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Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
1~ Cilt c·· r.tno 
~Kuponu Kup~znu~ 
30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 1 9 3 7 

BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN cilt (300) kuruştur. j eliz 7% kuruştur. 
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r Hatay Anf asması 1 
1 Dün Sabah Pariste 
1 Teati Edildi 

Dostluk Tezahüratı da. Yapıldı 
• Paris, 22 ( A.A.) - Havas ajanaı bildiriyor:;~ getirmişlerdir. Bunlar Vatanilerin ifrat hare
ı Türkiye Büyük Elçisi B. Suat Davaz ve 

1
; ketlerine 1iddetle muhalefete karar vermiıtir. ı 

:Franıız Hariciye Nazın Delboa, Sancak hak-:~ Dün sabah Antakyada kanlı bir hadj,te ol-ı 
ı1t.11da geçenlerde Cenevre' de imzalanmı, olanı~ mu,, Şeyh Marulun oğlu Abdullah, on bin 
ilttııkavelelerin musaddak 8UTetlerini bu aabah ı~ müfritin bıçakla tecavüz.üne uğramı,, ölümle 
ıDlf Bakanlığında teati etmi,lerdir. Ayni za- 1~ tehdit edilmişlerdir. 
ılttanda müstefar B. de T essan ile Türkiye Bü- '~ Sancak muhafızı Barazinin vazifesine niha-

l
)iik Elçiliği ve Fransız Dış Bakanlığı erkanı-:~ yet verilmiftir. A~ sonu~da muhalızlığa bir 
111

" da huzuriyle cereyan eden merasim büyük 1~ Antakyalı tayin edılecektır. 
bir •amimilik mahiyeti iktuap ve iki memleket'~ Lübnanda 
flraıındaki aıkı dostluğun bir tezahürünü teşkil · ~ 
tlmiıtir. • t~ Lübnanın · Dürühussever yaylasında kamp 

Notlar ~~kuran Suriyeli t .. ale~~lerin ç~d:rları~a çektikle-ı 
Acl 22 (TAN h b' . d ) _Vatani- · ~ ri Suriye bayragı Lubnan hukumetı tarafından 

ana, mu a ırın en ._ . l · d · ·1 • 
lere muhalif olan bazı Araplar, bugün Soğuk- . ~ jandarma kuvvetıy e ın ırı ~ıı ve kamp ltu-: 
1ıık kcrsabaaıncla toplanarak" Müfritlere kar,ı ~ mandanına, Lübnan~.a • S~rıye bayrağı dalga-1 
lttııtediller,, namile yeni bir tefekkül vücude~ lanamıyacağı •Öylenı.mıştır. t 
~~ ........ ~_... ........................................................................ . 

l abii Bir 
Dostluk 
Köprüsü 

'11unet Emin YALMAN 

c '1'4y .. ,J~ Alrh" •-; ...::ı..uf. 
bıİ&ak ltııye bqladı. Saadabat 
ilin ~ "e Türkiye Cümhuriyeti· 
taz rıtçı rolü hakkında Suriye 
ko etelerinde çıkan yazılar, 
11• lnJu Suriyede ifrat ve kin sisi
'1'? dağdınıya yüz tuttuğuna bir 

&ınettir. 
~un 

Şark a kendi hesabrmıza ve Yakın 1 
Sllri 8UlhU hesabına olduğu kadar 
'a.ıı.~e ~esabına da seviniriz. Bir ın. 1 llıeai VUcudUnde hararetin yüksel
bir Ilı nasıı hastalığa delalet ederse 1 

~ 0 ernıeketteki ifrat cereyanlarına ! 
llıa.k ~lece hastalık arazı gözile bak- 1 

~el' leap eder. Nitekim hangi ifrat 
lta.nı~ını Yai<mdan tetkik etsek ar
~i a rnutıaka bir ecnebi parmağı, 
'ecnebi hastalık mikrobu keşfe-

~ cnebi propaganda mikropları
~ltaı nın, bir memleketin tabii in
Caat ını ~ruattal bırakmak için müra.
tı UlJ ettıkleri vasıta, ifrat cereyanla· 
\>a.ıil' andırrnaktır. Bu sayede. bulanık 
tibi etler Yaratırlar ve istedikleri 

o,. at 0Ynatırlar. 
tarn::anıı . tarihinin son asrında ne 
görtııırı·~enıJik ve inkişaf istidatları 1 
lte ı:tı Uşse Çarlık Rusyasmm tahri
gidil' em.ur ettiği unsurlar, "din elden 
de bi~r,, diye bağırtarak ifrat şeklin
latdır ;:assup yaratrnıya çalışmış- I 
lılarır; ~feryadı tekrar eden zaval
li'aka.t Çogu, saf ve cahil insanlardı. 
ta.lınk asıı telkini y~panlar, ortalığı 

?-iit k~en ecnebilcrdi. 
nebile:· ırn rnUtareke devrinde de ec
lçin t ın rnuu kurtuluşu boğmak 
bııya aassup ifratlarını ayaklandır
torau~~ltştıklanm en çıplak şekilde 

Uzak Şarktan Son Haberler 
... 

Çin - Japon ihtilafı 
Karı_şık E ir Vaziyette 
Çinlilerin Çekilmesi Gerginliği 
Hafifletti, Fakat 37 inci Japon 
Fırkası Pekini Almak lstiyormu§ 

Japon Ba1vekili 
B. Konoye · 

Bir Haydut 
Daha 
Tepelendi 

Londra, 22 (TAN) - Çin • Japon 
buhranı hakkında gelen haberler biri
birini tutmuyor. En son haberlere gö 
re, Çin kıtaları Louko~hias ve Pa
paochan'dan tarnamile çekilmiş ol
dukları için vaziyet salaha yüz tut
muştur. Çekilme hadisesi gerginliği
izaleye yardım edecektir. Bununla 
beraber 37 inci Japon fırkasının Pe
kine karşı taarruza geçtiği bildiril-• mekte ve Wamping'teki Çin askerle-
rinin çekilmiye söz verdikleri halde 
çea<ilmedikleri; bu yüzden Japonların 
mevkilerini muhafaza ettikleri ilave 
edilmektedir. 

Bir habere göre Çin merkezi kuv
vetine ait kuvvetler şimale doğru iler 
liyor. Pekindeki İngiliz ve Amerikan 
tebaasına bir arada toplu ve 
her ihtimale karşı hazır bulunmak 
için emir verilmiştir .. İngiliz zırhlısı 
Cape Toun Şanghaydan hareket et
miş bulunuyor. 
· Bütün bu haberlerle beraber tahli
ye haberi üzerinde ısrar edilmekte ve 
devamlı bir salahtan da bahsolun
maktadır. 

Bir habere göre, Nankin, Hopey ku 
mandam General Sung'un kabul et
tiği bildirilen tesviyenin münderi
catına vakıf değildir. Onun için Nan
kin ihtilii.fın başındaki vaziyeti mu
hafaza etmektedir. Yani Nankin, 

l kendi tarafından tasdik olunmryan 
bir tesviyeyi kabul etmiyecektir. Bir 
rivayete göre, Şang - Kay- Çek bu 
tesviye hakkında ses çıkarmıyacak 
ve bekleme vaziyetini ihtiyar edecek-A t~~UrkUn bu millete en büyük 

~ÖkUnd ızrneti, ifrat batakhkları!lı 
~enin ~n kurutmasıdır. Yeni Türki
tel'akk~ . la hayret veren inkişaf ve 

'sınt 
nugtı -~ asıl sırrı buradadır. 

titan 1 nku Türk nesli içinde koca
bUYUırı ~Parat~rluğun her köşesinde 
'l'urk or~' Yetişmiş insanlar vardır. 
<la, 'l'rabıi.lsu içinde Yemende, Hi • 
lrıı.ıtta ~~~~· Rumelide, S 
l!irka doguşrnUş Aıw(er 
letdenç sene içinde kn~UJği 
tfw.. akın akın mu~acir d~ · 

Diyarbekir, 22 (Tan muhabirin
den) - Geçen hafta sonunda tenkil 
edilen çetenin son artıklarından bir 
haydut da,ha ölü olarak yakalandı, 

üzerinde vesikalar da çmrtı. Ayrıca 

· stünde bulunan iki mühür 

den biri Uç köşelidir ve ilstünde Ab-

tir. Çin ordusunun eski •kam harbi 
ye Reisi Hsai. Çen - Tung Japon me
murları tarafından tevkif edilmi§tir. 
Japonların anlatışına göre mumai
leyh Japon sefiri Kavagol'yu öldür
mek için hazırlanan bir komploya 
iştirak ile itham olunmaktadır. 

Alman sefiri dün Amerika hariciye 
sile temas etmiş ve Almanyanın şi
mali Çin hadiselerine karşı Amerika 
ya mümasil bir hatti hareket takip 
edeceğini söylemiştir. Almanya da 
ihtilafın mahallileştirilmesi için te
şebbüslerde bulunacaktır. 

.durrahman yazılıdır. Diğer mührün -... 
(Arkası 10 unadıf J 

• de ~kşibendi mUhrU olduğu anlaşıl-
m~. 

/' 

J\ndon 

Tifo için 
Mücadeie 
Devamda 

Afı merkezlerindeki laaliyeti 
gösteren yeni bir resim 

Sıhhat müdürlüğü ve belediye, 
şehrimizde tifo salgınına karşı muh
telif tedbirlerle mücadeleye devam 
ediyorlar. Şimdiki halde tifo durgun 
bir vaziyete düşmüştür. Günlük vu. 
kuatta artma yoktur. Son yirmi dört 
saat içinde ihbar edilen tifo vakalan 
23 ü bulmuştur. . . .. 

Katina 'Alber 

Bir infilaktan Sonra •• 

Dün Eroin Yapan 
iki Fabrika btİlundu 

Zehirci Şebekenin 
Bir Kısmı Tutuldu 

Kalabahk Bir 
Mensuplarından 

Son yirmi dört saat içinde 
fehrimizde iki eroin f abrikaıı 
daha meydana çıkarıldı, suçlu
ları da yakalanarak adliyeye 
verildi. Garibi f u ki, bu iki be
yaz zehir imalithaneıinin mey· 
dana çıkması, bir kadının fer
yadı n~iceıinde olmuftur. Şim
di, muharririmizin bu hadise 
h8lifalıcfild etrafh ........... 

1 
yazalım: 
Dün saat 11 sularında Şişlide Efe 

; sokağında sekiz niımaralı evin üst 
'ı katında ant bir patlama olmuş, o da-
irede çalışan Fatma adındaki hizmetçi 
canhavliye bağırmağ abaşlamıştır: 

"-Can kurtaran yok mu? ... Ya
nıyoruz! .. 

Bu feryat euaftan duyulduktan 
sonra karakola haber verilmiş ve Şiş 
li karakol komiseriyle polis memur. 
ları 8 numaralı eve koşmuşlardır. 

Fakat içeriden imdat istenilmesine 
rağmen kapıyı açan olmamıştır. Bu. 
nun üzerine zabıta kapıyı zorla aç
Dll§. bir felaketzedeyi kurtarmak 
için ileri atılmış, fakat polisler, bu 
sırada gördükleri manzara karşısın-

T ilo hakkında "TAN,, muhar- da hayret içinde kalmışlardır. Çünkü 
ririnin röportajı bugün, resimle- evde çok muntazam kurulmuş bir e 
rile beraber ikinci •ay/adadır. (Arkası 10 uncuda) 

Şi,lideki labrikaJa bulunan 
eroin ciletlerinden biri 

Altıncı Mehmetle Hayat Yoldaşhğım 
Osmanlı Sarayının ilk ve Son Türk Kadın Efendisi 

YAZAN: Nevzat Vahdettin 
. 

Altıncı Mehmedin dördüncü Kadın Efendisinin aaray ve San Remo hatıraları 

"Zalim talihin bir insan hayatiyle oynamak~ ralar, 1 Ağustos nüshasından ba4lıyarak (Tan)" 
ve eğlenmek istediği bir gün kar1ısına ben çık-~ gazetesinde tefrika edilecektir. 
mış olacağım. Herkes gibi •ade bir hayat •ahi-~ Bir İnsan hayatının daha elemli ve heyecanlı 
bi olmaktan başka, hiçbir emelim yoktu. Talih,~ bir sergüzettini tnsavvur etmek güçtür. Oıman
son Oımanlı hükümdarının dördüncü Kadın~ lı ıarayının içyüzü nedir, mütareke günlerinde 
Efendisi diye beni bir altın kafue kapadı. Son-~ bu garip alemde neler vardı? Bir Türk kızı na
ra Os~anlı ~arihinde bi~. hükümdar~, Kadı~~ ııl bütün bu yabancılar arasına kat 
Elendı olan ılk ve son T urk kızı sılatıyle benı ~ Nevzat V ahdettinin hatıralarında bütün bun. 
yerden yere vurdu. ~ ları bulacaksınız. 

Bütün saray halkı tekrar eJiyordu: 4610 se-~ Hatıraların yazıldığı zamanı ve çerçeve}'İ 
nedenberi ilk defa olarak bir Türk kızı Kaclın~bir dütününüz: S0 odalı bir köşkün bir tarafın· 
Elendi oldu. Bu hanedan arhk YC1fıyamaz! .• ,, ~da Vahdettinin ölüsü yatıyor. Kötkün elektriği, 

Baz.an kendi kendime ıoru~o~: "Acılarla~gazı, suyu alacaklılar tarafından kesHmit.Saray 
dolu olan bütün bu hayat benım mı? Y ok.a bu halkının bir kısmı Nevzadm tevkifini istiyor
laciayr bir gün sinemada •eyrettim de hatırım- lar: "Burada iki Türk var: Nevzatla Bolulu 
da mı saplandı, kaldı?,, ahçı ... Altıncı Mehmedi bunlar zehirlemittir.,, 

Mehmet Vahdettinin dördüncü Kadın Efen- Nevzat Vahdettin, hiç umulmaz bir görüt 
disi Nevzat Vahdetin bütün bunları San Re-~ kudretiyle dünyanın en canlı, en hakiki facia 
mo' da yazdığı hatıralarda anlatıyor. Bu hitı- ~romanlarından birini yazmıfhr. 

1 Ağustostan itibaren (TAN) Sütunlarlnda 
Bu Heyecanı Bulacaksınız. 

Bütün 
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: Dem: sefer! Yük Taşıyan Tahta 
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Bütün Aşı Istasiyonları 
~ Değışiqor ~ enız ası a arı 
~ Denizyolları ldareai, ··- ~ Tamam· en K lk k ~ ler programlarında bazı de-~ a aca 

Dolup, Dolup Boşalıyor 
Herkes vakit 
Kaybetmeden 

Aşılanıyor 
İ rili uf aklı yirmi kadar inaan, daracık 

bir odaya dolmutlar, qı yaptınyor
lar. Hepıinde kollar diraeklere doğru ııva

lı .. Batlar, kiminde aağa, kiminde ıola çar
pılmıf. Atııını yaptıran, fırlıyor dıp.nya •• 
Üstü batı çiğ et kokan bir delikanlı, belli ki 
kasap çırağı: 
- Nasıl be? Acıttı mı? diye soran arkadaşına: 

. - Acıtmaz mı heç? diyor, iğneyi öyle bi daldırry 
.:ı, sanırsın keçeye saplıyı! Vuy anam bağrım delin· 

di .. Biber kimin yaniyi! ... 
Fakat mUbalağa ettiğinin farkına vararak sözü 

değiştirdi: 

- Yoh be?. Şaha ettim! .. Aşının acısından ne olur 
ki? ..... 

Orta yaşlı bir bayan, 8§1 memuruna meraklı me-
"aklı soruyor: 

- Isıtma yapar mı? 
- Gözleri bozar mı?. 
- Kalbe dokunur mu? 1 
Aşı memuru, gtilerek: 
- Canım .. diyor, bunları da nere- ı 

den çıkarıyorlar! Yok, aşı gözleri bo 
zarmış. Kalbe dokunurmuş. Bunların 
hepsi yalan! .. 

A şılanma nöbeti seidz yaşların· 
da sarışın bir çocuğ• gelmış

ti. Yavrucak, bu ameliyeyi kafasında 
kimbilir, nekadar bUyütmUş olacaktı 
ld, aşı yaptırmak Uzere sıvadığı mi
nimini kolu, korkudan parpar titri
yordu. Tam iğneyi sokacakları za
man "gayri ihtiyari,, dilini ısırdı. 
Gözleri yarı kapalı idi. Başını öte ya
na çevirmiş, yUzU sapsan bekliyordu. 
Nihayet bu acıklı vaziyette daha faz
la kalamıyarak, sabırsızlığım açığa 

vurdu: 
- Oldu mu? .. Bu saate kadar kim 

bilir, kaç yüz kişiyi aşılıyan memur, 
hafif tertip sinirlendi: 

- Saklambaç oynamıyoruz oğ
lum .. Aşı yapıyoruz. Doğru dur ki, 
iğne acıtmasın . 

Bir saniye sonra, iğne, etinden içe
ri dalıp çıkmıştı. Fakat yavrucak, 
hala soruyordu: 

-Oldu mu?. 
Korudoru dolduran çocuklar, ara

larından sıynlıp giden arkadaşlarına 
bağırıyorlar:! 

- Ahmet aşı olmadı!.. Ahmet aşı 
olmadı! 

- Aşı kaçağı .. Aşı kaçağı .. 
Kapının önünde, bir sucu, peyda 

oldu; ikide bir: 
- Aşlama buzzz... diye sesleniyor 

du. Aşılananlardan biri, kızdl: 
- Sus be!. dedi, içerde, aşılama .. 

dışarda aşlama ... Alay mı ediyor8UD 
bizimle? .. 

Bir seyyar satıcı, durup durup söy-
leniyor: 

- GünU geçntlş .. dediler, bir daha 
olduh .. Bahcle şu başıma gelene .. ü
çüncüden Hak saklıya!. • 

Bu arada gayet, mustalah bir ses, 
aşı memuruna şu tavsiyede bulunu-
yor: ' 

- Aman, istirham ederim, gayri 
fenni olmasın! .. 

Memur: 
- Siz merak etmeyin! dedikçe, 

meraklı zat, ilk ricasını tekrar edi
yor: 

- Aman bilhassa istirham ede-
rim ... 

Birer birer, gayet büyük bir dikkat 
le aşı iğnesini gözü önlinde yaktır
dıktan sonra. bir dereceye kadar sü· 
künet buldu . 

Bir başka çocuk. Yaşı, on var, yok. 
Fakat ne dersinız, aşı yapılırken, yü
zünü bir saniyecik ol!!un buruşturma 
dı. 

Buruşturmak şöyle dursun, gülU-
yordu. 
Aşı yaptırmıya gelenler arasında 

(70) lik bir ihtiyar da var. Fakat ih
tiyarlığı bir türlü üzerine kondurmu
yor: 

- Baba .. Altmışından fa.ila olanla 
ra aşı yapmıyorlar! 

Dedikleri halde aldırmadı; hatta 
listelik biraz kızdı: 

- Mecidiye kağıdanı siz doldurma 
dmız ya .. Benim yetmişinde görUndil 
ğilmc bakmayın .. Daha altmış bile 
yokum .. Diyordu. 

A,ı istcuyonlarında büyük bir 
laaliyet var. Yetmiflii ihti
yarlar bile büyük bir tehalükle 

aşıya koşuyorlar 

Göğsünü açarak aşı yapan sıhhiye 
memurunun karşısına bir kahraman 
gibi dikildi: 

- Can cümleden aziz! diye söyle
niyordu, aşı yaptırmayım da, bu yaş 
tan sonra bir de tifoya mı tutula
yım? .. 

Aşısı bittikten sonra, müsterih ol
du: 

- Şifadır inşallah ... diyerek dışarı 
çıkınıya hazırlanıyordu. Arkasından 

seslendiler: 
- Dur babacığım .. Kağıdını ala

caksın! .. 
Aşlanmak için tarif edilmez bir 

tehalük var. Mümkün olsa, blriblrle
rini çiğniyecekler. 
Meşhur bir mısra vardır: 
"Olmayınca hasta, kadrin bilmez 

adem sıhhatin,, 
Gerçekten öyle. Halkın, sihbatine 

nekadar düşkün olduğu bu tifo vesi
lesile, ciddi bir imtihandan geçiyo::-. 
İstanbullular, mahalle mahalle, semt 
semt, aşılanma istasyonlarına koşup 
kendilerini tifoya karşı garanti edi
yorlar. 

Yetmişlik ihtiyar. bu tehalükfin de 
recesini göstermek itibarile, elimizde 
çok kuvvetli bir örnek! 

Eski, cahilane itikatlara, en yaşlı
lanmız bile esir olmuyorlar. "Kırk 

yıl kıran olmuş, eceli gelen ölmüş!,, 
herzesine, kulak a.'nn kalmadı arlık.,, 

Mademki ortalıkta tifo var. Ve bu 
tifoyu önliyecek elimizde bir de aşı 
var. Ne diye aşılanmamalı? .. 

Aşı memuru anlatıyor: 
- Sabahtanberi (348) inci aşıyı 

yapıyorum. Akşama kadar, beş yüzü 
bulacak! .. 
Uğradığım öteki aşı istasvonlarını 

da ayni derecede kalabalık gördiim. 

Yeni Reiimden En 
Çok Kadın Eşyaları 

istifade Ediyor 
Yeni gümrük rejiminin meriyete 

girmesinden bugüne kadar gümrüğe 
verilen ithalat beyannameleri yekiı
nu iki bine yaklaşmıştır. Bu beyan
namelere göre, en fazla ithali istenen 
mallar, ipekli, yünlü kumaşlar, ka
dın çamaşır ve çorapları ve deriden 
mamul e.~yadır. Yeni rejim, tatbi
ke başlandıktan sonra ithalat tacirle
ri tarnfmdan Avrupaya sipariş edi· 
len mallar, henüz gUmrUğc gelme
miştir. 

Liman Tarifeıi Hazır 
Liman tarife komisyonu, dün tek

rar toplanını§ ve tetkiklerini bitir
miştir. Evvelce yazdığımız gibi ha
mal ücretlerinde zabitlere yüzde elli 
tenzilat yapılması kabul edilmiştir. 
Askerlerin bütün eşyalarından da 
yalnız beş kuruş hamal parası alına
caktır. Tarife, bugün vekalete gön
derilecektir. 

- vermiştir. Bilhaua Bandır- Dün liman ltletmesinde lktısat Vekaleti ve Deniz Ticaret Mil· 
t ğifiklikler yapmıya karar ! 
~ ma hattına bundan sonra dürlüğü fen heyeti azalarının ittirakile mühim bir toplantı yapıl· 
~daha büyük vapurlar işleti- ~ mıthr. Bu fen komisyonu, limanlarda kullanılacak mavunaların 
j lecektir. Diğer hatlarda da ve diğer vasıtaların demirlettirilmesi itini tetkik edecektir. 

Vesaitin tahtadan olması birçok -- ---
- vapur sel erleri imkan nis- "1 bakımlardan mahzurlu görülmüştür. T • ı • k 
- betinde lazlala,tırılacak- ., Tahta mavnaların yerine demirden em iZ 1 
- tır. Bir müddet evvel kadro - olanları kullanılacaktır. lktısat Ve-
: harici edilen Gülcemal va- - kaleti, halen çalışmakta olan birkaç M • • d ı • 
• purunun tekrar işletmiye ' tahta g~minin vaziyetini de tetkik et- uca e e s 1 
ı:: al - mektedır. • ınması düşünülmektedir. ::.ı ~ , Komisyon işini bitirdikten sonra s • d d t ı • ,,, ................... , .... """ ..... ,.....,.~ ,,..... ı e ı 

B k k
•• d Vekalet bir talimatname yapacak ve a ır oy e Bir sandallardan başka yük işlerinde kul , ı lanılan bütün deniz vasıtalarının tah- Belediye emirlerine aykırı harcl<e Duvar Y ıklldı tadan yapılması menedilecektir. edenler dün de takip edilmiştir. yal· 

nız Eminönü Fatih kazaları içinde 

2 Kici Yarah sokağa çöp atan 14 kişi, caddeyi bol 
s Ortamekteplerde de yere işga1 eden 1 seyyar esnaf ile ~-

Dün Haznedar çiftliğinde bir sağa rağmen caddede dilenen bir dı• 
lenci yakalanmış ve cezaya çarptırıı· çöküntü olmuş, biri ağır olmak üze- Tek K•ıtap Oldu .L 

~::~i kişi yaralanmıştır. Hadise ŞU· mışlardır. Ayni zamanda traınv8~ 
Ortamekteplerde bu yıl tek kitap dan atlıyan 24 kişi de para cezasUe 

Bakırköyünde Haznedar çiftliğinde' usulünün kabulü için ralıaılınaktadır. B H" · · t ·ı h !< "' cezalandırılmışlardır. ~· 
· useymın ug a armanındaki ge- Bu işle uğraşan komisyon, fizik için Belediye, temizliğe karşı verdiği 

niş ve büyük bir duvar şiddetli rüz- muallim Hayrinin, kimya için de mu- ehemmiyetten başka bir de gıda JJle.d 
gann tesiri ile birdenbire çökmüa, iki allim Amirin eserlerın· ı· kabul etmı'ş- ,,,.. ,., delerine karşı mücadele armıatır. /J~ 
a.mele alt.md.n ka.lmıştır. Etraftan ye tir !< :.-

t 1 tf 
· bıta memurları bilhassa seyyar esna· 

ışen er, ı aıyenın yardımı ile toprak .. ..nl - 1 ı fın sattıkları yaş meyvalan konv-
yıgın annı açmış ar, ameleden Aliyi Ankara istasyon Binası etmekte ve ezik, çürük olanları del" 
ağır yaralı olarak çıkarmışlardır. Ank · t hal ı"mha etmektedı'r. '"anav du·· k,.ı:n· Al' d h l h ara ıs asyon binasının inşaatı m .ro.ıı 

t Ç1:.kOert.~ astaneye kaldırılmış- bitmiştir. On tarafta aşılacak mey- ları da ayni maksatla kontrol edil· 
ır. o n u sırasında diğer bir ame-l r danın projeleri de tamamlanmak üze- mektedir. 
e de muhte ıf yerlerinden hafifçe d" Ist Bundan baQ.ka bozuk ve eksı'1• el<· 

Biı genç kız, aşı memurunun 
önünde 

Belediye hekiminin odası önün
de aşı için sıra bek/iyen 

yavrular 

Hamallık 

Tamamen 

Kalkayor 
Vali ve belediye reis vekili. Emi· 

nönü, Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ka· 
zaları içinde bulunan hamal reisleri· 
le kesedarlarını dün belediyeye ça
ğırmış, kendileri ile görüşmüştür. 
Vali vekili, sırt hamallığının sıhhi 
zararlarını medeni memleketlerde bu 
iş için tutulan yolları anlatmış ls· 
tanbul~aki yasağın intizam içinde ve 
tamamile tatbiki için kendilerile gö
rüşmüştiir. 

Diğer taraftan Asmaaltı, Gazcı
lar, Çiçekpazarı, Jpçiler, Yağ iskele
si gibi bazı mıntakalarda sırt ha
mallığına bir eyHile kadar izin veril
miştir. Belediye, herhangi bir karı
şıklığa mahal bırakmamak için sırt 
hamallığına muvakkaten izin verilen 
yerlere birer yeşil tabela astmmya 
karar vermiştir. 

yaralanmıştır. re ır. :asyon parkının inşaatına ~ ~ t 
meydan açıldıktan sonra başlana- mek satılmamasına bilhassa dikk

8 

FIRTINA DiNDi 
caktır. Yeni istasyon binasının açı- olunmaktadır. Dün yalnız Fatih nıtıı· 
lış merasimi, Cümhuriyet Bayramın- takasında 342 kilo noksan ekmek l>U" 

da yapılacaktır. lunmuştur. 

Y eşilköydeki Tayyare· 

Meydanı Düzeltiliyor 

Ankara Hukukunda 
Devamsızlıktan Kalan 

Talebeler 

lki gündür Karadenizde devam e
den şiddetli fırtına dün durmuştur. 
Boğazda . bekliyen ve limanlara sığı
nan gemiler seferlerine başlamışlar
dır. Fırtına yüzünden hiçbir kaza ol
mamıştır. 

Bir Harman Yandı 
l{UçUkçekmece civarındaki Kalik

ratya köyünde bir harman yeri :van
mıştır. Ateş, iff aiyenin yardımİ ile 
ve ~oy evlenne sirayetine meydan 
verılmeden söndilrülebilmiştir. 20 bin 
kilo buğday, 50 bin kilo saman ve bir 
harman makinesi yanmıştır. 150 bin 
kilo buğday bulunan bir harman kur 
tanlmıştır. 

