmez tü«enmez münakaşalar ara
sında bulunduğunuz mesut ve ince 

Yeni ithalat 
Reiimi Piyasada 
iyi Karşdandı 

Yeni ithafi.t kararnamesinin p:yasadaki akiı1eri etrafında dibi 
de alakadarlarla görüttük. Tüccarların, komiıyonculann bu bu
ıuıtaki mütalealarını topladık: Bunları a9ağıda okuyacaksınız: 

-ı Ticaret Odaaı Umumi Katibi 

C 1 " 1 8 B. Cevat Nizami'nin •Özleri: e a ayar "-Yeni rejim harici ticaretiıniJiJI 
(Bqı 1 incide) yüzde doksanı için ıkontenjan listele-

Kooperatifler, memleketimizde na- rini ortadan kaldırmak itibarile ıneJll 
zari bir münakaşa mevzuu olmaktan leketimizde büyilk bir iktısadi hat\'&° 
artık çıkmıştır. TUrkiyede koopera- nin daha atılmasını temin edecektir• 
Ufçilik şimdiye kadar amatörce yapıl ı:ucc~rın .e~ çok muhtaç olduğu ,et 
mış bir şeydi. Fakat, bugün ehemmi sıparışlerını ve hesaplarını yaparkeD 
yetli bir mesele halini almıştır. Bili- ı lnınlan her gün değişmiyen unsur "8 
yorsunuz ki, kQPperatif, haddi zatın esaslara istinat ettirebilmektir. ~ 
da faydalı bir teşekküldür. Ortakla • buki k~ntenjan her ~e~e~ette zarıl 
nnın menfaatlerini korur. İçtimai ret halınde kabul edilınışti. Bu ~ 
terbiye bakımmdan ehemmiyeti bU- tem ticareti güçleştiren en bil~ 
yilktUr. Ayrıca hüktimet cephesin (meçhul) !erden biri idi. Lakin ti~ 
den de harici ticaretimizin teşkilat- ret erb8:bı daima (M~fım) lara .. ~ 
landınlması gibi mUhim, bir iş mev- ınat etmıye çalışmak ıster. !3ugtı.D 
zuubahistir. Buna ne kadar ehemmi kararname ile kabul edilen yeni rr 
yet verdiğimizde·bu mevzua katılır- jim sayesinde ithalatımız • gü~ 
sa, kooperatiflerin ehemmiyeti ken- tarif eııi gibi değişmesi kolay olmIY'° 
diliğinden anlaşılır. HükUmet koo bir mevzu etrafınd.a • azami istikr&t 
peratifçiliği umde olarak ele almış- temin eden malumlara dayanacak• 

tır. İşte bu suretle ticaret sahaıııd tır.,, 
Vekil, bundan sonra satışların ge: hem genişliyecek, hem de tüccarıll 

çen seneye nazaran ümit kıncı olma- teşebbüs ve cesareti artacaktır. :Me!ll 
dığını, üzüm için beynelmilel piyasa- leket hemen her cins mala sahip ota. 
lara uymak zarureti olduğunu, lngil caktır. Yeni rejimin ihtikara yol "" 
tereye mal satmanın hepimizin gaye rebilecek hiçbir noktasını göremiYO" 
si olduğunu, Karabük fabrikamız i- rum. Bilikis hayat ucuzluğunun bsf 
çin, binlerce ton demir getirecek va- !angıcı için hayırlı bir iş oldu~ 
purlann yaş meyva alarak dönecek- kaniim. 
lerini; Büyük Şefin candan koopera Çiçek ve fidan bahçıvanları r 

1 

tif taraftan olduğunu, dünyanın faz B. Sadık diyor ki: 
la istihsali karışısmda mallarımızın ,.,,, 
kalitesini yilkseltmiye mecbur oldu- "- Yeni ithalat rejimi bahçeciu-

işleri için çok iyi neticeler verec~· 
ğumuzu tebarüz ettirmiş ve birçok tir. Kontenjan usulü memleketimizı* 
kereler alkışlarla kesilen nutkunu bi-
tirmiştir. fidancılığı, çiçekçiliği, meyva ve seb-

zeciliği inkişaf ettirmiştir. Bu inıd

tarzı hallin hayranı olduğumu bir 
kerre daha tekrar etmekle tamamen 
hususi bir mahzuziyet hissediyorum. 
Üç senedenberi milşterek barış idea· 
li için Millc.tler Cemiyetinde samimi
yetle teşriki mesai ediyoruz. 

T ak•im kabul etmez barıı 
Türk - Sovyet dostluğu yalnız iki 

memleket mUnasebatında değil, aynı 
zamanda hususi bir tarzda olarak 
Karadeniz mıntakasmda ve umumi 
tarzda da memleketlerimizin bulundu 
ğu bütün mmtakalarda müstekar ve 
kıymetli bir unsurdur. Bu dostluk bu 
suretle taksim kabul etmez barış sis 
teminde ve kollektif emniyet siste
minde mühiın bir amil haline gel

