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Madrit önünde Son 
Yirmi Dört Saatte 

Dünkü Deniz Bayramz 
Pek Coskun Oldu 

On Bin Kişi Daha öldü 
BiR M0CAOELENIN1 
iZLERi 

Harp Meydam Yaralı 
Askerlerin Feryadile Dolu 

OZERINDE 
~1.- Almanya ile Jta!ya Müdahale Ede-

• ıunet Emin YALMAN 

ı ·~bu.1 . Vilayet ve Bele-, cek Olurlarsa Fransa iJe Ingiltere de 
•tfaı·ı Yeıının °bqında, vekil 

acs~0~~~- Yeni bir tahıiyet Hareket Serbesf ğiöi E de Edecek 
l>eldedi. utun İıtanbul merakla 

Mevsimin At 
Koşusu da 
Başladı 

Modadaki denizcilik klübü tarafın
dan, Iktısat Vekilimiz B. Celal Baya. 
rm himayesinde olarak tertip edilen 
deniz bayramı sabahtan akşam geç 
vakte kadar devam etti ve bize haki. 
katen çok muhteşem bir spor günü 
yaşattı. Büyük Şefimiz Atatürkün 
de şeref verdikleri bu bayram, bir
çok kürek, yelken ve diğer müsaba-
kalarla zenginlendi ve hayli eğlence. 

, 

1. 

A .. odada dün yapılan zengin deniz bayramın~ Şelimiz Atatürk ı. 
yükıek huzurlarile ıerellendirmiılerdi 

~ul · Acaba ne yapacak? is
li ~ &aYJıız dertlerine han-
lleraıu _etlerden el uzatacak? 

hep te Şiddetlendirecek bir se
hirler ~~~dı: Diğer birçok büyük şe
lıcak me~ Istanbul için de her sene 
hıı bu mde mutat olan tifo sal
~kilde &ene .~er zamandan azgın bir 
llıkhk 

11 
b~şg~sterrnişti. Halkta uya

~, beıed~ ıntıbah Yardı. Hükumetten 

li :~;~aı;~nda ;:i:r:!~~i. çayırm~a 1 y 1 • M il s • • 
da mevsimin il.~ at koşuları. y.apıl~ı, er 1 . a ar ergısı 
kazananlara mukafatlar verildı. Dün 

' ıyeden tedbir bekliyordu. 

kU bu zengin spor hadiselerinin bü
j tün tafsilat ve resimlerini altıncı 
1 

ı sayfada bulacaksınız. 

G aıetenın istihbar teşkilatını 
ll ~erber hale koyduk. Va
~ _._~ c;allfmasını adım adım 

~~WIU!:_ ~~a~-'~!~k,'°P~~i~ 
Anlaşması 

Imzalandı lnuhataıa_ ~eaıle ile gidereıı. trnuıu. 
Bay şu ettim. . .. 

ltakereıerı krtıyU pohs kanununun mü
~tun sırasında Ankarada ta
tıllda eın'n ~alkın her günkü haya
ııuuuk b··~et, rahatlık, sağlık, hoş
hye sa~ rn . sü~esini en büyük 
"e bu ha cak bır Zihniyette olması 
Çilk ~-:1ata taalluku olan kUçük, kil b· .. ,--=el · 

• 1r İtıkııa erı~ . topyekfinuna cesur 
tır.ııı ceıb Pçı .g~zıyle bakması dikka
letanbuıa etmı_ştı. Vali veliki sıfatile 
~ 'Saca ~elince Yeni faaliyet çığır
liııbar f.e§ gııı! muhakkak bildim. Is. 
te bu ıaıu:~~tımızın seferberliği, iş-

lllin neticesiydi. 

labmininıde aldanmadmı. Ga
tlbı1ı- ıetecıeki arkadaaların gun·· ü-
~ "Ot verdik! . ıt 

topladı~ e~ ~alfunatın ve. ken-
lııdıır. gnn ıntibalann mahsulü 

&ty' §UkrU . 
hlbıee • Yekıl sıfatile Istanbula 
cliıecek ~~başına ~eçmeği, imza e
~~erıe ve ~r~a ugraşmayı, gidip 
~ki arka Yılayet, fırka ve beledi
.._~ d~larile iş konuşmayı 

'l'ıpk geçırmemiştir 
CtÇeu b

1 
• Yenı bir kwnand~ vazifesine 

ili ır erk· 
Yeti Ue h anı harp zabitinin zih-

lklıtttr: U k&reket ederek §unu yap
!'ata bıra: UyU Ye istirahati bir ta
~a kogın atak, bir, iki gün her ta-
eı'daki işl:; ;nek~zmanın her sa
d de ne gib• § ni gozden geçirmi§, 
l> Uh.ııu ve ~ vasıta ve imkanlar ol-
Ilabileceğı _unlarla derhal neler ya

nı araştırmıştır, 

l.ı eticede 
il latan şu ~~rara varmıştır: 

~ 11ekil 8Ifa~~l gıbı bir şehrin başı
'Q:n için geÇen e 11e mahdut bir za

Ye teınizlik bir adam, ancak sağ-
~kU haYat nıeselelerile ve her 
nrı gerilik ıın~da Yerleşmiş bir ta

dırnıakla Ye iptidailik izlerini kal
llorır · rneşguı ı · · r a llrıkan ° abılır. Bundan 
aşır. bulursa ucuzlukla ug--
ao ld Yle bir mU : 

c alnının iki cade ·cin bir idare 
ı \tard Yarj . . 

tiri ır ki birı amılc ihtıya-
b P kendi _ harekete ge-
ır 1 1 

.. ,e . 
ark 1 e YUrUtrn . _ namma eL 
tak •daşıllrınd ek, geri de !tendi 

t>~ Yoliıe a:: teftiş, mura,kabe 1ve 
ta~Y ŞUkru 1 mı 

11~ alın · 
ıki tUn 8lanbula aya 

~ete geçti. ::ra_ iki cep 
ela Basın 
(Arkası 

Tahran, 25 (A.A) - Pars A • . 
Babalan harpte ölen l•panyol yavrulanndan betbaht bir lıalile Jansı bildiriyor: 

hllt Ue Iran arasmdaki ihti
Jaflann muslihane bir surette 
halli hakkında bir muahede, dün 
iki devlet Hariciye Nazın ~
fmdan imza edilmiş, bunu müte • 

kıp Irak Hariciye Nazan Bağda-

Londra, 25 (TAN)- Ispanya har. 
hinin siklet merkezi Madrit .cephesi
ne inhisar etmi§ bulunuyor. Madrit 
önleriiıde yirmi dört saattenberi c:ok 
kanlı ve şiddetli bir muharebe cere
y,an etmektedir. Gerek hükumetçiler, 
gerek asiler burada son kozlarını oy
nuyorlar. iki tarafın bütün mühim 
kuvvetleri bu cephede tekasüf etmiş-

tir. Son muharebelerde müdafaa va
ziyetinde bulunan hUkiimetçilerin 
çok çetin mukabil taarruzlar yapmak 
mecburiyetinde kaldıkları, bu yüz.. 
den de fazla telefat verdikleri haber 
almıyor. 

Bilhassa Brunete etrafında çok ha. 
şin taarruzlar olmuş, bu küçük ka

(Arkası 10 uncuda) •~• ::e~~: .e:·:e:I:::· .. • • • • • •• f 
Yeni Kararnameden Sonra •• Varidat 

Tahsilatı 
iyi Gidiyor 

ihracatın Artması 
lmkAnları Hazırlandı 
Bu Sene Üzüm Mahsulü Diğer 
Yıllara Nispetle Daha Nefistir 

Son seneler içinde ticaret mUva
zenemizin lehimizde geniş bir inkişaf 
gösterdiğini biliyoruz. Birçok mem
leketler iktısadi buhran karşısında 
sıkıntı çektikleri halde, hükiimetin 
aldığı isabetli karar ve tedbirler sa
yesinde Türkiyenin harici ticareti 
her sene biraz daha artmaktadır. A
lakadarların verdikleri malfimata gö 
re, yeni ithalat rejiminin tatbiki, ih
racatımızın daha fazla artması im
kanlarını vermek istidadındadır. E
sasen bu senenin ilk aylarında da ih
racatımız çok ümit verici bir rand~ 
man göstermektedir. Yeni ithalat re
jimi bu ümitleri takviye etmektedir. 
Diğer taraftan .Yeni rejim, yerli sa

nayiin iptidai madde ihtiyacını da 
isabetli bir şekilde temin etmiş bu
lunmaktadır. Bu sebeple yerli sana
yiin süratle inkişafı için sağlam bir 
adım atılmış oluyor. 

u yıl lzrnir mıntakasmda üzüm 
·nün, diğer yıllara nispetle 

olarak yetişmesi, bu mah 
de harice satışının art
. 1 bir netice verecek-

ihracatımızda mühim bir yekUn 
tutan Gi,....,n lındıkları vapUTa 

yükletiliyor. 

Ankara, 25 (Tan muhabirinden) 
- Maliye Vekaleti bu seneye ait 
tahsilatı tespit etmektedir. 937 büt
çesinin varidat faslında tayin ve tes 
pit edilmiş olan vergilerin tahsili 
muntazam surette devam etmektedir. 
lçinde bulunduğumuz mali senenin 
ilk ayı olan Haziran ayında muhtelif 
varidat -ııaddelerine ait olan tahsilat 

1

. 28 milyon lirayı bulmuştur. Diğer 
senelerden bakaye kalmış olan vari-
dattan da iki milyon liralık bir tah
silat vardır. Bu hesaba göre bu sene
nin ilk ayına ait hazine tahsilatı otuz 
milyon liraya varmaktadır. Bu ra
kam, bütçenin umumi vaziyetine gö
re hem tahminlerdeki isabeti, hem de 
tahsilat imkanlarının sağlamlığını 

göstermektedir. 

Başvekilinin Irak 

Eti Şerefine 

Bir Ziyafet Verildi 
Hariciye Vekilimiz Doktor B. Tev

fik Rüştü Aras'ın bUyUk kızı Bayan 
Emel, evvelki akşam Büyükadada 
Yat klübUnde Irak Başvekili B. Hik 
met Silleymanın eşi şerefine bir zi
yafet vermiştir. Ziyafette Irak sefa
reti erkanı ile hariciyemize mensup 
birçok zevat bulunmuşlardır. 

lktı•at Vekilimiz lzmirde luar hazırlıklarını tetkik ediyor 
valatasaray lisesinin bahçe ve sa

lonlarında günlerdenberi hazırlanan 
Dokuzuncu Yerli Mallar Sergisi, ya
nn bizzat Başvekil lnönü tarafından 
açılacak, bu münasebetle merasim ya 
p:lacaktır. Açılış töreninde Iktısat 

Vekili c.e.Ii.l Bayar. lş Bankası, Sü
merbank ve Etibanklar umum müdür 
ie'"i hazır bulunacaktır. 

lstanbulda bulunan vekiller ve 
saylavlar da lktısat Vekilimiz Bay 
Celal Bayar tarafından açılış töreni
ne dafet edilmişlerdir. 

Sergi Başvekilimizle diğer vekil
ler ve davetliler tarafından gezildik
ten sonra halka açılacaktır. 

Dokuzuncu yerli mallar sergisi, . . 

bundan evvelki yerli mallar nergil., 
rine nisbetıe çok daha mütekamil bir 
manzara arzetmektedir. Bilhassa il 
Bankasile Sümer ve Etibanklar, ikti

sat Vekilinden aldıkları direktif il-. 

tine büyük ve güzel pavyonlar yap
mışlardır. Sümerbankm, pazarlar mtl 
dürü, bu işle meşgul olmak üzere~ 
tanbula gelmiş ve pavyonun inp.atı
na nezaret etmi§tir. 

Yerli Mallar Pazarı pavyonu, Stt
rnerbankın bütün mamulü.tını · ayıl 
vitrinlerde teşhir etmektedir . 

iş Bankası pavyonu da bizim mem· 
lekette yapılan sergi pa vyonlannui 
en güzellerinden biridir. 

Mütareke Devrinde 
Sarayın içi ! 

Mütareke günlerinde, Türk varlığı tehlikede 

bulunurken, saray duvarları arkasında neler 
oluyordu? 

Sarayın iç hayatı hakkında dedikodu şeklin

de birçok şeyler duyduk. Fakat asıl hakikati 

Nevzat Vahdettinin 1 Ağustos sayımızda 

başlıyacak olan saray ve San Remo hatırala
rında bulacaksınız. 