Ankara Hukuk FnkUltesi proft" 
Air France Tayyare Şirketinin Yeşil sörleri meclisi, devamsızlık yüzUnde

0 

köydeki hangarlarile §irket binası ayni sınıfta iki sene kalan talebeleri' 
Türk Hava yolları tarafından satın mektepten çıkanlmalannı karar ııltt~ 
alınmıştı. Devri teslim muamelesi bit na almıştı. Devlet Şurası, tanzf!Jl

11 

tiği kin hangarlarla binaların üzer)- dairesi, bu vaziyeffu b'Jlunan ,tsıJe~ 
ne "'Devlet l1ava Vnl1n-" .; '-" .... Ci ,..,,_ ılP~- .. __ ,., h; .. 'h ... 1rlo 1ro ... hlrlo•·ı~!!f 
zılmıştır. racaatı tetkik etmiş ve profes ıs 

Hava yolları idaresi, Yeşilköy tay- meclisi tarafından verilen knrıırJ 

Türk Eserleri Sergisinde 

inhisar ve Gümrükler 

yare meydanim ıslnh etmeğe karar bozulmasını kararlaştırmıştır. 

vermiş, bunun için bir de proje ha
zırlamıştır. llk iş olarak meydanda 
toprak tesviyesi yapılmaktadır. Da
ha sonra kumla karışık kömür tozu 
dökülecek ve üzerine silindiraj yapı
lacaktır. 

Fen memuru hakkındaki 
tahkikat J3. 

Gümrük ve InhisarJar Vekili Ali 
Rana Tarhan dün inhisarlarda meş· tKTISA T VEKİLi OFiSTE 
~l olmuştur. Oğleden sonra güm- Iktısat Vekili Bay Celal Bayar, dün 

Müddeiumumi muavinlerinden ·Jd 
Cevdet, Perapalas bahçesi önünde 

1 

kişinin ölümü ve bir kişinin yaralS.~ 
masile neticelenen duvar çökilntU;ıı 
tahkikatını bitirmiş, ve dosyayı d~ 
birinci istintak hakimliğine ver:ı1lif' 

rukler baQ. ··d·· ·· M . ·· ·1ed . . !>'mu uru ustafa Nuri de og en sonra Türkofise gelmiş ve tir. {S 
Hadisenin suçlusu fen memuru ?ı 

cidin tahkikatına serbest olara.l< de• 
vam edilecektir. 

ınhısarlara gelmı· V k"l" · · ih a t · · •. § ve e ı ın reıslı- r ca ışlen etrafında izahat almı"-
crınde b" t 1 :>< b ır op antı yapılmıştır. Top· tır. B. Vekil, bu arada Almanyada 
lantıd~ Dolmabahçe sarayında açda- bulunan ticaret heyetimizden gelen 
cak Türk Eserleri sergisinde inhisar-• raporlar üzerinde meşgul olmuştur 
ları ve gu" ··ki . . · mru erı temsıl edecek e· 
serler tespit edilmiştir. 

Vekili Hariciye 
Devrilen Kamyon 

Birkaç Satırla 1 
Dün sabah Karaköydcn geçen 4024 

numaralı kamyon, kaldırımın çökme
si üzerine sağa de\.Tilmiş ve içindeki __ T __ ra ___________ eşyalar caddeye dökülmüştür. 

Cenevreye Gidecek 
Hariciye Vekilimiz Doktor :ıt~e~ 

Aras, Milletler Cemiyeti KonseY1
11 

önümüzdeki ay içinde yapacağı to~ 
lantıda bulunmak üzere CencvrcYC 
decektir. 

nl\'ay Şirketinin yeni sistem Kazanın, evvelki gece tamir edı"len 
.. arabalanııdan yedincisi bu. 

gun servl-;e ~ıkartılacaktır. lağım çukurunun çökmesinden ileri 
• geldiği anlaşılmıştır. Kamyonun bir 

B k k
.. tarafı parçalanmıştır. 

a ~r oy a.kıl hastanesine ~·eni 
hır pavyon ilavesi ka.rarhlşb. 

nlmıt-tır. 90 bin lira harcanaraktır. 

Ölülerin T edfini ile 
Beledjye UğraşacolC 

• 
1 stanbul sezonu 31 Temmuz ak. 

ı::;amı, Parkotelde verilecek bir 
balo ile ba§lıya<',aktrr. Baloyu Vali 
Vekili l>ir nutukla açacaktır. 

• 
S ehrin muhtelif yerlerinde ağaç 

kesoo yedi ki"i cünnü meshut 
haline.le yakalanarak mahkemey~ ve
rilmlşlerdir. 

• 
B eylerbeyinde oturan Pandeli 

ile Yenişehinle pilavcı Hasan 
arasında kadın yüzünden bir kavga 
olmuş, H6n, arkada.,ınr, bıçakla 

dört yerinden ağır surette yarala
mıştır. 

• 
D ün ltalyan bandıralı Avgustos 

vapuriyle şehrimize 500 sey. 
~·ah gelmiştir. 30 Temmuzda. da meş. 
bur Roma vapuru limanımıza gele. 
cektlr. 

• 
A dliye Vekaleti ceza işleri mli-

diirü Haydar Naki dün lstan
bula gelnuştir. Kalemi mahsus mü. 
dürü Şakir de Ankaraya gitmiştir. 

Kadıköy Su 
Şirketinin Hesapları Belediye, ölülerin techiz, tekfin;; 
Kadı .. . . . tedfin işlerini idareye ağustosun ı<e' 

koy su şırketıne aıt muamele beşinde b~lıyacaktır. Cenaze ırıer 
ve hesapların tasfiyesine başlanmış· ı memurluğunun kadrosu hnzır1arıJl11! 
tır._ H~ap ve kayıtlar intizamsız ol- memurlan tayin edilmiştir. ~a~~
dugu ıçi_n beledi~e demirbaş eşya ile me. tedarikine de girişilmiştir. _ş~" 
mu~melatı henuz tamamen devri dilik istiyenlerin ölüleri beledi) ıı.f'lJ 
teslım almamıştır. Bu iş bu ay so- kaldırılacak, bir buçuk sene 

50 

nunda ancak bitirilecektir. bu, mecburi olacaktır. 

1
23 Temmuz 937f 

1 
_ __;;.cUM=L._I Bugünkü Hava: AÇIK 

Yeşilköy Meteoroloji Direktörlüğün ı 7 . . . "LT ... ,r: 79 
de ald 

• 
1
• .. .. ıncı ay Gün: 31 J~- 3,,n 

n ıgımız ma uma ta gore bugun A b. 1356 R mi l·;,. 
yurdumuzda. havanın doğu Anadolu, ra 1 u . 10 
~rakya ve c~nup doğusu mmtakala- Cemaziyülevvel: 14 TemınuZ· 20 ı:,le Karadenız kıyıları, kapalı, cenu- Güneş: 4,47 _ öğle: 12. 
b~ ve orta Anadoluda az bulutlu, rüz- . . . . 19 35 
garların cenubi ve ~~ Anadoluda Ikındı. 16,18 - Akş~m: z.sB 
az bulutlu olması, ru7.garların gaı·p Yntsr: 21.30 - İmsak. 

33 ve cıı 
limetre idi. En fazla sıcaklık l< }\lif' 

az sıcaklık 21 santigrat olnrn c;Dı:ıt· 

istikametinden kuvvetle esmesi muh
temeldir • 

Dünkü Hava 

Dün 1stnnbulda barometre 759 mi· 
dedilmiştir. Rüzgar poyraz~:tir. 
te 30 kilometre süratle esırıı: 
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Ademi Müdahaleyi 
Kurtarmak içi 

Bir Usul Bulundu 

Ademi 

MU da hale 

Atlıyanlar 

A V a m K a m a r a S 1 Vapurlar yanaşmadan atbyan S1 
kişiden para cezası almdığmı okudu. 
ğum zama.n iki zıt duygunun tesiri 

Sisteminin 

kurtuluşuna 

F•, ı•ı st•ı n•ı altında kaldım. Birisi, kontrolsuz in. 
tlzamsızbğa alışmış olması yüzün. 

1 
den cezaya çarpılmış birkaç gafile 

Simdilik Bö müyor :::::.::~"':ı":.·=; 
' 

Doğru Müs+e.:.lekat Nazın Kamarada Beyanatta =n==~e doğnı atııaa bu 

:iman Mütahassısları, lspanyol k 1 H 1 tt Gerçi dilimizde (\'&kit nakittir) 
Bulunarak Araplara, Bazı No ta arı atır a ı diye bir darbımeseı vardır. Amma 

~~•nda ve Daha Diğer Noktalarda 
Ustahkem Mevkiler Yapıyorlarmış 

1et.11~ra, 22 (TAN) - Ademi müdahale me
leo..ı~lliıı. Yeni bir usul takip edeceği ve Tali 
te.bit lteııı.n toplanmasından evvel bu usulün 
~ edıleceği anlqdmaktadır. lngiltereye 
~· b.ı Yeni usul, ademi müdahaleyi kurta-

11'. 

,::)'or Grandi, Mister Eden De göriişmüş ve İtal
~ ~~_Müdahale Komitesinde gönWIWer meSt ~ ifade ettiği noktal nuarm kati bir 
fa bh.L_ ~yetinde olmadığım söylemiş ve iki tara
~p taıınnak meselesi üzerinde bir anla.,ma Ademi Müdahale Komite•i içtimaından bir çı

kı,. Resimde ellerinde fapkalarını tutan zevat
tan geride Alman murahhcuı Ribbentrop ileri-

deki &e ltalyan murahhcuı Grandi'dir 

Londra, 22 (TAN) - Avam Kamarası, dün alqam Filistin 
hakkında muvakkat bir karar kabul ederek, timdiki halde Fi
liıtinin bölünmesini kabul etmemittir. 
Filistin hakkındaki içtimada söz -------------

söyliyen, koloni nazın B. Ormsby 
Gore, bu hususta beyanatta buluna
rak, Filistinin muhakkak surette Ya 
hudilere bir yurt teşkil edeceğini de
ğil, ancak orada bir Yahudi yurdu
nun tesis edilebileceğini söylemiştir. 

Müstemlekat nazırı bir sırasını 
getirerek Araplara da, şimdiki hal 
lerini Ingiliz kanı pahasına elde 
etmiş olduklannı hatırlatmıştır. 

Nazır, sonra Fiılistinin taksimi 

Ali Çetinkayanın 

lsveçte Tetkikleri 
Stokholm, 22 (A.A.) - lsveç A· 

jansı bildiriyor: B. Ali Çetinkaya, İs
veç dem.iryollan ve hava yollan ser
vislerini tetkik eylemiştir. Yanında 

devlet demiryollan şebeicesi şefi B. 
Granholm olduğu halde, llaeggvi'de
ki transformatör istasyonunu, Stok· 
holm'un şimalindeki eşya istasyonu
nu ve Hagalund'daki makine ve va
gon depolarını gezmiştir. 

~Ubnanm mtlmkün olacağını ilave etmiştir. 
lllaa gazeteleri tali Ademi Müdahale KomitesL 
~ veya daha sonra toplanması ihtimalinden 
6- tidd Yo~k~n İtalya Almanya ve Portekiz aleyhin. 
~ etli bır lisan kullanmaktadır. I -------------.-.--------
s!elegrat, İngiliz planının iflası Ur s·ın Ata fut kle 
~Yoraa bir tesviyenin sllratle \t i 

bahsine geçerek, Filistinin lngiltere 
toprağı olmadığını, lngilterenin ora
da ancak Milletler Cemiyetini tem
sil ettiğini söylemiştir. B. Gore, Ku
düsün bütün hıristiyanlarca mukad
des addedildiğini ve binaenaleyh In
giJterenin kontrolil altmda bulunma 
sının doğru olacağını ileri sürerek, 
sözlerini, Yahudilerin ve Araplann 
Ingiltere ile iıbirliği etmeleri temen-

Türkiye Nafıa Vekili, ayrıca Brom 
ma tayyare meydanına da giderek ge 
rek meydam gerek oradaki binalan 
ve billhare "N oorland,, tayyarelerini 
tetkik eylemiştir. 

~~ llzmı geldiğini anlatıyor. Fransız 
~Prese faşist devletlerin, Fran K·ı Alt B. Ali Çetinkaya, refakatindeki ze

vat ile Belediyeyi de ziyaret ederek 
orada belediye meclisi reisi B. Johan 
Olov Johansson tarafından karşılan· 
mıştır. 

clehpıı t&ratmdan Madri~ cephesi~- 1 o ın Reisicümhuru 
81~ an taarruz dolayıırile obstrUk 

nisile bitirmiştir. 
DUn, bütün Suriye fırkalan elbir

liği ile, Filistinin taksimi projesini f~ ~klarmı ve Madrit mUda- Panama, 22 (A.A) _ Chiriqul 
lô1ftı Yapılmasını beklediklerini eyaletinde bir altın hazinesi bu-Yor. 

Al :u & ... _ _ _ lunduğu lıakkıodaki haber res.. 
~LAR MUST.AHKEM men teyit edilmektedir. Bu ha. 
~ !ULER YAPIYORLAR zlneyl bir Alman, bir Fra.rısız ve 

lrl~ Dıevzuubahaolan yeni ve bir Amerikalı keşfetmiıttlr. Bu 
~ bir nokta Alman mUteh8.88IS· ~ 
t..ı._ ~ya ve Fasta mühim nok- üç kişi eski bir magarayı açmış-
~ hlı:vuk toplarla tahkim ettik· lar ve orada üç bin kilo ağırh-
~-.qo Oe pıcla altın külçesi bulmuş-
'!'~, uvre gazetesinde Madam lardır. Bütün kWçeler üzerinde 
~ llbı vefdiii malfunata göre eski ispanya Krallarmın armaJan 
~~ bı\ltehassıslan _Ceuta, ~elila, vardır. Sanıldığına göre, bu aL 
l'ad '4.."'~ Larche, lfni, ve saır yer- tınlar Amerlkanm kC3ft _.,_ 

a e'ritılii -..;ı.ı~-z-; •--•~ l...a.. --•~ n&UIÜl!l' '"" yerftler t&fa. 
Cetirdi~ .~e istasyonlar,, vücude fından bugün bulunduklan ma-
töre JJırı l'iJıı Yazıyor. Ayni membaa J jwaya saklanmıştır. • 
'1aıert, &n~r buralarda tahtelbahir • 
ti~ beıızu; depolan, elektrik fab- •••••••••••••••••• ••••••••• 

lrley~Yo iataayonlan, tayyare 0 Ü n ya J e O 1 Oİ r 
tı Un, .. _~, \'Ucude getirmekte veba-
~ -..uara. tayyarelere karşı batar
~ ~~le9tirnıektedir. Madam Ta
~ tUıı bu nıalfunatm Londra ve 
da~derüen resmt radyolara 
~ ~ • hatti. Chamberlain'in 
~rlarınm tatil sırasında 
~ ~ &YnJmamalannı bu yüz-
ıı._t tini ilave ediyor. 

~tla laı>ann asileri bu kabil neş
""'- .,;e ispanyanın Pirene dağla
~ top yerleştirdiklerine dair 
~ "- '« .netriyatla istihza etmek· 
~ldrıte karşı yapılan taarruz
~olan topların başka yerlere 
~ erek israf edilmiyeceğini 
t)~lttadırıar. 
&u~AKLlYATI DURMUŞ! 
::.~. lngiıtereye yapılan de· 
~Yatı tatil edilmiştir. Sebep 

tın inıkanBizbğıdır. 
lf.'l> CEPHELERDE 

Kongresi 

Moskovada Açıldı 
Moekova, 22 (TAN) - Dün 50 

millet mümessilinin hazır bulunduğu 
17 nci beyııelmilel jeoloji kongresi, 
borada açılmıştır. Kongreyi, Ameri
kalı profesör Smith açını§, B. Kale
nin ekseriyetle ve alkışlarla kongre 
fahri reisliğine intihap edilmiştir. 

Kongreye Sovyet ve dünya maha
filinde büyük bir ehemmiyet veril
mektedir. 

Sovyet gazeteleri, bu kongrenin 
Moskovada açılışııa Rus ilmi namı· 
na bir oeref mana~ı vermekte ve Sov 
yetlerln bu sahadaki büyük terakki· 
ya~ın dünyaca teslim edilmekte ol
duğunu rzmaktadırlar. 

. 

Arasında 
Ankara, 22 (A.A) - Fransız milli 

bayramı münasebetile, ReisicUmhur 
K. Atatürk ile Fransız Reisicumhuru 
B. Albert Lebrun arasında aşağıdaki 
telgraflar taati olunmuştur: 

Ekselins Albert Lebrun Fransa 
Belsicümhuru Pa.riz 

Fransız milli bayramı münasebe
tiyle, en samimi tebriklerimle bera. 
her iahsi saadetleri ve dost Fransa. 
o.an ~da.lıow halclcnıdaki haro.J'9tli t•
mennileriml kabul buyurmalarını e.ıt· 
selansınızdan rica ederim. 

K. Atatürk 
Eksellns Kemal Atatürk Tiirk.lye 

Reisictimhuru lstanbul 
Ekse-linsmızın lCitufkar temenni

lerinden pek ziyade mütehassis ola. 
rak samimi surette teşekkür eder ve 
şahsi saadetleri ile Türkiyenin taalL 
si hakkındaki en kalbi temennilerimi 
arzeylerim. 

Albert Lebrun 

Mısır Ordusu 
Ve Bütçesi 

Kahire, 22 (A.A.) - Mebusan mec 
lisinde Nahas Paşa, hUkCimetin mil· 
li müdafaa teşkili.tını vUcude getir
meğe son derece faaliyetle devam et· 
mekte olduğunu beyan etmiştir. 20 
bin kişilik bir ordu vUcudegetirileoeği 
ve iki milyon 700 bin liralık senevi 
bir bütçe kabul edileceği tahmin e
dilmektedir. 

Milletler Cemiyeti nezdinde protesto 
etmişlerdir. 

Son dakikada alman haberler, Fi
listinin taksiminin şimdilik tehir e
dilmesinin Arap mahafilinde iyi bir 
tesir bıraktığı merkezindedir. Yahu
di mahfelleri ise derin bir memnuııL 
yet göstermektedirler. 

ltalyan Gazetecileri 
Yine [onaraat) 

Londra, 22 (TAN) - Geçen 

Mayısta, lngilb matbuatının ltaJ. 
yan ord11811 aleyhinde netriyat yap 
ması bahanesiyle Londradan çe. 

kilen ltalyan guetet.Derlnln tek· 
rar Londraya avdetlerine miisaa. 
de edDdiğl anlatıhyor. Evveli bir 
ltalyan istihbarat mttfJWl8e8inln 
muhabiri bugün Londraya hareket 

etmiştir. Diğer g&zef;ecUer ve mu· 
hablrler de birer birer geri dön~ 

celderdir. 

Deniz Anlaşması 

Avam Kamarasında 
Londra, 22 (A.A.) -Avam kama

rası, Londra Deniz Muahedenamesi· 
nl resmen tasdik eden kanunu, üçün
cü okunmasını müteakip reye mtıra
caat etmeksizin kabul etmiştir. 

B. Ali Çetinkaya, dUn, Gothem· 
bourg'a hareket etmiştir. Orada li· 
man idaresinde tetkikat yaptıktan 
sonra 'kısa bir ziyaret maksadiyle Ko 
penhag'a hareket edecektir. 

Fransada 
Yine Altın 

Sistemi 
Paris, 22 {TAN) -Yeni 

kabinenin aldığı mühim ka-
rarlann batında tekrar ve 
kati bir aurette altın esasına 
rücu vardır. Frangın yeni 
kıymeti, 43 miligram saf al

bn olarak tesbit edilmittir. 
Bu suretle Bank dö F rana
taki altın stokları yeniden 
kıymetlendirilmittir. Bu kıy 

met üzerinden bir lnıiliz li
rası 112 franga tekabül e
decektir. 

.Maliye Nezareti, hükômetln 
gellrlerl himaye için, yeni bir 

sermaye ihdasına karar verdiği. 
al blldlrmektedlr. Bu sermaye 

Bank dö Frans mevcudu üzerin 
de yapılan yeni manevralarla eı. 
de edlleeektlr. 

~ ~cephelerinde muharebe şid-
~ Yoa:u etınektedir. Asilerin Es

' bu y llnda 6 kilometre ilerledik 

:' ~un ~azınia topçu ateşi 
111

11hal'ebed llndugu haber veriliyor. 
Yirmi Dört Saatin Oç MeseleSi 

lllıek~ e bilhasaa toplara güve • General Franco ve lngiltere: :eue lan~e Cllınhuriyetçiler ekseri
.:._~klll'}'a kUıllanınaktadırlar. Rozes 
·~ ~l arasmdaki köprillerle 
ha 'an t berhava edilmektedir. l'e' ~· Madrit cephesinde mu 
~lel'in l~ddetıe devam ettiğini ve 
ilctıl'iyor agır zayiata uğradıklannı 
~ 4-Uer İ,ııL 
~ auıasaa Alburracin'de vu-

::. t.fa~':11arebeler hakkında bir -
fı-..l'lll 'l'ra vennekte ve hük\ımet· ,re eıukl:~ııa kuabasmı tah

~ ' k n:11 ve bu tehrin asilere 
._ ~u. 0 0rdu tarafından iıgal 
~ Vez.ctlkl h~JctUnetgUerin 2000 
~ lnrn1& el'inl anlatmaktadırlar. 
lbt\~Ya l5Qo vapuru Santanderden 
·"9tllr. Basklı mWteei götUr-

lıl.. '«.\n~ ALTI HAVA 
~""il 1on ~uzu 
~ .. 'l'aa haberlere göre bugün iki 
..:.~ tnda tayyare muharebeleri !::' 'llfra UŞ, Madrtt altı kere ıaar.. 

>l.t., ~ve bu Yilzden birçok 
l§tlr. 

G eneral Fra.nconun muharip 
tanmınadığı takdirde, elin

deki arazide yaşıyan bütün lngUiz 
tebaasHu çıkaracağına dair savur. 
duğu tehdit, lngilterede derin bir 
tesir yapmış bulunuyor. Bilhassa 
Londranm sol matbuatı hidlseyl 
çirkin bir meydan okuma şeklinde 
teWdd etmlt ve buna, lngllterentn 
muharip tanımayı teklif yolunu 
tutmuoım sebebiyet verdiğini söy. 
lemektedlrler. Londranm sol gaze. 
telerl, Franco tarafından savrula.o 
bu tehdidin son derece sabırh olan 
Mister F.den'ln de sabnnı tükete. 
ceğln1 söylüyor. Bilhassa Deyll He. 
rald gazetesi '°sözleri nave edL 
yor: 

"Mister F.den'e hazırladığı plim 
yırtıp atmaktan başka blrteY kal· 
madı. Bunu takip edecek hareket, 
ispanya hükiimetlnln silih satın 
almak bakkmı tannna.ktan ibaret 
oJmtlıdır.,, 

Fakat anlaşılan lngDtere hilldl-

I
• • • • • • • • '•• • • • • • '• • • •' • • • • •' • • • • '• • '• • •'' •' • •' • ' • • '• • '• •ı elindeki bil' tek harp gemisiyle bil' 

hayli kanşıkbklar çıkaran Gene-
YAZAN : ÖMER RIZA DOGRUL ral Franoo da bu hilnnete iştirak 

eder.,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• M M 
metl Ademi Müdahale siyasetini 111 da son derece kuvvet.ildir ve ber. wnn ontreux' SÜ: 

kurtarmak için oğraşmıya devam hangi Od devlethı toplu donanma. 
ediyor. Bu uğraşmaom bir netice lanna kartı dunmya bumbr. 
verip vel'Qllyeceği henüz lllllaşd- Tayyareler, tahrip ediel bir kav. 
mamıştır. vetl haizdirler. Fakat donanmalar, 
• ispanya işinin bu şekilde kant- hem tabrlp eder, bem Userlne aldı· 

tığı bir sırada lnglltere Başvekili ğı vazifeyi SODuna kadar ~p e-
Mister Chamberlaln lnglltenınln der. Tayyare vurur ve geri döner. 
kuvveti h•1r1g11da mölılm beyanat. Donanma vuror ve vunluktu SOll· 

ta bulundu. ra da vulfe bqmdaa aynlmu. 

lngilterenin laıvueti: JngDtere Batv•Wnln lngDb ba-

•ı ngl)tere Başvekiline göre, 111.. 
glUz bava lmvvet.I, dtlnya. 

11111 en Deri bava kuvvetlerDe mu
kaye&e edllebllecek bir baldedlr. 

Taarruz fJkrl besllyen bir devlet 
varsa, lngUterenln tam müseDi.b 
olduğuna inanmalıdır. 

Fakat lngllterenln hava kuvvet
leri diğer devletlere ıılsbetle birin
ci derecede olduğu halde don•mL 

va ve denls kuvvetleri bakkmda 
verdlil temlnM umumi bir itimat 
ve emniyet De karplaluDlt ve LoL 
dra guetelerl bu be,....t De Ge.. 
aeral FrMcoaun son YUlyetl ara. 
ıunda mttnuehet bulllQflardır. 

Mesel& Deyll Fbpl'M gazetesi. 
bu mllnasebetle yazdığı bir bat ya
mda fQ ilkleri söylttyor: 

"lnglltere donanmuı lıaldmıda 

bealenen bttrmet umumidir. llatti 

M llllrdaıı gelen haberler MiSii' 
Mebusan ve Ayaıı Meclis

lerinin Montrö muahedesinJ ta8dfk 
ettiklerini blldlriyor. Tasdik m ..... 
meleslnln bu şekilde tekemmW et. 
meel, llı8ır için tam htikW devri. 
Din bqla.mak üzere olduğunu gös. 

termektedlr. Gerçi bu lstlkW devri 
de bir intikal deVl'fıfd geçirecektir. 
Fakat intikal devreshıln, geçen 
her gönll, Mısın luıidld hayatma 
eri§tlnnlye yardım edecektir. Mı
sır bu devre içinde bötlbı haarbk
lanm tama.mlamlJ, bütün tet
klWmı yapmış, lstlklillnl koru. 
mak için kuvvetlerini harekete ge. 
çlrmlt olacaktır. Nitekim yeni Mı. 
mr ordmnmu kurmak için başhyan 
hareket ve faaliyet te bunu apaçık 
göstennelrt.edlr. 

doğrusu çoğumuz vaktin kıymetini 
pek az takdir ederiz. Bunun bariz 
delillerinden blrinl dllimlzde bulabi
liriz: Hemen hemen hepimiz işsiz 
kaldığımız zaman, 

- Bir türlü vakit geçmiyor!. c\fye 
şlkiyet ederiz. 

Çünkü biue vaktin ne suretle o
lursa olsun hemen geçmesi matlfıp. 
tur. Ben bu satırlarla işlerimizde pek 
te acul olmadığmıu.ı anlatmak isti. 
yorum. 

Halbuki; istisnasız hangi vapuru 
ele alırsaıuz ahmz, daha iskeleye ya
naşmadan, çıma verilip tekne bağ· 
lumadaıı evvel birçok kimselerin 
kenar pannaklıklanna asılarak, ya.. 
but bir buçuk, iki metre açıkWdan 

atlıyarak vapurdan çıktıklannı gö
rtirüL Inanmız ki; bunlardan hiçbi
rinin, böyle bayatlannı tehlikeye 
koyan ve umumi intizamı ihlil eden 
hareketlerini mazur gösterecek ace. 
le bir "i yoktur. Fakat nedense öte. 
denberl sökttp gelen bir itiyat bizde; 
bflheesa halk tabakasında bu kötü 
hareketin yerleşmesine sebep olmuş
tur. Fenası şudur ki; bir k1şt atlar 
da geriden gelen athyamarsa Dk at
lıyan dönüp arkada kalanla alay da 
eder ve böylece halk koymı sttriistt 
gibi ilk athyanı bu ölüm yolunda ta. 
kip eyler. 

Vapurlardan çıkarken böyle cam
bazlıklar yapanlardaıı başka, önün
dekini iten, sırtındaki yükle diğer 

yolculann kafasına l'lll'8D velhasd 
balkı lzaç ederek vapurdan çıkan.. 
lar da bir hayli çoktur. Bunlarm en 
ulusu bDe •facık bir ihtara taham. 
möl edemez; hemen size: 

- Pek nh•tıus olayonaa p.tan• 
ya bin! diye f odolca akıl öğretir. 

Bulisa edersek, vapurlardan ÇI• 

karken muaşeret idabRlID icaplan 
§()yle dursun cannnızr tehlikeye koy. 
mamak ve yanımızdakini lzaç etme
mek için talmımıya mecbur olduğu. 
muz tavrı ve takibi 1izon gelen hat. 
tı hareketi bir türlü bulup güdeme. 
ylz ve onun için de günün birinde 
böyle para cezasına çarpılmak sUl'&t 
tiyle yola getlrlllrlz. Onun içindir ki 
cezalandıklarma acmdığım gaflllerin 
bir hayırb neticenin idrakine hizmet 
ettiklerini görerek müteselli olmak· 
tayım. 

B. FELEK 

Polonyadaki 

Suikast 

Esrar içinde 
Varşova, 22 (TAN) - Milli birlik 

reisi miralay Adam Koc'a yapılan 
fakat muvaffak olamıyarak, suikast.. 
çmm ölümüyle neticelenen vaka hl· 
li. esrarını muhafaza ediyor. 
Bombayı atmak istiyenin parça 

parça olması, hüviyetinin tespit e
dilmesine mani olmuştur. 

Umumi fikir, müddeiumumiliğin 

bu mesele hakkında bir şey öğrene
mediği merkezindedir. 

Maamafih polis, tanınmış komü
nıstler ~sında taharriler, tevkifler 
yapmı3tır. 