. miştir. 
Dostluğumuzun bu şUmulUnU ban• 

dostlarınm takdirden hali kalmıya-

şaf yüzünden iklim ve toprağı çol 
müsait olan Tü.ritiyede bahçe, ağaGt 
ve çiçek merakı da artmıştır. Evvel' 
ce damızlık olarak müsaade ile gr 
tirilen cinsler çok artırılmıştır. aıı1ııt::M• 
gUn Avrupadan gelecek herhangi 
meyva ağacına sebze :ve fidanlara rf' 
kabet edebiliriz. Ancak tohum ve yr 
tiştirilmesi uzun zamana muhtaç O" 

lan fidanların ithali bize fay dalı oll" 
caktır. Hem hususi müsaade alabilell 
lerin getirttikleri ve pahalıya sa~ 
lan mallardan kurtulacağız hem 61 
çeşitlerimiz artacaktır. Yalnız k~ 
miş veya kopanlmı!f denilen (:FlcJ 
Kupe) taze çiçeklerin gümrüğü artı
rılmalıdır. Çünkü mevcut tarife1' 
göre, taze çiçeğin gümrüğü azdır ~ 
loda on kuruştur. Bilakis çiçek "1' 
vanlarmm gUmrUğUnU indirmeUdit• 
Bu da kiloda 225 kuruştur ki, bd 
gümrük resmi fi.hiştir. Memleked

caklarına kaniim. Milletlerimizin re. mizde çiçek sovanı yetiştirilemi~~ 
fahmı arzu ediyoruz. Bu bizim hak. Güç ve zamana mUhtaç bir iştir. JP"'ı 
kımız hatta vazifemizdir. Fakat bu buki sovanın bedeli ile nakliy · 
refahı ancak mesut milletler çerçeve- bir buçuk misli gümrük resmine 
si içinde tasavvur ve miltalea edebili. bidir. Bu vaziyet çiçekçilik sana · 
riz. Bizim için barı3, herkes için ba- ilerlemesine güçlük vermekte ve 
rış . .ı. .ıçbir mütearrız bizden yardım ve çeklerin pahalıya satılmasını İJ1 
ya teşvik beklememelidir. Siyasetteki etmektedir. Sovanlı çiçeklerden ili 
zihniyetimiz işte budur. Ziyaretimizin racat için talipler vardır. Ne ç~.Ait 
siyasi ve ekonomik sanatlardaki mU. ihracat yapacak kadar çiçek ye~· 
nasebetlerimize yeni bir hamle vere. recek aovammız yoktur. HeeaP 
ceğini ve kültürel sahada da devamlı tik: Ten bir sünbül sovanı için dl 

beş 1·uruı:ı kadar resı·m verilı"rse ·'C' temasa imkan bah§edeceğini zannedi- 111. ".# ıı;- fi 
yoruz. Bu ziyaret, daima barışa hL ği kaça satılabilir? Bundan do~ 

katmerli sünbUllere güzelim zaıD 
dim olacak olan ve hiçbir §eyin değiş ve sevsenlerden mahrumuz.ı, 
tiremiyeceği dostluğumuzun sağlam-

lığını dünyaya gösterecektir.,, 
BiR MUKAVELE iMZALANDI 
Moskova, 15 (A.A.) - TUrkiye 

Cümhuriyeti ile Sovyetler birligi ara 
sında hudut hadise ve ihtilaflarının 
tetkik ve bal şekline dair bugUn ha· 
riciye komiserliğinde bir mukavele 
imzalanmıştır. 

Bu mukaveleyi Türkiye namına, 
Türkiye bUyUk elçisi Zekai Apaydın 
ve Sovyetler Birliği namına da, hari
ciye komiser muavini Etomonyakof 
imzalamışlardır. 

Sanat Mektepleri 

Mezunları Cemiyetlncl' 
Istanbul Sanat okulundan bU ~ 

mezun olan genç sanatkA.rlarıD ~ 
terine cemiyetimiz tarafından ~ 
muzun 17 inci cumartesi günU ~..,. 
17 de ayni mektepte bir çay si~, 
verilecektir. TUrkiyede mevcut ~ 
tiln kız ve erkek sanat okull•rl°...t
mezun olanlarla sanayi muaJ.liJIP"" ,, 
nin de teşrifleri rica olunur. -lktıaat Vekileti lç Ticaret Umum Müdürlüiünden ı ,.,-

Esas mukavelenameei mahalli kanunlara göre tanzim edilerek ıı ~ 
tescil edilen ve 30 lkincite§rin 1330 tarihli kanun hükümleri.ne gore <ti 
cili istenilen ve merkezi Frankfurt şehrinde bulunan Alman tabiiye::.lf 
12.900.000 mark sermayeli (Fllip Holzman Aksiyen Gezelşaft - f~ 
Holzmaıın Aktien - gezellschaft) şirketinin vekA.lete verilen evrakı ~ 
edilerek muvafık görülmüştür. Bu evrak arasındaki vekaletnameye ~ 
Şirketin TUrkiye Umumi Vekilliğine şirket namına yapacağı işlerdell ~ 
ğacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve Uçüncil ~ 
sıfatlarile ha.zır bulunmıya aalA.hiyettar olmak üzere 1stanbulda Gal•~ 
Bahtiyar han, 50, 54 ve 55 numarada mukim Julius Emil lmhoffU ~ 
tayin etmiştir. Keyfiyet tetkik edllere k kanun! hükUmlere uygun gö 
olmakla ilin olunur. 
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~SLDin Kenan 
ızı •oğ k . b 

ve d" u algınhğından, nezleden, gr1pten, aş 
ış ~örıtarından koruyacak en iyi ilac budur 