Bu hatıralar size kara günlerin 

cani. bir ıekilde yaşatacaktır. 
tarihini en 
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Garip Bir iddiadan Sonra 

Tokmak, _Çakmak ve 
Parmak Bozuşmuşlar 
Sebep Şudur: Greta Garbonun 

Gözleri Er a mı, Siyah mı, Y eşi~ mi? 
Evvelki gün adliyeye garip bir mü. -------------

racaat yapılmıştır. Müracaatin sc.. ... j F 
be bini yazmadan önce mahiyetini an- lor yaya 
latalım: ' 

Soyadları, Parmak, Tokmak, Çak- Elli Bin 
mak olan üç arka.da, bir iddiaya tu-

tu,m u,ıardır. İddia, me,hur sinema Bı·ıet ı;, esı.ldı· 
yıldızı Greta Garbonun gözlerinin n 

• 
• 

rengidir. B. Parmak, bu gözlerin ye-
.1 B T k k li. B I'" k k ,__ Dünkü müthiş sıcak, latabullula- • 

~u , . o ma e , . .,..a ma .llK': 

siyah olduğunda ıırar etmf§lerdir. rm yine kıyılara ve plljlara dökül-
üç arkadaf, gözlerin renginde bir meaine vesile verdi. Bilhaaaa Florya • 
ttlrlU ittlf ak edemeınifler ve 0 ka- plajlarına akın edenlerin uyıaı, dün 
dar çekitmitler ki, hakem olarak mü- kü pazar, geçen haftalara niıbetle en 
racaat ettikleri kimselerin ıözlerine kabank yekunu bulmuttur. • de inanm&Dllfl&rdır. Bu göz rengini Geçen pazar günü yalnız Sirkeci 
kendileri için hayati bir meaele gibi istasyonundan Florya için 42 bin bi
telikki eden gençler, bahal kazan- let kesilmifti. Diğer istasyonlardan • 
mak ve ortaya konulan 11,5 luk bir 
paket ıigarayı almak için türltl mı- binen halk bu hesaptan hariçtir. 
zıkçıhk yapmIJlar, bu pUrUzlU iJin DUn ise, bu miktar biraz daha ka- • 
ancak mahkemede temizleneceğine barmı§ ve yine yalnız Sirkeci i~ta!
karar vermişlerdir. Bunun üzerine 3 yonundan Florya için elli bine yakın 
arkadaştan B. Tokmai< bir istida ha- bilet kesilmiştir. Bir kısım halk ta • 
zırlamış, 11.5 luk sigarayı kimin ki- Floryaya otobüs ve otomobillerle git 
me almak mecburiyetinde bulundu- mektedir. 
ğunun tayinini istemiştir. Bu sene Boğazlçine de fazla rağbet • 
ğunun tayinini istemiftir. Fakat Uç vardır. Şirketi Hayriye yukarı Boğa
ahbap çavu, iatida, müddeiumumfli- ziçi iBkeleleri için pazar günleri tari-
ğe verilmeden biraz önce barışarak fe harici fazla vapur tahsis etmiye • 
adliyeden ayrılmışlardır. mecbur kalmaktadır. 

Kaçakçılık 
Mücadelesi 
Umum Komutan 
Tetkik Yapıyor 

8 Saat iş 

lıçi Bu Karardan 

Çok Sevindi 

• 
• 
• 

DARPANENIN iÇiNDE . 
Hadiseleri, vakalan safha safha fotoğrafla tesbit etmeli, olup bL 

tenleri fotoğraf adesesincleaı bir film gibi seyretmek, bazan siitun
Jar dolusu yazı okumaktan hem daha faydalı, hem daha zevklidir. 
Foto muhabirimiz tmgün <le objektifini darpane içinde dolaştırarak 
size, yeni gümü paralarımızın nasıl basıldığını, bakkala \'e ekmekçi· 
ye ,·erdiğimiz bir gümüş liranın darpanede kaç elden ge~tiğini gös. 
teriyor. 

Giimus 
1 

Nasıl 

Paralarımız 

Basılıyor? 

Gümüı çubuklardan para yuvarlakları keıiliyor 

Ve yıı~lokl(J(Q.J.Da&ioe altında yazıları btuılıyoı 

25 - 7 - 937 

Belediyenin }'eni Kararları 

Şehrin Temizliği için 
YeniProgrom Y apıhyo 
Önümüzdeki Ay Başından itibare 
Yeni Vasıtalarla Faaliyete Geçifece 

Belediye yeni çalışma programın- ı;------------•• 
da her şeyden önce şehri temizıeme- a· Şirket Miidlirll 
yi ve şehirlilerin sıhhatlerini koru- ır 

• yucu tedbirler almayı kararlaştır-
mıştır. Bu itibarla bilhassa şehrin te- lhtiltis 
mizlenmesi etrafında ince ince uzun 1 d 

• tetkikler yapılmaktadır. Bu tetkik- , Suçundan yakalan 1 
ler esnasın.da Istanbul tehrinin her . 
gün tertemiz kalınası için ne kadar Marmara Maden Tilrk Liınitet şı 

• ameleye, çöpçüye ihtiyaç olduğu ve keti hissedarlarından Şakir ile §ifil 
bunlara ne miktar ve ne şekilde ve- tin vekili avukat Orhan Mitat, 
sait alınması icap edeceği, sokakla- yoğlu polis merkezjne, şirket nıt1 

• rı daima sulamak için na.eıl tcrtiba- rü 1ndrlc Kotıerin 27 bin Ura ib 
ta lüzum olduğu birer birer tesblt e- ettiğini bildirmişlerdir. Bu ihbar U 
dilmektedir. Belediyenin bu iflerle a- ıerine şirket müdürü yakalaııın19 'ff 

• lA.kadar 'ubeleri tarafından bu ba- hakkında tahkikata başlaıunl§tll"• 
kımlardan yapılan tetkikler bu ayın • 
sonunda mutlaka bitirilecek ve der-

• 
hal bir rapor tanzim edilerek beledi
ye reis vekiline verilecektir. 

Belediye reisliği bu rapora göre, 
!stanbulu tam manasile, diğer mede-

Direğin Yanması 

Ankara - lstanbul 

Telefonunu Kes~ • ni şehirler gibi, tertemiz bir hale sok
mak için yapılacak işleri gelecek ay 
başından itibaren tatbik etmiye baş- Usküdarda Kısıklı U~parına: 

• hyacaktır. Bunun neticesi olarak te- Nezirin kireç ocağından sıçnyaıı _, 
mizljk ve sulama kadroları, İstanbu- vılcımlar dUn 10 metre uzaktaki 2'1"" 

• 
lun ihtiyacını karşılayabilecek gekU- demet kuru otu tutuıturmuf, Y~ 
de derhal çoğaltılacak ve bu işler i- yakında bulunan Ankara IataJSDll' 
çin yepyeni ve asri vesait alınacai<tır. ana telgraf tellerinin direklerillde' 
Diğer taraftan şehrin bazı taraf- bir tanesini de yapml§tJr. 

• lanndaki lağımların açıkta akması Yangın neticeıinde teller ko~t~ 
da belediyeyi ehemmiyetle alakadar icin Ankara Istanbul arasmdalu .. ~ 
etmektedir. Belediye, az masrafla ve graf muhaberatı bir müddet kesııu-• 

• muvakkat tedbirlerle derhal kapatıl- tir. . _ .. l: 
maları mümkün olmıyan lağımların Vaka hakkında tahkikat yapılJll"""' 

• 
bulunduğu mmtakalarda kanalizas- tadır • 
yon tesisatı yaptırmıya karar ver -
miştir. 

Kanalizasyon tesisatını yapan grup 
• ile belediye arasındaki hesap 938 ma-

inhisarlar Vekili 
lt yılında tamamlanacaktır. Belediye Tetkikat Yapıyo~ 

Bir mUddettenberi §ehrlmlzde bu
lunmakta olan gümrük muhafaza u
mum komutanı general Seyfi, Akde
niz limanlarındaki muhafaza teıkl

latmı tetkik etmek Uzere seyahate 
çıkmııtır. General Seyfi, Akdeniz 
limanlanndan sonra cenup vilayetle
rimize ve hudumuza giderek orada 
kaçakçılığa kartı alınan tedbirleri 
tetkik edecektir. 

lt dairesi UçUnctl mıntaka Amiri, 
B&fllltlfettie Bay Halfıkun Garbl A
nadoluda yaptığı t~tkikler, l3ursa ve 
havalisinden işçi ve patronların iş 
kanunundan mem'ın olduklarını gös 
termiştlr. Bilha.ua, gUnde en çok se
kiz saat çallfllmuı yolundaki karar, 
ifçiyi çok aevindirmiıtir. 

• 
yeni tesisatın 939 dan ltlbaren on yıl-

~.""'-- .11- ••<> mli1111..n tsıloıitlP.,.1,. Mıan,.rMk 
yapılmuı hususunda, mevcut teil-

........... 1 il Vtı ıuuı:::ıar un • ..,,..~·~ 

Ali Rana Ttt1'ln1.rı,fiffimir ve gU ,si 
jşleri üzerindeki tetkiklerine ~e"r0• 
etmektedir. Vekil, bugün, GUıtl ut 
BaşmUdürü ile görüşerek mubte •· 
işler hakkında kendisinden izahat 11-
lacaktır. Bu arada Bay Tarlı.anJ!l eti" 
mandaki ithalat ve ihracat iskelel 

Vapur ve Liman 

Tarifeleri 
Iktı!at Vek!leti tarife komi!yonu 

deniz müesseseleri üzerindeki tetkik
lerine devam etmektedir. BugUn, li
man tarifesi kati şekilde tespit edile
cek ve basılmak üzere matbaaya ve
rile<:ektir. Tarifenin tespitinden son
ra komisyon, Akay, Şirketi Hayriye 
ve Haliç tarifelerini tetkike ba§hya
caktır. 

Dün Tramvaya 

Athyan 16J 

Kiıi Yakalandı 
Polis tramvaya atlıyanlar ve te

mizliğe riayet etmiyenlerle müc&de
leye devam etmektedir. Dün tram
vaya atlıyanlar 163 kişi, vapura at
lıyan 25 kişi, muhtelif belediye suç
larından suçlu 201 kişi yakalanmı§· 

tır. 

Bir Delikanh 
Kayboldu 

Fındıklıda komür kayıklarında ça
lışan Rıfatın oğlu Rahmi. bundan 
bir ay kadar evvel babaBJnı görmek 
üzere Şileden buraya gelmif ve do
kuz gün kaldıktan ıonra ayrılm1'tır. 
Birkaç gün evvel oğlunun hala kö
yüne dönmediğini haber alan baba, 
polise müracaat etmiştir. Çocuk, a
ra~tırılmaktadır. 

Gençlik ve Deni2 
Kadıköy Halkevindcn: 
Gençliği denizciliğe teşvik için yap 

tınlan şarpilerde yelkenciliği ve kul
lanmasını öğrenmek istiycnlcrin iki 
re!imle idareye müracaatlerl. 

• 

Bay Halfık tetkikleri neticesini 
bir rapor halinde lktıaat Vekaletine 
bildirecektir. 

Ecnebi Gazetecilerle 
Çok Samimi Bir 

Toplantı Y aplldı 
"Ulus,, gazetesi bqmuharriri ve 

Ankara mebusu B. Falih Rıfkı Atay, l 

diln Caddebostanmdaki köşkiinde, ec- • 
nebi ajans ve gazete muhabirleri i-
çin bir toplanb tertip etmi3tir. Top 
Jantı, gayet samimi bir hava içinde • 
geç vakte kadar devam etmıi. ya
bancı ve TUrk meslektaşlar beraber-
ce güzel ve eğlenceli bir gUn 'teçir- • 
mitlerdir. 

iki Sarhoş • 
Azınca, Soluğu • 

Delikte Aldılar 
Koço ve Panayot adlarında iki ar- • 

kadaş dün Kurtuluş caddesinde Di
mitrinin gazinosuna giderek rakı ge
tirtmişlerdir. Fakat biraz sonra sar- • 
hof olan iki kafadar bağırıp çağır
mıya ve gürültü etmlye başlamışlar-
dır. Bunun üzerine gazinocu polise • 
mUracaat etmiş ve sarhoılar kara
kola götürülmüştür. 