Bazı zabitlerin t evkil edildiği de 
bildirilmekte ise de, hükümet maha· 
fili bu haberi katiyyetle tekzip et· 
mektedir. Resmi mahafil, komünist
ler arasında yapılan tevkiflerin de 
bu işle alakadar olmadığını beyan et
mekteditler. 

Fransız Komünistleri 

Hükumetin Aleyhinde 
Parla, 22 (TAN) - Bu sabah Mont 

remil Sous-Bois'da toplanan Komü
nist fırkası merkezi komitesinde ya
pilan münakaşalar fırkanm halkçı 
hükumetten memnun olmadığını gös 
terir bir renk alDllflardır. Birçok ha
tipler hükCimetin aleyhinde bulun
muılardır. 
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.M.ahkemelerde 
12 Ki§iyi 

Ayrı Ayrı 

Dolandırmış 

rs;;c~~-~ 

~ MahkUin 
~Oldu 

Çalan da 
Satın Alan 
da Tutuldu 

Simal Kutbunu 
1 Asan 

1 

Sovyet 
inekler 

Tayyaresini 
Karsılamıstı 

1 1 

B11günkU Prograın 

Is tan bul; 

Oğle neljrlyab: 

12.30:. Plakla Türk musik 
12,5u: Havadis. 13,05: Muh 
plak neşriyatı. 14,00: Son 
~am Df'§riyatı: 

~ A•IİY• Dördüncü Ceza 
Asliye dördüncü ceza mahkeme.. ~ hk 

sinde kadınlı erkekli tam bir düzüne ma emai, Miı .okaiında 
davacısı bulunan bir dolandmcılık ~ 1 numarada kahvecilik eden ~ 
davasına başlandı. Suçlu yerine mev- Cahil İ•minde bir genci bir t 
kuf olarak Hayriye adlı bir sabıkalı ~ ay hap•e 33 lira para ceza- ; 
getirılmişti. Davanın, Ali ve Emine ıına mahkUm etti. iddiaya ~ 
adlı karı koca iki de gayrimevku! göre, Cahidin •uçu fUdur: ~ 
suçlusu vardı. Hayriyenin, kendisi.ne t 
nUfuzlu bir kadın rolü vererek İ.§ ve ~ Evveli•i gün aaat 22 •u- -
koca bulmak bahanesiyle birçok kim ~ larında Büyükdereden Me- ~ 
seferi dolandırdığı iddia ediliyordu. ~ cidiyeltöyüne gelen otobü•- ; 

Ali ile Emine de bu büyük kadını ~ ler Zincirlikuyu devriye•i ; 
ıuna buna tavsiye rolilnü almışlar- ~ polis Cevdete yolda sarhof t 
dı. Dün mahkemede birçok şahitler bir adam gördüklerini, oto- ~ 
dınlendi. Bayan Ihsan §uııları an- ~ 
lattı: t büılere elleri/e İfaret vereli- t 

- Biz Hayriyenin nüfuzlu, her ~ iini ıöylemif'erılir. Poli• t 
yere girer çıkar bir kadın olduğunu t Cevtlet, bu adamı bulmuf, -
öğrendık. Komşumuz Hasibe bana ~ yanına sokulurken Cahit e- t 

i\.li oğlu Abdullah isminde 19 ya
şmda bir genç, Uç gün evvel Kara
gümrilkte Dede mahallesi Nişanca 

camiinin müezzini minareye çıktığı 
zaman yava§ça camfe ·girmiş ve du. 
var saatinin iki topu ile seccadeler 
üstündeki bir yatak yüzünü aşınnıı
tır. Müezzin bunu ararken bir gün 
Abdullahın camlin yanındaki bir a.. 
ğaçtan kubbeye atlıyarak kurşunları 
çaldığı görülmUş ve cürmü meşhut 
halinde yakalanmıştır. Polis tahki. 
kat yaparken, Abdullah çaldıklarını 
Çankınlı Eyüp oğlu Mustafaya sat
tığını söylemiştir. lkisl de Sultanah
met sulh birinci ceza hdkimfnln önU. 
ne çıkarılmışlar ve tevkif edilmişler
dir. 

18,30: Plakla. dans musikisi. 
Radyofonik komedi (Büyük ha 
20,00: Fasd aaz heyeti. 20,so: 
mer Rıza ~afından arapça s 
lev. 20,45: Fasıl Saz Heyeti (S 
ayarı). 21,15: Orkestra. 22,15 
jans ve borsa haberleri ve er 
jtÜnUn programı. 22,30: )!ad 
Ştangel tarafından piyano solo. 
Son. 

• 
Günün Program Ozü 

SENFONiLER 
20 Varşova: Beethoven'in es 

!erinden senfoni. 21,55 Prag: Ç 
filharmoniai (Korsokovı ,A.rınan 
Schubert). 

HAFiF KONSERLER 

6,30 Bil.kreş: Sabah neşriY8 
7,10: Berlln kısa dalgası: Pla.k 
orkestra. 9,30 Paris kısa dalg 

1 Plak. 10,15 Keza. 11,80 Keza. 
Keza. 13,10 Bükreş: Büyük ork 
tra şeflerinin plaklarından. J4,ı 
Paris kısa dalgası, konser. 15, 
Roma kısa dalgası: Orkestra, s~ 

bır gün dedi ki: ~ /indeki tabancayı bir el ateı- ~ 
- Kuzum Ihsan, ı::ıu Hayriye "Ok ı J'Lt K ı·ı ~ "' ,. ' egı,, en aonra aran ı tar .. ; 

adamlara iş bulurmuş. Mahalle bek.. ~ laaına atmııtır. Karakola ~ 
çfmlz irfan zavallr bir adamdır. O- · .1 ~ 

getırı irilen de poliae halta- ·" 
na bir i§ bulsun. Ben Hayriyeyi ça-

.ıııl ret etmiıtir. Tabanca, •on- 1 
ğırttım. O, adliyede tanıdıkları oldu- { _J ~ 

.ııı1 r'"'an t4r/ada bulunmuftur. ' 
ğunu velrfanı mllbaşir yazdıracağını ı:: S l .ııı1 

~ . uç.u, tt:1bancanın kendi- S 
soyledi, fakat evvela para istedı. Bu- ıı 

; •rne aıt olmadığını ıöylü- ..ıı 
nu Irfana ve karısına söyledik. Ir- ..ıı d ~ 

~ yor a. Maltlleme, •uçu •a· ı 
fan, Hayriyeye evvela bir altın lira ~ b • 

" ıt görtlü. Tabanccuının mü- i 
verdi. Sonra da 5, 6 ve 15 lira olarak ~ ;ı 

•adere•ine ve derhal tevki- ' 
kendisine üç defa daha para verdi. I k ..ıı 

Seyyah Tercümanlığı Küçük 
Sanatlardan Sayılmıyor 

Polis, dün müddeiumumiliğe lspi
ra ve ldlcıya adlı iki genç verdi. Bun 
!arın ecnebi seyyahlara rehberlik ve 
tercümanlık etmekten suçlu oldukla~ 
rı iddia ediliyordu. Müddeiumumilik 
seyyah tercümanlığını küçük sanat. 
!ardan saymadığı iç:n bu kanuna gö
re haklarında takıbat yapılmasma 

lüzum görmedi. Ancak borsa rehber
liği ve tercümanlığı bu kanunun çer
çevesine girmektedir. 

Son Moskova - Amerika uçuşunu ıösteren harita 

Geçen hafta içinde, üç Ruı tayyareçiıi, fennin ne kadar ilerledi
iini a-özle a-örülür, elle tutulur bir halde ortaya koydular. Temmu .. 
zun on üçüncü aalı günü, saat biri on geçe, Moıkova civarından 
hareket eden tek motörlü, iri bir Rus tayyaresi, ayni ııün saat bet· 
te, Rusyanın en 'imal noktaıı üzerinden uçarak, gece saat birde 
kutuptan geçti. 

ran. 19,03 BU kreş: Romen rnull 
ıi. 20: Peşte: Plak konseri. 20,l 
Prag: Karışık program. 21: Vıır 
va: Koro ve orkestra. 22.10: P 
te: Çigan orkestrası. 22,15 L6.J 
zig: Otto Frickc orkestrası. (d 
tit musiki). 23,05: Prag kı&a t 
gıun: Hafif musiki. 23,ıt>: Pet 
Radyo salon takımı. 23,25: pra 
Eğlenceli musiki. 

OPERALAR,OPERETLEB .ııı1 ine arar verdi. ~ 
Günler geçti. Bir gün Hayriye bize { , 

geleli. "Irfan yarın işe başlıyacak,, .. ~ıı:::'=-'--='s:ı::"::=sı'=-"-~~-=-"=-""'m:ı::ı:"'=a:":a::ı:ı-"~- '- rt a 1 k e V er• n d e 
dedi. Ve iki de adi kağıt bıraktı. Fa
kat bu iş bulma keyfiyeti aylarca 
ıürdü. Evvela lrfamn fotoğrafını çı. 
karttırdı, götürdü. "Bu 3apkalı imi§ 
olmadı,, dedi, iade etti. lkinci defa
sında "resim bıyıkh olmıyacak,, de
di. Uçüncü defa da "başı tra3lı ola
cak,, dedi. Böylece zavallıyı üzdü. 

Ertesi gün sabehleyin 9,30 da şl- c: H 
mali Amerikanın en şimal noktasına - ey!. diyor, başka yer bulama-

dınız mı d r "k" ı · 

1 
vardı. Ayni gün ööfo zamanı saat 13 l a gc ıp o uz erın ortasına 
te Kana.daya yetiş~i ve perşembe gü- kondu~uz. Yallah, yine s-eldiğiniz gi

- nU saat S,30 dn da şimal Amerlkası- bl gldın bakalım .. 
nın en cenup noktasında yere indi, . Fakat Rus tayyarecileri onun di

EskidilnY,a uzun mesafe uçuf re- lınd:n anlamıyorlar. lngilizçeden 

16,30: Paris kısa, dalgası: ' 
Chalct'' isimli opera piyesi. 20 
Bükreş: Plaklarla Verdi'nin "A 
DA" operası. 

Daha birçok ıahitler di.nlendi. Gel. 
miyen şahitlerin çağmlması için u u. 
hakeme talik edildi • 

Acllye Terfi Listesi 

Taı•kten Çık+. 

FLORYA 
YOLUNDAKi 

HADiSE 
Floryada anadan doğma sokağa 

fırhyan Yakup oğlu Mehmetle arka
dqı diğer Mehmedın ve Hasan, Hay 

ri, Nazif ve bilet memuru Mustafa. 
nm biriblrlerini ve Jl'Ollai tahkirden 
da valarma dördllııct1 ceza mahkeme.. 
sinde devam edildi. 

Yakup ottu Mehmet ayni zaman
'.Adliye Veklletl, terfi, tayin ve da poUa1erden dayak yedltfni iddia 

nakledilecek 300 kftilik bir u.teyi ediyordu. Fakat p.lıitlerinin iamini 
Bqvekllet vasıtuile ytlbek tudike bilmiyordu. Bunları ancak Cumarte
anetm.iştir. Liste dtln tudikten çık- si gUnU Florya gazinosunda şahsan 
lllDJ ve Ankaraya gönderilmtft;ir. Bir tanıyarak bulabilecelinf llSylUyordu. 
lki güne kadar allkadarlara tabut • Dtın inahkemede Mehmedi muayene 
dllecektir. eden Florya doktoru şahit olarak 

Bir Ceset lulunclu 
dinlenecekti. Doktor gelmemişti. Mu 
hakeme, gelmiyen oahitlerhı çatırıl
ID&ll için Wik edildi. 

Tlto aşısı 
Şehremini Halkevinden: Evimiz 

çevresinde her gün tifo için aşJ yapıl
maktadır. Ayrıca mahalleler dolaşı-
!arak ayrılan doktorlar tarafından 

mecburi aşı tatbik edilmektedir. 
Aşı yapılan yer er: Her gun 14 ten 

16 ya kadar Gur hn ha..c;tanP~i 10 

dan 12 ye kadar belediy ktorl 
ğunda, sabahtan akşama kadar Top
kapı ve Şehremini eczanelerinde. 

• 
Konferan• 

Şehremini halkevinden: 23. 7. 937 
cuma günü Kat 21 de intani hasta
lıklar müteh&11111 Dr. Oıman ŞEra
fettin Çelik tarafından evimizde Ti
fo ve sari hastalıklar adlı bir kon
ferans verilecektir. Herkes gelebilir. 

• Kadıköy halkevinden: Lise ve orta 
okullardan tblk, riyaziye ve tabilye 
derslerinden ikmale kalanlar için 1 

Dtln Küçükpazarda bir mahzenin ağustos 937 tarihinden itibaren kurs 
ıcinde Ligor isminde bir şahsa ait ve tablbladll Enver Karana cesedi lar açılacaktır. Devam etmek isti-
bir ceset bulunmuttur. Mttd • muayene ettirmiştir. Verileeek rapo .. yenlerin iki§er totoğrafia idareye 
deıumumllik tahkikata başlamıt ra ~ tahkikata devam edilecektir. mUracaatlan. ı 

l>ANS MUSiKiSi 
bildıklerl ancak RU • korunu l,100 kllometre a§an bu ye- W ıw • • • • 

ni uçuş, iki gün, on dört saat, 17 da· -:-- e apeak not englısh .. (Bız; ın-

18,35 Roma kısa dalgası: t>U 
şarkıları. 23,SO: Kolonya: Sa 
ton kuarteti. 

kika silrdü. gllızce bilmiyoruz.) 
Çiftçi biran af allryarak karşısmda 

kileri sUzUyor, sonra eve koşup tele
fonla yakın polis merkezine haber 
veriyor. 

RE81TALI ... ER 

Gromov, Dnnilin ve Yumaşev adlı 
Uç Rus tayyareclsinfn. kutup soğuk
larlle boğuşarak, iki buçuk gUn göz
lerini bir dakika kırpmıyarak, tabi-
atıe yaptıKınrı lJu ıııuca.ucıc, ıııııu.y~ı. 
insan aklının, -.n elinin galibiyeti
le neticelendi. 
Çocukluğunu Umumi Harpte geçir 

miş olan tayyarecllitfn §U1 son yirmi 
yıl içindeki terakkisi akıl erecek şey 
değildir. 

Dün gelen Fransız raı.eteleri bu 
husuıta eğlenceli tafsilat veriyorlar. 
Anlattıklarına göre, Gromov'un kızıl 
tayyaresi apansız bulutlar arasından 
sıyrılın?§ ve günün en tenha zama
nında, Amerika çiftçilerinden birinin 
tarlası üzerine, ineklerin, kuzuların 
arasına konuvermi§tir. 

Uç pilot makineden atlıyarak iki 
gündür kıpırdatamadıkları uyuamUf 
bacaklanna biraz hareket vermeğe 
çabalarken çiftçi, kooa ko§a, bağıra 
bağıra gelerek: 

Fakat, Uç tayyareci fena halde a
aK1111z;ııa1..ıu. c::ıu .. 'hollo !oorotl<> .... ~ 

ramlannı anlatıyorıat: 
Biraz sonra zaten her yerde Rus 

tayyarecilerinin izini arıyan ve Şlka· 
godan emir almı9 olan polla, gaute
ciler ve 1eyirciler yetiıtikl4tri Anıan, 
Uç Ruıu, rahat rahat, çay içerken, 
ve yemek yerken buluyorlar. 

Garip şey değil mi? 
Bu büyük uçuı bu kadar ıııUteva

zı bir surette bitsin. Ve uçuşun sonu
nu seyretmek, ancak bir çiftql)'M, o
nun blrka9 lnefine ve öldlztlne na· 
sip olaun ... 

tvlenm• 
Gazetemizin Jzmit ve çevresi mu

habiri Cevdet Baykal arkadaşımız, 
Bay Ktmll Omaym kw Pakize 0-
mayla evlenmiştir. 

16,l!l Roma kısa dalgası: 
ran tarafından şarkılar. 20,10 
lonya: Kız ve erkek çoeuklar ta 
fından şarkılar. 20,25 Vj.f.n 
Graz: Avusturya havaları. : 
V a,r§ova- crP}1vım.o - §arkı. ~ .. : 
:n~ .ıu:; ... ""l'WaW>• -v.,. .~ 
22.28: Prag kıu Cktguı, 
kouertoeu (MP1art). 

DAN llU80081 

18,SO: Pe.te. 21,40: PJtaf 
dalguı. 22 Kolonya (Jouf 
Ul&'un klilik valıleri). 23,20: 
yana, Graz. 23,00: Laypzil· 

MUHTELiF 
19,30: Roma kıısa dalga11: 

ça ve rumca musikili prograJll-

Tavuklu Köprüsil 
Tamir Edil 

Adapaıan <TAN) - 210 JPtP' 
ıunluğundald Tavuklu kts 
tamiri için Nafi& Vekiletind91! J 
lira gelmiftir. Yakında tpıiratl 
lanılacaktır. 

• vırııııyor. Ya bua bir koca bulun, ya gen.ç kJll" 
da benim (ibi oyııasm! 

ikinci =~pılmaaı daha kolay defildl. ~ 
tekrar b • &kat kızlar arasında seri bir fl•:: 
ıeçti. Günerin be9 dakika evvelki zarif muvaff .., 
yeti ötel« takımın asa.biyetini körtlklem.J.fti. Su ~ 
aileden istifade ederek çatmak istediler. Ve ifl IJ'"' 

rWtüye getirdiler: 

Ortaya dört örsülU, sivri göğtlslü bir kız •llrtlk
lediler. Hep bir ağızdan söyledikleri bu türküye kan. 
tan ut, def, deplek, zilli mqa gUrWtU.ü ile, oyıuyan 
ve arkadaflan arasında Fıstık Ayte denilen kıs, her 
keai 10f anm bu taratma topladı. Dıtiyarlara varmcı
)'& kadar reldiler. Bütün 10f a omuz omuza, bir yığın 
kadm doldu. Bir1 ild, üç dakika oynattılar. Buram 
buram ter içinde oyunu bitirirken bu seter türküye 
kanpıııyaıılar bafladı: 

"Ay do(ar 8fmak ister" 
'

1Al yanak y&fllll& iater" 
11Şu beniuı prip rönlüm" 
uylre ulaflllak iater'' 

-7·- - Bahriyeliyi i•teriz~ _ _. 
YQzbaşmm Haıumı nurla ı,ın farkında oııruyaa::_ · 

bahriyeliye başladı. ll'akat ilk kıt'ada meeeleyi ~~ 
~ takımı bahrJyeli kelimesini tıbbiyeli ile a-9.,. 

.. Aman döne, kJJ döne döne" 
"Gelin mi oldun yine?'' 
.. Gelin olduğun pce'' 
.. Oynanın döne döne" 

Herkes bu hava ile kim oyıuyacağmı merakla 
beklerken aofanm öte tarafıııdaa bir kahkahadır 
koptu. O tarata bakan cWUyor, gören ha_yret ve 
.. vkle haykınyordu. Meğer ıenc kızlar ttırktlntın 
ııakaratma baflayıp ta: 

.. Gelin olduiwı rece" 
.. Oynanın döne döne'' 

Kısmına gelir gelmez. H&fıı Haımnlar ihtiyar 
Bacı n·nesi gelinin k&rfISma geçerek göbek &tınıya 
başlamaınlf mı? Bu, Bacı ninenin en eon dereceyi 
bulan keyfi idi. Pek mu.te.ııa vakalarda, bilhaua 
ııeteainin hakiki bir surette galeyan ettJti zaman
larda e.cı iline böyle oynardı. Duvalı altında elmuı 
kır kır yapıştınlmış yanakları pullu çenesiyle, relin 
hanım gülmekte pek güçlük çekiyordu. Bacı nine 
birer ceviz oturtulacak kadar çukura kaçmif yanak· 
lannı şişirerek. yelpaı.e dilimi gibi avurtlannm al
tmda sarkan gerd~m klrrta oynata Jöbek attıkça 
hl'lkm he.yecanlı ıt'.?serrett arttıkça artıyordu. DU
~n intizamını, misafirler itldalhıi ;oktan kaybet· 
mtşlerdJ. 

.. lri gözler ne de kara" 
"Dostlar buna yok mu çare" 

Ve ınusram bu kısmını biraz tahrif ederek: 
"Bacı nine kıvır da ıet" 
"Yaprştıram alnına pare" 

Ala ala heeeeyyyYY 1 Bacı nine on b8I y .. ında bir 
Jmdan 9"fk, tlmit.tisllkte lfıkma k&VUf&D dertliden 
9uh, ,en, koftu, doiru ıtıvey anuuım kuca.Pı& ya. 
landı. Bu Nfer başka bir ıtırUltU koptu: 

- Ay gı! bu kiiJt paralar da yapl§ınıyor ki .• 
- A, kltrttan para oluna itte böyledir, Ne ıUn· 

ıere lraldık. 

- inan olaun, bir •ki kara metelik barıa, eUiUlı 
k&ğJttu dalla iyi pll)'Or. 

BütflD bu ,uruıw arumda Oll& et. Qare buluntln 
Bacı Dinenhı IÖkfilmU, •ki bir Qekaıece kapağmd&D 
farkı olmıyaıı göğaU timdi para dolmuştu. K&ymval
deden eonra berkea ko)'Qwıa bjrfey sokuyor ve her 
ikramda Bacı nint bir göbek daha kıvırıyordu. Bir 
aralık Jö5Une Gilner W,ıi. 

-r- Sadi bakalım elmas ıızmı ! 
Diyerek bqmı renç ıkızın yarım dekolte JÖfsUne 

dayadı. GUııerin Ur.ertnc!e hlç~ara yoktu. Sert bir 
intl1'1-1 ne hemen çaretılni bul~ 

- Bacı nlneceğtm; dedi, Uzerlmde ne gttmUşten, 
ne klfıttan ~lç para yok. Amm• dur sana bir yürek 
parası vereyim. 

Kızılcık dudaklartle Bacı ninenin porsuk yanalda-

nm öptü. GUnerin bu ince zeraf eti bütün kızlan kıs-
kandırdı: 

- A, biz de öperiz. , 
Diyerek Facı nineyi kutattılar. O kadar öptüler, 

öyle kucakladılar ki, sevgili ihtiyar, idlçUk vUcudile 
öbekten öbeğe, aucaktan kucağa dolqtı. Bir taraf
tan haykırıyor, bir taraftan k&Jlı koymak için hiç 
bir harek(ltte bulunmuyordu. Kadınlar haykırıyor
lardı: 

- Hele ftma bakmdı! Geııçletti ayol! 
- O da söz mil? Taze kıza döndü • 
Bacı nineyi orta,_ bıraktıklan vakit bu sözler 

ku1ajma erifU, Yerinden kalktı, yorgun arpı senit 
bir nefet aldı ve etrafma bakarak Betlendi: 

- Hey! Hanıınla.r ! ıwıu? 
Herkes sustu: 
- Ben koca ısterim! 
Bütün evin içini bir kahkaha fırtm&St qnb, 'Bacı 

nine biç oralı olmadım aö&Uııt devaın ediyordu: 
- A, gı! Ne gUlUyoraunuı öylecetıhıe? Yalan mı 

ifte ! Koca iaterim ayol 1 Hem koca isterim, hem de
likanlı, saytan bıyıklı ilterim. 

Ihtiyarhır çevrelerini ıığızlarma göttırUyor!ar ve 
ıenç kızlar bot böğUrlerini tutarak katılıyorlardJ. 

- Niye gUlüşUp kayn1Lfıyonsumız canmı ! Bakaa
QIZ&, benden başka genç var mı burada! 

- Dolu, Bacı nine dolu .. 
- Doludur da hani ya, kimse çıkıp ta ildcWc kı-

ırmiflerdi: 

"C.ya indim çay swnıı" 
''Mahmur göller uykutuz" 
11HerkNJıı yi.ri geldi" 
11Gitti benim hayınız" 

11Aman aman tıbbiyeli'· 
"Al kadifeli, terbiyeli" 
11Adıın atışı da talimli" 

• 
11Yandım eli cöıJU tıbbiyeli" 

Ytızbl.fDllll hanıını kesmek iltedi. Likbı O)'Ull ~ 
l&m11 ve itin tarlanda olmıyular tarüındoll fili 
muma tthu edilınittl. Göılerin ucunda. GUP t#_ 
k&l'fl birer tebnstlm dolattı. BU111iyenler b~11 
lltlfe eamyorlardı. J'üat tertip edenler ıu 1 
k11111a baflaymea it lrulaktu kullia bir f 
d&ndU. 

••o kı4ar yıl aldattı'' 
"Sonra batından attı" 
11Yi1refime sonunda" 
"Afular ı~du, kattı'' 

11 Aman aman tıbbiyeli'' 
''Mor kadifeli terbiyeli" 
"Açıkta da kaldım neyleylm" 
"Yaııdlm ell ırözlU tıbbiyeli" _,, . ( ........ 
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~AN 
G·· 

Undelik Gazete 

A BAŞMUHARRiRi 
'r AN' hrrıet Errıin YALMAN 

kirde ~hedefi: Haberde, fi· 
"Üıt ' ~r feyde temiz, dü· 
Raı~t~i olmak, kariin 
~ 1 0 rnrva calısmaktır. 

CONON MESELELERJ 

~· •ıtnet Yerine 
lic:aret 
ls~buı 

ı.ooo.006 il nıeıbahası belediyeye 
lıtıecııye...ı raya mal olmuş. Fa.kat 
t-. - .... n bu ·· 
~:llltl ettifl.ı ~uesseseden her yıl 
"il', trt• varıdat l,f00,000 lira-

~. ~?· doiııı ~. dan doğruya bir llıtL 
~et hftb ~ IJıtlka ir müessesenin bu de-

det.ıeı, 
11 

r Y&pmasma müsaade e
)''Prnaıc . ~le bu müessese, ticaret 
~ ku~lfl değil de halka hizmet 

8b.de be 11§ :belediye ise. 
~t fikrtı!ıedıye hizmet fikriyle tL 
t.kı blrlbirine kanştınyor. 

~konornhıtler "de\'let tfoaret 
tfıa tJear '' derlerdi. Bu söıü, de\'Jt•. 
~e et ve sanayi işlerine müda
•it ede~kı olmadığı §tklinde tef. 
~ele erdi, Fakat de\"letin ve beS rln 8.mme işlerini doğrudan 
bıı ~ ~dareye hakkı vardır. Ona 
~et lınıet fikriyle verilmiştir. 'et Ve bilhassa belediye halka 
ko' etnıe.~Je, halkın menfaatini 
t~, d kia mükelleftir. Bir malın ih
~ldıbı.l'ecesinde pahalı bir fiyatla 
8alc t() görünce onoo satışını ya. 
l'aııar :'· icap ederse o malı kendisi 
tar. e .tıcuı tiir fiyatla halka sa-

. !lif.de be 
liııı eliıı lediye, henüz amme işle-
bavag~ alnıış değildir. Ele'ktrik, su, 
~I biitiin' Atl'arnvay, vapur, otobüs gi
liııde 01 anırne işleri belediyenia;..e. 

ıtıak r J.'•l<•t aıımdır. 
lincıeıı ıl bizim ~lediye hizmet fik
ket etıiğf ~e tıcaret fikriyle hare. it- ~itan, elinde bulunan mües
~il) b 11

UJ u,":-!kın zaranna isletlr. it 8 .. . ıere Kaoar uzınmli.h 

l\endisine u;,u tesisat masrafı ister. 
bit nıu ir nıllyon liraya mal olan 
ta Var1::~den senede 1,200,000 il. 
~kala tenılntne çalışır. 
~ 01 tının ihtiKar yapmasına 
llıt1Jcar ltıak V&ıifesl iken kendisinin 
dU~ ~~P~a.sı, belediye için affe
' ihtt gtinahtır. Belediyenin va. 
tlcı_t haıkYacı vardır. Fakat bu va-
il~ ı.n kesesinden çıkanlmaı. 
lltır. 0

11a hlznıet ederek temin ohL 

~ 
htr '-~bepıe bu gayritabii \'aziyete 
\\ıt, "Vel nihayet ,·ermek lizım-h' hiik• el ~ unıet hayatı ucuzlatmı. 
~ ~or. Belediyenin et üzerin
de-~ r .~&parak hayatı pahalı-
~ ~ükftrnetin bu prensipl ile 

Ja... ~ k ul etmez. 
~'lıı 'mezbahada alman resim. 
llı btJ Öldu!liğı memlekette hayvan-

tı8'cıı ıa ek suretiyle birçok ta 
lcı~ rartar doğurur. 
lı~ "1eyh hangi zaviyeden ha. 

tliıa 'lıt ~~kılsın, mezbaha resimlerl
uııu zararlıdır. 

,. '"'. . . 
•ılık Mücadelesi 

ı lieıecıı 
'alitet~~ t.~nılzlik mücadelesindeki 
So~k'-ıo gunden güne artırıyor. 
lt'ırr11ıar tenıizleniyor. 
&ı, leıniıleniyor. 

)or, •tıyu vasıtalan t~mlzleni. 
litdlıer to 
1'öPekJ Pla.nıyor. 
Soi~-."':'er öldUrUr· . f 

11 ... ~~ •• U) or. 
~ tükürenler cezalandm-

dı)'~Jtiiiiiı d 
et e lle birlı~ bu mücadelede beJe-

llıtııcı1r -"' ) ilriimekte de\'um il . 