~ lsmine dikkat buyurulmas 

DAHA ÇOK 
DAYANIR HER-YERDE 

SATILIR 

·~ '~ 

~~nıer Bank Umumi 
ı_~dürlüğünden: 

~11ha11ını:nkarn_ızın Kayseri Bez Fabrikası sahası dahilinde yaptıracağı 
~ ota11 ~Ukeşıf bedeli 76251,37 "Yetmiş altı bin iki yüz elli bir ftı 37,, 

ııuıe ek .1 teferrik işler inşaatı kısmen götürU ve kısmen vahidi fiat 
2 111 trne k 

•i - ıru Ye onu)muştur. 
tıdeıı alı nakasa evrakı 4 lira mukabilinde Sümer Bank tnşaat servia - h nabilir. su ~k . 
~t!t a~ıltrne 28 Temmuz Çarşamba günü saat 15,30 da Ankarada 

5 ...._ lıt.ııvk Umumi Müdürlüğünde yapılacaktır. 
lıı ........ Ia~~ka~ ~eminat 5062,57 "Beş bin altmış iki % 57,, liradır. 
~~~t ~tvis· Ulihşle gününden en az bir hafta evvel Sümer Bank 
i{j 

1 
tsbat v 

1~e gelerek bu kabil bir inşaatı yapabilecek fenni ehliyetle
~e ~ lira1ı: ıca~ eden vesikalarla milli bankaların birinden alınmış 

6 ırer Vesik lllaiı itibar mektubunu ibraz ile eksiltmeye girebilmek üze
li,...._ 'l'ekl'f a almaları şarttır. 
~ ~: a kadı rn~tuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 

i1Si ııud~: -~~kbıız mukabilinde Ankara Sümer Bank Muhaberat 
ttle - l3u i lugune teslim edilmiş olmalıdır. 

{ nşaatı Banka dilediği müteahhide vermek hakkını muhafaza 

"eliı": 5 ine· 
·~ lll.Utı llladdede zikredilen vesika meyanına Nafıa Vekaletince 

eahhiUik vesikasının da konulması şarttır. "2006,, "4120
11 

" 

~~---------------
ll ın us~ mM~.rd··Bı~~~ d 
d1_ ını u ur ugun en: 

(:li •• ~ankam 9 • 

f.!\IJı: ~lı Sek· '~n Ronya Ereğlisinde yaptıracağı muhammen keşif be-
" tı ı ız bın u 2 20 l' l ~ıı !}} nşaatı Y z otuz ikl lira yirmi kuruş,, 5813 . ıra o an usta 

2 lılJtur toptan götürü olarak ve kapalı zarf usulile eksiltmeye ko-
\ıiıı,tı~ ıtÜnak 
~ en alın b~a evrakı ''3" lira mukabilinde Sümer Bank lnşaat ser-
~'~ aıhr 

ı:r il lliltrne · .. 
~ atık lJ ~6 Temmuz Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Su-
"......._).{ rnurnı M"'d"' l·· - · "......._ Uvaitk u ur uğünde yapılacaktır. '"t lstekliı ~t .teminat 4157 "Dört bin yüz elli yedi .. liradır. . 

b t "e~ın erıaı ıhale gününden en az bir hafta evvel Sümer Bank ın. 
t- Ve · e gele k • u ti · · · il.Irk ıcabed re bu kabil inşaatı yapabilecek f ennı eh ye erını ıs-
"" nıau itiben Vesikalarla milli bankaların birinden alınmış 30000.' li-

"' ar rnekt b b"l k .. ere birer 6 ~nıaıar:ı u unu ibraz ile eksiltmeye gire ı me uz 
11 o l' kur şarttır. 
~ "ısıa kadar tnektuplannı havi zarflar kapalı olarak ihale gUnU saat 
e 7 ......._ lttudurıutn~kbuz mukabilinde Ankara'da SUmer Bank Muhaberat 
llı:r. llu ı.n af ne teslim edilmiş olmalıdır. 
~ tı banka diledigı- · müteahhide vermek hakkını muhafaza <!(! ........ 

"~lil-, 
ddede zikredilen vesikalar meyanına Nafıa Vckaletin
h tlik vesikasının da konulması şarttır. (1966) (4031) 

TAN 

KANZUK '1-------------~--1 i stanbu 1 Vakıflar Direktörlüğü ilinla rı _ 

Saç Boyaları 

JUVANTiN 
KUMRAL - SİYAH 

Ter ve yıkanmakla kat'iy. 

yen çıkmaz, tabii renk \'eren ta. 

nınmış yegane sıhhi saç 

bo~·alandır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEl'OGLU - ISTANBUL 

lst. 2 ci icra memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka -
rar verilen iki adet Royal marka ya

zı makinesi 1 nci açık arttırma ile 

Tünel civarında Narmanlı hanında 

27-7-937 salı saat 12-13,30 a ıca 

dar satılacaktır."% 75 şini bulmadığı 
takdirde satış 10-8-937 salı saat 
12 den 13,30 ikinci açık artırma ile 
ayni mahalde satışa devam edilecek
tir. Isteklilerin mahallinde hazır bu
lunmaları ilan olunur. (33981) 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk ha
kimliğinden: Taksimde Abdülhak 
Hamit caddesinde 30 sayılı Vasil a
partımanının 2 ci katında oturan 
Mahcur Fatma Halet ve oğlu Alinin 
vasisi Ali Kenan mahkemeye müra
caatla hitam bulan vesayet müdde
tinin tecdidini talep etmekle yapılan 