Panayotla Koçonun buna fena hal- • 
de canları sıkılmış ve.karakolun cam 
lannr çerçevelerini kırmuşlardır. Po-
lis güçlükle azılı sarhoşları yola gc- • 
tirerek müddeiumumiliğe sevketmiş-
tir. • Bir Gemi Bir 

Mavnayı Batırdı • 
Kuruçeşmede Cevdetin kömür de

posu önünde yüidU olarak duran Ha- • 
lil ve Hüseyine ait mavnaya yanaş
mak istiyen Fidanın idaresindeki A
nadolu vapuru mavnaya çarpmış ve • 
batınnıştJT. lkl gemi sahipleri mah
kemeye müracaat etmeden zararları 
için aralannda anla9mışlardır. • 

Bcuılan bir yığın gümüş lira harman halinde 

işte, paralarınu:ıın ıayılma uıulü de böyledir 

Muayyen miktarda ayn ayrı küvetlere konulmuştur 

satı yapmakta olan firma ile mUza-
• kerelere girişmiştir. Bu müzakereler 

oldukça ilerlemiştir ve yakında tam 
bir anlaşma ile neticelenmesi beklen-

• mektedir. 

• 
• 

Mektep Gemileri 

Gelecek 
Yakında limanımıza Yugoslav, Ja

pon ve İtalyan mektep gemileri ge
lecektir. Mektep gemileri limanımız.. 

• da bulunduğu müddetçe muhtelif eğ· 
lenceler yapılacaktır. 

•Merih 
. • Telsiz 

Ylldızında 
Var mı? 

Pariste Amerikalı bir alimin me
rih ten telsiz işaretleri ald '' yolun-

• dakl iddialar üzerine rasatane mü
dürtimUz Bay Fatin şunları söyledi: 
"- Böyle bir hadisenin vukubul-

• duğunu kabul etmek için evvela me
rihte bizim gibi akıllı mahluklar bu
lunduğunu, sonra bunların bir telsiz 

• yapacak kadar müterakki oldukları-
• nı kabul etmek lazımdır. Halbuki, 

merihte canlı mahluk bulunduğu he· 
• nüz isbat edilmemiıJtlr. Bu iddiayı 

ben varit görmilyorum.,, 

• Çöpler Tutuştu 

ni de gezmesi muhtemeldir. 

Şüpheli Adam11ı 

Üstünden Bir 
Kasatura Çıktı 

dl 
Evvelki gece saat üçte BeykoıUP 

Abraham Pa9a korusu civarında 'ıtt 
_heli vaziyette dola§an bi: ad~JJl :;,_ 
tarafından yakalanmıf uzerı ul-., 
dığı zaman büyük bir kasatura b 
muştur. Isminin Faruk olduğu ~ 
şılan bu adamın bu saatte n~ JXl '/! 
satla dola,tığı etrafında tabki~t 
pılmaktadrr. 

Bir Esrarket 
Yakalandı 

Kızıltoprakta, Bağdat caddesi:: 
lsmail Hakkının ahırında yatan _, 
bacı Hulusinin esrar içtiği babt~Qli' 
hnmııı ve yapılan aramada aı:.ııJP" 
nin üzerinde iki gram esrar b 
muştur. Huliısi yakalanmııtır· 

Dün saat 14 de Mecidiyeköyünde 
dere içinde on senedenberi çöpçüler Kazanç Vergisi 

• tarafından dökülen çöpler, sıcağın ~ 
tesirile birdenbire tutuşmuş ve civa- Yeni ka.ıanç vergisi kan~nuıı~ 
nndaki otlarla dut ağaçlarını da yak re, hariçten gelen sanatkar, a1ıO' 

• tıktan sonra itfaiye tarafından sön- ve her nevi oyun heyetıerind.er\ 

• iTAkvi~B~HAVAl 
• 26 Temmuz 937 

PAZARTESİ 
Bueünkü Hava: AÇIK 

.... ..-....-
• Ye,ilköy Meteoroloji istasyonun-

dan alınan malC\mata göre, bugün 
havanın Cenup Doğusu ve Doğu A-

• 
nadolu mmtakalarında bulutlu, diğer 
mmtakalarda açık olması rüzgarla-
rın umumiyetle şimalden orta. kuv-
vette esmesi muhtemeldir. 

• DUNKU HAVA 

Dün, hava tamamen açık ge 

• 
tir. Hava tazyiki 758 miltmet 
raret en çok 34. en az 20 san 

7 inci ay - Gün: 31 Hızır: sı 
Arabi 1356 Rumı ı3!>3 

. :t3 
emaziyülevvel: 17 Temmuz. ?.O 

Güneş: 4,50 - Öğle: 12.~ 
kindi: 16 17 - Akşam: 19, 1 42 Yattı: 21,26 - lmsak : 2. 

aııı0'!: ntııwsa <l(ll1JQS all {I ıtf 
aptrnaw-elf!lS! !'{J" lf~J11t° 

.'H •Jfllı!Wl!Pap.\U>! 
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Japon .. Sildhendaz l arı 
$anghay Şehrini 

Karma Karışık Ettiler 
Pekin Ö .. d k" J . 

Dünya Muvazenesindeki Bozuk· 

luk lktısadi Kıymetlerin Taksi· 

mindeki Hatadan Doğmaktadır 

Bir Dünya i ktı sa di 
Konferansmı lstiyenler nun e ı apon Kumandanları 

Henüz Çekilmek Kararmda Değiller 
Londra 25 ( 
~ oİ.n T ~~) - .Bugü~ Şanghayda gayet heyecanlı bazı 
llelJniJeı Uf, Çmlı ahaliden bır kıemı, evlerUıden kaçarak bey- , 

Gittikçe Çoğahyo r 
, Paris Gazeteleri, Belçika Krahnın 
ı Bir idealist Olduğunu Yazıyorlar v....__ ~~aya iltica zorunda kalmıtlardır. 

~~da ıeabtdıgı l, Nlyazaki adlı bir .Japon bahriye sll&hendazmıa, Şang
-t'llOlnaasıd.r. 81ralarda, beynelmll el mmtaka yolu üzerinde ortalıktan 
..______ 
Cenu-p-0--.--.--ı NEFERi KIM KAçmDı! 

enızlermde .Japon membalan, neferin, bir ta. 
kon Çin serserileri tarafından, kaçı. 

1 Pariı, 25 (TAN) - Belçika Kralı Leopold dün beynelmilel aer
,pdeki Belçika ve Kongu pavyonlarını gezmit ve aktam, F ranıız 

1 erkinı tarafından tefyİ edilerek Pariıten aynlmıtlrr. 
ı Gazeteler, Belçika Kralmm ziyaretine hususi bir mana vermekte, ve 
beynelmllel bir iktisadi konferansa doğru ciddi bir temayül olduğunu 
söyllyerek Kral Leopold'la, Belçika Başvekilinin, dünyanın iyiliğini isti. 
yen iki idealist gibi hareket ettiklerini anlatmaktadırlar. 

.........._ Bir Ada nhm§ ve belki de öldürülmüş olduğu 

1 

nu, Şimali Çin hiikfunetinln halk 
Ort · 
to adan Kayboldu ::::ı'!: b~:ı:n s!:;:11~er:f~ 

'ealıade fldıoa. ('l'AN) _ GuJnee kö. iddia ederek, sahUde bekliyen Japoın 

Solcu bir Fransız gazetesi, kralın ,------------
1 bu işte bir menfaat hissile hareket ı -
1 e~~i~i, f~kat b~ men!aat hissinin, 1 (} gilterenin 

,_ bir athnı1ik muhafızlığı ya. İ gemilerinden, sili.hendaz~n karaya 
lllde, ~t, çektiği bir teL 1 çıkarmış ve Çin mahallelerini cebren 
~ Afrika sahillerinde araştırmışlardır. 
~ ~VUstralya şilebi ı' ŞANGHA YDA JAPON ALEYH-

bu tun Dıger milletlenn ref ahile be 

raber Belçikanm da refahı .. formu- Hava T eslı hatı 
lilnden başka bir şey olmadığını ya-
zıyor. 

.. ldaiardaa rndan, Cenupta- . TARI TEŞEKKULLER 
kaYbo&cı birinin ortadan 

AMERİKA DA TARAFTAR 

Vaşingtondan alınan haberler, o
ra salahiyettar erkanının da beynel
milel bir iktısat konferansına mem
nuniyetle' icabet niyetinde oldukları
nı göstermektedir . 

Tamamlandı 
Londra, 25 (A.A) - "Eve

ning Standard,, gazetesinin bU
dlrdiğlne göre, lngiliz ha\'& or. 
dusu, sllihlanma programım 
hemen hemen tamamen tatbik 
mevkllne koymuş bir vaziyette
dir. 1750 tayyaredm mürekkep 
127 hava filosu pek yakında ha.. 
zır bulunacaktır. 

~ iddia edildiğini 1 
lıb- "8lt · Bu ada asleıda 1 
~ tefekkttıtt iken, sonradan: 
ili. \' e lbe~tinbltleşmJş bir yer. J 
._ Yerllle de sayısı 800 e va- 1 
"la r, eW kadar da A vnı. 

.., ~ idi. Ada bilhas. I 
clQ. .\\'Qst lbahıoUer ihraç ediyor-
lar., ada ralya lileblnln kaptan.. 
" '-kat,. gtin)erce aradıklan
._. •e bir tttrltt bulamad1kla. I 
'-.. "llyoran götürmekte olduk. 
~ eceldert Yeniden geriye 
~ lllecbur kaldıkla.mu : 
..ş: dir. : 

35 '"'" 1 e· i ___ , 

ın Tonluk 

Bir ltalyan Zırhl ı sı 
'1'iry Denize indirildi 
~ ..... eete, 25 <AA) B'" ""k h ....,llra · · - uyu arp 
~Ilı olan ııı~~ ~ilmiş ilk Italyan 
btı l<raJ kr ttorıo - Veneto zırhlısı 
~ )'UJt b~ h aliçe'. birçok prensler ve 

de dellize alk ~tlesi hazır olduğu 
~ . irıdırilıniştir. 

ları.ı_ ıattabis· 35 
~ "<Q!lQı Uzun 1 bin ton olan bu 

lıııda 38ı luğu 230 metredir. 
~.:.. ı..>'Yare ve 152 mil,imetrelik top
~· Zırhlıtplan, ve mitralyözler 
bııiİt&cak bir tayYareleri havaya 

çarkları de mancınık vardır. 
~ Zlrhlıy a mücehhez 4 makine 
-...._ktecıir. a bUyUk.bir sürat temin 

p -----
raftSlz Baıvekili 
Sosyalistlere 

ll'l'iı Cevap Yerdi 
~~e' 25 (TAN) - Baş kil B \'iii Cba te ve . 
t\lk >'etindeki~- ınps, Soir • et _ cher 
l'afnı ICSytenuş ır toplantıda bir nu
)etıj dan, haı~e sosyalist partisi ta
re ı .. ~ıı tetkiki cephesi programının 
kt '"lftll'et ed hakkındaki teklifle 
· ~ ı.~~e~, herkesin, fırka far: 
ltlel'i .. :_ e1411Zin · i --.qq int· ' ınemleketin mali .;:P ettiğUu lZa.1?ına Yardım etmesi 

"'1 y ' bır takı . • 
iısbıi eraiı nU . m sıyası fırka-
r-ı IUc;t-u-~ayışlerle kabinenin 
~""ere -y • ulkle . . 

)el . ' lllaJi Bala rı~, para birikti-
~e etinin aktbe . h Ug?unda serma

l'lrıeıt liznn tj h~~~kında emniyet 
toi ~eki) geldıgıni söylemiştir 

ıı t.t _ _.:- ınutea.kıbe . 
bt ...... -~ert 

181 
n, sosyalistle. 

~;arın Pek ld abat hakkında da, 
bf?. er OldUkl eaı fakat çok pahalı 
1'la~da ::r· binaenaıeyh böyle 
~t!.~. dllttının ela tasarrufu, sonra 

--ıttır. ek li.zıın geldiğini 

Bu arada Çinli halka edilen mua. 
mele şiddetli olmuş ve halk paniğe Şimali Çin Hükumeti Rei.i ve 
uğrıyarak kaçışmıya başlamıştır. 29 uncu Ordu Kumandanı 

Japon makamatı, Şanghayda, Ja- General S .ş L y 
1 

ung en - uan 
pon aleyhtarı, birçok Çin teşekkülle- '-------..:;.;;;.;.....;;;.;;;;....1 
ri bulunduğunu ve bunların zaman .,-_.iiiiiiiiiiiiiôiôiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....._...,. ...... iiiiiiöiii.iiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiii 
zaman böyle kaçırmalar, hücumlar 
tertip ettiklerini söylemektedirler. 
Filvaki Şanghayda, Japonlara karşı 
taarruzlar sık sık görülen şeylerden
dir. 