~ ~terde Pislik ·· ·· 
heı ..... efoıtla v goruyorsanrz der. 
.. ""l)'e"'e eya bir mektupla ,.a ·•e l'h~. ., ' Ya - . 
~ -"lflınat gazete idarehaneleri-
(lıı Ve ktıla. Veriniz. Beledi) enin gö. 
~: t.en"~ ~er yere yetişmiyebilir. 

hepını1ı· tnıek, ona yardım et
ın borcudur. 

~~lldekte Elektrik 
t t, (1'~) 
~ ~eı b' - Hendek belediye 
ı~:a1t1ı eu;~:ekilde çalışmaktadır. 
~ı1/8.1>ılan t da~ elektrik istihsali 

I! 'ittir, eUcıkler yakında ikmal 
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' • • Sehrin temizliği 

lstanbullular 
zczn 

' Belediye, fe· 
hirde pialiğe kar 
fi mücadeleye 
giri,ti. Hem ken 
clisi daha dik
katli çalıııyor, 

hem de fehirli
d en temizi ğe 

ne diyorlar? 

, 
temizlik memur 
ları mıntakaları

nı hergün sık sık 
kontrol etmeli, 
lazım gelen ted 
birleri almalıdır
lar.,, 

O. K. Erk. 
riayet edilmuini iatiyor. lateni
len feY fU: Şehri temiz tutmak, 
yani pialetmemek. Fakat bu iki 
taraflı gayreti baltalayan hadiae-

den geçiyordum. Üst katından 
bir el aokağa uzandı, bir lahza 
aonra da sokağın ortaaı sebze 
artıklarile, aalatalık kabuklarile 
doldu. Ve ben bu leci manzara 
kar,ısında hayret ve hiddet et
tim. Şehrin temizliğine halkın 
yardım böyle mi olur?! .. 

Seyyar Eınaftan 
Şikayetler 1 

1 
ler de olmuyor değil. Ve bunda 
iki tarafın da kabahatli görüldü
ğü :zamanlar oluyor. Nitekim 
fimdi okuyacağınız fU mektup, 
bir fehirli tarafından yazılmıflır 
ve fehirliyİ itham etmektedir. ı,. 
te mektup: "latanbul Belediyesi 
fehirde temizlik müçadelui ya
pıyor ve halkın temizliğe çok 
dikkat etmesini istiyor. Ayrıca 
Sıhhat Müdürlüğünde de tifo ile 
mücadele eden bir komisyon ça
lışıyor. Bundan başka doktorları
mız da her akşam radyoda biz 
fehirlilere temizlik naaihati veri
yorlar. Fakat bütün bunlara rağ. 
men bazı vatandaşlar bu temiz
lik mücadeleaini baltalıyacak 
hareketlerde bulunuyorlar. E
vim, Beyazıtta Sağanağa mahal
lesindedir. Bu mahalleden Beya
zıda çıkan aokaklardan birinde 

Belediye, aokakları temizle
miye, halkı çürük ve p:s gıdalar
dan korumıya, tifoya tutulma
mak için tavaiyelerde bulunmıya 
iatediği kadar çalı,sın. Eğer şe
hirliler, bu çalı,maları baltalıya
cak olurlarsa, tifonun arkası ke· 
•ilir mi? 

lstanbul Belediyeai, hararetli 
aurette temizlik mücadeleaine gi
ri,mif bulunuYor. Buna kati za
ruret vardı. Akai takdirde tifo, 
şehrimize lelaket keailecekti. 
Faka! bence bu temizlik müca
d eleainde en çok kontrol altında 
bulundurulmcuı lazım gelenler, 
gıda maddeai •atan &eyyar ea
naltır. Belediye, pipneden yeni
lecek gıda maddelerini aatan 
aeyyar e&nalı camekan yaptırmı
ya mecbur etti. Fakat bir kıaım 
aeyyar eanal bu maddeleri ca
mekanın üstüne diziyorlar, yahut 
kapağını açık bulunduruyorlar. 
Mesela, bu vaziyet ekseriya mı· 
aırcılarda görülüyor. Mıaırlarr 

camekanların üatüne diziyorlar 
ve rüzgarın kaldırdığı tozlar da 
bu mıaırlara yapıfıYor. Hulciaa, 

Belediye •eyyar eanalla müca
dele etmelidir. 

1 

Bana kalırsa, bu lciübali vazi
yetlere karşı en keatirme çareler 

funlardır: Sokaklara, arsalara 
süprüntü atanları görenler, en 

yakın karakola veya diğer ala
kadarlara haber vermelidfrler. 

T enbihlere, tavaiyelere muğa
yir hareket edenler hakkında da 

cer.a tatbik edilmelidir. Bu suret-

Betikt&t Tuz baba 

Remzi T ekedil 

)'eni ve aüslü bir apartıman var- 1 
dır. Dün bu apartımanın önün-...... ---...__.._. ______ ._. .......... ._.. .... __ ,., ... _________ ...... --····· ......... ..._. ..... -................... ,, _________ , _____ ...; 

YENi iHRACA T 
REJIMi iCiN 
BiR MUTALEA 
Y eni ithalat rejimimizi 

muhtelif bakımlardan 
mütalea etmek gerektir. Çün
kü yeni rejim hakkında.ki ka
rarname paramızı korumak, 
döviz ihtiyaçlarımızı tatmin 
etmek, hazinemize fazla va
ridat temiıılemek, harici ti
caret muvazenemızı kuvvet
lendirmek, yerli ıanayii tetvik 
etmek gibi yükıek gayeleri te
mine matuf pek mühim hü
kümleri iht:va eder. 

Burada bütün bu cihetlerin tet
kik ve tahliline girişecek değiliz. 
Yalnız şu nokta üzerine dikkat na
zarını çekmek isteriz ki yeni itha
lat rejimi, netice itibarile, ayni za
manda ve belki daha ziyade yeni 
bir ihracat rejimi mahiyetindedir. 
"Bizden mal alandan mal almak" 
prensibimiz henüz değişmemiştir. 
Hatta harp sonu buhranının neti
cesi olan gayri tabii vaziyet zail ol 
madıkça bu esaslı prensibi bıraka
cağımız tasaVV'llr edilemez. Bundan 
dolayı yeni ithalat rejimimiz neti
ce itibarile ayni zamanda yeni bir 
ihracat rejimi mahiyetinde olacak
tır. Hatta milbalfı.ğasız diyebiliriz 
ki yeni kararnamede mevcut gilm
rük tarifesi değişmeleri hakkında-

f ''~ ___ ,,,,_,"I..._.~~ 
~'"'--~~-~!~~-J 
ramızın fiili istikrarım, ziraat ve 
sanayiimizin dev adunlarile kalkın 
masını temin ve asırlardanberi a
leyhimizde olan harici ticaret mu
vazenesini lehimize çevirmeğe mu
vaffak olduk. 

Bununla beraber diğer memle
ketlerde olduğu gibi, bizde dahi dö
viz tahdidatı, kliring, kontenjan 
gibi gayri tabii rejimler ve tedbir
ler tesirile uluslrarası iktısadi mü
nasebatımızda, uluslararası mnl 
mübadelesi vaziyetimizde pek ta
bii olarak bir ahenksizlik, bir mu
vazenesizlik eserleri başgöstenni
ye başlamıştır. işte yeni ithalat re
jiminin istihdaf ettiği başlıca ga
yelerden biri de bu gayri tabii va
ziyete imkan derecesinde son ver
mekten ibarettir. 

Bu maksatla, yeni ithalat karar
namesinin ikinci maddesi mucibin
ce, kliring anlaşmalarında Türki
yeye yüzde yirmiden fazla bir dö
viz marjı temin eden memleketle
rin mii varedatı büsbütün serbest 
bırakılmıştır. Tabiidir ki bu ser
bestlik neticesinde bu gibi memle
ketlerin Türkiyeye ithalatı arta
cak ve karşılık olarak bu memle
ketlerden Türkiyeye yapılacak faz 
la ithalat, Türkiyeden bu memle-
ketlere yapılaeak fazla ihracat ile 
karşılaşacaktır. Bu sayede Türk 

yette değildir. Çünkü bu serbestlik 
neticesinde menıleketimize şimdi
ye kadar gelen mallardan çok faz
la mal gelecek değildir. Herkesin 
malfimu olduğu üzere, şimdiye ka
dar bizde meri olan kontenjanlar 
hemen bütün ihtiyaçlarımızı tat
min edecek kadar geniş tutulmuş
tur. Müstehlik aradığı esaslı sebep
lerin hiç birinden mahrum kalma-
mıştı. Yeni rejim ile - bazı ehem
miyetsiz farklardan sarfınazar • 
memlekete yine ayni mikdar ve ay
ni kıymette mal girecektir. Yal
nız kısmen menşeler, satıcı mem
leketler değişecek ve bilmukabele 
ihracat mallarımızın alıcılanndn 

da ayni nisbette bir değişme histl 
olacaktır. "Bizden mal alandan 
mal almak" esasının tabii bir ne
ticesi olarak ihracatımız, ithalatı
mızın yollarını takip edecektir. 

Şimdiye kadar ithali memnu o
lan bazı lüks eşyanın serbest bıra

kılması ithalatımızın hacmine ve 
netice itibarile harici ticaret mil-
vazenemize, döviz vaziyetimize his 
sedilecek derece ı bir tesir yapa
cağından endişe etmek doğru de
ğildir. ÇünkU bir taraftan mühim 
nisbette yükseltilen gümrük tari
feleri bu lüks eşyanın ithalini as-

korumak bakımlarından "dört ba
şı mamur" bir sistem mahiyetin
dedir. 

Bununla beraber şurasını unut
mryalım ki yeni ithalat rejimimi
zin en mühim kısmı kararnamenin 
döviz, klering ve koı \ njana taal
hlk eden birinci, ikinci, üçüncü ve 
dördUncil maddeleri değil, gümrük 
tarifeleriain taciilitıadan ve bu ta
dilatı idare etmek maksadile teş. 

' kil olunan "Milli Korunma,, komis
yonundan bahseden beşinci ve al
tıncı maddeleridir. 

B ir taraftan Milli Korunma 
komisyonunun icabı bal ve 

·maslahata göre değiştireceği 
gümrük tarifeleri, diğer taraftan 
tktısat Vekaletinin yerli istihsall
tı perakende ve toptan fiyatları 
murakabe etmek hususundaki ted
birleri, devletçmk umdesi icabatm
dan olan ahkam ve kanunlar, milli 
ekonomimize öyle gUdilınlü, planlı 
bir iktisadiyat çerçeve ve manzu
mesi vücude getirecektir, ki bu 
planların ve tedbirlerin bütün muh
temel neticelerini evvelden katiyet
le tayin etrniye kalkışmak için ke
ramet sahibi olmak lizımgelir de
sek mUbaliğa etmemiş oluruz. Ni
tekim birkaç sene evvel kosl<0ca 
Amerika ekonomisini büsbütün alt 
Ust etmiş olan "Roosevelt tecrü
besi" hakkında bidayette leh veya 
aleyhte hüküm vermiye acele et
miş olanlar yanıldıklarını anlamak 
ta gecikmediler. Çünkü ekser ah
valde Rooseveıt tecrübesinin tesi
rile hasıl olan neticeler, tahakkuk 
eden realiteler evvelden leh veya 
aleyhte olarak yapılmış olan tah
minlere ve verilmiş olan hükümle
re uygun çıkmamış, meşhur sözü
müz veçhile evdeki hesap pazara 
uymamıştır. Maamafih Roosevelt'in 
tecrübesinden şurası inkar oluna
mıyacak surette sabit olmuştur ki 
bu büyük devlet adamı tarafından 
gösterilen sarsılmaz, yılmaz, yo
rulmaz dinamizm ve planlan, tah
minleri şaşırtan lmillerl, önle
mek hususunda meydana konulan 

Kanun karpaında: 

Karısını Sevemiyen 

Koca Boıanabilir mi 
Boşanmak! ... Son seneler zarfın 

çok kullanılan bir kelime. Boşan 
davala.rma ha.kan mahkemelerin k 
prim dalma doludur: ihtiyar, o 
yaşlı, genç, zengbı, şrk, fakir bay 
bayanlar hep orada.... Senelerce b 
raber yaşamış kan kocalar ha.kim 
önünde, blrlblrlerinln kusurlanru 
berlemlş gibi sayarlar. 
Akşam geç vakit böyle bir dav 

daıı ~kmış, Beyoğlu caddesinde y 
vaş yavaş ytlrilyordwn. Arkamd 
bir kol koluma girdi. Samimi dostu 
Arif olduğunu görmekle sevind' 
ve: "Ama.n Arifçiğim, bu akşam 
n1 yemeğe davet et, karaır da gör 
ceğhn geldi,, dedim. Arif, bu dave 
evinde yapamıyacağrru söyledi, 
kolumdan ~erek, Tokatlmın lç?n 
soktu. Bir masaya oturduk. Arkad 
!JIDllll ilk sözü !JU oldu: "E,·Jenm 
Bravo sana! J!,vlendlğln gün, evi 
ğln ne beli. olduğunu anlarsın.,, So 
ra devam etti: "On senedir çekti 
ml, bir Allah bir de ben bilirim. 
ranm kati. Boşaııacağrm.,, 

Ben, onu teskine çalıştım. Muv 
fak olamaymca: "Peki, dedim, bo 
nacaksın, fakat mahkemede ne 
bep göstereceksin!,, Bu sualim · 
rine Arif bir an durakladı, sonra 
"Sebebi falan yok. Kanını sevmiy 
rwn. Onu görünce asabını bozul 
yor. Bu sebepten dolayı da sabahl 
ra kadar bar, bar dolaşıyorum. 
yuna içiyorum. Bu hayata fazla 
bammill edemlyeceğlm. Muh 
bo§anacağrm.,, 

Arkadaşıma sordum: "Peki, 
nm kabahati ne! O da sana fena 
mele ediyor mu!,, Arif: - Yooo. 
Benim bütün ağır sözlerime sükfit il 
mok&bele ediyor. Bu koca krtlr 
devrinde, beni kaybetmekten kork 
yor da. .. Fakat, ben blktrm. Se 
yorum. Anlıyor musun, sevmiyv 
Bu yüzden de tabii müşterek hay 
tm devamına lnıkln yok. Bunda 
büyük imtizaçsızlık olur mu!,, · 
kolunu tuttum, ve: "Bop.namazsı 
iç.ki içen sen, s&balılara kadar e,· 
gelmiyen, )ine sen, karına feoa mu 
amele eden de sen. Hakim boşan 
karan veremez.,, 
Arkadatrınm ~erime itimat e 

mekte tereddüt ettiğini hissettim 
Yanımdaki çantamda bulunan Tür 
Kanunu Medenisini açtım, ve önün 
koyarak: Oku! dedim. Arif (184 
üncü maddeyi okudu, okudukça d 
benzi sarardı. Bu madde)i, :timdi de 
hep beraber okuyalım: 

"Aralannda müşterek hayatm 
çekilmez bir hale gelmesini mucıp 
olacak derecede şiddetli bir geçi~ 
sizlik başgösterdiği takdirde kan 
kocadan her biri boşanma dava
sında bulunabilir. Eğer geçimsizlik 
taraf eyin den birine daha ziyade 
kabili isnat ise boşanma davasım 
ikame hakkı aıncak diğer tarafa a. 
ittir.,, 
Sonra, arkadaşıma anlattım: "Ka.. 

nndan boşanabilmek iÇİll, geçiırudz.. 

lik, ancak kan kocanın beraber ya
şamalarını !,'ekilmez bir hale getire. 
cek derecede ise, boşanma sebebin. 
dendir. Fakat, maddenin son fıkrası 

mucibince, kabahat sende olduğun
dan, bu boşanma davasını ancak ka. 
mı ikame edebilir. Sen şikayetçi ola
mazsm. Binaenaleyh, boşanma tale. 
binde de bulunamazsın.,, 

Arif, elinde tuttuğu, bira bardağı. 
nı \'ar kun·eti ile nıasaya \'urdu, ve: 
"Sevmediğim bir kadından demek 

hemen aynlamam. Bu kanun benim 
idam karanıw vermiş.,, dedi \'e sanki 
bütün kabahat bende imiş gibi, elimi 
bile sıkmadan yanımdan kalktı 

glttL 

lmıaü Kemal Elbir 
(Istanbul Barosunda Avukat) 

lı Yerleri Geceleri de 

Teftit Edildi 

ki hükümlerden başka yeni ithalat 
rejimimizin başlıca gayelerinden 
biri ihracatımızı milli ekonomiye, 
milli menfaatlere daha uygun bir 
isill<amete doğru tevcih etmekten 
ibarettir. 

C ihan iktısadiyatrnr altüst e
den son müthiş buhranın 

neticesi olarak biz, diğer ekser Av
rupa memleketleri gibi, milli eko
nomimizi döviz tahdidatı, kliring, 
kontenjan, gibi fevkalade rejimler 
ve tedbirlerle korumak zaruretin
de kaldık, ve bu sayede tehlikeli 
buhranlar geçiren ve geçirmekte 
olan iktısat aleminde nisbeten sağ
lam bir varlık muhafaza edebildik. 
Bu buhran devresi içinde hadsiz, 
hesapsız müşkülatla çarpışarak pa 

mallanna olan talep artar, ihraca
tımızın ekseriyet itibarile mah
dut memleketlere inhisar etmesi 
gibi mahzurlardan kurtulur, yerli 
ürünlerimiz doğrudan doğruya bü
tün istihl&k memleketlerine gider 
ve bu suretle "ıstihsalitrmern se
neden seneye artmasına zemin ve 
imkan hazırlanmış olur. 

gari dereceye indirecek, diğer ta
raftan mahdut mikyasta lUks eşya 
nın ithaliyle hazineye mühim va
ridat temin edilecektir. Esuen 
lüks eşyanın karşılığı behemahal 
Türk maliyle ödeneceğine nazaran, 
bu hususta milli ekonomi bakımın· 

tetiklik ve titizlik Ainerikada lk- tş dairesi müfettişleri, iş yerlerln
tısadi buhranın def ve izalesi hıu- de gece teftişlerine de başlamışlardır. 
susanda çok yardımı dokunmuş- Eminönü mıntakasmdaki mensucat 
tur. - fabrikalarında evvelki gece ansızın 

•• thalata verilen bu planlı ser 
bestlik ne paramızın sarsıl

maz fiili istikranna, ne döviz va
ziyetimize ve ne de harici ticaret 
müvazenemize halel verecek mahi. 

dan büyük bir mahzur tasavvur e
dilemez. Bu itibarla denilebilir ki 
yeni ithalat rejimimiz serbest ha
rici ticarete, normal ekonomiye 
doğru pek cesaretli bir adım teşkil 
etmekle beraber milli paramızı, 
milli hazinemizi, milli istihsalatı
nıızı, harici ticaret müvazenemizi 

HUkflmetimizln devletçiliği, plln teftişler yapılmıştır. Bunlardan bazı
lı ve güdümlü ekonomiyi tatbik hu tarının kanunen riayete mecbur ol • 
susunda ötedenberi gösterdiği dina dukları hükümlere aykırı hareket et
mizm ve devlet adamlarımıma gö- tikleri görlilmüştUr. Bu müesseselerin 
rülen titizlik ve tetiklik yarli ağ- sahipleri, bir defaya mahsus olmak 
yarın malftmudur. Hükumetin bu üzere adliyeye verilmemiş, yalnız ken 
dinamizm ve tetikliğine güvenerek dilerine ihtarda bulunulmuştur. 
planlı ve güdümlU ekonomimizin Diğer bazı iş yerlerinde de on altı 
muhtemel netayicini emniyet ve i- yaşından küçük çocuklarla kadrnla
timatla bekliyebiliriz. nn gece çalıştınldıklan anlaşrlnnştır. 
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Milyonerlik için Bir 

Namzet Daha Dogdu 

7omi Far 
Coe Luizle 
Çarpzşacak 
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KAYE 1 

Bokı aleminde ağır siklet cihan şampiyon
luğunun namzetleri arasına karıtmak dahi, 
milyonları toplamak üzere kafi gelmektedir. 
Bilhassa bu seneler cihan ,ampiyonluğu için 
dövü,en boksörlerin en talihli seneleridir. Çün
kü zenci Coe Luviz gibi Amerikalılar tarafın
dan büyük bir merak ve heyecanla seyredilen 
boksör bu senelerde çıkmıttır. Her müsabaka
sı ayrı heyecanlarla dolu olan yeni cihan tam
piyonunun karşısına çıkmak büyük bir nimet
tir. Halk zenci ile fazla alakadar olduğundan 
onun maçlarına büyük tehalük gösteriyor. ve 
neticede mağlup ta olsalar zencinin hasımları 
yüz binlerce dolar kazanmıt oluyorlar. 

ESKi AHBAPLAR· 

Her çarpıfhğı adamı kendui gibi zengin eden 
cihan fampiyonu zenci Coe Liıiz 

Bu aylarda zenci ile dövüşmek fırsatı, daha birkaç 
seneye kadar meçhul, sefil ve serseri bir zavalh olan 
lngiliz Tomi Far'e nasip oldu. EylO.lde Coe Luviz'le 
karşılaşacak olan İngiliz boksörünün hayatı pek me
raklı safhalarla doludur. Yakında milyoner boksör
ler sırasında ismi geçecek olan Tomi Far' in sefalet 
ve zahmet günlerini hülasa ediyoruz. Ağustostaki 

çarpışmada belki de zenciyi döverek dünya şampi

yonluğunu alaeak olan bu adamın mazisi hakikaten 
dikkate değer. 

Balkan Güreşleri 1 

Tomi Far sekiz yaşında iken anne
si ölmüş ve geriye kalan üç erkek ve 
dört kız kardeşile birlikte hayat mü
cadelesine atılmak mecburiyetinde 

Haz.ırhgı Ba 1 
kalmıştır. Dk zamanlar bir maden 
ocağında amelelik ettikten sonra bu 
mesleği bırakarak hoks11 haşl~mtg , .. .., 

16 yaşında iken vilayet erde kurulan 
panayırlarda boks gösterileri yapmak 
suretile hayatını kazanmaya çalış

mıştır. 

Beynelmilel lzmir fuarı münaaebetile lzmirde yapılmasına ka
rar verilen Balkan güretleri için Güref F ederaıyonu tarafından 

Fakat kendini besliyecek derecede 
,. I ',ir kazanç temin etmiye muvaffak 

tesbit edilen program mucibince hazırlıklara batlanmıştır. 
Bu husus için iştirak edecek Bal· 

kan milletlerine mektuplar yazılmış 
müsabakalarını tarihleri ve müsa- : 
baka şartlan bildirilmiştir. 

Eylfıl ayı zarfında lzmirde yapıla
cak olan bu müsabakaların üstü açık 
bir mahalde veya kapalı bir salonda 
mı olacağı henüz takarrür etmemiş
tir. Bu iş için federasyon azala
rından birisinin lzmire giderek ma
hallinde tetkikat yapacağı söylen
mektedir. Bu seneki Balkan güreş
leri için Yunanlıların büyük bir fa
aliyetle hazırlanmasına rağmen mil
li güreş ekibimiz Şimal turnesinden
beri ciddi bir çalışma yapmış değil
dir. 

• 

Çok ümitvar olduğumuz 

'olamıyan Ingilterenin müstakbel a
ğır sıklet şampiyonu açlık kürüne 
katlanamıyarak bir otelin ayakkabı 
boyacılığına başlamış ve hayatında 

l ilk defa olarak karnını doyurabil
mek imkanını bulmuştur. 

,. 1 Bitkin ve pejmürde bir halde Lon-

l i draya varan Far boks mektebine 
\kabul edilmesi için müracaatta bu
lunmuş, fakat mektepten red cevabı 

1 almıştır. Londrada serseri gibi dola-
1 şan Far pek ender olarak barınacak 
·bir saçak bulabilmiş ve nihayet üst
baş kalmamış denecek bir halde Lon
dradan kalkarak kendi memleketi o
lan Tonypandy'ye avdet etmiştir. 

1 

Naçar kaldığı için tekrar panayır 
yerlerinde boksör olarak dola.ş~aya 
başlamıştır. Nihayet bu turnelcrınde, 

'o sıralarda orta sıklet şampiyonu o-

Bu son hareket dolayısile güreş 

ekibimizin sıkı bir rejimle çalı(ma
lara başhyacağı haberi memnuniyeti 

mucip olmakta, ve senelerdenberi 

kazanılan şampiyonluğun bu sefer de 

bizde kalmasına muhakkak nazarile 

lan Wals, Jery ve Daley ile karşılaş
mak talihine mazhar olmuştur. 

Mustafa bir Balkan gürefinde Orta sıklet şampiyonu ile maçta 

.----------------------------
bakılmak tadır. 

Spor Kurumu 

berabere kalmış ve bunun üzerine 
her tarafa adı yayılmış olan Far'e 

G eçenlerde dostlarımdan Scr
gey Krujkof'un başına tu

haf bir vaka gelmiş. Dinleyiniz de 
anlatayım: 

Sergey Krujkof, caddeden gidi
yormuş .. Birdenbire karşıdan gel
mekte olan kurşuni kasketli bildik 
bir çehre ile karşılaşmış. 

- Acaba bu kim? diye düşün

müş .. Ben bunu nerede gördüm?. 
Gözler, burun, gülüş, velhasıl her
şeyi bildik ... 

Kurşini kasketli adam daKruj
kofun hizasına gelince duraklamış .. 
Dikkatle. alıcı bir gözle Krujkofa 
bakmıya başlamış .. Bir kelime söy 
lem~sizin, iki üç dakika kadar 
biribirlerine bakmışlar .. Her ikisi
nin çehresinde de birşeyler hatır

lamıya çalışan insanların hali var
mış .. İlk söze başhyan Krujkof ol
muş: 

- Ben bu çehreyi, bu bakışları 
tanıyacıığnn, dem.is .. 

KarşrsmdaliliUn 'yüzünü müdek-
kik bir eda ile gözden geçiren kur 
şuni kasketli ce\•ap vermiş: 

- Evet, bildik bir çehre .. 
- Herhalde sizinle herhangi bir 

yerde karşılaşmış olacağız. 
- Ben de buna eminim. 

K rujkof sevinçle haykırmış: 

- Hatırladım. Hatırladım. 
Biz muhakkak Vatandaş Harbinde 
karşılaşmış olacağız!. Belki de Ka 
hofkada görüştük.. Ben o zaman 
makineli tüfek bölüğünde idim. 

- Hayır, o zaman görüşmemiz 
mümkün değil .. Çünkü o sıralarda 
ben Şark cephesinde, Omsk civa· 
rmda idim. 

- Durun, durun, şimdi hatırlı
yacağım .. Ondan sonra beni Polon
ya cephesine göndermişlerdi. Siz o 
cephede bulundunuz mu?. 

birçok teklifler gelmeğe başlamış

tır. Bundan sonra artık birçok mu· 
vaffakıyetler arasında Irlanda şam· 
piyonu Obrien ile bilahara karısını 
Londrada tabanca ile öldüren Kana
da şampiyonu del Fontani yenmiştir. 

Far'in galibiyet listesinde eski dün 
ya şampiyonu Logharn'ın da ismi ya
zılıdır. 

Aydm, Nazilliyi 

Mağlup Etti 
Reisi lstanbulda Kırklarelinde Spor 

Aydın, (TAN) - Aydmspor klü
bU Nazilliye giderek Sümerbank 
spor klübü ile ikinci maçını yapmış
tır. Çok samimi bir hava içinde ge
çen maçı Aydın klübü 4 - O kazan. 
mıştır. Her iki tarafın gösterdiği te· 
miz oyun stadı dolduran halk tara -
fından hararetli alkışlarla karşılan

mıştır. 

Amerikalt Bir Kadın 

Planörle 
29 Saat Uçtu 
Illmois, 22 (TANl - Tayyareci 

.Bnyan Norina Skipper, dün akşam 

yaptı!;'l bir planör uçuşundan hala 
avdet etmemiş bulunmaktadır. 

Bu zamana kadar kendisinden bir 
haber a'mamayışı, uçmakta oldu
funa kiıfi bir sebep sayılırsa, 
Rkinnı>r 29 saattl'nhPri hııvMlsu'lır. 

Dünkü gazetelerden bazıları Spor 
Kurumu Reisi Adnan Menderesin An 

karaya döndüğünü yazmışlarsa da 

yaptığımız tahkikattan, Bay Adna 

nın henüz Istanbulda bulunduğunu 

öğrendik. 

Deniz nlübünden: 
25 Temmuzda yapılacak Moda de

niz yarışlarına seyircileri götürecek 
olan Akay vapurlarından Göztepe va
puru 11,45 te ve Erenköy vapuru ile 

1 
Şirketi Hayriyenin 58 No. lu vapuru 
12 de Köprüden hareket ederek Mo. 
daya geleceklerdir. 

Göztepe vapuru yolda Haydarpaşa 
ve Kadıköyüne uğrıyacaktır. Şirke
tin 27 No. lu vapuru 11 de Sirke. 
ciden, 11,30 da Usküdardan hareket 
ederek ve Kadıköyüne uğrıyarak Mo
daya gelecektir. 