muhakemesi neticesinde: Mezkur ad
reste ikamet eden .mahcur Fatma 
Halet ile oğlu Aliye sabık vasileri 
Pangaltıda Tepealtı Seymen sokak 74 
sayıda mukim ve telefon idaresi baş
mütercimi Ali Kenan Sarıdoğanın 
12-7-937 tarihinde vasi tayin edil
diği ilan olunur. 

IHTIRA ILA.NI 

"Elektrik makinaları ve cihazları 
için kontak parmaklarında ıslahat., 

hakkında alınmış olan 17 Ağustos 
1931 günlü ve 1251 sayılı ihtira be

ratı bu defa mevkii fiile konmak ü
zere ahara devrüfcrağ veya icar e
dileceğinden talip olanların Galata· 
da, lktısat hanında, Robert Ferri'ye 
müracaatları ilan olunur. 

Istanbul birinci ticaret mahkemP
sinden: Vartanyan Kirkor avukatı 

Asını Sorgon tarafından Galatada 
Şişhane karakolunda Sadcttinin kah 
vehanesinde Recep oğlu Şemsettin 
aleyhine bir kıta senede müstenit 
450 liranın tahsili hakkında açılan 
937/ 196 No. lu davaya ait arzuhal 
sureti müddeaaleyhin şimdiki ikamet 
gahı belli olmadığından tebliğ edile
memiştir. Mahkeme reisi bu tebliğin 
hukuk usul muhakemeleri kanunu -
nun 141, 142 ve 144 eti maddeleri ile 
muaddel 181 ci madesine göre ilan 
yolile yapılmasına karar vermiş ve 
183 cü maddeye göre de cevap müd
detini yirmi gün olarak tayin ve mah 
mekemenin 29-9-937 çarşamba gü
nü saat 14 te yapılmasını tensip ey
lemiştir. Tebliği lazım gelen arzuhal 
sureti ve davetiye mahkeme divan
hanesine asılmıştır. Müddeaaleyhin 

Semtimeşhur, ve mahallesi 

Bahç~apıda 4-<:ü Vakıf Hanın 
1 

Çarşı'da. 

Ç{lrşı'da. 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 
Şehremini. Uzunyusuf 

Cadde veya sokağı Nr. sı Cinsi 

Zemin katında 10 Dükkan. 
Kavukçular'da. 15-17 Dükkan 
Terlikçiler'de. 11 Dükkan 
938-senesi Mayıs nihayetine kadar. 

Muhammen aylığı 

Lira K. 
32 00 
1 50 
1 50 

Yeniçeşme. 36 Bostandaki incir ağaçla-
rının 937-senesi mahsulU. 25 00 

Yukarıda yazılı mahaller \iraya verilmek Ur.ere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 26-Temmuz.937 
Pazartesi günü saat 15-e kadar pey paralarile beraber Çenberlitaş'ta İstanbul Vakıflar Bqmüdürlüğünde A· 
karat kalemine gelmeleri. (4240) 

iktisat VekAleti iç Ticaret 

Umum MüdUrlUğUnden: 
BEYANNAME 

Merkezi Almanyanın Frankfurt 
şehrinde olmak üzere teşekkül edip 
esas mukalenamesi mahalli kanun
larına göre tanzim ve tesçil edilmiş 
olan ve bugün de işlerine devam et
mekte olduğu gösterilen faaliyet şa-
hadctnamesinden anlaşılan Alman 
tabiiyetli ve 12.900.000 Mark serma
yeli (Filip Holzmann Aksiyen Gezel
şaft - Philipp Holzmann Aktien Ge
zellschaft) Şirketi 30 ikinciteşrin 
1330 tarihli kanun hükümlerine tev
fikan istida ile müracaat ederek li.
zımgelen vesikaları vermek suretile 
bütün kanuni hükümleri yerine ge
tirmiştir. 

Buna binaen Türkiye Cümhuriyeti
nin bugünkü ve ilerde çıkacak kanun 
ve nizamlara riayet etmek ve esas 
mukavelenamesinde usulü dairesinde 
tasdik olunmuş bazı tadiller yapıldı
ğı veya TUrkiyedeki vekilini degiş
tirmek istediği vakit bu suretle ta
dil olunan esas mukavelenamenin 
musaddak suretini ve yeniden veka
letname vermek ve izinli olduğu yer
lerde işlerini tatil ettiği \'eya başka 
bir şirketle birleştiği zaman keyfiye
ti bildirmek ve bütün kanuni hüküm
leri tanımak ve Türkiyede mezkur 
şirketin nam ve hesabına her türlU 
ameliyat ve inşaatı yapmak ve her 
türlü inşaata mahsus malzemeyi a
lıp satmak ve yukandaki hususata 
mütedair bilcümle ticari muamelele
ri ifa etmek, alman ve satılan emti· 
ayı ahzu kabul ve teslim ve para alıp 
vermek ve mukaveleler tanzim, im
za ve icra ve bunların başkaları ta
rafından icrasını talep etmek ve po
liçeler ve senedatı tüccariye ita ve 
ciro veya bunlan tediye ve alesseviye 
yukarıdaki işlere mahsus her türlil 
tüccari muamelatı yapmak ve işbu 
Şirketi Türkiye Cümhuriycti Hukuk, 
Ticaret Mahkemelerile sair mahke -
melerinde müddei ve müddealeyh sı
fatile temsil ile ait olduğu herhangi 
mahkeme ve makam ya daire huzu