JAPON ORDULARI HENUZ 
ÇEKILMIYOR 

Bir Italyan 
Gazetesinin 
Yazdıkları 

Bir gazete ltalyan tayyare-

B. Hull bu hususta beyanatta 
bulunarak dünya muvazenesinin 
bugünkü bozukluğunun, iktısadi 

kıymetlerin taksimindeki hatadan 
doğduğwıu ve bu işi düzeltecek 
teşebbüslere bütün kuvvetile mü
zaherette bulunacağını söylemiş

tir. 

Lübnan Parlamentosu 

Feshed:ldi 
Bugün Pekin gazeteleri, orada }erinin Sovyet gemilerini 

bulunan Japon ataşemiliteri Çin ma. 
-n-arınttTITIS""1 ı-'Ch~ n~nn:ıu yeı w • L-.-halad•ö•nı iti ... & ..li,.or 

KISA Berut, 25 (A.A.) - Lübnan Reisi-
~--:11-ı cUmhuru .Parlamentoyu feshetmi§tir. 

mış olan Japon askerlerinin şimdilik Moskova 25 (A.A ) p d 1 kil · . . , . - rav a gıA.-1 
çe mıyeceklerını ~~ daha evvel ya- zetesi, Corriera della Sera gueteei-

DIŞ HABERLER Yeni seçim, önUmUzdeki teıırinievve
lin yirmi dördünde yapılacaktır. 

pılan anlaşma mucıbınce 29 uncu Çin nin bir makalesinden bahaet kte- l 

ordusunun evveli çekilmesi lazım gel dir lt 1 t . b me M 181r Kralı Sa Majeste Fa
ruk bet aybk bir Avrupa 

seyahatinden sonra dün öğle üs
tü Kahlreye dönmüştür. 

d' -· · bö 
1 

ç· rı . t · ayan g-aze esı u makalede 13 
ıgını, Y ece ın 1 erın aahhütıeri mayıs tarihinde Majorka adasından 

ne ne dereceye kadar sadık kalabiL gelm kt ı b" lt ı · 
d

"kl . . .. .. - . . b' e e o an ır a yan tayyaresı- 1 
ı erının go~necegını ıldirmiştir. nin Castelon de la Palma'ya eşya çı-
29 uncu Çın ordusu kumandanı karan iki Sovyet gemisin· ü · 1 
Ş. 1. Çi h 11" h""k ın zenne 

v~ ıma ı n ma a ı u fımeti rei- 18 bomba attığını ve keza 19 mayıs-
sı ~~~r~l Sung - Şek - Yuan, mer. ta iki İtalyan tayyaresinin Oropesa 1 
kezı hukumet haber vermeden, kendi burnunun cenubunda Sovyet gemi-

1 

başına. Japon ordusu şeflerile bir an ı leri üzerine 40 bomba attıklarını bil 
laşma yapmış ve bazı taahhütlerde 1 dirmektedir. 
bulunmuştu. Fakat Nankin hükfıme- Pravda, bu makale hakkında tef-
tinin bu anlaşmaya karşı takınacağı siratta bulunarak, İtalyan gazete- . 
tavır hali belli olmamıştır. sinin İtalyan tayyareleri tarafından 
Japon Mecfüleri lınparatora ı Sovyet ticaret gemilerine karşı ya- 1 

· Sadakat Arzediyor ı pılan taarruzları nakletmek ihtiyat- 1 
Tokyo, 25 (A.A) - Doınei Ajan- sızhğında bulunmasının karakteristik 

sından: . . olduğunu kaydediyor . 
imparator, Dıyetın 71 inci içtima 

devresini, ayan meclisine tahsis edil D ı~ ,r 1 
miş olan yeni binada açmıştır. Mika . 0 J US l n 
do bir nutuk söyliyerek Diyetten •• •• •• •• 
1937 - 1938 bütçesini ve hükumet o umun un 

• A rjantlnde Malargue barut-
~ hanelerinde bir patlama 

olmuş ve altı kişi ölmüştür. 

• 
it lmanyada Bitler milisleri 
IJi Erki.nı Harbiye Reisi Lut. 

ze bütün gençliğe askeri spor 
yaptrnlacağnu söylemiştir. 

• 
F ransrz Başvekili, dün Fran-

88DID Londra sefiri Cor. 
bln'I kabul ederek Ademi Müda. 
hale meseleleri hakkında konuş
muştur. 

tanperverler cephesi yurdunun ilkte
mel taşı atılmıştır . 

tarafından tevdi e~il.miş birçok pro. y •• . •• 
jeleri tasvip etmesını istemiştir. ıldon m 'l 

Ayan ve mebusan meclislerı' ı . . • mpa Vıyana, 25 (A.A.) - Dollfus'ün 
ratora bir sadakat arızası takdim et-ı ölümünün yıldönü ·· ·· b · · ı d" mu munase etı-
mış er ır. le başvekalet dairesi karşısında va-

Başvekil M. Schuschnigg, bu mü
nasebetle söylemiş olduğu bir nutuk· 
ta - bütün Alman milletlerinin en 
şanlı evlatlaı:ından biri - dediği 

Dollfus'ün hatırasını tebcil etmiştir. 

Fransız F asistleri 
Reisine 

Hücum Ediliyor 
Paris, 25 (TAN) -Albay Guillau

me tarafından idare edilen Choc mec
muıuıı, son sayısında, Fransız faşist-

i !~ reisi, Albay De la Roque'un Tar
dieu ve Lava! hükumetleri zamamn-

1 da tah~i~~ _mestureden bir sürü pa-
ra çektıgını ıfşa eden bir mülakat ya 
zısı neşretmektedir. Efkan umumiye. 
de bu yazı De la Roque'un fırkası er
kanı arasında heyecana sebep ol
muştur. 

Albay Guillaume bu yazı üzerine 
meçh~ birinin hücumuna uğramış ve 
sopa ıle dayak yemiştir. Aynca ke _ 
disine imzuız mektuplar gelmekte ~ 
ölümle tehdit edilmektedir. e 

De la Roque, ise bütün bu iddialara 
cevap vermiyeceğini söylemiştir. 

Akdeniz Sulhünü Koruyan Kuvvet 
Ş ark memleketlerinde başb. 

yan ve ilerllyen kalkınma
nın etı hayırlı · eserlerinden biri 
MıMır hükfıınetinln bu memleketi 
müdafaa işine verdiği ehemmiyet_ 
tir. Mısır hükumeti bu işte bUha.'!ı. 
11& lngUtereden istifade etmekte 
ve iki memleket elele vererek bu 
işi başarmak için çalışmaktadır. 
Mısınn başladığı ve hiç şüphe yok 
ki muvaffakıyetle başaracağı bu 
büyük ve bayırlı iş, Akdenlzdekı sul 
hü sağlamlıyacağı için Mısırm Ak
denlzdekl komşulan tarafından 
sevinçle kal'!frlanaca.ktır. Fakat 
Mısırm müdafaa işini başarması 
yalnız Akdeniz ımlhü Ue alakadar 

:························································ 
f YAZAN : ÖMER RIZA DOGRUL j ........................................................ ! 
Fransız Koagosu ve Fransız Suda- bir devletin Mısınn hududuna miL 
nında; ltalya, Libya Erltre ve Ha. b1m kuvvetler sevketmeslne, bu 
beşistanda Mısırla Sudanm kom. hudut üzerinde dikkate değer askeri 
şudur. tesisat yapmasma saik olmUfftur. 

YıUardanberi bu hudut üzerinde Bir aralık lngiltere ile ltalya ara-
sulh ve miisalemet devam etmekte smda mtinuebetlerln gerginleşmesi 
ldL Mısır mttdafaasmdan mesul o- Mısınn bu hududu üzerinde son 
l8lllar bütün bu bavallde endişe u- derece tehlikeli hidlselerln vukuu 
Yandıracak hiçbir h&dlse ile karşı- ihtimalini kuvvetlendlrmlştl. ltal-
~nuyor,yalmz ara.sıra hududun ya Mısıra karlı hiçbir lstlli 
:rlsinde vuku bulan blrtaknn malnuuh takip etmlyeblllr. Fakat 

n bastırmak vazifesiyle miL ı 
kellef bulunuyoı1du. talya De lngilterenln ansı boml-

Son Yillarda vaziyet bir bayll, d1*ça Mısır hududunun tebllkeH 
hatta e&asbca derıllecek surette de- hareketlere sahne olmasl lhtlmalL 

Mısır hükumeti, herhangi sebe
bin kendi hududunu tehlikeye dü. 

şiirmeslnl kati surette lstedemedL 
ğl lçhı müdafaa tertibatı ahruya 

karar vermiş ve bu yolda lngUtere 
De MISlnn sıkı teşrttq mesai daire
sinde hareket etmeleri kararlaş
mıştır. 

Londra gazetelerinin verdiği ma

lfunata göre Mısırın müdafaasmı 

kurmak ve sağlamlamak için alı. 
nan tedbirler, bir hayli ilerlemiş 
bultmuyor ve bu yüzden endişeye 
yer yok. Yapılan her iş ise Kalılre 

De Londra arasmda sıkı bir ahenk 
dalre&lnde vuku bulmaktadır. 
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f"lfK 
Kedilere Kıran Düıtü 

Tifoya karşı mücadele icln tedbir. 
ler alan mütehassıslar, lstanbul so
kaklannda geceleri, !:Öp tenekelerini 
karıştıran ve bir hayli müzahrafatı 

didikledikten sonra evine dönüp ço
luk çocuğun muhabbetini toplıyaa. 

sırasına göre evdeki kabı kacağı ya. 
hyaıı ked.llerin "mikrop taşımakta oL 
duklarma kanaat getirmiş ve kedile. 
rln imhasına karar vermlş. 

Bizde hayvan muhabbetinin sıh· 

batlmlzl tehlikeye düşürecek kadar 
abes şekli aldığını bildiğim için bu 
kedi kıranına blr!',oklanmızrn acıya
ca.klanndan emlnlm. Lakin kam.om. 
zı doyurmak gibi başka vasıtalarla 

yapılması kabil bir işi temin için 
kimseye zaran olmıyan koyun ve sı. 
ğırlarm boğazlanmasına ses çıkar

mayıp ta gfıya sı!:M tutar diye adı 
çıkmış bir hayvanm hayatımızı teh
likeye koyma pahasına himayesini 
istemek ne yeni, ne eski, ne de Deri 
mantığın kabul eileceği birşey değiL 
dlr. Kedisini ölümden korumak isti. 
yenler evinde kapalı tutar. Böylece 
dışandan mikrop taşımasına ve o sı
rada da caıımın heder olmasma mi.
nl olur. 

Piyasada dönen rivayetler~ göre 
belediye her öfü kedi getirene beş 

kuruş veriyormuş. 

Pahalı değil. Y alnrz dikkat edile. 
cek nokta bu işin ticaret şekline gir
memesidir. Çönku lstanbulda kedi 
leşi para ettiğini duyan açık gözler 
bütün civar kualardan lsta.nbula ke
di ölüsü sevkedeblllrler. 

Gerçi burada da kedi yetişthip ö. 
Jüsünil satmak fikrine saplN1anlar 
olursa da beş kurt1.5 edecek cesamet. 
te bir kedinin en az dört beş aybk 
olması Ii.zmı geldiğine ve okadar 
müddet sonra kedi ölüsünün kıyme
ti kalınıy~a göre bu işe teşeb

büs etmek ki.n akıl olmasa gerektir. 
Bu kedi ölüsü toplama keyfiyeti 

bana birşey hatırlattı. Dlyarbekir, 
vaktiyle akrebiyle meşhur bir yer. 
dl. Rahmetli babam orada kuyruğu 

De kalayb ba.kırm, kalayuıı kazıya

cak kadar ku\'Vetll akrepler bulun
duğunu söylerdi. 

Son zamanlarda Diyarbeklr bele. 
diyesi bu akrep belfı9=m iriilriiati ka. 
zımak için haşere başına kırk para 
narlı koymuş \'e toplanmıya bafla
mış. Uldn bir müddet sonra beledL 
ye bütçesinde, bu iş i~ln konan tahsl 
sat bittiği halde Dlyarbeldrde akrep 
bitmemiş. Nihayet gözü açık bir me 
mur, birtakım kimselerin pek çabuk 
yavrulryan akrepleri üretip sattıtı
nr keşfedince belediye akrep rnüba
yaasmı kaldırmış ve akrep yetişti
renleri de cazalandırmış. 