Ellerinde davetnamesi olanların 

vaktinde vapurlarda bulunmaları ri
C'.Jl olunur. 

Kırklareli, (TAN) - Kırklareli Spor klübü.nün bisiklet ekibi, Pazar 
günü Kırklareli. Taşağıl, Karamaslı köyü yolu ile Babaeskiye kadar u
zun bir yürüyUş yapmış ve ayni yol ile akşam Kırklareline dönerek 
hararetle kareılanmıştır. Resimde bisikletçileri görüyorsunuz. 

~ ""'"''"""'°""'"~/ 
~ Yazan: ~ 

ı G. :.~~~:~ ı 
~ B. Tok ; 

~"""""~~ 
- Hayır. Ben o zamanlar Şark 

cephesinde idim .. Kalm!k çeteleri
le harbediyordum. 

- Demek burada da görüşme
dik .. Fakat ne olursa olsun, ben si
zi bir yerden tanıyorum. 

- Ben de sizi. 
- Haydi şöyle beraberce hatır-

lamıya çalışalım. Terhisten sonra 
ben Orel'e gitmiştim. 

- Ben de Poltava'ya. 
- Nihayet bu meseleyi de ha.-

lettik galiba!. Çünkü 1922 senesi-
nı.u tıuruıı.1 un~ .ıui<-·· '--- ~ ~ n-•• 

vaya gitmiştim .. Herhalde biz Pol
tavada görüşmüş olacağız. 

- Hayır, maalesef. Çünkü ben 
1922 senesinin kanunusanisinde 
Sivastopola nakletmiştim ... 

- Bunu daha evvel söyleseydin 
ya!. Ben de Sivastopolda fabrika 
diredttörltiğü yaptım. 

- Hangi zamanlarda?. 
- 1924 senesinde. 
- Halbuki ben de o sene içinde 

oradan ayrılmıştım. 
- Nereye gitmiştiniz? 
- Rostofa gitmiştim. 
- Ben Rostofta bulunmadım ..• 

Fakat ne olursa olsun biz bir yer
de görüşmüş olacağız. 

- Ben de ayni kanaatteyim. 
- Yüzünüz de, sesiniz de bana 

hiç yabancı gelmiyor. 
- Herhalde bu işte yanılmıyo

ruz. 
- Ben de öyle zannediyorum. 

K rujkof: 
- Haydi hatırlamıya çalı

şalım, dedi. Hatırlamadıkça ayrıl
mıyalım. Bu iş beni adeta sarsnu
ya başladı. 

- Beni de. 
- Hangi tarihten beri Mosko-

vadasınız? 

- 1926 senesindenber. 
- Nerede çalışıyorsunuz·~. 
- Ağır sanayi komiserliğina". 
- İşte şimdi buldum. Ne diye 

şimdiye kadar bundan bahsetme
diniz? Siz Sanayi Akademisinde o
kumadınız mı? Ben oradan 1932 
senesinde ayrılmıştım. 

- Hayır. Ben Sanayi Akademi
sine kadar yükselmedim. Kurslar
da okudum. Şimdi Şehir İşleri Ens 
titüsüne hazırlanıyorum. 

- Durun bakayım. Sanayi A
kademisinden sonra beni Uraldaki 
kombinalardan birine clire«tör ta
yin etmişlerdi. Belki orada görüş
tük. 

- Hayır, bu da mümkün değil. 
Çünkü ben orada hiç bulunmadım. 

- Belki, bu seneki Sovyetler 
kongresine murahhas olarak gcl
dinizdi? 

- Hayır. 

- Hay aksi şeytan!. Belki Krem 
linde, görilştük. 

- Hayır orada da görüşmedik .. 

• kisi 
0

de karşı karşıya dur-
1 mns biribirlerine bakıvorlar 

""' 

dı.. İkisi de birşeyler batırlıı.tn .. 
için hafızalarını zorlayıp duru~ 
!ardı. Fakat hiç bir müsbet net~ 
çıkmıyordu. Gelen geçen bunl iJÔ 
itiyor, yolu kapadıkları için bet tıiG 
sine de küfür ediyordu. Onla! ... d 

birşeyin farkında olmadan YB.V""" 
biri birlerine bakıyorlardı. 

Nihayet Krujkof söze başladt\1• 
- Durun, dedi, bana öyle ge 

yor ki biz yine gerilere, 1918 s~ııe
lerine doğru dönmek mecbuTl~~ 
tindeyiz! .. Siz Vatandaş fla~f 
Donbozdan mı hareket etmiştitl~t 

- Mayır, ben Kuraktan gitJJl
1 

tim. -;ı 
- Demek bu da olmadı. 

Kırımda bulundunuz mu? 
- Evet bulundum. 
- Herhalde orada görüşmuŞ " 

lacağız. Ben bu sene Kıranda, ' 
menzede idim. 

- Ben de Yaltada. ıll 
- Ben geçen sene Yaltadş ~'!!ı.; 
- naıuuaı.ı ot:ıı ~ı::"' ..... "'"'""' 

lavada idim. . ed' 
- Ben evvelki sene Koreiı 

idim. l-
- Halbuki ben Balaklavad3 

dim. _. 
- Bense dört sene evvel :sala 

lovada idim. y 
- Halbuki ben o sırada l{ore 

zede. iı4 
- Fakat ne olursa olsun biZ b 

birimizle bir yerde görüşmüş oll" 

~ız. 

- Ben de öyle zannediyoruı1i' 
- Sesinizi, hareketlerinizi, b~ 

şeyinizi biliyorum. jl• 
- Doğru. Yüzünüzde, herşeııı• 

nizde bildik bir hal var. fl:~~.rı US' 
gelmişken sorayım : Şu yuzun 
deki taze yara eseri nedendir'!t.Jf'f 

- Birşey değil! Bu sabah # 
olurken berber hafifçe orasını l< 

ti. ~p 
- Berber mi?. Nerede?. -peı 

Sanayi Komiserliğindeki ber 
mi? ,, 

- Siz nereden biliyorsunuz·~ 
- Şimdi buldum. Bu sabah ~e' 