runda her türlü ·dava ve mutalebatta 
bulunmak ve protesto keşide ve eıu· 
vali menkule ve gayri menkule üze
rine haciz vaz ve mahakimde isbatı 
vücut ile müdafaa ve itirazatta bu
lunmak ve her türlü be
yanat ve delail ve vesaiti subutiye 
irae etmek ve yemin teklif ve hakem 
ve mümeyyiz ve ehli vukuf tayin ve 
tahkim ve ilamatı istihsal ile bunla
rı her türlü turuku kanuniye ile mev 
kii icraya vazetmek ve şirketin me
nafiine muhaiif olarak verilen ilam
lar aleyhinde itiraz ve istinaf ve tem 
yiz etmek ve şirketin lehinde sudur 
eden ilamlara karşı b~kaları tara
fından vukubulan itirazatı Ye istina
fen veya temyizen yapılan iddiaları 
red ve cerhetmek ve iflas vukuunda 
buna müteallik bilcümle umuru mua
melatı ifa etmek ve müzakeratta ha
zır bulunmak ve mukaveleler akit ve 
imza vclha.sıl yukarıda zikredilen hu
susa ttan dolayı Şirketin hukuk ve 
mcnfaatlannı vikaye için umumiye~ 
le lüzum ve faydalı görUlel\ her şeyi 
yapmak ve kaffei evrak ve vesaiki 
tanzim, imza ve ita etmek ve kendi 
yerine ba§kasını ikame ve vekalet 
uhdesinde kalmak şartile yttkarıda 
yazılr salahiyetlerin tamamı veya bir 
kısmı ile başka vekiller de ta~·in ile 
bunlara da :ekaleti muhafaza kay
dile aharlan tayin mezuniyetini ita 
ve bunları azil ile yerlerine başkala
rını tayin ve ikametgah ittihaz ve 
irae ve şirketin menafiine muvafık 
her hususu ifaya Istanbulda Galata
da Bahtiyar hanının M, M ve 5:s nu· 
marada mukim Julius Emil Jmhoff'un 
salahiyetttar olduğunu gösterir bu 
beyanname verildi. 

yirmi gün için dava arzuhaline ce
vap vermesi ve muayyen günde mah
kemeye gelmesi lüzumu bu ilan ile 
tebliğ olunur. (33978) 

Oıılıt · Demlryollırt '' llmınları işletme U. idaresi llinlar1 

Muhammen bedeli (15,100) lira olan motörlU komple sondaj aleti 
27-8-1937 Cuma gtinU saat 15,30-da kapalı zarf usuıu ile Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1132,50) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gUn ve 3297 No. h 
nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30-a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar-
paşada tesellüm ve sevk şe!Uğinden dağıtılmaktadır. (3999) 

Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketinin 
HALI TASFiYEDE OLDU~UNA DAiR iLAN 

Ü•küdar ve Kadıköy Türk Anonim Su Şirketinin hiuedarlar 
heyeti umumiyeıi 30 Haziran 1937 tarihinde vaki olan fevkalade 
toplantıda atideki kararları ittifakı ara ile ittihaz eylemi.tir: 

1 - Şirketin vaktinden evvel feshi ve hali tasfiyeye vaz'ı. 
2 - Taıfiyeye memur olmak ü:zere tirketin idare meclisi 

ikinci reisi Bay İımail Hakkı Elden ve eıbak aefaret 
müıtefarlarından Bay Esad Cemal Paker tayin ve tir
ketin tufiyeıi için en vi.ai ıalihiyetler bahtolunmut ol· 
duğundan tirket~ dainlerinin haklannı iıpat eylemek 
üzere bir sene zarfında Şirketin Galata' da Bahtiyar 
hanında 49 No. da bulunan tasfiye heyetine müracaat 
etmeleri lüzumu ilin olunur. ---- -- -

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satmalma 
Komisyonundan: 

1 - Bir çiftine Yirmi altı kuruş kıymet biçilen vasıflarına ve örneğine 
uygun 112516 çift iplik çorap 27-7-937 Salı gUnU saat onda kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Buna ait §artname 146 kuruş karşılığında Komisyondan alınabilir. 
3 - Eksiltmesine glr:mek jstiyenlerin 2194 lira 6 kuruşluk teminat mek· 

tubu veya sandık makbuzu ve prtnamede yuılr vesikalı teklif mektubu. 
nun en geç belli gün saat Dokuza kadar Komisyona vermiş olmaları. 

"1968., "4032,, 

Nafıa Vekaletinden: 
3 Eylill 937 Cuma gilnü saat 15 de Ankarada Vekalet Malzeme Eksilt. 

me Komisyonunda 210,000 lira muhammen bedelli 30 adet on birer ton
luk buharlı yol silindirinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnameı:ıi 1050 kuru§ mukabili Vekalet Malzepıe MüdürlL 
lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 11300 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarım talimatnamesine göre Veki.letterı alm

mış 937 senesi Malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 3 Eylul 937 Cu. 
ma günü saat 14 de kadar Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri la
zımdır. "2050,, "422311 

~apaıı Zarf Usuliyle Eksiltme illnı 

Kukıareli Nafıa Müdürlüğünden: 
1 :-- Kırklareli - Vize yolu üzerinde 3 X 10 açıklığında yapılacak beton 

arme poyralı köprüsü ile yanındaki bir metre açıklığındaki Değirmen har_ 
kı üzerınde bir metrelik menfez ve Üzerlerinin §osesi kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işin keşif bedeli 25.000 lira ve muvakkat teminatı 1875 liradır. 
3 - Eksiltme 30 Temmuz 937 tarihinde saat On altıda Kırklareli Nafıa 

Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Bu eksiltmeye ait mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, projeler 
ve diğer müteferri evrak 125 kuruş mukabilinde Nafıa Dairesinden veriL 
mektedir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No. lu kanun mucibince ibrazına 
mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7-5-937 tarih ve 3297 sayılı Res
mi Gazetede ilan edilen talimatnameye göre 937 senesi için Nafıa Veka. 
Jetinden alınmış müteahhitlik vesikalarını havi zarflarını mezkflr kanu. 
nwı tarifatı dairesinde hazırlıyarak 30-7-937 tarihinde saat on beşe 
kadar Nafıa Müdürlüğü binasındaki Eksiltme Komisyonuna makbuz mu. 
kabilinde vermi§ olmaları lazımdır. 

6 - Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. "4224,, 

istanbul nafıa Müdürlüğünden: 
5.8.937 Perşembe günü saat 15 de İstanbul Nafıa Müdürlüğü eksiltme 

komisyonunca Çal'§atnbada Murat Molla Sarayında (1008), lira ve Sil. 
leynıaniye Kitap Sarayında bir numaralı binada (2910) lira ve yine mez
kur Kitap Sarayının 2 numaralı binasında (2250) lira keşif bedelli tami. 
rat işleri ayn ayn açık eksiltmeye konulmugtur. 

Mukavele, Eksiltme Bayındırlık İşleri Genel, hususi ve fenni gartnaıne
leri prôje, ke§if huli.sasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görüle. 
cektir. 

A. - Murat Mo~a. Kitap Sarayı tamiratı muvakkat teminatı (76) iL 
. radır. 

B. - Süleymaniye: Kitap Sarayı bir numaralı bina tamiratı muvakkat 
teminatı (219) liradır. 

C. - SUleymaniye: Kitap Sarayı iki numaralı bina tamiratı muvakkat 
teminatı (169) liradır. 

İsteklilerin en az (2000) liralık bu işlere benzer iş yaptıklarına dflir 
gösterecekleri vesaik üzerine Nafıa Müdürlüğünden alacakları MütcaL .. ~
lik ve Ticaret Odası vesikalarile mezkur komisyona zamanında gelme. 
IPri. ( 4162) 
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Her yemekten sonra mutlaka günde 3 
defa dişleri niçin temizlemek lazımdır? 

Çünkü unutmayınız ki : 
Bakımsızlıktan çürüyen · dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflocnza, 
ve hatta zatürrieye yol açtıkları, il
tihap yapan diş etlerile köklerinde 
mide humması, apandisit, nevresteni, 
sıtma ve romatizma yaptığı fcnnen 
anlaşılmıştır. Temiz ağız, ve sağlam 
dişler umumi vilcud sağlığının en bi
rinci şartı olmuştur. Binaenaleyh diş
lerinizi her gUn kabil olduğu kadar 
fazla - lankal 3 defa - ''Radyolin" diş 
macunile fırçahyarak sıhhatinizi ga
ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu 
suretle mikropları imha ederek diş
lerinizi korumuş olursunuz. 

1 

Yaz•n en sıhhi, en leziz ve en nefis içkisi 
lngiliz 'erbet yersen tertibi şekerli ve meyval• 

Hasan Gazozözii 

KAŞE 

e .. t ·· t hl k 1 k. hh . . . Sizi günlerce ısbrab "ekmekten kurtarır 
U Un e e ere arŞI Si aflniZI korur En ~iddetli ba~, di~. adale nğrılnrrnr, üsütmekten miitevellit biitün sancı ,.e Midevidir. Toz halinde ve meyvalard<ııı yapılmıştır. Çok köpUrilf· 

'-'!. ~.~ • -.Q ......... • • ~ J ~ . - ~ ••• ' 

Buruşmuş ve ihtiyarlam ş 

Bir cildi 

Bir doktorun 
ş yanı hayret 

bir keşfi 

Viyananın tıbbi mecmuaları, 