Ticaret kolay mı! •• 
8. FELEK 

lsveç Kralı 

Ali Çetinkayayı 

Kabul Etti 
St.okholm, 25 ( A.A.) - Jsveo 

Ajansı bildiriyor: 
Türkiye Nafıa VN<lll B. AD Çe. 

tinkaya, lsveçten aynldığı gün h 
veç Kralmın yamı bir müddet 
oturmak itiyadında bulunduğu 
garp sahili banyo istasyonlanndaa 
Saeroe'den de Kral Gustaf tarafm. 
daD kabul edilmiştir. 

Prens Paul . 
Peskoposun 

Naşını Selamladı 
Belgrad, 25 (A.A.) - Kral naibi 

Prens Paul, yaz mevsimini geçirmek· 
te olduğu sayfiyeden Belgrada dö
nerek Yugoslav müstakil ortodoks 
kilisesi şefi Barnabasm nişınm önb 
de eğilmiştir. Barnabasın cenaze 'hıe
rasimi perşembe günü yapılacaktır. 

Tokat Vilayeti 
Sulama lıleri 

Tokat, 25 (A.A.) - Nafıa Vekl· 
leti Su işleri Umum Direktörü Sa
lahaddin ile birlikte gelmi!i! olan mü
tehassıslar, vilayet dahilinde yapıla
cak su işleri için Taşova. Niksar, Ar
tova, Zile ve Kazovada da tetkika tta 
bulunduktan sonra dün şehrimizden 
aynlmışlardır. 

bir keyfiyet değildir. Çtiııkii Mısır 
De Sudan, dört Avrupa devletine 
alt meml~ketlerle hemhudut bulu
nuyor. Inglltere Oganda He FlliL 

tinde, Belçika Koııgoda, Fransa 

ğlştı. 

i talya - llabtş harbi 8D'L 
llDda birtakım hAdlseler, 

al dtiflbımek ve ona göre tedbir 
almak icap ettlğlnl hidlseler ispat 

et.mit bulunuyor. 

Mımm bu flekllde müdafaaauu 
kurması Akdenizde sulbü sağlam
lıyan büyük ve ehemmiyetli bir L 
mildir. 

Heyetin tetkik ettiği mmtakalarda 
yanın milyon dönüm arazi yakında 
suya kavuşacaktır. 



' ========================TAN 

.Mahkemelerde 
~ . 

Hakimler 
Arasında 
Yeni tayinler 

r~ou;;y~~-TnKUÇük-~-r 

Çoluk, Çocuk 
Her Akşam, Kavga 
Se ritİe Geliyormuş 

Ankara, 25 (Tan muhabirinden) 

- Adliye terfi ve tayin listesinin 
son kısmını tildiriyorum: 

L ... ~·---- Tayyaresi f lstanbul: 
~~ OGLE 1''EŞUIYATI : . . 

2 
12,30: Plakla Türk musi~sı. ~ 

! 50: Havadis. 13,05: Muhtelıf pl 

Dün nöbetçi Cürmü Methut mahkemesi olan Birinci Sulh Ceza
<Ja tuhaf bir hakaret davaaı görüldü. Davanın mevzuu JU idi : 
Methur Tülbentçi ham emlaki metrU.kedendir. Burada birçok Er
meni aileler oturmaktadır. Fakat, hemen hergün bu kiracıların 
b' ribirleri~~ girdikleri, kavga ettik_1eri1 dövü,le biribirlerini kaçı
rıp daha ıyı odalara yerletmek ımkanlarmı aradıkları anlatıl
mı,tır. 

.Muğla sulh hakimliğine Muğla re
isi Süleyman Mesut 90 lira asli ma
aşla, Muğla ceza hakimliğine 80 lira 
ile Abdüssamet, Uşak hakimliğine 
Mustafa Erdim, Eskişehir müddeiu
mumiliğine 70 lira ile Muğla müddei
umumisi Ragıp, Elmalı hakimliğine 
Ahmet Remzi, lçel hakimliğine 55 li
ra ile Mehmet Ali, adliye 3 cü sınıf 
müfettişliğine Izmir müddeiumumi 
başmuavini Mazhar ta)'in edilmişler
dir. 

j neşriyatı. 14,00: SON . 
AKŞAM NEŞIUYA1.'I : 

j 18,30: Plakla dans musi~is~h!~ 
30: Afrika av hatırala1·ı: S. s~g ()(): 
tin Cihnnoğlu tarafından. daJl 
Rifat ve arkadaşaln tarafınıl fi. 

' Türk musikisi ve halk şark a 
20,30: Omer Rıza tarafından arar. 

• ça söylev. 20,45: Safiye ve atisi 
daşlan tarafından Türk mu) 21 
ve halk şarkıları (Saat ayarı · r· 
15: Orkestra. 22,15: Ajans ve ~g· 
sa haberleri ve ertesi günün pr ra 
ramr. 22.30: Plakla sololar, 00~ ve operet parçaları. 23,00: S • · 

Evvelki akşam da yine bu kanaati r------------
kuvvetlendiren bir hadise olmuş, ki-ı 
racılardan Kalos'la Artin, mUthiş bir 
ıağız kavgasınaan sonra polis kara
koluna düşmüşlerdir. 

40 liralığa terfi edenler: Saıhsun 
sulh hfl.kimliğine Yozgat sulh haki
mi lsmail Hakkı, Akhisar hukuk hii.
kimliğine Biga hukuk hakimi Hayri, 
Karaman azalığına Burhaniye azası 
Şemsettin, Burhaniye hiikimliğine 

SENFONiLER 

16,25 Roma kısa dalgası: ~ent:ı; 
nik konser. 22 Roma: Senfonık 1' 
ser {Obaco, Toch). 

UAJi1fl"' UONSERLER 
rıc. 

7,10 Berlin kısa -dalgası: P 'g& 
Dün, hakim huzu,.una çıkarılan 

suçlular, hakaret suçunu biribirleri. 
ne yüklediler. HA.kimin niçin kavga 
ettıkleri hakkındaki sualine her iki. 
si de yanm y:tmalak cevap verdiler. 
Şahit Takuhi ç~ğırıldı. 

Hakim B. fu>şit. Takuhiye kimin 
kime küfür ettiğini sordu. Takuhi, 
kızararak had!seyi ı;;öyle anlattı: 

"- Ccnabrnızm huzurundu söyJi. 
yemem. Bunlar, bir haftadaıılıeridır, 
biribirleriyle kavga ediyorlar. Han 
ve mahalle bunlardan hızar kaldı. 

Hatta mahalle çoc.ukları bile akşam 
yemeğinden sonra bunların kavgası
nı dinlemek ve seyrelme!< için anne. 
lerinden, babalarından izin alıp ha
nın içinde toplanmıya başladılar.,, 

Hakim, duruşma sonunda gerek 
Kalosun, gerekse Artinin beşer gün 

hapsine, Artin ınütearru olduğu, için 

Acemisi 

Bir Sarhos 
' Dün nöbetçi 1 inci sulh ceza mah. 

kemesine Kazım isminde bir suçlu 
getirildi, Kazım, evvelki gece Aksa. 
rayda Ahmediye civarında sabaha 
karşı dolaşmış, sokaklarda. cadde
lerde: 

İhsan, lçcl hakimliğine Mehmet E
min, Elmnlı hakimliğine Rahim, U
şak hakimliğine Hüseyin. 

40 liralığa terfi edenler: Tirebolu 
hakimliğjne Şevket, ödemiş azalığı
na Kuşıvlasından Hakkı, lçel hakim
liğine Agah, Çeşmeye Hakkı, Ana
mu:-a Gümüşhacıköy hakimi Nafiz, 

\!enemen ceza ha1dmliğine •Kemal, 
lstanbul müddeiumumi muavinliğine 
Orhan, Ankara rnilddeiumumi mua
\inliğine Kemal, Alocrn hakimliğine 
Mustafa Ekrem, Çanakkale azalığına 
F~mirdağ ceza hakimi Hamdi, Zon. 

"- Yandım Ali h y 1 n ... anıyorum' gu dağa Osman, Mudanya ınüddeiu-
Allah ... ,, nıumiliğine Süreyya, Orhangazi müd 

Diye bağırmıştır. Gece yarısından deiumumiliğine Mahir, Zara müddei
sonra umumun istirahatini bozan 

1 umumiliğine Geyve müddeiumumisı 
suçlunun muhakemesine başlandı. Vehbi, l{ayseriye Fuat, Karaburun 

Hakim, Kazıma gece sokaklarda hakimliğine Hilmi, Geyve müddeiu-
mumiliğine Zara müddeiumumisi Aniçin bağırdığını sordu. Işin acemisi 

Kalosun cezasmm refine karar \erdi. olduğunu söyliyen Kazım şunları an-
laattin, Ankara müddeiumumi mun. 
vinliğine Zeki, Istanbul müddeiumu
mi muavinliğine Feridun, Göksu müd lattı: 

Bir ay havis 
30 Lira da 

Para cezası 

"- Rakıya, içkiye henüz alışma. deiumumi murıvinliğine Kasabadan 
dım Bay hakim. Evvelki gece arlm- Rıza, Biga hukuk hakimliğine Kay
daşlanmın ısrariyle bir yere gittim. seri sulh hükimi Lutfi, Sa ihli müd· 
Orada içtim. Galiba bu iki, üç kadeh dciumumiliğine Tahsin, DUzce sulh 
rakı idi. Meclisten sonra içim yan.1 hakimliğine Kilis müddeiumumisi 
mıya ba~ladı. Yalnız kalmı ım. Bir M~hm_:t. Ankar.a müddeiumumi mu-

a vın1lg n TC\'fık, Kcmnlpa;m. :müd 
aralık nasıl olduysa olmuş. Sokakta: deiumumiliğine Seyfullah, Istanbul 

Dün nöbetçi asliye dördüncü ceza "- Yandım Allah ... ,, Diye bağır. azalığına muavin Necati, Niksar müd 
mahkemesinde bir polise hakaret da- mışım. Beni affediniz.,, deiumumiliğine Avni, Havzaya Cev-
vasına bakıldı. Davaya göre hadise Hakim, suçlunun sabıkası olmadı- det, Ankara sulh hakimliğine :Meh-
§oyle cereyan etmiştir: ğını nazarı itibara alarak ı Jira para met Ali. 

Evvelki gece Abanoz sokağında cezasiyle tecziyesine karar verdi. 35 liralığa terfi edenler: Adapazar 
nulh hakimliğine muavin Ayşe, Ezi

sermaye Fatma, bulunduğu evin ka. ================ 
pısı önüne çıkmış, içeriye birisini ça- ne SO?'cill hii.kimliğine Rasih, Trab-

lis, gece vazife esnasında Fatmanı:::ı zon sulh hakim'iğine Ali Rıza, Ba· 
ğırmak için seslenmiye, bağırmıya hakaret ve tecavüzüne uğradığını baeski sorgu hakimliğine Çankırı 
b~lamıştır. Fatma, bir aralık fazla söyledi. Fatma da, küfür telakki c.di- müddeiumumi muavini Ihsan, lçel 
ileri gitmiş, bu esnada bir polis me. lebilecek birşey söylemediğini, I~us. sulh hakimHğine muavin Tahir, lçel 
muru da kendisine içeri girmesini ih. tafanın kendisine iftira ettif;>ini ileri müddeiumumi muavinliğine Ladik 
tar etmiştir. Kadın, içeri girmedikten sürdü. Hadisenin 8 şahidi vardı. On- hakimi Nihat, Ferik hakimliğine Sam 
ba.cıka, yine bağırmış, çağırmış. hat- lar ayrı ayn dinlendiler. Heyeti ha- sun hfıkimi Hamdi, Cihanbeyli hn-

kime kısa bir müzakereden sonra Fat kimli~'ine Tire sorgu hakimi Necati, ta memura dil uzatarak ağır sözler 
mayı bir ay hapse, 30 lira para ceza- Niğde sulh hii.kim'iğine Nevşehir 

söylemiştir. sı vermiye mahkum etti. Suçlu kadın müddeiumumi muavini Hüseyin, ye-
Dün Fatma ile davacı polis memu- tevkif olunarak hapisaneye gönde.. ! niden ihdas edilen Istanbul müdde~-

ru Mustafa mahkemeye geldiler. Po. rildi. . umumi muavinliğine ödemiş muavı-

=--
- Güvey alayında kimler vardı? 
- Herkes. Çavdan şeyhleri bile. 
Bu (bile) kelimesi manalı idi. Bundan Dünbeleğln 

de orada olduğu anlaşılıyordu. 
- Senin sevgilin de orada mı idi? 
Gülüştüler. Erdenin sevgilisi Kadı idi. Güner, ara

larındaki geçmişten, Erdenin nefretinden kinaye 
böyle derdi. 