tıraş ederken yüzüniizü hafifçe eoJ' 
sen benim .. Bunun için aff etfl'l 

zi rica ederim. 
~~~~~~--~ 

Festivalde Japon 
Gecesi Y apdacd~ 

ıc ol 
Limanımızı ziyaret edec; tost' 

Japon mektep gemileri nğU9 \lııll" 
burada olacaklardır. Belediye. beltıl' 
l rın festival esnasında buraya g ıı f' 

terinden istifade ederek bir JaP
0 işti'' 

cesi tertip etmeğe karar vcrJ'il pr0f 
Japon gecesi lstanbul sezonu 
ramına alınmıştır. 

k ıı 

Bigada kaça f 
lık hadiseleri ~ 

• •ıl iC .. d 
Biga, (TAN) - Geçen bır. ~ rB'"' 

de şehrimiz inhisarlar idaresı tı'sııı4• 
dan tesbit edilen 60 kac;ak val<:iıo 41 

tutulan 161 kilo kıyılmış ve 4 e ~ 
yaprak tütüne mukabil bu ~.~e 1 J 
vakada 888 kilo yaprak tOt~1 dl 
kilo kıyılmış kaçak tUtUn, 1 aiıı.ıııı'ıf' 
ter kaçak sigara kağıdı yak 
tır. 
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Do" -ru Yollarına trenden bir 
ob iektil bakııı 

Fev · zıp~a • Malatya yolunda 
Yoıculu~kçadağ istasyonu var. 
dan d ın esnasında trene bura-
11: • a hayli amele ic.çi kö l" b' "'- Zınd .. . ' ..., ' y u ın 
çOCUkl e, guçlü kuvvetli Anadolu 
kanııı an .. G~neşten yanmış deli
toy ar, henuz tecrübe görmemiş 
· Çocuklar 
ınce • yer bulamamışlar, 
ı. ' dar kompartıma .. .. d ki 
~Otid n onun e 
oturuora torbalarını atıp üzerinde 

rr. Yorlar. 
.ı.ren· 

)akla 1 dolaşıyorum. Akçadağa 

de, lokanta doldu, taştı. 
Ancak, böyle büfeli istasyonlar

da, kompartımanda yalnız yolcu
luk etmenin ve yalnız bulunmanın 
cezasını çekersiniz. Çünkü, kapı
nızı kilitliyecek memuru bulamaz
sınız. Kompartımanı açık bırakıp 
yemeğe gitmek te pek doğru ol
maz. Muhakkak, siz yemekte iken 
içeriye yabancı bir elin ruzanmama
sını temin edecek bir adam lazım
dır. 

Kompartıman komsum olan mek 
tepli kızlar, burada ineceklerdL Fa 
kat, nasıl oldu bilmiyorum. Yemek 

yem~ için ayrılacağımı söylemiş, 
bizim odacığa göz kulak olmalan
nr rica etmiş bulundum. Çocuklar, 
bunu kabul ettiler. Ben de büfede 
rahat bir yemek yeme imkanını bul 
dum amma, dönüşte kendilerini 
haksız yere trende beklettiğim için 
cidden üzüldi\m. BaV'llllarmı hamal 
lar indiriyordu. İkisine de teşek
kür ettim: 

"- Neyse, burrı.da biz vardık. 
dediler. Bakalım ileriki istasyonlar 
da size kimler yardım edecek?." 

lı gör~~oruz.. ~ir aralık iki delikan 
ilin adı m:. ~ısı de Darendeli. Biri
lıuYllk Kuçuk Osman, diğerinin 

B" Osman. .. 
inıau;:uk Os~anın elinde Akçad~ 
lnan '"M ada:r bılet var.. Küçük Os

lıakt alatya için bilet almış ... 

' .. tr 
Yol uğrağında bir ha.aba 

M alatyadan eski Malatya is
tasyon una kadar uzayan şe 

bir kıyısı, zerdali ağaçlarının iç a
çan kokusiyle yıkanıyor. !ri iğde 
ağaçlarının gizlediği bağlar da Ma
latyamn hususi güzelliklerinden 
biridir. ı 

Perıce ım: Büyük Osman başını 
hıı1ı ~eye dayamış, kendi kendine 

•• ızıı konuşuyor: 
Ak~ ~U'U Allah belasını versin. 
bi!etı a.gda inecektim. Kondüktör 
leceıı:rbı toplamadı. Tuh, tuh ... Ne 

t u .. " 

bu ti il;;:) Y k Osman, Malatyaya git 
:ın11, ıf1 mek mecburiyetinde kal
lneJtte Ya tekrar aöıı lş ücreti ver
~ şikayetçi. .. 

dtun S Osmanm vanma sokul
" . ordum· 

Mufuarririmiz Malatya~ . . 
mı yor 

Eski Malatyada bazı beyaz şal
varlı köylüler, eteklikli delikanlı
lar gördüm. Gerçi bu sıcağın altın
da şayaktan, yünden, ketenden ka 
Iın elbiseler giyilemez amma, gö
nül, şirin ve sıcakkanlı Malatyada, 
yurdun bu güzel köşesinde göze 
pek batmıyan bir kıyafet arıyor. 

Şehrin şimal düzlüğü üzerinde 
geniş bir yeşillik var. Çok sık a
ğaçların meydana getirdiği bu ko
kulu, görünüşü çok güzel meyve 
koruluğu, sonra yine etrafındaki 
öbek öbek ağaçlıklar, toprağı kuv
vetli mahsuldar Malatyayı ne ka
dar güzelleştiriyor. 

Os~ .. liaYir 
0

ola 
-.., dedi lla b" rn, fe-

\'at?•~r haber ml 

lıana .. 
dıracak Şöyle acın 
bo~u şekilde 
cevap rıu bUkcrek 

,, Verdi: 

1tıe~U Akçadağda 
ltaıkt m. Tren 
~ · ı. ln 
~~di em edim. 
tidiy

0 
'"Maıatyaya 

teı; :.Um. Oradan 
donece~· 

Ceğjlll gım.,, 

E ğer Malat
yadan saat 

12,45 te kalkmış 

olsaydık, Saat 18 
de Elazize varabi 
Iecektik. Fakat, rö 
tarlı trenimiz Ma 
latyaya ancak sa· 
at 16,45 te gelebil
di. Şu halde gec 
22 de Elazizdeyiz 
elemek ... 

Malatyadan son. 

Doğu illerinin 
Kayısı Kokulu 
Şehri : Malatya 

ra yavaş yavaş 

dağların alçaldığını, yerlerini ge
niş ovalara, yaylalara verdiğini gö 
rüyoruz. Ufak tefek iklim farklari. 
le Garp Anadolusu köylerine çok 
benziyen cenup köylüsü de daimi 
bir canlılnk ve hareket içindedir. 
Bu canlılığa, tren güzergahmdaki 
köylerde daha çok rastlarsınız. 

au ·~~r d 
l\r, Ate 8 a trende kontrol başla-
tılli g·~r ve §eftren herkesin bile 
lcaç d: . Yor, tetkik ediyordu. Bir 
ÇUıc, bU ki_~a sonra memrurlar, kü-
1Utıdu ~ YUk Osmanlarla benim bu-
~ .... ~u?1 sahanlığa geldiler. 

t •vela R:" "k attı. B uçu Osman biletini u-
hilet 

1 
u Malatya için kesilen bir 

dildi 
0
S duğu için hamiline iade e

t· . ıra B" "k 1• Zav il ' uyu Osmana gelmiş-
fo~ası a 1

• biletini uzatınca bütün 
da iıını ~~~?ana çıktı. O, Akçadağ
ta ~Ukl:~~ınin mesuliyetini memu 
bana ıye çalışırken şef tren de 

IJUrtln- .. ı·· 
··- - • soy uyordu : 

ÇaJı.ıı:h bayım. bUtün hatlarda 
tıaı ve · Şu delikanlı kadar kur-

ıek· k' tettir ba 1 ımse görmedim. Hay-
kendist ?1rn. Bakınız, elindeki bilet 
bilir. 2~

1 Akçadnğa kadar götüre
Akcadağ ~~ruş eksik vermek i~in 
flrada . ıçın bilet almıştır Fakat 

ın · · 
dar git rnıyor da Malatyaya k:ı.-

ll'ıek istiyor ... " 

Osman b ~ 
nı agırn dursun, tali-

ltıtdr. }{ atnamedeki tarifeye ba
tüne b urnazlığı yüzüne gö
larak 2~aştırnn Osmandan fark o
latyada . kuruş aldılar. O, hfila Ma
?ııı:ı boz ı~mek için hazırladığı pla-
1~inde hu masınc'!an doğan teessür 

•• aykınyor· -2 . 
diinerke

5 kuruş aldınız, bari tren 
\' n ben· a g0 nd . . 1 memleketime beda

e11nız." 

'\' ~alatya . 
eımı1·1tı . çok şırin bir şehir ti erın w ... 

n gizled·~. bag ve bahçele-
llUnuz, iki ıgt şehri göremiyor-
4adt içlnd taraflı bahçelerin imti
t !3aat 16 e tren. istasyona girdi. 
~\'on bur c;:ok kalabalık var ... ts 

es.inde Yemek yiyecek 

kadar vakit olduğu için uzun bir 
yolculukla yorulanlar, bu fırsatı 
hiç kaçırmadılar. Beş dakika için-

Is== 

tn9iliz Kadınları Güzelleşti 
Londranm büyük caddelerini ay

dınlatan civa renkli lambaların serp
tiği ışık yeşilimsidir. Bu renk kadın
ların yüzüne aksettiği zaman, onla
rı hastalıı.1<tan yeni kalkmış gibi gös
terd'ği için Londra kadınları ışık 
renklerinin ıslahını özlemcıkte ve is
temekte idiler. ÇünkU bu lambalar 
ve ışıklar gecenin biitün büyüsünü, 
şürini bozuyordu: Nihayet fen adam
ları meseleyi hallettiler, gecenin bü
tün sihrini, füsununu, cazibesini ia
de eden bir pudra buldular. Fakat bu 
pudrayı kadınlar kullanmıyacak, 
lambalara sürUlecek. 

Londra gazetelerinden biri, vaziye 
ti şu şekilde anlatıyor: 

Bu pudralar kullanıldıktan sonr:ı 

ışıklar düzelecek ve kadınlar daha 
çok güzel göriinecekler. Kimbilir, 
ışrıkların bu vaziyeti yüzünden nice 
aşk maceraları neticesiz kaldı. Eski 

llim adamları bu derde ancak 50 
bin sterlin sarf ettikten sonra bir ça
re buldular. Keşfolunan pu<lra ile am 
pullerin içi sıvanacak ve neticede e
lektrik ışığı güneş ışığının tam tak
lidi olacaktır. Bundan ba.'jka bu ye
ni pudra ile sıvanmış ampullerin ışı
ğı, pudrasız ampullerin ışığından üç 
misli kuvvetli~ir. 

• • • 
Halivutta yeni, garip bir sinema 

yapılmıştır. Bu sinemanın oturacak 
koltuk, sandalye ve kanapesi yoktur. 
Fakat buna rağmen, müşteriler a
yakta da değildir. 

Sinema o şekilde yaptınlmış ki, müş 
terilerin otomobilleri içerisine girip 
diziliyor ve seyrcler de, otomobilden 
çıkmadan perdedeki filmi görebiliyor
lar. içi 500 otomobil alan bu siıtıema 
kuvvetli projektörlerle aydınlatılmak 
tadır. 

ışıklar yüzünden fabrikada çalışan • • • 
genç bir kız, fabrika sahibi ile aşk Amerikanın Novi Orlean şehrinde 
maceralanna girişcmiyordu. Çünkü Trot adlı bir meyvacı, tek bir ağaçta 
yüzü ışık altında yemyeşil kalıyor- j 79 türlü meyva yetiştirmekle rekor 
du. kırmıştır. ' 

~l§fR?&C«lLUll&~ 
&rR?&~UIM~& 

Binlerce Antika 
içinde Kendimi 

Kaybettim!. 
A vukat Mehmet Talat, Kala- • •·----

erbabınca bir hazine değen, bin bir YAZAN: 
tefarik eşya ile dolu geniş salonun-

Eşya 
D Unya yilzilnde, pek az mnıet 

var, bu salonda kendi 
sanat varhkalrından birer iz bırak· 
mamış olsunlar! \ 

Mercanla işlenmiş bir kUçilk 
Baküs heykeli o kadar hoşuma gi~ 
ti ki, dakikalarca önünden ayrıla-
madım. 1 

Aile ve iş mefhumunu temsil e. 
den, bir çütçi kan - koca heykeli, 
gördüm ki, 120 senelik bir mazisi 
varmış. 1 
Eğer, yakın zamanlara ait bir 

mıştaki köşkilnün, her biri, 1 1 
da, elimi sıkarken; benim hayret- SafAhatlin GUngör 
ler içinde etrafa bakmdığımı gö- .._ ______ ... ______ eser olsaydı heykeli yapanın Kart 
rünce: Matkstan ilha maldığma. hUkmeder 

- Daha durun bakalım ... diyor, 
buradakiler, göreceklerinizin onda 
giri bile değil! 

Ve hemen ilave ediyor: 
- Bizimkisi adeta bir hastalık ... 

Şifa bulmaz bir hastalık ... 
Sonra, gülerek sözünü §Öyle ta

mamlıyor: · 

- Ben hu nevi merakları, midye 
hastalığına bc~tirim! Nasıl ki 
midye hastalanmadıkça inci yapa
mazsa, insan da bu meraka tutul
madıkça ..• 

M eraklr avukat, sözünün bu
rasında ayağa kalkıyor: 

- Müsaade ederseniz, diyor si· 
ze salonumu gezdireyim!. 

Birlikte dolaşmıya bSS?hyoruz. 
Her vitrinin önünde, durarak ayrı 
ayrı izahat veriyor: 

- Bakınız, Çin porselenleri... 
Bu porselenler bilhassa desenleri 
ve renkleri itibarile, devirlere ayrıl 
mıştır. Her hükilmdann, kendi dev 
rinin hu9USiyetine göre bir porse
len işleme tarzı vardır. Mütehassıs 
ve alışkan bir göz, bu hususiyetle
ri derhal farkeder. Bir bakışta, 
Yung devrinin malı mıdır, Ming 
devrinin mahsulü müdür anlar. 
Burada öyle porselenler görecek
siniz ki, on dördüncü, on beşinci 
Lui devrinin porselencileri, motif
lerini bu eski porselenlerin desen· 
!erinden almtşlardır. Mesela, şun
lar Çin Emaylan ! İşte bir parça 
ki : sekiz yüz senelik olmalı .. üze
rinde Papanın imzasını taşıyor. A
ralarında Türk emayları da var. Şu 
altın üzer'ne mine ile işlenmiş "Ma 
şallah'' ı gördün Uz değil mi? ü
çüncü Osman devrinin malı .. Ya· 
pıldığı tarih te yazılı: 1179 .. 

S rrmalı bir fütü gösteriyor : 
- Dördüncü Murat zama

nından kalma! 
Çinde daha porselen işi mah1m 

değilken yeşim üzerine ıivani ya
parlardı. Bende, bu yeşim parçala
rından birkaç tane var. Gözüm gi
bi saklarım. İlk yeşim örneklerine 
rastlıyabilir miyim, ümidiyle müze 
lerde, araştırmadık köşe bırakma
dım. Rastlıyamadığıma göre, bu 
ilk parçalann, şurada burada zi
yan uğradığına hükmetmek doğru 
olur. 

Size bir kutu göstereceğim: Çe
lik üzerine altın kakma... Fakat, 
asıl kıymeti bu kutunun Endülü
sün, İspanyollar eline geçmek üze
re bulunduğu zamana ait olu~ın
dadır. Ne Arap stili henüz kaybol
muş, ne de İspanyol hatları tama
miyle belli ... Hakiki bir: melez dev
ri mahsulU .. 

Yerdeki halı, Gördcste, Selim dev 
rinde işlenmiştir. Bundan dolayı 

B. Talat, neli• antikalarının 
önünde •• 

adına Sultan Selim Göğdesi di
yorlar.,, 

A vukat Talatın salonunda, 
bir mabet loşluğu buluyo

rum. Tarihin her yaprağından bu
rada birkaç nakış var. Artık, önü
me getird~leri çay fincanından da 
şüphe etmiye başlıyorum: 

- Belki, diyorum. Bu da bir 
Çin hükümdannın kadehidir! 

Ve tabaktaki biskilvilerin hangi 

devirdeh kaldığını kendi kendime 
soruyorum. 

Vitrinlerde, eski Türk sanatinin 
abideleri addolunacak yüksek eser 
ler gözüme çarpıyor: İstanbul işi 

sfızeniler, Edirne işi minyatürler, 
Sivas ve Bandırmada dokunmuş ku 
maşlar, irili ufaklı kaseler, tabak
lar, zarf ve fincanlar ... 

Bu arada bir ince Sivas seccade
si görüyorum, ipek mendil kadar 
yumuşak .. Gondol biçiminde yüz 
yıllık bir divan görüyorum. Dün 
yapılmış kadar sağlam! Hele mer
mere can veren bir İtalyan sanat
karının elinden çıkma bir ana - ço
cuk heykeli va.r ki, beni dakikalar
ca düşündürdü. Kıymetli goblen 
perdeler asılmış, kapılardan geçi
yoruz. Bakıyorsunuz: Reştte do
kunmuş bir yastıkla, iki yüz yıllık 
bir Üsküdar çatması, kucak kuca
ğa vermiş, yatıyorlar. İnsan elinin 
fildişinden ne şaheserler yaratabi
leceğini, Mehmet Talatın kolleksi
yonlarını gördükten sonra, anlıyor 
sun uz. 

Türk, Acem, Çin, Hint, İtalyan, 
Fransız, Rus ..• 

diın. Elinde bir çekiç ve ayağı al

tında bir orak tutan bu genç adam. 
"proletarya" nm ta kendisi idi. 1 

Sonra, bir başka köşede, dünya
nın şüphe yok ki en neiıs çekme
celeri bir araya toplanmıştı. Bun· 
lar arasında bir sedef çekmece göa 
terdiler ki, en kUçük parçasını ye
rine koymak için, bir ada.mm bütün 
bir gUn uğarşması lazım: 

B ay Talat; boncukla işlenmit · 
bir tabloyu gösterirken: 

- İşte bir sabır harikası! dedi. 
Yakından dikkatle bakılmadıkça: 
boncukla işlendiği anlaşılmıyor de
ğil mi? Düşünün bir kere, bu tab
lonun üzerinde aylarca, yıllarca uğ 

raşmak için, ressamda ne kadar 

yorulmaz bir sanat aşkı, ne derece 
büyük bir sabır olmalı! Çıplak göz 
le görülemiyecek derecede incelik 

ve ustalıkla işlenmiş Çin eserleri, 
Bay Talatın hazinesinde, en mühim 
yeri tutıuyor. Bunlan işliyen Çinli 
sanatkarları, belli ki, çalışırken 

lftp kullanmışlar. Bay Talatın köş
künde gündelik eşya bile antika ... 
Rönesans tarzında yemek masası, 
Bizans usulü kütüphane odası, 

Şark üslubu istirahat salonu!. Bay 
Talat, Şark salonunda bana yaldız-

lı bir sandrk gösterdi: Bu sandı· 
ğm bir eşi Evkaf müzesinde imiş. 
Bir tane daha olacakmış amma, 
onun nerede olduğu belli değilmiş. 

O kadar heyecanla konuşu. 
yordu ki, o "nerede oldu

ğu belli olmıyan sandığı da ele ge
çirirse, hemen satın alacağına şüp 
he etmedim. Yalnız seyir ve tema
şası, saatlere miıhtaç olan bu ka
dar tefarik arasında Bay Talat, 
emrine verilmiş eşyayi kıskanç bir 
itina ile muhafaza etmekten başka 
düşüncesi olmıyan emektar bir mll 
ze müdürüne ne kadar benziyordu. 

Kendi kendime düşündüm: Bu 
engin hazine işten anlamıyan biri
nin elinde, yalnız maddi kıymetle
rile ölçülen birtakım kırık dökük· 
ten başka birşey değildi. Fakat o
nu, gelip te bir de sahibine sorun. 
Diyor ki: 

- Dünyada en büyilk zevkim 
kırk yıl emek vererek parça parça 

• topladığım bu eşyayi, her gün yerli 
yerinde görmektir." 

Sanat zevkinin genişlemesi bakt. 
mından, Bay Talatın benzerlerini 
memlekette çoğalmasını dilemek, 
çok yerinde bir dilek olur . . 



8 ============:::::ıı:============= 'r AN 23 - 7 - 937 

1 Pazar, 25. 1. 1931 1 
OGLE NEŞRiYATI : 

12,30: Plakla dans musikisi. 12 
50: Havadis. 13,00: Beyoğlu Hal
kevi gösterit kolu taraf mdan pir 
temsil. 14.00: SON. 

'.AK~AM NEŞRiYATI : 
18,30: Plakla dans musikisi. 19 

30 : Konferans: Ordu Saylavı Selim 
Sırrı Tarcan. (Gençlerle hasbihal, 
Hayat savaşında genç). 20,00: Mü
zeyyen ve arkada.şiarı tarafından 
Türk musikisi ve halk şariaları, 20 
30: Ömer Rıza tarafından arapça 
söylev. 20,45: Muzaffer 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, O
pera ve operet parçaları. 23,00: 
SON. 

HAFiF KONSERLER 
9,30: Paris kısa dalgası: l'Jlk 

musikisi. 10,15: Keza. 11,30: Keza. 
13 Paris kısa dalgası ; Konser. 
13,10 Bükreş: Motzoi orkestrası 
(Hafif musiki). 14,15 Paris kısa 
dalgası: Konser. 15: Keza. 16 Peş
te kısa dalgası: Şarkılı konser. 18 
Moskova ( 1293 m.) Karışık kon
ser. 18,20 Roma kısa dalgası: Ha
fif musiıki konseri. 19 Bükreş: Eğ
lenceli musiki. 19 Varşova: Küçük 
orkestra. (Çocuk musikisi). 19 
Moskova: Plak konseri. l9.~0: 
Moskova: B~ka şehirlerden nakil· 
lcr. 20,15: Peşte: Salon orkestrası 
( Cannc, Lehar, Kalman) 20,4.0 
Bükrcş: Posta memuralrı korosu. 
21.10 Laypzig: Operet, balet ve 
vals musikisi. 21.35 Viyana: Salz
burgdan: Koro konseri. pl,40 Prag 
kısa dalgası. Hafif musiki. 22,25: 
Prag kısa dalgası, balık konseri 
1 Dvorak, Schuman). 22.55 Bük
reş: Plakla gece musikisi. 23.05: 
Prag kısa dalgası: Askeri musiki. 
,.,,, ·~o Viv< ııa: Aksam musikisi. 

OPERALAR, OPEUETLER 
15.35 Roma kısa dalgası: Bir O· 

peret pi.vesi nakli. 20 Laypzig: "l<J. 
gerlaender Bilderbuch" is.imli ope· 
ret. 22 Roma: Puccini'nin "La Bo 
heme" operası. 22.30 Lil!ı>, Tul1&1z, 
Limoj : Operadan nsı kil. 22.45 Vi
v-ı'1a: Opera musikisi. 
'ESITALLER 

21 Kolonya : Keman ve trampete 
ve orkestra. 22.05: Prag kısa dal
gası: Şarkılar. 23 Varşova: Ke
man resitali (Haendel, Lopatnikof 
vesaire). 23.30 Varşova: Piyano re 
f:ıkatile Schumann'm şarkıların· 
dan. 

UANS :uusnusı 
21.15: BUkreş. 21.45: Kolonya. 

·)~.:~o: L1"pzig, Kolonya. 
l\IUHTEUF 

22,30 Uis: Racine'in "Berenice" 
isimli dramatik piyesi. 

l.Paza~te:i, 26. 7. 1937 1 
OGLE NEŞRiYATI : 

12.30: Plakla Tilrk musikisi. J2 
50: Havad s. 13,05: Muhtelif plak 
neşriyatı. 14,00: SON. 

AKŞA...'\I N&5RIYA1'1 : 
18.30: Plakla dnns musikisi, l 9 

30: Afrika av hiı tıralau: S. Salaha t 
tin Cihan oğlu tarafından. 20.00: 
Hifat ve arnadaşalrı taraf mdan 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 
20,30: Ömer Rıza tarafından arap· 
ça söylev. 20,45: Safiye ve a~k.a: 
daşları tarafından Türk mus!kısı 
ve halk şarkıları (Saat ayarı L 21 
15: Orkestra. 22,15: Ajans ve bor
sa haberleri ve ertesi günün prog
ramı. 22.30: Plakla sololar, Opera 
ve operet parçaları. 23,00: SON. 

3ENFONILER 
16,25 Roma kısa dalgası: Scnfo· 

nik konser. 22 Roma: Senfonik kon 
ser (Obaco, Toch). 

HAFiF KONSERLER 

7,10 Berlin kısa dalgası: Plak. 
7,30: Konser. 9,30 Paris kısa dalga 
sı: Plak. 10.15 Keza. 11.30: Keza. 
13: Keza. 13,10 Bükreş: Plak k~n
scri. 14,15 Paris kısa dalgası: Nıs
ten konser nakli. 15: Konser. 15, 
35 Roma krsa dalgası: Hafif mu-

Jiki. 16,30: Paris kısa dalgası: Or
kestra, şarkı. 18 Varşova: Eğlen
celi orkestra musikisi. 18 Mosko
va (1293 m.) Konser. 18,30 Peşte. 
Çigan orkestrası. 18.30 Moskova: 
KaTişık konser. 19 Bükreş: Küçük 
radyo orkestrası. 19.05 Varşo'l.a: 
Amerikan sesli film musikisi Plak 
19,30 Moskova: Plak konseri. 1) .55 
Peşte: Salon orkestrası. 20 Paris 
kısa dalgası: Marsilyadan konser 
nakli. 20.35 Bükreş: Plak konseri. 
20,50 Laypzig: Karışık neşriyat. 
21.35 Peşte: Plak kon~eri. 22 Ko
lonya: Barnabas Von Gezi'nin plak 
larından. 22 Milano - Torino: Ta
nınmış valsler ve marşlar. 22.05 
Prag ktsa dal~ası: A. Russel'in e
serlerinden. 22.10: Laypzig: Orkes 
t.-~ Sopran, Bariton. Keman. 22.45 
Bükreş: Askeri Kazino'dan konser 
nakli. 23: Peşte: Onera orkestra 
hevetinin konseri. 23,05 Prag kısa 
dalgası: Förster'in eserlerinden. 
23.35: Varşova: Bizet'nin bir ope
rasından (Plaklarla) 24,25 Peşte: 
r:gan orl{estrası. 

ODA MUSiKiSi 
Zt.30 Bükreş: Oda mustk1s1 (Pl

yano, Viyolonsel) Rahmaninof. 

lHJ&IFıi &llUC« ~&@W@ ,------------------------------~ 
HASAN DEPOSU 

KARAKÖY ŞUBESi 
.DA H i AÇ T 1 

(Çl§[Q)Wl§llU 
22.25 Prag kısa dalgası: Piyano tri 
~osu (Beethoven Re . 70) 22.50: 
Milano - Torino: Oda musikisi 
(Bach, Saint • Saens, Paulenç, De
busey). 
~ITALLER 

20,10: Laypzig: ASK er şarkıları. 
21 Va.rşova: Robert StoJz'un şarkı
larından. 22.10 Bükreş: Anna Ga
ditı. şarkı söylUyor. (Operalardan). 
22.40 Viyana: Piyano ile dans. 23 
Varşova: Piyano resitali (Scu· 
mann, Fallo). 

DANS MUSiKiSi 
,21,40: Prag ~IBa dalgası. 23,20: 

Vıyana. 23,30 Breslau, Kolonya. 
23.50: Liypzig. 24,15 Milano. To
rino vesaire,. 

MUHTELiF 

16,10 Paris kısa dalgası: Kadın 
hakkında neşriyat. 19,30 Roma kı
sa dalgası: Arapça ve rumca mu
sikili program. 

1 Salı, 21. 1. 1931 1 
OGLE NEŞRiYATI: 

12,30: Plakla Türk musikisi. 12 
50: ~avadis. 13,05: Muhtelıf plak 
neşrıyatı. 14,00: SON. . 
AKŞAM NEŞRiYATI : 

18,30: Plıikla dans musikisi. 19 
30: Konferans: Eminönü Halkevi 
Sosyal Yardım şubesi namına Dr. 
İhsan Şükrti (Sporun terbiye ve 
karakter üzerinde tesiri). 20,00: 
Nuri Halilin iştirakilc Türk musiki 
heyeti. 20,30: Ömer Rıza tarafın
dan Arapça söylev. 20,45: Vedia 
Rıza ve arkadaşları tarafından 
Türk r;ıusikisi ve halk şarkıları 

(Saat ayan) 21,15:Radyo Fonik 
dram (Verter). 22,15: Ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi· günün 
programı. 22,30: Plakla sololar, 
Opera ve operet parçaları. '23,00: 
SON. 

SENFONiLER 
21.30 Bükreş: Plaklarla senfonik 

konser. 22,45; Prag kısa dalgası: 
Fibich'in "La CrepuscuJe" isimli 
!'lenfonik pnemi. 

HAFiF KONSERLER 
7.10: Berlin kısa dalgası: Plak. 

7,30: Orkestra. 9.30 Paris kısa dal
gası: Plak. 10,15: Keza 11.30: Ke
za. 13: Keza. 13.10 Blikreş: Jan 
Marcu orkestras1. 14.15: Paris kı
sa dsl~ası: Liyondan konser naMli. 
15: Limojdan konser nakli. 15 20: 
~omıı lusa dal~ası: Hafif musiki. 
16.20 Roma krsa dalgası: Cetra or
kestrası. 18 30 Moskova: Konser. 
1915 Varsova: Strıı.uss'un Vals ve 
Polkaalnndan plakla. 19,25 Peflte, 
s~ıl'ln orkPRtrası. 21 Var~ova : Kü
çilk orkestra knnseri. 22.05 Pra~ 
kısa dalgası: E~lenceli mu!-liki. 22 
15: T ,A_,rn.,ı,,.: Otto 'Pri<' 1~e .orkestra
sı. 22 45: Bllkreq: Küdlık nırivo or
kestr~st. ?.il ?.O Vivsına: Eı:'Ylenceli 
l""llSiki. U Peşte: Çigan orkestra-
sı. 

OPERAJ,AR, OPERETLFıR 
18.05 Varşova: Operetlerden oar 

calar (Kalnıan, Fail, Leh~r). rn :lO 
1vfo!'!kovsı: Ooera p;vesi mıkli. 22 Mi 
lano - Torino • Florans: Puccini
n in '"Rnl-ın.....,,.," operası. 

ODA 11USIKJSI 
17.20 Varşova: KnartPt konseri. 

18.35 Roma kısa dRlgası: Nnnoli
ten kuarteti. 21,10 Kolnnva: Kuar
tet (fü~PthovPn, Vh•:ıldi. Mozı:ırt 
vı:::) 22.40 PPste: Dnlımınvi ak~amr 
(Kuartf!t, yaylı kuartet .ve J.>iyano 
kıırtı>t;). 

RESITAI.LER 

20,15 Varşova: Şarkı resitali. 
20.30: Bükreş: Pivırno lrnnsPri. 
21.05 Bükreş: Şarkılar (füıydn, 
.T<>\escu, Monb;l::ı vı:1 . ). 21.20 Peşte: 
Piyano - şarkı. 21.40: PraC? kısa dal 
~Mı: Or~ rP!'litali. 22.25: "Pra '? kısa 
dalgası: Milli aarkıhır. 22 Varı.:ıo
va: Keman resitali <Plak). 23 05: 
Pra~ kısa da.lg-ası: Pivııno - Kem::ın 
(Diirt esı>r) Suk. 23.20 Roma: Vi
volonı:o•l knrıqı>ri. 

DANS MUSiKiSi 

18: Peşte. 23,50: Laypzig, Kolon 
va. 

MUHTEUF 
16 ~o Pllric:ı ktsıı chlf!r!"IT" Uf .'ami 

Frit?:" lqimli tivı:ıtro. 19 ~O· Roma 
k1Sa d::ılrra~ı: Aran"a. türkce ve 
rumca kısmen musikili pro~ram. 

1 Çarşamba, 28. 7. 1937 1 
OGLE NE~RIYATI : 

12,30: Plakla Türk musikisi. 12 
50: Havadıs. 13,05: Muhtelif plak 
neşriyatı. 14,00: SON. 
AKŞAM NEŞRIYA'fl : 

18,30: Plakla dans musikisi, 19 
20: Konferans: Beyoğlu Halkevi 
namına Nizamettin Nazif (Sulhün 
mübeşşiri Türkiye). 20,00: Nezihe 
ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 20,30: 
Ömer Rıza tarafından Arapça söv 
lev. 20,45: Bimen Şen ve arkadaş
ları tarafmdan Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saat ayarr). 21,15: 
Operet. 22,15: Ajans ve borsa ha
berleri ve ertesi günün programı. 
22,30: Plakla sololar, Opera ve ope 
ret parçaları. 23.00: SON. 

SENFONiLER 
16,30 Paris kısa dalgası: Senfo

nik konser (Mozart, Liszt vs.) 22 
Milano • Torino: Senfoni (Ernesto, 
Halfter, Debusoy, Wagner, Ravel). 
22 Bükreş: Plaklarla Lalo'nun İs
panyol senfonisi. 22.30 Strasburg, 
Rennes: Senfonik konser (Haen. 
rh~l. Liszt, Stnı uss). 

HAFiF KONSERLER 
9,30 Prag kısa dalgası: Plak. 

10,15: Keza. 11.30 Keza. 13 Keza. 
13.10 Büıkreş: Plak konseri. 14,15: 
Paris kısa dalgası: Bordo'dan kon. 
ser nakli 15: Paris kısa dalgası: 
Marsilyadan konser nakli. 16.20 Ro 
ma kısa dalgası: Cetra orkestrası 
ve şarkılar. 18,30 Moskova: Kon
ser. 18,30 Peşte: Plak konseri. 19 
Bükreş: Eğlenceli orkestra m'llsi
kisi. 19,15 Varşova: Martha Eg
gerth'in plaklarından. 20 Varşova: 
Meşhur orkestra şeflerinin plakla
rından, 21 Moskova: Karışık kon
ser. 21.10 Laypzig: Eğlenceli karı
şık nro~ram (Otto Fricke takımı). 
21.40 Viyana, Graz: Viyana husu
sivet)ı>ri. 22.10 Vivana: Eqki ve ye. 
ni milli Çek musikisi. 22.25 Pra~ 
kısa dalgası : RafAel Kıılıeliğin ida 
resinde konser. 22.45' Biikres: Lo
kantadan musiki nakli. 22.50 Peş
te: Pivano korn:ıeri. 23.05 Prag- kı
sa da l~ıı sı: HPrmann orkestrası. 
23.15 Mlli\no - Torino: Koeo konse
ri. 2~ 40 Kolonv~: R'rırn havaları. 

OPERALAR, OPERETLER 
22 Roma: Montanari'nin "Colib

ri" nnf'rl"ti. 
RESiTALLER 

15.35: Roma kısa dalgası: Piya
no konseri. 18 Varşova: Keman · 
piyano refakatile şarkı resitali. 
21,35 BUkreş: Piyano konseri (So
natlar: Jelescu, Andricu). 22.05 
Pra~ kısa dalgası: Millı şarkılar. 
22 Varşova: Chopin'in eserlerinden 
piyano konseri. 22.10 Bükreş: Ro
men şarkıları. 22.55 Viyana: Lit
vanya şarkıları. 23.35 Peşte: Piya. 
no konseri (Brahms. Chopin, Bar
tok). 

DANS MUSiKiSi 
18,35 Roma kısa dalga.'lr. 21,40: 

Prag kısa dal~ası: Valsler. 23: 
Varşova. 23.20: Viyana, 23.50: 
Laypzig. 24,15: Roma, Kolonya, 
T.i"r•nı lcfıırt, 

MUIITELIF 
19.30 Roma kısı:ı ıial~ası: Arap

ça ve rumca musikili neşriyat 

1 Per,embe, 29. 7. 1937 1 
OGLE NEŞRIY ATI : 

12,30: Plakla Türk musikisi, 12 
50: Havadis, 13,05: Muhtelif plak 
neşriyatı. 14.00: SON. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

18,30: Plakla dans musıkısı. rn 
30: Spor müsahabeleri: Eşref Şe
fik tarafından. 19,30: Vedia Rıza 
ve arkadaşları tarafından Türk mu 
siıkJsi ve halk şarkıları. 20.30: Ô· 
mer Rıza tarafından Arapça söy
lev. 20,45: Rafiye ve arkadaşları 
tar::ıfından Türk musiki.si ve halk 
şarkıları (Saat ayarı). 21,15: Or
kestra. 22,J 5: A.ians ve borsa ha~ 
berJeri ve ertesi günün programı 
22,30: Plakla solol::ır. Onna ve o
........ - .... . ..,..,~,. ... • ..... r. 23,00: SON. 
SE~'FO~UER 

18 Varşova: Senfoni (Bectho
ven) Plak ile. 18.35 Roma kısa dal 
""''": R<>nfnnil(: 'hrınqı>r, 

HAFiF KONSERLER 
9.30 Paris kısa dalgası: Plak. 

10,15: Kezıı.. 13: Keza. 1310 Bilk
reş: Kristal orl\cstrası. 14,15: Pa
ris kısa dalgası: Bennes'den kon
Sf't' nakli. l 5,35 Roma kısa dalgası: 
Koro hıwaları. 16.30 Psıris kTsa dal 
gası: Orkestra. şarkı. J 8 Mi Mosko
va, karışık konst"r. 19J!5 Vrırsova: 
Enstrumantal plakll'l.r. 19,35 Peşte: 
f;ehi,. b:ındosu. 21 Var~ova: Haf;f 
musiki !<enseri <Sonran ile). 21,10 
1folnnva: Büvtik eğlenceli konser. 
22.05: PraC' krna. ilalunsr: Faust'tan 
bir hallet süeti. 22.40: Peste: Rad
vo salon orkestrı:ıcıı. 22 45 Biikres: 
J,okan+ .. rlı:ın ıııusi'ki na'·dİ. 23 20 Vi
yana: Neşeli musiki. 2~ 30 Ifo!on
,. .. • () 

1 •0cıt.rıı qonran. 2~ nO J .ıı. vn
zig: Eğlenceli halk mnsikisi. 24,15 
p.,,,..~,., · ro;<T,,,.., rırlrocotr"ST. 

OPERALAR, OPERETLER 
Hl M0skova: Bir opı>ret nakli. 

19,45 Bükres: Plaklarla Fransız o