bütün dünyayı hayrette bıra
kan fennin, en son muzafferi
yetini iliı.n ediyorlar. Buruşuk

luklann yalnız se!Jebi teşekkü-

• lünü değil, onların izale çare. 
sini de bulmuşlardır. Anneler, 
hatta bilyük anneler, gençlik
lerindeki taze ve açık tenleri
ni 50 ve 60 yaşlarındaki kadın
lar, gençliklerindeki buruşuk

suz ve yumuşak ciialerini tc· 
min edebilirler. 

Hastanedeki tecrübeler 

BuruşuklukJanmız, ihtiyar-
lamağa başladığımızda meyda. 
na çıkar. Cild zamanla bazı 

canlandırıcı ve besleyici un-
surlarını kaybeder. Bu unsur
lar, şimdi büyük bir itina ile 
seçilmiş genç hayvanlardan 
istihsal olunabilmektedir. Cild, 
bu cevherle beslenildiği takdir
de yeniden tazeler ve gençle
şir. işte Viyana Universitesinde 
Profesör Dr. Stej&kal idaresin
de yapılan tecrübelerde elde 
edi!en şayanı hayret semereler 

budur. Doktorun bu şayanı 

hayret keşfinin münhasıran 
istimali hakkı, fevkalade mali 
fedakitrlıklarla Tokalan mües
sesesi tarafından temin edil
mi5tir. 

Biocel tabir edilen bu canlı 
cild hüceyratı hulas~sı ancak 
pembe rengindeki Tokalon kre
mi terkibinde bulunur. Hasta
nelerde yapılan tecrübe!er ne
ticesinde 60 ve 7'J yaşlarında
ki kadınların buruşuklukları 
altı hafta zarfında zail olduğu 
görülmüştür. 

Muvaffakıyet garantisi 
Her gece, yatmazdan evvel 

pembe renrindeki Tokalon kre
mini kullanınız. Siz uyurken 
cildinizi besler ve gençleştirir. 
Birkaç hafta zarfında buru
şukluklar zail olur ve daha 
genç görünürsünüz. Gündüz 
için yağsız beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullanınız. 

siyah noktaları eritir, açık me
sameleri kapatır, en sert ve en 
esmer bir cildi yumuşatıp be
yazlatır. 

''Krema nıakinaları,,geldı 
Bu mnkinalar dünyanın her yerinde 
sütçülük aleminde büyiik şöhret im· 
zanmı~ \·e en verimli makina olarnl> 

tanınmıştır. 

Son sistem yeni mo<lellerimiz 
gelmiştir. 

Türkiye Uun.m Satı~ Deposu: 

f ahtakalede. POKER 1raş bıçakları deposudur 
Tn..5ra :!'>nb yerlerı. Erzurum: Türbe ch•an ~o. 29 Siikrü Ha an GüraJ 
l\onyada: !Uehnıt-t Kru ıkçı ve biraderleri. Eskişehir: Ha~an Alan:ra. ............. ,.. ............................ . 

Sahibı: Ahmet Emin l'ALMAN. Umumi Ne§riyatı idare Eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Sirketı. Basıldığı yeı TAN matbaası 

sızıları keser, Nezleye romatizmaya, kırıklıı?;a karşı ~ok mües~irdir. Sabahleyin çaydan evvel bir çorba kaşığı yarım bardaık su içinde içilirstl 
M 1 b · k · 1 müleyyindir. Fazlası müshildir; şekerlisi şampanya gibi lezzetlidir. Ş~ 

ideyi bozmaz, ka I Ve böbre eri yormaz kersiıi meyva tozu gibidir, Şişesi 25, dört misli 50 kuruştur. Hasan iSJlll• 
icabında qünde 3 kas0 ahnabi'ir . 

• ••••••••••••im••••••• ne ,.e markasına dikkat. 

--··--·-- 1 

Kolayı ık-Şıkı ık 
He• ••,d•n ••••I hlorlılı .,,.. 

y•n •por ft'lenkltat Baranlar, on1•• 
lç'n ı•P•lm•t olan •~ .. nıOr-kO· 
lolları ıı 'Y•rd flklı~ı lfa temin •!• 
mi• olurlar. Hutııtu lnı:eltll' VO• 
cudun tınulbOnO dDıoltli •• ın 
t•dld hıNk•tl•rd• lıll• ••t•in•n 
karmaz. 

Flıatı ı 7 1/2 liradan itibaren. 

C.atıt rerl ralnıa ı ü 

EViNiZDE 
Mutlaka bir şişe 

KARDOL 
bulunsun 

Bütün sinir nöbetlerine, 
bayılmalara ve ~arpın· 

tılara iyi gelir 

Adalar sulh mahkemesinden: Bü

yük:ıdada Güzeller sokağında 24 No. 
rada sakin iken elyevm ikametgah
ları meçhul Anastasya, Hırisanti ve 
1'Dimitri kızı Katinaya,, Beyoğlu 
Aynalı çeşme Sururi S. 24 No. Paraş-

ko, Aspasya, Fotika ve Katina ve 

emvali metrüke ile şayian ve müşte
reken mutasamf bulunduğunuz Bü

yükadada Güzeller sokağında 24- 26 
No. lu gayri menkulün kabiliyeti tak 

simiyesi olmadığından izaleyi şüyu 
suretile sözü geçen Paraşkoya satıl
mış ise ae mezkür gayri menkulün 

ayni mahalde 22- 1- 22-2 No. lı 

gayri menkule birlikte tapu kütüğün 
de kayıtlı olduğundan 24-26 N. lı 

gayri menkulün ifrazı hakkında Pa