- Olı:..1az olur mu? Kaymakam vekili oldu. Bir 
memur evlenince tabii düğününe gider. Fakat herif 
kaymakam vekili olduğu gii.ndenberi amma değişti. 
Eski kadının yerine bir eski Sadrazam azameti gel
di. Küçük dağlan değil ya, Yıldız bclenini, daha daha 
sıktlmasa Bulgar dağını, Toros yaylalannı filan ben 
yarattım diyecek. 

- Vekil olduktan sonra hiç karşılaşmadınız mı? 
- !.kimiz de bundan çekiniyoruz, fakat kulağıma 

çalındığına göre hala peşimi bırakmamış. 
- Aman, bir müzevirlik çıkarmasın. 
- Cürmü kadar yer yakar. Ey sen söyle bakalım. 

Siz nasıl eğlendiniz? 
- Çok güzel. 
- O kadar mı? 
GUner sustu. Tavrı hemen değişmişti. Yanaklan

nm pembe rengi çekildi. Kirpikleri titriyordu. Erden 
tekrar etti: 

- Söylemiyorsun. Yoksa bir şey mi oldu? 
-Hiç ... 
Bir saniye öncesine kadar neşeli olaın Günerin 

sesi şimdi, derin bir hüzün ile kısık çıkıyordu. Er
den dirseğini masanın kenanna dayadı ve eli Güne
rin eline değdi. Genç kızın avuçları terliydi. Parmak
larını hafifçe sıkarak: 

- Söyle bana, dedi ıne oldu? 
Güner, yutkunarak, kirpiklerinin köşesindeki dam· 

lanın düşmesini bekledi. Ve sonra kesik, yavaş ve çok 
müteessir bir sesle olanları anlattı. Sonunda masum 
edasıylc: 

SiMD1 L i K 

- Hem, dedi. Ben ona öyle iyi, güler yüzıil bulun
dum ki. 

Genç kızı teselli için birkaç söz söylemek istedi, 
bulamadı, zihni karma karışıktı. Yan hiddetli, yarı 
h~yecanlI bir halde ayağa kalktı. Odanın içinde bir 
iki defa dolaştıktan sonra geldi konsola dayandı ve 
tekrar Günerin elini tutarak dedi ki: 

- Bütün bu münasebetsizliklerin önüne geçmek 
için bir çare var. 

Genç kızın gözleri parladı. Erden avucu içinde par
maklarının titrediğini hissetti. Şimdi Güner, hiç .çe· 
kingen olmıyan ve eskisi gibi kal'§ılaştığı vakit kızar
mıyan bir tavırla Erdeno dikkatli dikkatli bakmıya 

başladı. Delikanlı susuyordu. Bu sefer genç kızın par 
makları, yavaşça büküldü. Erdenin eli, terli ve yu
muşak bir el tarafından ilk defa sıkılıyordu. Ve asa
bi bir ses : 

- Nedir o? 
Dedi. Erden yutkunduktan sonra: 
- Peki, söyliyeyim dedi. Uç beş gün sonra Rama

zan. Ben bu işi Ramazandan evvel halledeceğim. Ya 
rm babana mı, ninene mi kime olursa kati surette 
başvuracağım, umanm ki Ramazanın ilk gününde iş 
olur biter. Kimsenin de birşey demeye, birşey uydur
mıya vakti kalmnz .. Sen merak etme! 

Güner, kalbinin çarpıntısını yanağını dayadığı Er
denin üzerinde teskin etmiye çalışıyordu ... 

Bu, son ve kati planı Refik Tekinle Vergici tertip 

~esimde gördüğünüz tayyare A
m rikan mühendislerinin yaptıkları 
ve Vnşingtonda açılan bir sergide 
dünyanın en ufak ve en ucuz tayya. 
resi olarak gösterdikleri bir alettir. 
Bu tayyarenin boyu 3,5,bir kanadının 

bir ucundan, diğer kanadının ucuna 
kadar genişliği de 4,5 metredir. Tay
yarenin motörü 95 beygir kuv\•eti11-
dedir. saatte (360) kilometre sürat 
yapabilmekte ve 840 kilometreyi bir 
uçuşta alabilmektedir. 

Müsab a k a ımta ha .t ı 

Türkiye Cumhuriyet 
Zıraat Bankasınc"an 

1 - Bankamıza milsabaka He ve müsabakada gösterile ·, n: nıuvaffa 

kıyet deı eccsıne göre mecmuu 12 den az olmamak üzere ıü1uıuu kadar 
müfettış naınzedı ve şef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya gırebilmek içın sıyasal bilgiler veya ' !iksek Ti. 
caret ve lktısat Okulundan veyahut hukuk fakültesinden \"' a bunların 
yabancı memleketıerdekı benzerlermden diplomalı olmak ger('ktir. 

3 - Müsabaka 25, 26 ve 27 Ağustos 937 de Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol paralan verılecek An 
karaya getirtilip, Eylt11 zarfındıı .~o:ı.:I ii bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaiitltik haklarım da haiz olmak şar
tiyle müfcttış namzetlerine 140 ve şef namzetlerine 130 ar tira aylık ve. 
rilecektir. 
Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra Müfettişlik imtihan ı · 

na girecekler ve kazanırlarsa 175 lıra aylıkla müfettışliğe terfi ettirife. 
ceklerdir Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştmlacak olan şef 
namzetleri ise bir senelik stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında 

ınıı:v.a!fnk olurlarsa şefliğe tnrfi ettırileceklerdir. 
5 - lmtihnn Programı ı e saır şartları gosu..ıuı ı u • .:ı:u ... ı...ı. ... .ı~ ... ı.... ~~ 

tanbul ve Izmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 
6 - İstekliler. aranılan beJge.leri bir mektupla Ankara Türkiye Cüm. 

huriyet Ziraat Bankası Teftiş Heyetı Reisliğine vermek veya göndermek 
suretile müracaat etmiş bulunmalıdır Bu müracaat mektubunun en geç 
10 Ağustos 937 tarihinde' ele d~ğl!tİŞ olması şarttır. "2166,, "1345., 

Bir Davcdan 

~eragat Edildi 

7.30: !<onser. 9,30 Paris kıs~ ~;z• 
sı: Plak. 10.15 Keza. 11.30: kon· 
13: Keza. 13,10 Bükreş: Plak il" 
seri. 14,15 Parla kısa dalgası: ,r:ı5 
ten konser nakli. 15: Konser; 

0
' 

.3? Roma kısa. dalgası: Hafi~.fll O~· 
sıkı. 16,30: Parıs kısa dalgas ;1eıı. kestra, şarkı. 18 Varşova: Eg kO" 

celi orkestra musikisi. 18 :MoS te• 
va (1293 m.) Konser. 18,30 pe~: 
Çigan orkestraşı, 18.30 Mos~~ U1' 
Karışık konser. 19 Bükreş: l{uÇ • 

0va· radyo orkestrası. 19.05 va:ş JA1t 
Amerikan sesli film musikisı ~ ısS 
19,30 ~foskova: Plak konseri. 1,_:.ı. 
Peşte: Salon orkestrası. 20 Paı .. 
kısa <Jalgası; Marsilyadan kons:[ 
mı.kli. 20.35 Bükreş: Plak ko~eat. 
20,50 Laypzig: Karışık neşrı~o-
21.35 Peşte: Plak konseri. 22 8~ lonya: Barnabas Von Gezi'nin P~8• 
lanndan. 22 Milfmo • Torino: 

2 
o6 

nmmış valsler ve marşlar. ~ · ~ 
Prag kısa dalgası: A. Russel'ın el 
serlerinden. 22.10: Laypzig: ot45 
tra, Sopran, Bariton, Keman. 2 • t 
Bükrcş: Askeri Kazino'dan koP~ 
nakli. 23: Peşte: Opera orkeS ıı• 
heyetinin konseri. 23,05 Prag Jc1.,. 
dalgnsı: Förster'in e.serlerind~ 
23.35: Varşova: Bizet'nin bir Or, 
rasmdan (Plaklarla) 24,25 peştl• 
Çigan orkestrnsı. 

OUA MUSiKiSi 

21.30 Bükreş: Oda musikisi ~ 
2i.i5 P;ğ kısa d~lga§ı': pfyano;. 
yosu (Beethoven Re - 70) 2~~~ 
Milano - Torino: Oda mıısı e
(Bach, Saint. Saens, Paulenç, V 
bussv). 

R1';81TALLFJR 
20,10: Laypzig: Asker şarkıl3; 

21 Varşova: Hobert Stolz'un ş~,., 
larmdan. 22.10 Bükreş: Anna )· 
diu şarkı söylüyor. ( OperaJardafl z3 
22.40 Viyana: Piyano ile dans5. cıı' 
Varşova: Piyano resitali ( 
mann, Fallo). 

ni Orhan, Odemiş muavinliğine Nur
can müddeiumumi muavini Muhittin, 
Ankara sulh hakimliğine Şile müd
deiumumisi Rasim, Dadca sulh hii.
kimli~ine Silvan su.h hakimi Ihsan, 

30 liralığa terfi edenler: Kars müd 
deiumumi muavinliğine Mecitözü. 
eski müddeiumumisi lsmail Hakk1, 
Van müddeiumumi muavinligine hu
kuk me.Gunlanndan Sinan, lstanbul 

Dahili istikraz satışı bedelinden DANS l\IDSIKISI 20' 
21,40: Prag kısa dalgası. 23'.,·~ 

Viyana. 23,30 Breslau, Kolotı'İ'o-
23.50: Lfı.ypzig. 24,15 Milfı.nO • 
rino vesaire,. 

dolayı hazinenin Sovyet Ticareti Ha
ıiciye Bankası aleyhine İstanbul l
kinci Ticaret mahkemesinde açtığı 

aza muavinliğine Bursa haklın nam- 27 bin 442 liralık davadan feragat e-
MUHTELiF df1I 

16,10 Paris kısa dalgası: J{a J<J• 
hakkında neşriyat. 19,30 Roin1fllıı· 
sa dalgası: Arapça ve rumca 

zeti Enver, Karaköy aza muavinliği· dilmesi karan yüksek tasdike iktiran 
ne Istanbul hfıkim namzeti Adli. etmiştir. 

etmişti. Eşraftan Dayı Güzel zade Sarı Bey ile izni 
bitip dönen şube reisi ve artık dünya evine girdiği için 
bu gibi işlere karışmak hakkını kazanan Vergici bir 
grup olarak Hacı Efen diye gidecekler; vazifeleri: Gil
neri resmen, Erden için istemek. 

Yüzbaşı Refik Tekinle, eski müftü Yuvaköylü ve 
Eşraftan Tahir Efendi ile diğer birtakım olarak me
buş Dünbelek zadeyi iskandil edecekler. Erden ise o 
gün neticeleri evde bekliyccekti. Bu iki grupun biri
birinden haberleri olup polmaması hakkında ~zun bir 
münakaşa geçti. Vergici ile yüzbaşı aleyhinde, Erden 
leyhinde idi. Erdenin fikri kabul edildi. Bu suretle iki 
dünür takımı da biriblrinden haberli hareket edecek
lerdi. Zaten meseleyi, dönen dolaplan iki taraf ta az 
çok biliyordu. Içlerinde saklanacak kimse yoktu. Yal
nız, gerek Hacıyı, gerek Dünbelek zadeyi ansızın ve 
yalnız yak~lamak liızımgeliyordu. Işi çabuk elden bir 
sapa bağlamak, en uygun çare idi. Vakit kazandrr· 
manın Erdenin aleyhine çıkacağı muhakkaktı . 

Sabahleyin erken.den şubede toplandılar. Yüzbaşı 
kısa bir nutukla işi anlattı: 

- Siz ki, dedi. Memleketin eşrafısınız. Ve bilhassa 
Erdenln merhum pederiyle can ciğerdiniz. Baba dost
ları sıfatiyle bu vazifeyi üzerinize almanız lazımdır. 

Hepsi bu hayırlı iş için, ne yolda çalışmak lazım
sa, geri kalmıyacaklanm vadetrneleri üzerine yüzba-
şı, tertip edilen grupları ayırdı, ve: • . 

- Hemen şimdi gitmeli, dedi. Iki tarafın, yeni bir 

sikili program. 

takım tezvirlere alet olmalarına vakit bırakmamall· 
Hem Dünbelek Cebbarın bunda uzun boylu ısrar~ 
miyeceği aşikar. Memleketin büyüğü sıfatiyle, bat 
bunu, memnuniyetle kabul edeceğini umanın. 