pera. mw". :si. 21 Layp:rJg: Pucci-
ni'nin "Madame Butterflv" operası 
22 Roma: Roito'nun "~fofüıtoföle" 
mıerast. 22 O!'> Prag kısa dalgası: 
nnnr"t .....,,,q;1,;cıi. 

ODA MUSiKiSi 
20,30 Peşte: Ev musikisi konse-

ri. 
RES!TALLER 

17 15 Var~nvn: Silı"zya şarkılan. 
Hl ~H~rı>s: Plaklı:ı nivano kom:ıcri. 
20.10 Laypzig: Halk sarkıl~rı. 20.40 
Bükres: Kı>man resitııJi {Vivalai -
Kreisler. R"n - Sen, Dvorak. Pol
dini). 22.25 : Prrıg kısa d::ılgası: 
Musiki ve neşeli sarkılar. 23 Var
Rova: Kern:m resit::ıli (Leh f'serle
rinden). 23.10: Milano • Florans. 
Enstrum~mtal ve şarkılı solist kon
seri. 23 ::lO Varşova.: İspanyol halk 
şarkıları. 

DANS MUSiKiSi 
21,40: Prag kısa. dalgası. 23,50: 

Roma. 
MUHTELiF 

19,30 Roma kısa dalgası: Arapça 
türkc;e ve rumca musikili program 
22,30: Paris P. T. T. G'renoble: 
Gavault'un üç perdelik komedisi : 
"Mademoiselle Josette, Ma femme" 

1 Cuma, 301 1. 1937 1 
OGLE NEŞRiYATI : 

12,30: Plakla Türk musikisi, 12 
50: Havadis. 13,05: Muhtelif plak 
neşriyatr. 14,00: SON. 
AKŞAM NEŞRiYATI 

18,30: Pl:'\kla dans musikisi. 19 
Radyo Fonik Komedi (Tosun). 20: 
Fasıl Saz Heyeti. 20,30: Ömer Rı
za tarafından Arapça söylev. 20,45: 
Fasıl Saz Heyeti (Saat ayarı). 21 
15: Orkestra. 22,15: Ajans ve bor
sa haberleri ve ertesi güniln pro"'
ramı. 22,30: Plakla sololar, ope;a 
ve ooerPt "" rc;aları. 23: SON. 

SENFONiLER 
15,20 Roma kısa dalgası: Senfo

,.,;~ knnqı>r. 

HAFiF KONSERLER 
9.30 Paris kısa dalgası: Plak. 

10.15: Plak. 11.30: Plak. 13: Keza. 
13,10 Bükreş: Plak konseri. 14,15: 
Paris ks~a dalgast: Liyondan kon
ser naklı. 15 Paris kısa dalgası: 
Strasburg-dan konseı:- nakli. 19 Biik 
reş: Tandin orkestrası. 19,10 Var. 

EVEREADl 
"T•AO& ""aa" 

HAVAi BATARYANIN 
TEMiN ETTIÖI FAYOALAR: 

şova: Meı:ıhur orJ.-ı itrala.rm plakla- 1. Kuaursuz 1000 1aat dayanır. 
· rmdan. 20 Mo~ıkova: Karraık kon- 2. Tekrar doldurulmaı. 

ser. 20 50: Layp?.Ü~: Askeri bando. 3. Birinci aaatta olduğu gibi bi-
21.l O Kolonya: Meşhur orkestra- nioci u.atta da aynı randemanı 
lar ve idarecilerinin pli\klarr. 21.40 4. R:~;~ya fevlcalirle bir haua-
Prag ktsa dalgası: Hafif musiki. ıiyet ve· 1eçme kabiliyeti te· 
22.15 Laypziı;c Aksam musikisi min eder. 
(Plaklarla). 22.25 Prag kısa dal- 6. Batarya gayet idarelidir .. ~n 

• iyi neticeyi elde etmek !çı~ 
gası: Konser <Beethoven, BRch). •'Eveready" yülcaelc tevetturlu 
23 Roma: Bando muzika. 23,05 anot ve griy bataryalarile bera-
Prag kısa dalg-ası: Askeri bando. • ber kullanılması tavsiye edilir. 

• 

?40~ ppqt<>: r;~~n rır~pqf~qsL ~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
OPERALAR, OPERETLER ~ .. 

16.30 Paris kısa dale-ası: Offen- EKNIK RESSAM ARANIYOR bach'm "Trnmb . al . Co7ar'' isim- ı 
li OPt'rflSI. 20,05 Viyana, Prag-: Mo 1 

zartm Zauberflöet operası (Sals- r·· k• s· c _..... b •k ı 
bur~'d~n). 20.55 Bükrcs: Wagne- Ur tye t... lŞe Ve affi ta fi a afi 
rin' "Götterdaemmerung" operası · ~ 

21.os: varşova. Vivana. saısburg: Anonı·m Sosyetesı·nden ·. 
Moza.rt'ın "Za uberflöte" operası. 

f A rtı•"0 ryı,.,.,, .... ,,ini'nin idaresinde)· Paşab~ı"e "1-fışe ve Cam fabrikamız i~in makine konstrüksiyonu ve· 
ODA IUUSIKISI ~ '::l "' 

ya inşaat i~lerinde 2 - S seue çalr~mış tecriıbcli bir teknil< ressam 16,15 Roma kısa dalgası: Kuar-
tet musikisi. 18 Varşova, Hafif o- alınacaktır. 
cfa. nıııqil.-ic:ıi ı•rınseri. Taliplerin, ellerindeki \'esika ve bonservsileriyle birlikte Bah~eka. 

RESITAl .. LER pı Birinci Vakıf Hanındaki büromuza müracaat eylefr!el~ri. Bu JJ1li-
22 Roma: i>lyano konseri (Bo- \ı racaatlar yazı ile de yapılabilir. 

quet. Ceı:ıare, Scriabin'.). Debussy, 
Lis?.t). 22.05 Prag kısa dalgası: 
Milli qarkrlıır. 

DANS MUSiKiSi 
23.10: Peşte. 23,20: Varsova, 

Viyana. 23,50: Laypzig-. 1,15 Ber-
1;,, 1~""1""~ (2 ye kadar). 

MUHTELiF 
19.30 Roma k1sa dalgasr: Arap

ca ve rumca kısmen musikili neş
rivat. 

1 Cumartesi, 31. 1. 1937 1 
OGLE NE,SRIYATI : 

12,30: Plakla Türk musikisi, 12 
50: ~avadis. 13,05: Muhtelif plak 
neşrıyatı. 14.00: SON. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

18,30: Plakla dans musikisi. 19 
30: Konferans: Dr. Salim Ahmet 
(Güneş vurması ve sıcak çarpma· 
sı). 20: Cemal Kamil ve arkadaş
ları tarafından Tlirk musikisi ve 
halk şarkıları. 20,30: Ömer Rıza 
tarafından Arapça söylev. 20.45: 
Belma ve ankadaşları tarafmdan 
Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Saat ayarı). 21.15: Orkestra. 22 
15: A.ians ve borsa haberleri ve er
tesi giinUn programt. 22.30: Plfi kla 
sololar, Opera ve operet parçaları. 
2~: SON. 

SENFONiLER 
22,05: Viyana: Salzburgdan nak 

len Paumgartner'in idaresinde bü
vük konser (Mozart). 

HAFiF KONSERLER 

9.30 Paris kısa dalgası: Plak. 
10,15: Plak. 13: Plak. 13,10 Bük
reş: Küçük radyo orkestrası. 14( 
15 Paris kısa dalgası: Monpelye • 
den konser nakli. 14,45: Plak. 15. 
35 Roma kısa dalgası: Cetra orkes 
trası. Orkestra. sopran. 16.30 Pa
ris kısa dalgası: Lucein Goldi or
kestrası, Rarkı. 19 Bükre .. ; Askeri 
bando. 19 Moskova: Plak konseri. 
19J5 Peste: Askeri bando. 20 Var
şova: Bahrive bandosunun konse
ri. 20,35 Bükreş: Dendrlno orkes
trası. 2l.40: Prag kHııı dalı?ası: Kon 
ser (St. Saeno . Weinberger ~ Bo
rodin). 22.25 Pra.g kısa dalgası: 
Radyo filmi 22 30 Roma : Orkestra 
konseri (Hıwdn. Pizetti, Ferrari, 
Ma.nno). 22.45 Biikreı;ı: Gece kon
seri nakli (Lokantadan). 2~.05 
Prag- kısa dalgası: Orkestra. 23 25 
Viyana: Orkestra. 24,25 Peşte: 
Liszt'in eserlerinden. 

OPERALAR, OPERETLER 
18,20 Roma kısa dalgası: Pucci. 

ni'nin "La Boheme" operası. 22 
Milano - Florans: Boito'nun "Me
fistofele" operası. 22.30 Paris P. 
T. T. Operada verilecek piyesi na
kil. 

HEDViM 

.._İİİİİİİliıiilliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiilmı,~1~--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~' 
~ .... ~..- ı KANZUK 

1 Senelerdenberı cıenenmı!i en te- ı 
sirli ilaçtır. Eczanelerde ~ulunur. 
fsmine dikkat 

,_ALGOPA"-~ 

$1,m•nlıl<I• mOc•del• ed1· 
nlı v. bunu~ en iyi çuH1 
olan 8HOllT LINIA Y• glyl· 
nlı. Daimi m•ulının , .. ,. 
Pli• J•llı tebek•J• giderir. 
Hueuel elhtlkl bir triko· 
tla11 Y•P•1mıt olan SHORT 
LINIA edl bir kOlot gllıtl 
yıhnır. 

Flr•tı • 10 11.ad•n ltlb•ren. 

Şatı' rerl r•'"'• ı 
.J. ROU&SEL 

....c..:ı..--. Parlı ıea Bd. HeuHmann 
'ısTANBUL, Beroglıı 

TQnal meydanı 12 Na. ıu. 
MıJıı.m"' ılyıreı ediniz v•1• 

t3 No.lu t.,llemlıl lel•Yl•lı. 

RESiTALLER 

18,10 Varşova: Leh şark1ları. 

20,30 Breslau, Laypzig: Şarkı mti
sameresi. 22 Kolonya: Alman şar
kıları. 22.05: Prag kısa dalgası: 

Keman resitali (Sroubek). 
DANS MUSlKISI 

18,30: Peşte (Plakla). 21,15: 
Btikreş. 22.05: Varşova. 23.30: 
Laypzig, Kolopya. 1,15 Berlin, Ko
lonya (2 ye kadar) 

Saç Boyaları 
JUVAN.TiN 

KUMRAL - SİYAII 

. ) 
'/ 

Ter ve yılmnmakla kat'iY· 

yen çıkmaz, tabii renk \,eren tB

nmmış yegane sıhhi saç 

boyalarıdır. 

INGILIZ KA:SZUK ECZANf:~I 
BEYOGLU - IS'l'ANBUL , ______ .... , 
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te 
Yazan : Ziya Şakir 

Acaba, Yusufu Götürüp 
Orada Öldürtecek mi? 

- ıiaıı ~ evveı ~~ız olma, aslanım ... Bir 
nu.n için '

8
1{1. haberler işittim de, 0 • 

tiren AU nı teb:ike geldim .. Hem
debild nış~ Banu da bugün Er
tiınıerien· geldı. Sana, hürmet ve ta 
lıerabe:ı ar~t:nek istedi. Onu da 
len içeı; g~ti~dım. Müsaade eder. 

bedi. glrsın. 

A rı;.esinin son sözleri, Sultan 
Çİlııkü h aku~u sinirlendirmişti. 
tııı~ ; .. ' • emşıresi Alimşah Banu-.... ..,ının· 
Şeyh lia ın anılması, onun aklına 
il'akubu Ydarı getirmişti. Sultan 
ikbaı n nazarında Şeyh Haydar; 
teyht arkasuıda koşan serseri bir 
~ en başka birşey değildi. Onun 
()liitnı ıneydanında fedaicfı.rane bir 
diği i;i can ~ermesini bile çekeme
~ n, daıma onun ölUmiyle is-

la ederdi. 
toı şte, bira d 
l.lU}lan y n a bunları hatırlıyan 
l'aretindeaku~, hemşiresinin bu zi
la beta.ben ~~ç memnun olmamak
lıtiş: r, sukutunu muhafaza et-

- Pek·1~ 
l'\_ • aıa .. Buyursun 
'-'eintşti. . 

, Vaıde S . 
(\etek r ultanın, kapıya kadar gi-
~lellı§:hıyı~ işaret etmesi üzerine, 
d~iniıı k Banu da içeri girmiş .. Kar 
gılntişr !Lrşısında yerlere kadar e
de bi ı. Ona söylemek için zihnin-
de, şi:; ~eyler tasarladığı hal
l>Ilaz.ak -~~denbire heyecana ka
llİııden ?~tün söyliyecekleri, zih-

b _ 8.iltnmişti 
.uerek · 

kıı...ıf>c. t;t Versin ki Sultan Ya.kup 
-"'-;ıının . 
- Ge ımdadına yetişmişti: 

ı<srnııye~· baka~ım, hemşire.. Seni 
le bakaı~ hayli zaman oldu ... Söy. 
~ ··Nasılsın, iyi misin?. 

' '.Aıeın ~ MŞnltşti. 
tlfatınd:a11 Bann, kardeşinin bu il
~i bir 8~1 cesaret bularak inler gi-

- }{ e cevap vermişti: 
.,. akkınız . 
c.ıyarett var şah biradenm. 
g~tiğin·e'. Çok kusur ettim. Tahta 

• ıxıediın ııı tebrik etmek için gele
li biliy. F'akat, başıma gelen halle

orsu Slllta nuz. 

rarak yanaklarından aşağı gözyaş· 
ları sızan, bu zavallı kadının hali 
Valde Sultanın kalbinde derin bir 
şefakat husule getirmişti. 

Oğluna doğru bir adım ilerilcye
rck, sözüne devam etmişti. 

- Evet .. Bütün bunları yap. Hep 
si, senin hakkındır yavrum.. An
cak şu var ki, iyilik etmeyi de u
nutma. 

- İyilik etmek mi?·. Sanki ben 
bunu yapmıyor muyum? .. Şimdiye 
kadar, akla uygun ve yapılması la
zımgelen hangi iyilikten kaçtım. 

- Biliyorum, evladım. İyilikten 
kaçmazsın.. Hatta bunu bildiğim 
için şimdi ben de senden birşey ri
ca edeceğim. 

- Nedir? .. 
- Hemşiren Alemşah Banu niçin 

gelmiş, bilir misin? .. 
- Söyledin ya ... Ziyaret için de· 

ğil mi .. 
- Evet. O şüphesiz. .. Lakin, bu 

ziyaretten istifade ederek, derdine 
derman olmasını da senden rica e
diyor. 

- Ne derdi?. 
- Evladım! .. Analık şefakatinin 

ellerini dizlerini öpen sen değil 
miydin? .. Bunları ne tez unuttun?. 

Sultan Yakup, hemşiresinin bu 
sözlerini işitir işitmez artık öfke
si meşum bir cinnet halini almıştı. 
Ağzı köpüre köpüre: 

- Vay! ... Beni tekdire cesaret 
ediyorsun, ha .. 

Diye haykırarak belindeki han
çeri sıyırmış; Alemşah Banunun üs 
tüne atılmıştı. 

Uzun Hasanın cesur kızı, bu hü
cumdan kaçmamıştı. Bilakis, elle
rinin süratli bir hareketiyle elbise
sinin önünü parçalamış .. Sedef gibi 
parlıyan göğsünü açmış: 

- Vur! .. Öldür... Artık senden 
korkmuyorum ... Babacığım. Ah be 
nim mert babacığım. Mezarından 

başını kaldır da gör. Meğer evlat
larının içinde, hemşiresini hançer
le öldürmek için üzerine atılan bir 
canavar da varmış ... diye bağırmış.. 
tı. 

(Arkası var) 

1 EK ON O M i 1 
iyi Üzüm 

Y etistirene , 
Miikafat 

Ziraat odası idare heyeti dün top
lanmıştrr. Açık bulunan oda azalığına 
bağcılar cemiyeti reisi Necati seçil
miştir. Oda hazırlattığı camekan ve 
vitrinler içinde İstanbuluıı bütün seb
ze, meyva ve çiçek mahsullerinin 
mulajlannı yaptırmıya ve ziraat mah 
sullerinin nümunelerini müze halin
de teşhir etmiye karar vermiştir. Ha 
ber aldığımıza göre, bu sene İstan
bul vilayeti hudutları içinde en iyi ü
züm yetiştirenlere oda tarafından 
para mükafatı dağıtılacaktır. 

.. . 
Türk Borcu Uzerıne 

Y apllan Satışlar 

Bu Mevsimin Ziraat 
Mahsulleri Bereketli 
Bazı Mıntakalarda Ekiş Az 

Fakat Kalite Çok iyi 
Memleketimizin bu seneki ziraat mahsulleri hakkında yapılaıı 

tahminlere göre, buğdaylarımız kalite itibarile geçen senelerden 
yüksektir. Bazı mıntakalarda ekit az olduğu için buralarda İs· 
tihatl miktarı da nokaandır. Fakat, yetitmit olan mahsul, çok dol
gun ve olgun görülmektedir. Arpalarımızın mühim bir kısmı çok 
mükemmeldir. Susam, mısır, darı kuraklık dolayısile geçen sene· 
den az fakat, ihtiyacı tamamen kartılıyacak nisbettedir. 
Diğer hububatın hemen hepsi ge-, 

çen senelere nazaran daha verimlidir. ~ ı~~ ,_,. ~~ 
Fasulye ve nohut çok bereketlidir. K kJ k 
Bu seneki zahire ve hububat mahsu- Ura ) t 

Dun Paristen 271 frank açılış ve bette kalite üstünlüğü göstereceği a çe ere t lümüzün dış piyasalarda geniş nis- i B h J ' 
kapanış fiyatı gelen Ünitürk borsa- ve bu itibarla dünya piyasasında iyi • ' 
mızda 15,10 liradan açılmış, 15,15 li- b~er ıı:ı~vki tutacağı şimdiden tah- Zarar v erdı -
raya kadar yükseldikten sonra 15,05 mın edılıyor. i ~ 
Lirada kapanmıştır. Bu düşüklüğün Dün gelen buğdaylar Kartal, Pendik, Maltepe ~ 
sebebi son günlerde spekülasyon ya· Dün şehrimize on üç vagon buğ- taraflarında ilkbahar yağ- ' 
pılmaması ve saklanmış Türk boreu day ile bir vagon kepek gelmiştir. ~ murlarının azlığı ve havala- -
nun satılığa ç1karılmasıdır. Maama- Son günlerde gelen ve bir kısmı satı- " k k d t . .. 1 
f .h · k t d b k t - ' rın ura evam e mesı yu- } ı frangın su u u a una ço e- lan mallardan yalnız sıra malı bug· ~ .. .. .. ' 
sir yapmaktadır. Dün Londra borsa- daylarla Polatlının eicstra ekstra 1-2 ~ zunden butun kuyulann ıu- -
sında 135 frank tutan bir sterlin Pa- çavdarlı nevileri üzerinde 3-4 para ~ lan azalmıftır. Bazı kuyular -
ris borsasında 134,40 frankta kapan· ka~ar yükseliş olmuştur. Yumuşak ~ tamamen kurumuştur. Bu -
mıştır. bugdaylar 5,26-6,18, sertler 5,10-5,32 ~ yüzden bu sırada lstanbulun -

Anadolu tahvilleri 40,60, mümes-ı kuruştan satılmıştır. Antalya susamı ~ ·y· 
1 

bzeı· . y t" t" ~ 
24 . ..k en ı ı e ını e ış ıren siller 38,50, hisseler ,30, Aslan çı- 15,20, çavdar 4,20 kuruştur. Do me ~ 

mentosu 13, Merkez Bankası 87,75, olarak İstanbul teslimi kilosu 4,05 ku ~ bahçeler, bozulmıya başla- -
Ergani 95, Sivas . Erzurum 97,25 li· ruştan 175 ton yulaf, Mersin teslimi ~ mıf, bahçıvanlar çok zarar I 
radır. Milli tahvillerde biraz yükse- 195 ton kilosu 4,05 kuruşt~ arpa, ~ görmüflerdir. Yalnız Çen- ~ 
\iş olmuştur. satılmıştır. Bunlar hep yem mahsul- ~ dere ve Kemerburgaz taraf- ~ 

dendir. Ağustos teslimi kilosu 4,20 ıı:. l d b l ld ~ d ~ 

Ay Başında Bol 
iplik Geliyor 

Mısır ve Hiııdistana. sipariş olu
nan pamuk iplikleri aybaşında gele
cektir.Ayrıca klering anlaşmamız bu
lunan memleiiretıerden de .f&irla ınik

tarda pamuk ipliği getirilecektir. İp
lik bollaştığı takdirde narhtan fazla
ya satış yapılmıyacağI için darlık 

ortadan kalkacaktır. 

1 "' arın a su o o ugun an ,.. 
kuruştan da 50 ton kuru bakla satı • ·b d . . b l ~ 
mıştır. İhracat için alınan bu malı- uralar an ıyı ıe ze ge -
sullerin bir kısmı İngiltere ve bakla- ; mekte ve lasulya 12 - 13, ~ 
lar Malta adası içindir. Mısır fiyatı ' kabaklar 7 • 8 kuruşa top- ~ 
4,20 kuru§tur. ~ tan satılmaktadır. ~ 

Yerli Mallar Sergisinin 
inşaatı Tamamlandı 

~~"'"'~'''' '""-

ihracatta 
Artma var 

le, Cintın~ Y~kup; parmağının ucuy. 
l'arak k eki doğanın gagasını kaşı
. ..... ~ı:ıuşnuya devam etmişti: 
t!Urıylda na gelen haller mi ? .. Bu 
'atı ını ' başına hal gelmiyen in-
le var? u . . h gü .. 

ta.tıeı · ·· c.ı.epımız, er n oy-
er karşısında kalıyoruz ki.. 

ne olduğunu bilmezsin.. Bak; za
vallı hatuncağız, evlatlarının has
ret acısından ne hale gelmiş. Bu
gün, onun ağlıya ağlıya söyledik
lerini dinlerken, kalbim hun oldu ... 
O da .. Ben de senden istirham edi
yoruz. Lutfet. Merhamet et. Şu iki 
masum yavrucağı, analarına bağış 
la. 

Kanı Durdurmak için 

Yerli mallar sergisinde yapılmak
ta olan inşaat sona ermiştir. SUmer 
ve Eti bankın yaptırdıkları büyük 
standlann kapalı olarak hazırlanma
sı ve iç taksimatın kimseye gösteril
memesi birçoıklanru alakalandırınış 
ve şimdiden halk sergi yerine dolmı
ya ba;ılamıştır. Televizyon ile göste
rilecek temsillerin yerleri tespit edil
mektedir. fstanbulun bütün küçük ve 
büyük sanat evleri sergide yer almış 
!ardır. 

936 senesi dış ticaretimize ait ha
zırlanan istatistikler miktar üze.rinde 
evvelki yıllara nisbctle büyük farklar 
göstermektedir. Birçok memleketler
le olan münasebetlerimiz son yıl lehi 
mize kapanmıştır. 936 yılında Alman 
yadan 41,741,977 liralık mal alma
mıza mukabil 60,041,678 liralık mal 
satılmıştır. Çekoslovakyadan yine ay 
ni sene 3,626,743 liralık mal gelmiş, 
4,012,343 liralık mal gönderilmişti~. 
Fransadan 936 da 2,334,972 liralık it 
halat yapılmış buna mukabil3,828,096 
liralık mal satılmıştır. lngiltercden 
yine 936 da 6,103,428 liralık mal sa
tın alınmış 6,356,340 liralık ihracat 
yapılmıştır. İspanyadan 1,240,656 li· 
rahk mal gelmiş 1,661,045 liralık mal 
gönderilmiştir. İspanyadan ithalatı· 
mız 2,026269 lira ihracatımız ise 
4,342,667 liradır. Rusyadan ithalatı
mız 5,034,261 lira ihracatımız 3,963, 
925 liradır. 

t&... 4 ~~ah ~nu, derin derin içi 
~.ıı:ı~ ~ ~ekmışti. Başını, önüne 
lıir "'İ çınde, hıçkırıklar gizlenen 

-..... ş e nıukabele etmişti: 
~.~~biraderim! .. Cenabı Hak, 
tlileniı ~tıda daim etsin... Sizin 
bUtı:_ ' hır türlü Be ·-J-· b" '4ll b ..• Dlu-ı US· 

~l'd.uıatııı ~ka türIU... Çok şükür, 
llıtjl'liıe ız var. Askerileriniz var. 

"ar. a· muti bunca kullarınız 
~il."- il' dedi-· .. .. ~t Oa.b gınızı, iici etmezler ... 
tııtcıa, ~ amın ve kocamın sağlı-
11etııet-. b afıında pervane gibi dö
~kı~11 u~ benden o kadar u
dit? dA_ar ki; gelip te, halin ne-

.\} ~eııer 
b enııaıı : 
al.~t- Banünun kocasından ,.~~ .. ,es· 

8
1tıiriendi ı, .s~ltan Yakubu tekrar 
1~a deva 11nışti. Doğanla oynama

ıttnu ke .. ın1ederek, hemşiresinin sö 
..... ..ın §ti: 

~ Vaıaeı y 
ardE><n ··· ann ava gı·deceg·im. 
Q··ı "'j'•ın y . 

. 0 deki UsUfu da götüreceğim. 
lUııler p adalarda birçok yeni sü-
~o eyaa ld - . tlar n o ugundan bahsedı-
teclii~ ~kalım, yarın bu doğanı 

h ... . eceg~ iın 
ve .. *•ti . \1 y • 

:r- aldes 
t!llıı-t. Ultanın bütu·· .. d .. t't ., ı. l{alb' n vucu u ı · 

..... " ınden· il c,.ca_b ' 
u o,..... a, Yusufu g"tU .. t -"'Ua .. o rup e o-
biye 01dUrtecek mi?. 

ıı.ta~~t~~ıu~ bir fikir geçmişti. 
bıasetr tınden geçenleri oğlu

~ - Çok 
1rı:ıcmck için : 

~ı, Wru ru~ edersin evladım ... 
lllar: h~~glcn ... Ava çık .. Bütün 
~ınifti. kındır, yavrum ... 
~ u sı..._ .. , tıı_ ·"da ·· 
~ "9llıi§tı. •8~ozu Alemşah BAnt'.\-
t..,~dan ınu zUnUn yanda bırakıl 

tıarı i . teessir olan ve artık 
~ ne BÖYliyeceğini oaşı-

Sultan Yakup, Doğanla oynama
yı bırakmış, hayretle anasının yü
züne bakmıştı: 

- Anlamadım, anne ... Ne demek 
istiyorsun . . 

_ Canını .. Alemşahm iki çocuğu, 
İsfahan kalesinin zindanlarında 
mahbus değil mi?·· Onları bağışla, 
diyorum. 

Sultan Yakup, birdenbire uzan
dığı yerden doğrularak : 

_ Vay! .. O kızılbaş piçleri, da
ha yaşıyorlar mı? .. 

Diye bağırmıştı. 
!U'8 nq ununı.Şo •mnıns apre 
hiddetinden şaşırarak baka kalmı~ 
tı. 
Alemşah Bfınünun bütün vücu-

dü sarsılmıştı. Adeta kendinden ge 

çerek: 
_ Şah birader! .. O mas~mlara, 

niçin piç dersin. Onlar, senın kar
deşinin evlatlarıdır . 

Diye mırıldanmıştı... Fakat bu 
sözler, Sultan Yakubun öfkesinin 
önünü alamamıştı. 

Sultan Yakup gittikçe artan hid 
detin.in çılgmlığiyle bağırmıya baş-

lamıştı. 
S .. ? 

- Kardeşim, kim?.. en mısın . . 
Seni de tanımıyorum. Mademki o 
-as >[ıµv "unpıo ısı.ı'8>[ uı~uq1ızı)f 
ni de görmek istemiyorum .. Huzu 
rumdan, çık .. git .. 
Alemşah Banünun gözleri kar~~~ 

mıştı. Yeisin ve ıstırabın ~erdıgı 
bir teessürle iradesine malık ola-
mamıştı. 

_ Birader! .. Kızılbaşlığı nıçın 
hor görürsün? .. Kızılbaşlık dediğin 
kocamın mezhebi ise, babamız, ana
mız bu mezhepten değil miydi? .. 
Kocamın önünde diz çökerek, onun 

Yine ayni sayın okuyucumuz B. 
Mehmedin başka bir sorgusu: Bir 
kaza neticesi fazla kesik olursa ka... 
nı durdurmak için ne gibi tedbir al
malı?. 

Sayın okuyucumuzun bu suali 
sormakta yerden göğe kadar hakkı 
var. HerkP~in bilmesi la ıaın birş~y. 
Şimdiye katlar akıl edip yazmadı
ğımdan dolayı özür dilerim. 

Kendi kendine dumuyan kanı 

durdurmak için ilkin omm hangi 
türlü damardan geld!ğlnP. dikkat 
etmelidir. Bu da zaten kolayca an
laşılır: 

lnce, kıl gibi damarlardan gelen 

kan kırnuzı olur; fakat sızar gibi 
çıkar. Çıkan kanın miktarı da Pltem. 
miyetsizdir, ancak kesik yüzde, ya
hut dil üurinde veya karın üzerin. 
de olursa daha ehemmiyetlice mik
tarda gelir ... Kara kan damarlareı
dan çıkan kan siyahımtırak koyu 
kırmızı renginden ve ağızdan sal
ye akar gibi ı;ıkma.<tından belli o. 
tur, bundan başka nefes alırken a
zalar, nefes \.'erir.ken artar. 

Bu iki türlü kan akmasını dur: 
durmak kolaydır, herhangi bir ya. 
rayı zaten temizlPyip ve üzerine 
tentürdiyot sürüp saracaksmız. Kan 
gelm~i durmazsa sargıyı biraz da
ha sıkarsınız. Buzlu su, yahut doğ
rudan doğruya buz, yahut bunların 
aksine olarak elli derecede sıcak 
su da bu türlü kan akmasını dur. 
dunnıya yeti.~ir. 

Kan, kırmızı kan damarlanndan 
gelirse la'I gibi al rentke olur ve 
fışkınr gibi fakat kesik kesik ~ıkar. 
Bu türlüsünü dindirmek te güçtür. 
llk düşünülecek şey, kesilmiş olan 

kınnm kan damarını dikebile<'ek 
olan hekimi davet etmektir. 

Hekbn gelinciye kadar yapıla.. 
cak tedbir de, ilkin kesilen uzuv kol 
veya bacak ise onu hemen yukarıya 
doğru kaldırmaktır. Sonra da bir 
bezin ortasına büyücek bir liralık 
veya on kuruşluk bir para yahut 
bir taş parçası gibi düz ve yassı 
bir cisim konularak onunla kesik 
yerin üzerine kunetlice tazyik ya
pıbr. Kan ~·irıf' devam edPısc, ~ ü. 
rekle kesilmiş yerin arası lastikli 
uzunca birşeyle iyice sıkılır. Mese. 
ıa bir pantalon askısı bu işe yan
yabllir. Askının iki ucu bir araya 
getirildikten sonra arasma bir tah
ta parçası sokularak bükülür ve bu 
suretle askının uzunluğa azaltıla.. 
ra.k tazyik artınlmıı-J olur. Fakat 
askı ile sıktığınız yerin arasına bir
kaç kat edilmi5 bez koymayı tabii 
unutmazsmız. 

Bu sıkıcı cihazı hazırlayıncıya 

kadar da, kesilmiş yerin yukansm
da, kırmızı kan damarnun \'UrdU· 

ğunu hissettiğiniz yerde o damar 
üzerinde başparmakla kuvvetli bir 
tazyik yapmak lazımdır. Bazan sı
kıcı cihazı taktıktan sonra bile kan 
yine az çok devam ettiğinden böyle 
ce bir _tazyik yapmak lizım olur. 

Daha iyisi kolayda bir pens var. 
sa onunla kesilmiş kırmızı kan da.. 
mannı, damarı bulamazsanız kan 
gelen yerde damal'Rl etrafındaki 
nesiçlerin hepsini birden sıkıştır
maktır. Onun için her evde bir da
mar sıkıştıran pens bul1Hlması lhti· 
yath blrşeydlr. Bu pens suni tenef
füs yapmak lazım olduğu vakitte 
de dlll tutup dışanya ~mek için 
işe yarar 

r 
BORSA 

'"\ 

22 Temmuz PERŞEMBE 
t' t\ K A l. A •• 

Sterlin 630,50 
Dolar 123,-
Fransız Fr. 93,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80.-· 
Drahmi 18,50 
Isviçre Fr. 570,-
Leva 20.-
f4'lorin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya21,-
Mark 28,-

630,50 
127,-
100,-
115,-
84,-
23,-

Zlotı 20.-

580,-
23,
ö~.-
84,-
23,-
31,-
23.-

Pengo 22,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
K.ron İsveç 30,-
Altın 1045,-
Banknot 256,-

Ç EK• t;R 

25,-
14.-
52,-
32,-

1046,-
257,-

Londra 629,- 629,-
N ew-York 0,7922 0,7910 
Paris 21,4625 21,3925 
Milano 15,0475 15,0556 
Brüksel 4,7070 4,71 
Atina 86,8840 86,8840 
Cenevre 3,4525 3,4525 
Sofya 63,5930 63,5930 
Amsterdam 1,4332 1,4330 
Prag 22,7642 22,7642 
Viyana 4,1925 4,1925 
Madrid 13,6725 13,6725 
Berlin 1,9668 1,9670 
Varşova 4,1825 4,1825 
Buda peşte 3,99 3,99 
Bükreş 106,6775 106,6775 
Belgrad 34,42 34,42 
Yokohama 2,7312 2,7312 
Moskova 20,37 20,37 
Stokholm 3,0836 3,0836 

- Isıtma yapar mı? 

'----------

1 
Alakadarların söylediğine göre 931 

yılı dış ticaretimiz 'için daha verimli 
olacaktır. 

ZAHiRE 
BORSA Si 

Cinsi 

22-7-937 
FlATLAR 

Aşağı Yukarı 

K. P. K. P. 
Buğday yumuşak 6,10 6131 

., sert 5,32 -,-
Arpa 4,15 -,-
Bakla 4,20 -,-
Çavdar 4,20 -,-
Mısır 4,20 - ,-
Mercimelı 6,20 7,-
Yulaf 4, 3 4,20 
Kuşyemi 9,30 9,321~ 
Su.sam 15,20 - ,-
Yapak 53,- -,-
Peynir beyaz 25,- 27,30 

Buğday 

Kepek 
Un 
Arpa 
Vnla.f! 

GELEN 
210 Ton 
29 Ton 
17 Ton 
10% Ton 
281/,, Ton 
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Avrupa, Amerika ve Asya dev
letlerinin birçok mümessilleri ta. 
rafından ziyaret edilen 2 Temmuz 
tarihli içtima, iktısadi reklamlar 
sahasında kongreyi fevkal!de mem 
nuniyetbahş neticelere ulaştırdı. 
Alman bu neticenin istikbalde 
mütef enninler ile praktisyenleri de 
vasi mikyasta işgal edeceğine ,up
he yoktur. 

Reklamcılığın inkitaf ı 
Reklam işlerinin tensikinde ve 

inkişafında beynelmilel ticaret o
daları reklam encümeni reisi ve 
Londrada intişar eden "Times" ga 
zetesi neşriyat direktörü Mister 
(F.B. Bishop) a da büytik bir yer 
ayırmak lazımdır. Mumaileyh pek 
eskidenberi reklam işlerinin bey
nelmilel bir mahiyette lilzumuna 
kani olan ve bu tıahadakl fikirleri 
mevkii ta.tbika koyan şahsiyettir. 
Beynelmilel buluşmaların zeki mü
tehassısı ve tecrübeli şefi bulunan 
bu zat, Pariste toplanan muhtelif 
kongrelere derin görUşleri ve şa
yanı takdir mesailerile bu sahada 
öğütler vermiştir. Beynelmilel rek
lam şurasının ihdası hakkında kon 
grenin vermiş olduğu karar, bu 
yüksek şahsiyetin vücude getirdiği 
eserlerin en yükseğidir. 

Her memleketin reklamla meş
gul olan tabakalan bu icraatı tak
dirle karşılayacaklardır; zira tat
bik edilecek ahklm, bütün dilnya
da yaşıyan ve reklam yapan kim
selerin lehine olarak dUşUnUlmUş

tUr. 
Beynelmilel reklamcılık 

Dünya Lktısadiyatınm canlanma
sı için başlıca şartlardan biri, bey
nelmilel reklamcılığın canlandırıl
masıdır. Temmuz bidayetinde bey
nelmilel reklam kongresinin Paris
te toplandığı malUmdur. Bu kon
t;renin idare merkezi, bugün bey
nelmilel reklam iktısadiyatında gö 
rülen fenalık! ve hataları orta
dan kaldırmak vazifesini üzerine 
alacak bir ''beynelmilel reklam şti
rası" nın ihdası imkanlarını tetkik 
etti. Bu içtima neticesinde, beynel· 
milel reklam organizasyonu mese
lesini tetkike memur edilen bir 
reklam encümeni teşkil edildi. Bey 
nelmilel Ticaret odaSI, yorulmak 
bilmez bir mesai sayes!nde bu en
cilmenin bUtUn memleketlere mlies 
Bir olacağını beyan etti. Bu encü
men de Times gazetesinin neşriyat 
direktörü Mister (F. P. Bishop) un 
idaresi altında bulunuyordu. Mu
maileyh bu sahada. da çok faydnh 
işler gördil. İnkar kabul etmez te· 
rakkiler. Evvclemirde kongreye 
iştirak eden memleket mümcıssllle
rinin müşterek mesaisile temin e
dilmiştir. Denebilir ki reklam işle
rinde tevazu ve dürüstlükten ayrıl· 
mamak dllıJUnccsi artık bütUn dün 
yada sağlam bir istinatg!h bulmuş 
tur. 

Türkiyenin i~tiraki 
Reklamcılık için bir "ahlfık ni

zamnamesi" nin yazılması IUzumu 
ha]\i{ında yapılan bu irşat hareket
leri, reklamcılığın yeniden tanzimi 
işiyle alakadar devletlerin salahi
yettar reklam birlikleri tarafından 
gösterilen hararetli tasvip ve müş
terek mesailerle kuvvet kesbetmi§ 