raşkonun aleyhinize açtığı dava üze
rine ikametgahınız meçhul bulunclu
ğu, davetiye zahrma verilen meşru
battan anlaşılmış olduğundan ilanen 
tebliğat icrasına karar verilerek du
ruşmanın 7- 9-937 tarihine müsadif 
sah günü saat 10 na bırakılmıştır. 
O gün ve saatte bizzat gelmediğiniz 
veya bir vekil göndermediğiniz tak
dirde gıyabrnızda muhakemeye ba
kılacağı tebliğ makamına kainı ol
mak üzere ilan olunur. 

Hasan deposu: lstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

Bayanlar çok 
F E M t L nedir'? 

• • •• • • uzucu 
FE~ı1L Kadının aylık ihtiyaçlarında kullanacağı yeni ve sıhhi bir 

tuvalet "sen:iyeti,, dir. Hususi bir bağla kullanılır. En ince ve en 
sıkı elbiseler altında görünmez. Çıkıntı ve biçimsizlik vermez 

F I~ :\1 l L sıhhidir. 
FEMİL serviyetleri sıhhi ve fenni bir şekilde hususi bir pamuk

la hazırlanmıştır. Emicı kuvveti fazladır. Kanı derhal emer. Asla 
kurumadığı gibi, ıslaklık ta vermez. Gayet hafif ve yumuşaktır. Cil
de yapışmaz ve deriyi tahriş etmez. KADIN HASTALIKLARIN. 
DAN VE MİKROPLARDAN KORUR. 

F E lU I L pratiktir. 

bir dertten 
Kurtuldunuz! 

Çünkü günün faaliyetine, seyahate, spora mani olmaz. Ta§ıması 

ve kullanması çok kolaydır. Bilhassa işe giden Bayanlara şayanı s e T V i e f f e 
tavsiyedir. El çantalarında ihtiyat bulundurabilinir. Çama.sır zah-

metlerini tamamiyle ortadan kaldırır. H y g i en ig u e 
FEMİL ve bağlarını bir defa aybaşı ihtiyacında denemek, bütün 

doktorların bunu neden tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. F E M •ı 1 
Siz de tecrübe ediniz. 1.-
ller Eczanede, Parfümöri ve büyiik Tuhafiye mağazalarında bulunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--!:/ 

, ..................... .-. ...................................... ~· 
lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Soka!ı Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye gli; 

12i3 BilyUkada Maden 

1299 Büyültada Yalı 

1636 Bebek 

2182 Ayvansaray Atik 
Mustafapaşa 

22-19 Bilyükdere 

4036 Çengelköy 

4635 Üsküdar Yenimahalle 

49·13 Samatya İmrahor tıyas 

bey 
5877 Cibali Karabaş 

7381 Boğaziçi Yenimahalle 

7887 Kurt ulu~ 

E. Ayanikoln 
Y. Yılmaz Türk 

E . Kaptan Nikola 
Y. Gündüz bey 

Dere 

Papas 

E. Bıçakçı 
Y. Canfes 

E. 50 Y. 56 

Ada: 193 
Parsel: 5 

E. 5-7-9-11 
Y. 11ada:12 

Parsel: 20 
27 

E. ve Y.16 

E.12 

Kuleli E. 35 Y. 84/1 

caddesi 84/2r 84/ 3 
Nuhkuyusu ve Bağ- Y. 235-237 

larb~ı tramvay caddesi 
!mrahor E. 124 

Y. 138 caddesi 
Çukur 
mescit 

E. 4-4 Mü. 

E. Mercan 
Y. YUrek yakan 
E. Yenimahalle 
Y. Taburağası 

Y. 4-6 

E. 7-8 
Y.8 

E. ve Y. 

26-28 

5244 metre çamlık 

32 metre arsanın 
l,6 his. 

İçinde kulubesi olan 

130 metre arsa 
150 metre arsanın 

muayyen mahallinin 
% ve diğer muayyen 
mahallinin 1h his. 
440 metre bir kıta. 

muJıamıneo ___ _..,_ 

5250 !{ıı~ 
ı~ 

100 :Açıl< ,r-
t;ıı1l1& 

180 "' 

300 ,, 

bağyerl 100 ,. 
Kagir deponun 3800 J{B:::: 
1,5/4 his. 9'' 
İçinde kuyusu olan 180 Açıl< 
90 metre arsa urııl' 

1180 J{B~ 
t,B 

18/ 21 his. ~ 

Etrafı dıvarla muhad 280 ,Açı:JJ1ll' 
111 metre anıa 

125 metre arsanın 

63,50 metre arsanın 
lf.? his. 
Ahşap hane ve bah
çenin 2/6 his. 

100 
,. 

,, 

7909 Yeniköy Güzelce Bağlaryolu E. 146 6430,70 metre arsa 

270 

150 
,, 

Alipaşa Y. 124 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 26-7-937 
düşen Pazartesi günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bo nosiladır. 

ZAYI - 3832 No. ve 24-6-37 
tarihli beyannamE!ye ait 99266 No. ve 
8-7- 937 tarihli gümrük makbuzu 
ordino ve 28189 No. 6-7-37 tarihli 
liman teslim ordinosunu kaybettik 
Yenisini alacağımızdan eskilerinin 
hükmU yoktur. 

160 komisyoncu: Hayri Boray 

, ,. 
•Ekzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak wıı 

EKZAMi , 
· 11i~ 

•im ilanınız. Binlerce hastayı kurtarın ıştır. Eczanelerden iste)'' 