Yüzbaşı bu sözleri, mebusun gıyabında rüşvet 013• 

rak söylemişti. Yoksa onun ne bükülmez bir inadı ol· 
duğunu bilirdi. Nihayet kalktıtar, önce binbaşı taltl· 
mı hareket etti. Hacıyı evde kıstırmak istiyor!.~~ 
Birkaç dakika sonra yüzba§: kolu da yola düzüld 
Fakat bunlar talihsiz çıktı. Müderrisin evine geldik• 
leri vakit, mebusun üç beş dakika evvel çıktığını ııar 
ber aldılar. Hizmetçi: 

- Belki klübe gitti. 
Dedi. Müftü: 
- Ne yapalım. Bir defa gfriştik. Haydi oraya gl• 

delim. 
Dedi., Klübe geldikleri zaman, merdiven dibinde te-

sadüf ettikleri kahveciye sordular: 
- Kim var yukarıda? 
- Tenhalık. Mebusla kadı var. .. dil 
Merdiveni çıkarken Tahir Efendi, yüzbaşıy~ do~ftU 

ve (ne yapacağız?) diye yavaşça sordu. Eski ınu 
biraz fazla ,$aftı: . }<J' 

- Ne olur? dedi. Daha ala! O da memleketuı 
dısı sıfatiyle böyle bir hayırdan çekinmez. lfıl' 

Evvelkiler, yeni gelenleri iltifatla karşıladılar. !' 
mucibince Müftü Efendi söze başladı: b•• 

- Zatı alinizi devlethanede aradık. Çıktığınızı 
ber alınca burada olduğunuzu tahmin ederek .. 

Dün belek, müftünün sözünü kesti: v• • ıııJ 
-Hayrola. Efendi Hazretleri, bir diyecegıntı 

var? 
Müftü, Tahir Efendiye baktı. Tahir Ef end~: t.rıil' 
- Efendim, dedi. Bir emri hayir için deliilet 

müracaata karar verdikte .• 
Mebus gillümsiyerek: 
- 'Demek böyle komisyon 

verdiniz. 
halinde t~şrife ıcs,_t 

(Arkası ~) 
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l .ı\N• met Emin y ALMAN 

kirde lllhhedefi: Haberde fi· 
' er d ' liiıt, '&rrıiın!ey e temiz, dü-

taıeteai 01~_ 0 bnak, kariin 
~ aaıuya çalıtmaktır. 

Arkadaşımız Sabiha Zekeriya Amerikada 

"TAN,. için tetkiklerine, müıahedelerine de
vam etmektedir. Kısa bir müddet sonra Av

rupa yolile buraya dönecektir. Bayan Sabiha 
CONON MEsı::ı.ı::ı.ERı Zekeriya, ~ugünkü mektubunda Amerikanın 
Ffast1 ic;yüzüne doğrudan doğr~ya temas ederek 

n Meselesi 
~ zencilerin hayatmı ele alıyor, onları anlatıyor. ıs.,. • Araplar 

hele ıeıe. ~ Ve "Amerika zencileri nasıl yaııyorlar?.. sua-llıııatı.~ ecilla Pıetelerf en zl. 

,~h ~ ıne.ete, FUtsımın ttç linin cevabın1 çok ~trafh veriyor. 
111ecU.11aee hakıunc1a lınglUz 

~· ~ap11q tekliftir. NEVYORK.TAN: 
..._ ....,._ ' bu tekllft miina- _....1.-1. .--.... 1r •& i Afrikada 
~~ lıM.. ... ~ahudUere aynlaa Kuzpnl ıifah, kadın...-,~ ı t yar, n 20 
~~~":: ve lll&nıar olma. dolara l&lm alınıp Amerikada &oo dolara •tılan eıirle-
' .... ~ rin torunlan, torunlarınm torunları seçiyor. 

• 

-- - ·-- ~ 
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1 
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BiR DiLEK: 

B. Şükrü Kaya'ya 

Açık Mektup 
Şu satırlan, An.karada f;ıkan Ar 

Mecmuasında okuduk ve buraya aL 
dık: 

TUrklyede sanat buhranı var mı· 
dır! Besim ve heykeltrqlığm bizde
ki revaçsızlığmdan kim mesuJdllrf. 

Ar mecmuMD'm, tebarüz etttrQ. 
JDMlne yardım etmekle yaptıp Uk 
hizmet bizce bu olmuıtur. 

Bu mecmuanm plistlk sanatlar 
hakkında açtığı anketle lbldeler me.. 
leleei haldnndald ıuallerine verDen 
cevaplar da gün gibi göstermiştir ki. 
&aaat u.bumda llter buhran deyl
nls, ister bqka bir lalın veriniz, btl· 
yttk bir p.Mfanma, kaynqma, bat. 
ta, bilmem tabir cab görtlltlr mtt
boeNem• mevcuttur. Bu kaynqma. 
ıun, bir ".lltlhale., oldufuaun müna
kaea edDebUeeeğlnl telllm etmekle 
beraber, hiçbir zamuı "hamle,. diye
meyiz. Tarih, Cümhurfyet rejlmlnln 
bütün sahalardaki başanlanm em. 
lalstz bir "elan,, olarak kaydedecek. 
tir . ....._l'.ııudl hiik~ cellnee; bunlar, Harlemden yukan fe}ıre, Lenox'a kadar uzanan, zenciler, federal 

~ oıslUı ...;ınettn her ne şekilde mecliste müzakere edilen antilinç kanununu geçirtmek için nümayiş ya
~ ~tinde ieşekkültinü pıyorlar. Yardım bürosunun j .. l.s zencileri yardımdan mahrum bırakma
~ ııa-..... k Ve Almanya ile ıını proteıto ediyorlar. 10,000 zenci, Amerikan hürriyet ve demokrui· .~ --nıe etlerfnd 

Amerika zencilerinin 'AlrikaJa, eıaTet altında Sultanlar rejlmlnc1e kaybedilen za.. 
mam pek az bir zamanda teliflye 
mecbur olan CUmhurlyet rejlml, ~ 
bir uhada hiçbir işin dlterlnden da
ha az ehemmlyetH olmadığını pek 
tabü olarak görmüş ve işte bu 8Ul'et. 
le de ba§ döndürücü süratler yurdu 
olan Amerlkanm yine bat dön.. 
durücü icraat rekorunu kır • 
mış olan ,1mdlld Reisinin dahi 
lıapanlıplı celbedecek bir hızla her 
wJuMla bfrdea faaliyete geçmiştir. 
Bunun içindir ki, on sene gibi millet.. 
ler tarihinde bir dakikayı blle ifade 
etmlyeef.k derecede küçük olan bir 
aman zatfmda bttttin bu sahalarda 
bapnlan itler en meaft ruhlarm bDe 
tMlfm edeceği kadar muazzam iken, 
yalnız sanat sahasmda, bir ''istihale,. 
ismini vermekte bUe tereddüt ettL 
ğlmfz, bu "hamle,, sizlik sebeplerinin 
mesul ve sallhlyettar devlet adam· 
lan tarafından araştınlmuı zamanı· 
nm artık geldiğine kani bulunuyo. 

7aryan karJe,leri 

' ... ~ en ko\'ulaa l'a- si içinde medeni 
ile 'it olan lenedenbert Arap- haklardan mah-

"4ctetıe hti!IUlıtakacıa yerleşmesi. rum 10,000 köle, 
.:-; 8-t~unı etmektedirler. rengin, bir enret 

6'neı Pattts tına gelince: Vefd damgası olmadı
~; bitara, b ine mensup olan ga- ğını haykınyor-
e e ~- ir ~iyet takınmakta lar. 
~ Ylirtltmekten içtinap Önde, göğüsle
-.,,....p caıe· 11ubaletet partilerkıe rinde yazılı kar
~ ileler ~ler proJeye hücum et. tonlar tqıyan Pi 
~ lbeseı e, bu hllcuınıannm Fi- Met'ler (grevci
-.._~ b:"1den ziyade bükume. ler) geçiyor. Her 
~ oldutuaziyet almak lçkı ya- levhanın Uzerin· 
L-~ · ltıaır 1Dl&§ılmaktad1r. de siyahinin bir 
~ ~" ~azet~ı m~şhur mu. azabı yazılıdır. 

NEW • YORK'T A 
SOKAKLARDAN 
·ESiR GECIYOR! 
ı~ 
Z Sabiha Zekeriya! 

~ iizere Ji'Ubi!ı tetkıkatta bu- "Demokrasi, cinı, mezhep, Irk faı
~ ~ .. iş ine yollamıştır. kı tanımaksızın bütün lnunlarm 
~ lkı e &ore, Fillstinde hali. müsavatı demektir.,, "Linç, Ameri
~iln do:Yan görülmektedir. kada vahtetin, barbarlığın aenbo
l..:"' btııunan da.ıı doğruya tesiri lüdUr,, "Irk nazariyesi, fqizmiıı 
~en ıntı lar taksim projesine istismar bayrağıdır,, "İf8lzleri yar 
İle.._ arı2t1ır1ar. dımdan mahrum bırakmak açlığın raber dövü9tWer... 1776 da lngi-

lıı~. -.....,lbtnın · t"lA d kt' "Ze i kurtul Uz hlklmiyetile beraber esaret te ---. '-e Partisine mensup 0 • ıs ı a11 eme ır., ne U· . 

. • ""8 itibari .1 • şunu temin için, ılyahller, beyaz kanun olarak kaldınldı. Vırginia 
~e ~ • • .. _} ~ ~r~!:;_e., ~:- işçilerle blrleıirm,,.... to?raklanna pamuk ve tütün eken 
' ....... tadQa • .AJolr mlon JrnunuJ.Je• -IW ~ -1dilava hllriv-- bu tir.ar.eti durdur-ektedı,.Je t yapılmasını kakları, meydanlan ıanyor. New- mak demekti. BüyUk toprak bUro-
'lllt h,.Jti Ul'dtt r. Kork IOkaklanndan ıiyah ealrler lan İngiliz kaptanlannm yarclımile, 
~ -'bcluııah 11 -.ıbuatına göre, E. geçiyorlar. Afrika.dan Amerikaya eair kaçak· 
ııı~ dtlı ' l'Ubıtın meseJfltli hak- çılıjma b&fladılar. 

llde11e ~eelel'fnı, bütün Ara z enci, Amerikada eeareti temsil Afrika.dan 800 ealri kaçak oıa.. 
ttıı rlntn ınütaı P eder. Evvel zaman içinde, rak Amerikaya getiren kaptan 

&on.._ biJd eatarmı öğrendik- kırmızı derilileri topraklara mız- Homana'ın hiklyeli çok fecidir. 
1(1'1 lhıtbı 1~ktir. rakhyanlara, toprağı işletmek için Amerikan sularında, hükumet ge-
'ı..ı . 9Ulıd, Filistin l'üksek Ko Avrupa haplaanelerlnden getirdik- milerine rutlıyan kaptanın, ayak-
lli PtoJey:Ölldel'diil bir telgrafta, ye- leri köleler kafi gelmedi. Afrika !arma zincirler bağlayıp Bahrimu-
~ ~ .. _ 1ca.,. gayet mutedil bir çölUnde, hurma ağaçlıarının gölge- bite urkıttığı 600 e~ir, hlll Bah-
"'- 1co~ ~ ve Arap menafll- sinde kurdukları çadırlarda, tabi- rimuhitin altm~a yüzüyorlar. 
""'-~ tçl,n atle başbaşa yaşıyan ıiyahtleri de Bu bir tarihtir. 
lla blı..~n ceıcııtı mantıki vasıta.. aslan avlar gibi kementle avbyar Bugün Haziranın 20 ıi. Seneler-
ıt.~ktecur kadar çalışacağı- rak, satın alarak bu topraklara ge den 1937. Bahrimuhitln altında yU 
~~~da · tirdiler. zen ealrlerln çocuklarmı hlll çam 
tl~"'ll tı tıkan 13 Temmuz 1937 1619 ıeneıinin ağwıtoıunda, Vi- ağacına bağlayıp yakıyorlar. 
~ot-~: .. AlenıüJ • Arabi gazetesi ginia'da yerle,en beyaz çiftçilerin 

...._ '" •D•~ "Hazine" iaimll pmiai, Amerika 
-'ll[ lııık.. - -uını topn1klarma yirml köle çıkardı. 
~ ~ dtiıı Ve Arap alemi, ge. Zenci eu.retinln bu ilk Pifdarlan, 
~ Olclugq )'a lngUterenln yeni toprafa zincirli köle sf bl baflan
M.... ~ PQa. PGUtikayı öğrendi. Bu dılar. 
~. 8q ~ nımta1caıara tak- 1630 da Bahrimuhitl otuz gün 
~ b _._., .. , __ ,. otuz gecede geçen "Servet,, .adlı 

" «-ath.ııu ~ mamur i h etıı~ .... ere ve ...... gemi, bUyUk bir zene anıuleeile 
L ~k•a.a· ... &eri Araplara .. ı.ı •• tı o• 
~ ln ~ )f'*-dd cenup sahillerine Y--.ı · ou ba. 
'it-.~~ ea makamlar ril rom, 5 barit tütün mukabilinde 
~ bl--·. De'Jareti ve idaresi satın alman bu hamule, cenup çift-
~~· tiklerine hakikaten büyük servet 
~ .,~Yaaıa Yahudilerin getirdiler. ~lr ticareti, derebey-
~l'dtb "-111e ıeff-_. !erinin en klrlı ticareti oldu. 
.. _ -<gı .,.. .... - lll"K için gös-
_, Y ... detu hareketin rl Bu bir tarihtir. 
~ hclnr ki bq ga P Bugün hıaziranm yfrmlsf, seneler- j 
"e -~ti l'ah.adiler diğer den 1937. Amerikaya gelen ilk 
ti,. tıJıstbıden :ele-. Şarka gelen 20 esirin torunları 14 milyondur. 
>" ........... talıa.ı.~~rnek ve Filis. New-York sokaklarında hata hij. 
)\ Ilı~ -uaı etmek isti. riyet diye bağırıyorlar. 
'~ l'dlr. Şu halde Britaa-

ku\>\f_.,_ harp ederken ve muaz. 
taye,ı ~....,l'le 0 ...._.,. 