tir. Badema Türkiyenin de bu gibi 
beynelmilel mesailere iştirak et
mekten geri kalmıyacağmı ümit et 
mek isteriz. Şunu unutmamak la
zımdır ki, her beynelmilel milşte
rek mesai, milletler arasındaki Bul· 
hUn kuvvetlenmesine hizmet eder. 
DUrUstlUk ve ahlak mefhumu artık 
re.klamcılığm her cephesinde zafer 
kazanmış bulunuyor. Bu zaferi i
liın eden Berlin kongresinin karar 
sureti aynen şudur: 

"Beynelmilel Ticaret odasn 1935 
"senesinde toplanan Pnris kongre
"slnin vermiş olduğu 27 numaralı 
.. kararnamesir,de , reklamcıhğm 
"modern cl:onomi için haiz olduğu 

"bUylik ehemmiyeti ve istikbalde 
"gerek milli ve gerekse beynelmi
"lel sahada oynıyacağı mUhlm rol
"leri tebarüz ctthmiştir. Plana ve 
"aldatmaya matuf reklamcılık hem 
"re.idam yapan müesseselere ve 
"hem de reklamdan beklenen men
"faatlere zarar vereceği gibi, efkA.
"n umumiye Uzerindc de reklA.m
"ctlığa karşı bir itimatsızlık hissi 
"uyandırır. 

"Bu hakikati gözönünde bulun
"duran beynelmilel ticaret odası, 
"reklam encilmeninfn reklA.mcılık 
"için yaptığı ah1d1mt kabul etmiş 
"olup bilumum memleketlerde de 
"tatblkını tavsiye eder. 

"Beynelmilel ticaret odalan, bu 
"maksadın temini için reklam işle· 
"rlle meşgul olan milli ve ecnebi 
"teşkilltlanm bu sahada mUşte

"rek mesaiye davet ile, tesblt edi
"len ahkamın tatbikmı ve niı.am
"nameye muhalif hareketleri kon
"trol etmekle mükellef beynelmilel 
"bir organizasyonun teşkilini şaya. 
"nt tavsiye görmektedir. 

"Reklam encümeninin bu husu• 
"sa ait teklifi kabul eden beynel· 
"milel ticaret odasr, rckilmcılığa. 
"mahsus beynelmilel bir itimat şn. 
''rasının teşkiline karar vermekte
"dir. Mezkur şuranın organizasyon 
"ve mesai tarzı reklam encUmeni
"nin tekliflerine uygun bir şekilde? 
"bulunacaktır. 

"Yeni - Beynelmilel Rekllm Ş6· 
"rası - ticaret odasının diğer grup· 
"larile sıkı temas etmek şartile, ya
"pılacak bUtUn şiklyet ve yolsuz. 
"luklan tetkike amade bulunmal<
"tadır. 

"Sınai mülkiyetin himayesine 
"mahsus beynelmilel itilA.fnamenin 
"onuncu maddesinin şimdiki met
"ni: sanayi ve ticarette cari meşru 
"reklam tarzına muhalif bir cep
"he teşkil etmesi dolayısilc, yalan 
ve firmaycliğe istinat eden 
"rekl!mlara karşı müessir tcdabir 
"alınmasını derpiş etmektedir. 

"Bunu nazarı dikkate alan bey
"nelmilel ticaret odası, sınai mül 
''kiyetin himayesine mahsus bey· 
"nelmilel itilafna meye iştirak et 
"mlş memleketlere, rtdi ~abetlere 
"karşı ya kanunu mahsu.slarla ve
"ya beynelmilel anlaşmanın onun 
"cu maddesine göre mevcut kanw 
"lannı tefsir etmek suretile müca 
"dele etmelerini tavsiye eder." 

Bir temel tafi 
Bu anlaşma, iktısadı reklAmlar 

tarihinde şayanı takdir bir temel · 
taşıdır. Reklamcılık ancak bu su
retle beynelmilel beraberlik hissi
nin a~ı ve dili olacaktır. 

"Beynelmilel Reklam Şurası" bi 
nasının temelini kurmak için daha 
birçok taşların Ustüste konması l? 
ıımgelecektir. 

Türkiye beynelmilel meseleleri 
ala.kadar eden müşterek mesailere 
iştirakten nasıl geri kalmıyorse 
bundan sonra da enternasyonal re\r 
llm propaganda işlerine de girmek 
ten vareste kalmıyacağını ümit e· 
dcrb;. 

Marconi'nin 
Naşi kilisede 
Teşhir edildi 

Roma, 22 (A . .A.) - Marconi'nin 
n!şı dUn mutantan merasimle Marie 
des Anges kilisel!line nakledilmiş ve 
bUtUn gece orada teşhir olunmugtur. 
Nlş, bugün de akiRma kadar te§hir 
olunacaktır. 

Bir ihtiram müfrezesi, fasılasız 
surette, nfl.şı beklemektedir. 

M. Mussolini, birçok yüksek şahsi
yetler ve heyetler, dün nA.şın kilise
ye nakli esnasında hazır bulunmuş
lardır. 

1 Çinde Harp Yine Başladı 1 T<BAŞ~bı~EB»E: MABAAT) 
a 11 ır 

Binlerce sene e\'vel dün~·anm en medent memleketi olan Çin, asırlar
da.nberidir derin bir uykuyn dalmr,. tr. Buglin o uykudan g~ uyanmanın 
cezasını çekiyor. Yukandaki resimde gördüğünüz bir hacıyağcı değildir. 
lUeraktn kalmamanız için biz söyll~·eJim: Bu adam bir eczacıdır. Di~k 
ve doktorluk ta yapar. Çin sokaklarında ~ok~a. görUlen zevattandır. 

Marlene 

Avrupaya 
Geliyor 

1 
1 

Demir Düştü 
1 Avrupa ve Amerikada demir buh· 
1 

ıranı azalmıya başlamıştır. Karteller-

i den gelen malumata nazaran harp 
malzemesi yapan memleketlerde mev 

1 
simin geçmesi dolayisile demir sıkın
tısı azalmış ve fiyatlarda ton başına 
l iki dolar bir tenezzUl görülmUştür. 

1 
1 

Adapazarında Bir Ceset 

1 Adapazarı (TAN) - Yorgalar mE" 

1 

zarlığının yakınında bir kuyu içinde 
çuvala sarılmış ve tefessüh etmiş ye 

1 ni doğmuş bir çocuk cesedi bulun. 
1 muştur. 
1 • 

ı de bulunmaktadır. Son günlerde <Me 
lek) adlı filmini bitirmiş olan artist, 
biricik kızını lngilterede bir mektebe 
vermiştir. Tatilini geçirmek için Av
rupaya gelişi, asıl kızını görmek ve 
analık vazifesini yapmak içindir. 

Marlene'nin gelecek filminde bera
ber oyniyacağı erkek artist, Fransız 
sanat..~iı.rı Gcorges Rogaud'dur. Mar
lene Atlas denizinde gelir}ten, Rigaud 
da bir vapurla yeni angaje edildiği 

GUzel yıldız Marlene Dietrich, salı Amerikaya gitmektedir. İki sanatkar 
gUnU Fransa.nın Havre limanına ge- birlbirlerini 1ıen ız tanımryorlar fıt

Jecek olan rormandi T~sathınti~ at yolda gemileri karşılaşacaktır. 

KIZILAY CEMiVETi 
Genel Başkanlığından : 

1 - Eksiltmeye konulan İ§: Diyarbokir'de yaptırı· 
latak hastane inıaat ve bilcümle tesisatları tah· 
mini ke§if bedeli C 127 964) lira 50 kuruştur. 
2 - Bu İ§e ait §artname ve evrak §Unlt.1rdır~ 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele pro )esi 
C - Keıif hul6saları 
D - Husust ve fenni şartnameler 
E - Esbabı müc:bire raporu 
F - 26 adet plan 

isteyenler bu tartna me ve evrakı: 
A - Ankarada Kızılay Cemiyeti Genel Merke· 

zinden 
B - lstanbulda Kııllay Han1nda l{ızllay Deposun· 

dan 
C - Diyarbekirde Kızllay Merkezinden 
6 lira 40 kuruş mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 2. 8. 937 tarihinde Pazartesi günü 
saat 15 de Ankarada Kızllay kurumu Genel Merke· 
zinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulü iledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7648 
lira 22 kuruşluk muvakkat teminat vermesi bundan 
başka aşağıdaki vesikaları haiz olup eksiltme ko· 
misyonuna göstermesi lazımdır. 

A - En az bir parçada 130 bin lirahk bina ve 
tesisat işleri yapabileceğine dair Nafia Vakôle· 
tinden ahnmıt müteahhitlik vesikası. 
B - Bu seneye ait Ticaret Odası vesikaları. 
C - Şimdiye kadar yaptırdıkları işler için mal 
sahiplerinden aldıkları iyi hizmet vesikaları. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede 
yazıh saatten bir saat evveline kadar Kızılay Ku· 
rumu Genel Merkezine getirilerek eksiltme komis· 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin nihayet 3 üncü 
maddede yazıh saate kadar gelmiş olması ve dıt 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıı olması ıa. 
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Dostluk 
Köprüsü 

(Başı 1 incide) 

Eğer bu milletin başına uzak gö
rüşlü , deha sahibi bir Önder geç
memi§ olsaydı, bizde ifrat cereyanla
rına çok mlisait bir zemin buluna
caktı. Girit, 'Manastır, Selanik, Şam, 
Tuna, hatta Yemen için hasret çe
kenler eksik olmıyacaktı. Bu karışık 
dünya ortasında macera imklnlan 
aramakla, böyle imkanlar yaratmak 
istiyenlere alet olmakla bUtUn zinde 
kuvvetlerimizi heba edebilecektik. 

Türl5 inkılabının elde ettiği büyllit 
ve muvaffakıyetli neticeler, ifrattan 
uzak, tamamile ameli görilşlil bir 
barış siyasetinin bir memleket için 
nekada.r hayırlı olabileceğine en can
lı örnektir. 

S uriye münevverleri, muvaffa
kıyetin bu mücerrep Sirrıru 

görüp takdir edecek olurlanıa Yakın 
Şarkta mükemmel bir İsviçre yarat
mak lmkfmmı ha.zırlıyabilirler. 

İsviçreliler, istihsal k areti az o· 
lan bir memlekette barış, itidal ve 
harici ticaret sayesinde en yliksek 
bir geçim seviyesine varan insanlar
dır. Coğrafi ve iktısadi amiller bakı
mından Suriycnin tabii rolü, İsviçre· 
lilerin gittiği yoldan gitmektir. Nite
kim Suriyeliler, Osmanlı İmparator
luğu zamanında da cenubi Anadolu 
mahsullerinin ticaretine tavassut 
suretile asırlarca bu rolU oynamışlar
dır. Malatyanın fıstığına hala biz bi
le Şam fıstığı diyoruz.. Urf anın yağ
larını Halep yağı diye anıyoruz. 
Dünyanın neresine gidilse ticaret 

maksadile her köşeye sokulan, me
saf e ve engel tanımıyarak kannca 
gibi çalışan Suriyelilere tesadüf ede
riz. Bu çalışkan ve zeki milletin, Tür
kiye ile sıkı bir iktısadi işbirliğinde
ki faydaları idrik etmemesine ihti
mal yoktur. Yakın bir zamanda müs
takil Suriyeyi hiç şüphesiz en sıkı 
dostlarımın arasında göreceğiz. Sia
da bat misakmaa. beşinci imza sahi· 
binin Suriye olacağı muhakkak sa
yılabilir. 

B ütün mesele, her idrak sahi· 
binin tabii bulacağı bu gayeye 

kestirme yoldan gitmekte ve ifrat pro 
pagandalanm bir an evvel sustur
mn.ktadır. "Dost olunca bu ifratlar 
kendi kendine durur,, diye dtişiln

rnek hatadır. lfrat ve tnassup mikro
bu girdiği yerde mutlaka iz bırakır, 

kolay kolay şifa bulma~ 
Müstakil bir Hatay, Surlyedeki 

müfritlerin gözüne ayırıcı bir amil 
diye görünebilir. Fakat Suriyeliler, 
bir milletin inkişafına taaUuku olan 
müspet kıymetleri gözönünde tutar 
ve vaziyete bu ölçü ile bakarlarsa 
pek kolayca takdir ederler ki, müstn
kil Hataym tabii rolU, Türkiye ile Su
riye arasında bir dostluk köprüsü va
zifesini görmektir. Suriyeliler bunu 
nekadar geç anlarlarsa devamlı bir 
inki~af a girişmek bakımından o ka
dar çok vakit kaybetmiş olurlar. 

Ahmet Emin YALMAN 

Pariste Büyük 
Bir Yangın 

Paris, 22 (A.A.) - Evvelki gece, 
gece yarısından biraz evvel, Saint
Antoine varo~unun binaları sık o

lan bir noktasında şiddetli bir yan
gın çıkmıştır. 

1 Yangının çıkmış olduğu noktada 
1 birçok mobilya sanayi erbabının a-

l tölyeleri vardı. • 
1 lnsanca zayiat yoktur. 

Parisin yangın mahalline gelmi~ 

, olan 13 kışlasının itfaiyelerinin mü~

terek gayretlerine ve 2~ hortumla 

muhtelif binalara su sıkmalanna rağ 
men huarat milhimdir. 

Sabahın ikisine doğru itfaiye mUf 
rezeleri, ateşi bastırmışlardı ve en
kazdan çıkan alevleri itfa ile meşgul 

oluyorlardı. 

Yapılan tahkikat, yangının içinde 

mühim milularda vernik bulunan bir 

depodan çıkmıg olduğunu meydana 
çıkarmrştrr. . 

Alman doktor 
Von Eichborn 

Eroin yapan 
iki fabrika 
Bulundu 

(Başı 1 incide) 

roin fabrikası vardır ve bu fa~ 
iş üzerindedir. Bir genç adam ;!:... 
leri yanmış bir halde yerde k 
maktadır. • i-1" 

Bu vaziyet karşısında pO~ 
hem yaralının imdadına koŞfll ·ıc-t' 
hem de hadise hakkında talık~: 
bqlamışlardır. Oğrenilen şey i ~ 

Alber veya Orhan adındaki ~u ~ş. 
likanlı eterle başka bir maddeY1 e1' 
rı§tınrken iştial vuku bulmuş, .ı )'' 
ler Alberin ellerini yakmıştır .. 'BU t~ 
tın üstündeki katta çalışan hız~;-. 
Fatmanın feryadı da bunun netl 
dir. 

Memurlar tahkikatı derinle.'~ 
ce, evin içinde eroin fabriknsınill ~ 
kanından oldukları anlaşılan }.~ 
ile Katinayı da yakalamışlar, tJ~ 
blllllarla Adofl adında bir dol<t ıfıl 
da münasebeti olduğunu öğrenfll 1~ 
dir. Bu arada Istiklal caddesinde ş 
numaralı Luvr apartımanında. tı'f'. 
ran, Alman hastanesinin sabık il' 
hekiminin de bu işle alakasını t 
etmişlerdir. 

Bu apartımanda yapılan aı{ 
malar neticesinde eroin ya~~ 
mahsus birçok aletler ve bir 011,_rtt' 
eroin bulunmuş, fakat, btl 

8~cJ:ı.ı 
manda oturan doktor von ·ıdiııU 
born'un bir buçuk ay evvel ö 
de anlaşılmı§trr. llllıJll 

Bu a,partıman Şehir Tiyatros dit· 
artistlerinden Feride Muazzeıfll ~ 
Dün Feride de poiiste sorguyt\ ~ r;• 
miş, kendisinin bundan hiç babe 
madığını söylemiştir. ero!J 

Zabıta iki fabrit.ada bulunan tJJlİf 
filetlerile eroinleri müsadere e eııtl 
tir. Tahkikata devam edi~~e.d'1 
dir. Bugün bu §ebeke ile ala ~ il' 
birkaç kişinin daha yakalanac3~ ti 
muluyor. Bilhassa doktor ..A.d0 

aranmaktadır. 

Sarıköyde 
Kalkınma 

' Hareketler~ 
Sanköy, (TAN) - Senclık gel 

10,000 lira -tutan nahlyeıniz ~_.
yesi, kasabamızın imarına çal.ıf ~"' 
tadır. Kaldırım döşenmemiş bl~yt ;~ 
re yer bile kalmamıştır. ~e~ed gn' 
bin lira sarfederek kcndı~~ ~· 
bir daire ve altına da asrı. bır tılıtl" 
no yaptırmıştır. Çeşınelerın. ,. fi" 
biraz iyi olmadığından 1500 ıır ,;~ 
file Gönen cnddcsinde bir art:ıı ,~ 
kuyusu kazdırılmış, çıka.ı;ı tl} ıı'f""" 
dan umumun istifadesi içı.Il l< tıt· 
bir otomatik tulumba takıln1ış ,,-f!ı> 

Bura hnlkmın ekseriyeti }(~t•' 
tütüncU ve bağcıdır. Bundan. e 'kl'1 
rençberlik te yapılmakta, }la~ıc f;' 
li hububat ihraç edilmekted•~· J<O~ 
diyenin bu sene nahiyede ~ r b.,-e' 
mezatı açması çok isabetli b1~ıı .ur 
ket olmuştur. 200 kadar tUt tUt~ 
raı mevcut olan kasabamız10.8i )f ~ 
leri çok nefistir. Belediye ~e~er":~ 
met Çetin, nahiyeden kaza bit ,.,
olan Gönene de muntazaın 

t' 
yaptırtmıştır. ~ ve Jcııtı' 1 
Kasabamızda 12 peruklll' JclCl'I 

hane. 4 terzi. 2 fırın. 15 ~~3tııtf 
demirci ve arabacı, 6 man1 

fil• 
3 kalaycı, 6 nalbant, bir htl~~e~~p 
fotoğrafçı, bir tüfekçi ve ; 0 1Jf) 
bir döğcnci, bir marangoz, 
araba ve bir otel vardır. 
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lstanbul Gayrimübadiller Kom1syonundan 
D. No. 

1151 

2394 

2666 

Semti ve mahallesi 

Yedikule Çırağı Hasan Çuh-urçeşmc 

Ayvansaray Atik 
Mustafapaşa 

Tnrabya Aya Kiryald 

Bostan 

Ayazma mevkii 

Emli'Lk No. 

25-27 

E. 4 Y. 4-6-8 

E. 65/ 127 

3564/1 I<adılföy Osman ağa E. Yoğorthane 61 
Harita: 20 

3564/ 2 Kadıköy Osman ağn 
Y. Mühürdar Fuat 
E. Yoğorthane 63 

Harita: 19 
E. 122 MU. 3659 

3661 

3942 

4198 

4820 

Kadıköy Osman ağa 
Y. Mühürdar Fuat 
Söğütlü çeşme 

cad. Y. 21 Karadut so. 
Eminönli Şeyh Mehmed Arpacılar 
Gcylani cad. 

Ortaköy 

Eminönü Ahi Çelebi 

E. Portakal 
Y. Şair Necati 
Yemiş iskelesi 

Beylerbeyi Rostancıbaşı Bostan 
.Abdullah ağa 

Buzgndazada 

E. 22 Y. 34-36 
Ada: 406 

Parsel: 15 
Mahallen: 5-11 

E.veY. 
57 

E. 11 Y. 9 

E. 6 defa 15 
Y. 15-2711-27/2 
27/3-27/4-27/5 

Cinsi ve hlssesJ 

Ahşap hane ve bah-
çenin ~ı his . 
367'1,68 metre 
bostan 
3674,68 metre 
bostan 
118,50 metre arsanın 
4/6 his. 
118.25 metre arsanın 
4/6 his. 

Hisseye göre 
muhammen K. 

270 Açık ar-
tırma 

3680 Kapalı 

zarf 
100 Açık ar-

tırma 

320 
" 

320 ı, 

Bir hane ve iki bahçe-
nin 2 10 his. 
Şapçı hanı altında 
bilA. hava kAgir dUk-
kanın 960/2304 his 

151 metre arsa 

ÜstUnde odaları olan 
kflglr dükkanın 
6/2~ his. 
!çerisinde beş bap 
hane ve ahırları olan 
4?5533 metre bostanın 

300 ,, 

1000 Kapalı 

zarf 

160 Açık ar-
tırma 

1430 Kapalı 
zarf 

4/12 his. 1750 " 
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Hava Oku'u Komutanhğından · 
Hava Okulları talimatının 86 ncı maddesinde yazılı §artları haiz is· 

tekliler: 
Dilek kağıdı ve vesikaları ile Temmuz ba~Iangıcından Ağustos sonu

na kadar okula başvut'lJrlar. Okulun bulunduğu yerin dışında bulunan· 
lar dilek kağıtları ile vesikalarını posta ile okula gönderirler ve alacak
ları karşılığa göre hareket ederler. 

Madde 86 - Hava Okulu gedikli kısmına girme §artları şunlardır: 
A - Türk olacak 
B - Orta mektep "Lise sekizinci sınıf,. tahsilini bitirmiş en az 17 

ve en çok 20 yaşında olmak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kullanılmağa elve

rişli olduğuna dair mütehassısları tamam olan bir hastanede sıhhat he
yeti raporu olmak. Boy 1,65 den a§ağı olmıyacaktır. 

Dışarıda bulunanlar: 
Bulundukları yerin askerlik şubesine müracaatla muayeneye gönderJ

lirlcr. Tam teşkilatlı sıhhi heyet bulunan yerlerde o yerin en büyük ku
mandanına müracaatla muayeneye gönderilirler. 

D - Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir surette suçlu ve mahküm ol· 
madığma dair bulunduğu yerin Emniyet MildUrlUğilnden veya polis 
lmirliğinden tasdikli vesika göstermek. ' r 

E - Mektebe alınacak okuyucular, gedikli erbaşlar hakkındaki 2505 
sayılı kanun mucibince muamele göreceklerini, mektebi bitirdiklerinde 12 
yıl mUddetle hava gedikli erbaşı olarak vazife göreceklerini taahhUt etmek. 

F - Mektepçe yapılacak seçme imtihanda kazanmak. 
H - Istekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak mikdar· 

dan fazla olursa bunların içinden Riyaziye bilgileri daha iyi ve yabancı 
dil bilenler yenlenir. Hava mektepleri okuyucuları Askeri liseler okuyu
cuları gibi yedirilir ve giydirillr. Kitap ve diğer ders için lazım olanlar 
parasız verilir. 

V - Hava okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı muvaffakıyet· 
le bitirenler arasından, kabiliyetlerine göre, uçucu, makinist, telsiı, fo-
toğraf çı, atış ve bom~ardımancılığa ayrılırlar, (4056) 

Devlet Demiryolları 9.uncu işletme 
Direktörlüğünden: 

Muhammen bedeli 20800 lira olan 8000 meııe travers 2 ağustos 1937 
pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Sirkecide 9 uncu l§letme 
binasında satın alınacaktır. 

Bu l§e girmek istiyenlerin 1560 liralık muvakkat teminatla kanunun 
tayın ettiği veşikalan, Resmi gazetenin 7, 5, 936 tarih ve 8297 No. h nüı
hıısında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınını§ vesika ve tek
liflerini ayni gün saat 14,30 a kadar iıletme binasındaki komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden ve Sirkeci

de işletme komisyonundan dağrtllmaktadır. (4239) 

Tabip alın,acaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden: 
.Ankara eivanndald müesseseler için iki tabip almacakbr. İsteklilerin 

eartları anlamak üzere umum mildürlilk sıhhat şubeıdne milracaatlerl. 4124 

lstanbul Vilayetinden : 
1 - Idare mecmuasının ağustos 937 ayından ba§lamak üzere on nüs

hasının şartnamesine göre basımı 19 temmuz 937 tarihinden itibaren 21 
gUn mUddetle açık münakasaya konulmu~tur. 

2 - Mecmuu en qağı altı en fazla l~ forma olacaktır. Lüzumu halin
de ek olarak 40 formaya kadar ayrı kitap halinde ilavesi yapılacaktır. 
Ek formalarının bedelleri de mecmuu formaları gibi tediye edilecektir, 

3 - Beher nüshasının baskı adedi 3500 olacaktır. 
4 - !hale gtinü 10 ağustos 937 tarihine müsadif salı gtintidür. 
5 - Talipler yüzde 7,5 hesabile 146 llra25 kuruş teminat akçesini mal 

sandığına yatıracaklardır. 

6 - Talipler ihale günti saat 10 da villyet binasındaki alım satım ko
misyonuna ve şartnameyi öğrenmek için de her gün vilayet daire mUdilr
lüğUne müracaat etmeleri. ( 4282) 

Jand ~ rma Genel Komutanııaı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 1 - Kilosuna 230 kurue kıymet biçilen vaııf ve örneğine uygun 12129 
kilo Çoraplık YUn ipliği kapalı zarf usuliyle 30-7-937 Cuma günü 
saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi 140 kuruş karşılığında Komlsy2ndan alınabilecek 
olan bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 2092 lin 25 kuruşluk ilk teminat 
ve şartnamede yazılı vesikalı teklif mektuplarını belli gün en geç saat 
dokczdan evvel Komisyona başvurmuş olmaları. "200~.. "4119., 
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HASAN 
Şekerli ve meyvall olup en leziz bir gazoz 

ve en nefis bir şampanya hulasası gibi insa

na zevk ve hayat veren bilhassa lngiltere 

ve ltalyada şerbet ve içki yerine kullanllan 

en sıhhi bir mayidir. Hasan Gazozu midevi ve 

hCizımdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çor- :/ ı 

ba kaşığı içilebilir. Yazın sıcakta dondurma 

ve şerbet yerine Hasan Gazoz Özü alınız. 

Bütün bu yıldızlarm 
tebessümlerindeki şaşaa! 

EN GÜZEL 
~lMAR 
\JSRESt10R 

Ancak, Venüs kremi, Venüs 
pudrası, Venüs Ruju, Venüs 

kirpik sünnesile temin edilir. 

lHTIRA !LANI 

"Elektrik makinalan ve cihazları 
için kontak parmaklarında ıslahat,, 

hakkında alınmış olan 17 Ağustos 
1931 günlü ve 1251 sayılı ihtira be
ratı bu defa mevkii fiile konmak il

zere ahara devrüferağ veya icar e
dileceğinden talip olanların Galata
da, lktısat hanında, Robert Ferri'ye 
müracaatları ilan olunur. 

Istanbul üçüncü icra memurluğun
dan: Paraya çevrilmesine karar veri
len elektrik sobası, yazı masası, ve 
saire 29--7-937 perşembe gilnü sa
at 12 Galatada Kürkçübaşı hanında 
N o. 17 de paraya çevrilecek ve kıy
meti muhamminesinin % 75 ini bul
madığı takdirde ikinci açık artırma
sının ayni mahal ve saatte 30. 7. 37 
cuma günü yapılacağı ilan olunur. 

(34080) 

~ ' Zührevi ve cilt hastalıklan -
or. Hayri Ömer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
karşısında No. 133 Telefon:43585 fürkiyıl la11iaıı • 

E 
1 •• 

ı SUADiY PLAJINDA ı,-Harbiyede BEL VU Bahçesi ... , 

İ----•Bu •• C•n•ma~::ü:::::.eğ•len•c•ell•bi•r----1 ' TA H J Y Y Eır ; ~~AMME D ı, 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden· Yann akşam seanslanna başlıyacaktır. _J 
1 - Ankara Vekalet inhisarlar şubesinde çalıştırılmak üzere aşağıda 

yazılı evsaf ve şeraiti haiz olan Hukuk Fakültesi mezunlarından bir me
mur aiınacaktır. 

35 yaşından yukarı olmamak askerliğini bitirmiş olmak, vazife ifasına . 
mani bir rahatsızlığı bulunmamak. 

2 - Fransızca, Ingilizce, Almanca dillerinden birini veya bir kaçını 
bilenler tercih edilecektir. 

3 - Talip olanların evrakı mlisbiteleriyle ve bir dilekçe ile birlikte 
nihayet bu ay sonuna kadar memurin şubemize müracaatları. (4478) 

Kartal Belediyesinden: 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
4. cü keşcde 11 Ağustos 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır ... 

HASAN 
•• •• oz ey 

Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hazımsızlık; iştah· 

sızhk gibi hallerde dolgun ve gazh midelere 

yemekten sonra küçüklere 1, büyüklere 2 

tath kaşığı midevi ve hCizımdır. 

inkıbaz ve barsaklarda atalet halinde 

sabah aç karnına küçüklere 1 - 2 ve büyük· 

lere 2 • 3 müleyyin ve müshildir. Meyvalo· 

rın özünden yapdmıştır. Şekersizdir. 

. 
Çalışamıyor, devasız bir derde 

uğramış gibi meyustur 

Düşünmüyor ki bir iki kaşe 

NEVROZiN 
onu bu yanm baş ağrısile sinir ağrıla rmdan kurtarmağa kafi geıeeeıtf'• 

Bütün agrı, sızı ve sanCılan derhal dindirir. Soguk algınlıklarına, gti; 
romatizmaya, baş ve diş ağrılarına, nezleye, sinir, adale ve bel ağrılll 

kırıklufa karsı hilh~qsa miiessirdir. ~ .................... 

•Ekzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için -

. EKZAMiN., 
~ ~kullanınız. Binlerce hasta~ kurtarmıştır. Eczanelerden isteyıniı· •; 

Devlet Demlryollırt ve limanlara 1$1etme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeii (12382,50> Jıra olan 317,500 metre mildi.hı be;y-ıı: çı; 
(köknar) kereste 3, 8. 1937 salı günü saat 15,30 da kapaıı zarf usulu 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. nll' 

Bu işe girmek istiyenlerin (928.69) liralık muvakkat teminat ile~ ıı 
nun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7, 5,1936 gün ve 3297 %r 
veya 1, 7, 1937 T. 3645 No. h niisha sında intişar,etmiş olan talim~tıı98"t 
dairesinde alınmış müteahhitlik \'esikası ve tekliflerini ayni gun 
13,30 a kadar komisyon rei~liğine vermeleri lazımdır. .&ıf-

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, gıı~ •· 
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden, Izmir ve Eski§ehirde idare :ın~~~ 
!arından, Zonguldakta D. Demiryolları kömür tesellüm heyeti şefliğl~ıs• 
ve Adanada işletme müdürlüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. 

. . . -~ 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı :ı:ı guruP ~6" 

zeme ve eşya her gurup ayn ayrı ihale edilmek üzere 9-8-937 paı uırf' 
si günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon 
fından açık eksiltme ile satınalmacaktır. • ıcıc•' 

Bu işe girmek isteyenlerin her gurup için hizlarında yazılı muVLl uıı' 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü sııllıııi.Y 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler J<O 
yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. . ~ 

· 1 - 150 adet plombajin pota muhtelif eb'atta, muhammen bedclı Kartalın kumlar mevkiinde yaptırılacak olan 1331 lira 31 kuruş keşif 
bedelli ayakları ve üzerinin tabliyesi betonarme bir gübre iskelesi 15-7 j 
-937 gününden itibaren işin acele olmasından ötürü 15 gün müddetle 

1 
açık eksiltmeye konmuştur. !halesi 30-7-937 cuma günü saat 15 de 
Belediye Da.imi Encümeninde yapılacaktır. Muvakkat teminat % 7,5 tur. 
2490 sa.~lı arttırma eksiltme ve ihale kanunundaki evsafı haiz ve fazla 1 

tafsilat almak istiyen isteklilerin her gün Belediye Başkanlığına müra
caatları ilan olunur. ( 4280) 

lira muvakkat teminatı 150 liradır. f1lır 

Bundan ba,ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeler- 2 - 9 kalem muhtelif eb'atta duble ve adi bina ve vagon . canı~ )tıY 
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hammen bedeli 1026 lira 25 kuruş muvakkat teminatı 76 ııra 9 
le (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... ruştur. (4482) 

DiKKAT: 1 • • • aelC' 
Bilet alan herkes 7 / Ağustos/937 günü akfamma kadar bi- Muhammen bedeli (6692) lira olan lokomotif türbojeneratör ve ~JlJ<Y 
Jetini deği,tirmiş bulunmalıdır. le~i 6--9-1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulil ne 

rada idare binasında satın alınacaktır. ıcY 
lstanbul üçUncU icra memurluğun- nin % 75 ini bulmadığı takdirde ikin- Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur... Bu işe girmek isteyenlerin (f>Ol,90) liralık muvakkat teminat ne
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d~:nır~~tand~~ m~cmwcia~rm~ 2~~7 ~~m~gü- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~--~~~~~~~ntay~ctt~w~alan,R~mi~~~~7-5-lro6a~.f1l' 
paraya çevrilmesi mukarrer Galatada B } d• S } f d • d veya 1- 7- 1937 G. 3645 No. it nüshalarında intişar etmiş olan Ut 

1
,,n' 

Mumhane caddesinde No. 79 da mev- nü saat 12 de yapılacaktır. Istiyen- e e ıye U ar areSıfl en : nameler dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14•..,... 
cut bır adet torna makinesinin birin- lerin tayin edilen gün ve saatlerde Katancde yapılması icabeden bir rakorduman ameliyesinden dola~ kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. d,;r 
ei artırması 26--7- 937 pazartesi gü yerinde bulunacak memura müracaat 23-7-937 günü akşamı saat 21 den itibaren beş saat kadar Istanbul ve Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, aııY 
,,ii ı::nıt 1 ? ~ .. Wltılıo .... ,....pn lnvmı>ti- Ptmeleri ilan olunur. (34079) Bevoı!lu cihetlerine Terkos suyu verilmiyeceği sayın halka ilan olunur. paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (H05> 