'tt· 1 O.tp Yata fetheylerken 
~ iını,.,, UdJUfint tahakkuk 

S11ç111 ~ 
1 •murlar 
~in a· E llu~uhteılf tebe ır mir 

'lt t .. ~kibata ı..~lerıe haklarında ka-
~kik .,.,laıuı tiıı u... at i'1er an rnernurıara 

l' ~'1' h•- ınde ba.. i . 
' Ylıı --elcet ettik -.ı v layetıe-

ltı ı:tıuaınel lert noksan ve-
) ~ •Ye ~/~Ptıklan görül-

E vvel za.man içinde Afrik:ı. 
çölünden getirilen eairler, 

Cenubi Amerikanın "Siyah Kemer" 1 
dedikleri mmtakaya hakikaten ili- J 
yah bir kemer gibi yayıldılar. ToJ>
ra.k e9ildi, toprak ekildi, toprak ye ı 
şerdi, malikaneler, sivri ~ı:z1~1'. a!- 1 
duvaz dö9eli kAşineler bınbıı:uwı : 
başlan üstünde ~~· "~ne,. 1 
ve "Servet" in Afrik~ ço~llerınden ge 1 
tirdiği tohum fe~h bır mahlul 

verdi. T krt 
1808 de Amerika Esas eş 1 a 

kanunşinaslar Kanununu yazan . 

T arih bize hldlaelerin meıı
pinl, ve bir zincir gibi bi

ribfrlne ballı hlditelerln, aeyrinl 
1ebeplerinl lötterlr. 1819 danberi 
Amerika.da devam eden zetıct eaa
retinin tık aebeplerinl derebeylik 

eearetinde buluruz. Bugün zenci 
hlll nioln esirdir? .Bu da ayni sin. 
cirin diğer bir halkuıdır. Ameri
kada burjuva demokrat inkılabın
dan aonnl ticaret, yavq yavq bU 
yük sanayi kuruldu. Toprağa bağ-
lanan siyah esir bu defa fabrika

larda, beyaz işçiden daha ucuz is-

iki Kocalı 

tismar edilen bir köle oldu. 
Amerikada zenciye kar9ı göste

rilen ırki münaferet, içtimai ayn
lık, siya.si müsavatsızlık, Wttisadi, 
harsi gerilik, rengi aiyah olduğu 

için değildir. Eğer böyle olflaydı, 
buhran senelerinde fabrikalar yük
sek ücret alan beyaz ameleyi kapı 
dışan edip, yerine zenci ameleyi 
almazdı. Siyahiye kar§ı gösterilen 
bu .nıünafcgrot.-Dnıı ~2ıım-dı.wu.a 
da bırakıp daha kuvvetle istismar 
etmek içindir. Linç onu korkutup 
uyuşturmak içindir. 

Bugün zenci, bilhassa Müttehit 
Amerikanın Cenubunda tama. 
men bir esir mevkiindedir. 
Beyazlarla aynj lokantada ye
mek yiyemez. Beyazlarla ay
ni tramvaya, ayni trene binemez. 
Beyazlarla evlenemez. Zenci, beyaz 
işçinin ayni iş içi~. aldığı ücretin 
nısfını alır. Zenci için mesai saati 
yoktur. En kötü şerait içinde çalı
şır. En icötü evde yaşar •. Ümmilik 
zenciler arasmda C'O 16,3 beyazlar 
arasında % 4 tür. 

Zenciler rey hakkından mahrum 
dudar. Ancak yüksek vergi veren
ler rey verebilenler, beyazlar zen
ciyi linç ederler. Cezası yoktur. 
1888 denberl :S,000 zenci linç edil-
miştir. 

Zenci niçin linç edilir?. 

B unun sebepleri ya komşu 
bahçeden bir şeftali çal

ması, yahut borcunu fazla yazdığı 
içiın efendisine ilyanıdır. Adi birer 
mehkeme vakaıı olan suçlar, top
rak sahipleri ve hükumet memur
lannın te~ebbilıile cezalandırılır. 

Bugüne kadar zencilerin orga-

Bir 

taıu~llderılen bikilet_ınden vfüı.
taın,tl , t Yapııan r eınırde, hakkın 
'dtıet b uc;ıu lneyk· nıeınurlann uzun 
ttttııınern lik ın t1nı nde kalrnaınsı ve 

rıı tatbikinde ge-
ir. 

"Esir ithali serbestir, mecllsın 
bunu menetmek hakkı yoktu:,, 
kaydini ilaveyi unutmadılar ... ÇUn 
kil Amerikan servet ve refahı, bu 
esirlere dayanırdı. İngiliz emperya
lizınine baş kaldıran koloni tabur
larında, siyahiler de beyazlarla be-

Bu resimde iki erkekle evli bir kadım görüyoruz. Geçenlerde Şikago 
mahkemelerine düşen bu dava, halk arasında büyük bir heyecan uyandır 
mıştır. Kadm, uzun seneler, iki kocasını da birlblrinden habersiz idare et

mlye muvaffak olmuttur. 

nize olmamuı, toprak &ahipleruıe, 
büyük sanayicilere bunları daha 
kolaylıkla istismar imkanını veri
yordu. Bugün şuurlanan yeni ne-

sil, zenci kurtuluşunun birinci esası 
teşkilatlar altnıda toplanmak, ve 
ayni sınıf 9uunına sahip beyaz. 
lar~ ayni ilnyonlar içinde müca.. 
dele etms olduğunu anlamıştır. 

Zencileri te,kilitlandıran iki 
ünyon vardır. Bunlardan biri A. 
T. L. Amerikan amele birliği, diğE:
ri C. 1. O sanayi amelesini teşki· 
latlandırma komitesi. Amerikan 
amele birliği zencinin tam mUsa
vatına taraftar olmadığ: için, zen
ciler kütle halinde C. I. O. ünyon
ıanna iltihıak etmektedirler. 

Z encilere karoı yapılan mezaJl_ 
me dü§man, halk ve bükfunet 

arasında da bilyUk taraftarlar var. 
dır. Şimdi federal mecliste anti
linç kanunu müzakere edilirken bir 
çok mebuslar, senatörler bu ka
nunun geçmesi için uğraşıyorlar. 
zeiicl Jrüi'tulUfu için en kuvvetli 
çalışan Komünist fıricUıdır. Irk 
ayrıldığını kaldıran, hUr inııana, ol
duğu gibi zenciye de mtisavi insan 
hakkı veren Sovyet Rusyaya kar· 
şı zenciler arasında büyük bir eem
pa ti vardır. Hattl Amerika.dan zl· 

· yade Sovyet Rusyayı kendile
rine vatan biliyorlar ve Sovyet bir 
Ameriıkanın hasretini çekiyorlar. 

Zencilere hak verilmesinin en 
bUyUk muhalifleri, Ctlmhuriyet 
fırkası, Llberly demokratlan, ve 
bur)uva matbuatıdır. 

Zencilerin ünyonlardan bqka 
haklarını mUdataa için tqkil ettik
leri birçok cemiyetleri vardır. Si
yah rrkm haklarını müdafaa cemi· 
yeti bunlann ba.tmda gelir. Bu ~ 
miyet zenci ve beyazlardan mUte
,cıkklldir. Amerikada gençler, he
men de umumiyetle lincin ve ırk 
ayrılığının aleyhin~.edirler. Şi~di 
federal meclilte muakere edilen 

anti linç kanununu geçirtmek için 
Amerikan gençleri, ileri te,killt· 
lar, siyahilerle beraber mücadele 
ediyorlar. 

Ne garip bir teaadUftUr ki. 
antillnç kanununun mü

zakere edildiği bu haftanın içinde 
cenupta Roolevelt kuabumda Ud 
zenci feci bir tekilde linç edildiler. 
Bu linci seyreden bir Amerikalı 

nız. 

Dev adımı De Uerllyen dJfer saha. 
lardakl başarılar yanında sanat sa. 
ha.11ındakl bu durgunluğu, bu karar· 
sızbğı, Türkön sanattaki kabiliyetini 
........ bJ ................... teHlll Ye

sllesf, bir 19tinat noktası olarak ver. 
memeliyiz. 

Bir taraftan, Ttlrktin tarfht bttyttk 
sanat eserlerlnl muazzam fedaklr. 
bklarla meydana ~ bütün 

dünyanın gösil önüne sererken, dlte' 
taraftan bagön)di 1'Urk çocuğunan 
ayal kablH,Yete varis olduğunu, ara. 
da g~ mahdut bir taassup ve a. 

yuşukluk devresinin bu cevherden 

hiçbir şey eksiltmemiş olduğunu da 
onlara göstermeliyiz. 

Radyoda her gün !:ittetelli ~almcJı. 
ğı için müzik kabillyetimtzi; resim. 
den anlar gibi görünen ve öyle geç:L 
nen IÖZ ve mevki sablbl kiımeler 

yahuz fotoğraf taklidi eeerlerl beğen 
diği ve buna mukabil bir kıson rea.. 
samlamruz da, ya kolay olduğundaa 
yahut ta küme anlamadığından do
layı, tamamen gayrltabU, gayrlbefe
rl birtakım çlzgl ve renk baUtalan 
yapmakta mrar ettikleri için reelm 
kablltyetlmlzl, ve nihayet, ancak ya. 
bmcr heykeltra§lara verecek kadu 
paramız olmadığı zaman kendi -.. 
utkirlaronaa mtlıvaat edDdl~ 
için de he)'keltrafbk kabWyetlmtzl 
bakir ettlımlyeeeğiL 

hiklyeyi ,öylece anlatıyor: Yeni Umumi Hekilar 
' 1Siyah gömlekli iki adam, ayak 

lan zincirli iki zenciyi çam atacı- y a.Jı.rllacak 
nm önUne getirdi. Zencileri ataca. P 11 

batıaddar. Manzarayı zevkle HY· Şehrimizin muhtelif yerlerinde ye. 
reden çiftçiler, ba,ta muhtar ol· Diden umumi helllar yaptınlmuma 
mak üzere lincin çabı* bitirilme- karar verilmlttt. Bu hellla.rm nere.. 
si ,..,,... acele ediyorlardı. Siyah lerde yapdmuı icap ettiği hakkın· 
~ daki tetkikler bitmiftir. Bu tetkikle-

gömlekll ild adam a#açlann altına re göre, bUttbı latanbul halkmm h• 
yıiJluı ~ at8fledller. Ma"I a.- il ihtiyacmı temin için kaç hellya 
lev, llyahllerln bacaldarmJ yaladı. ihtiyaç varu bunlar tıç yıla taksim 
yanık kokuau MJMialpl nehrinin ö- edilecek ve her sene tıçte biri inp o. 

• 
tealne kadar duyuluyordu. Siyahi· lwıacaktlr. Bu suretle eehlrde Uç le-

lerin öltım uabı dall&n. abedl· ne sonra lüzumu kadar umum! beli 
yordu. Çocuklar, bq1armı anaları· ._bul_un_acaktır __ . ______ _ 

nm etekleri aruma sakladılar. Ya.
nanlarm acı aeelerlle, çocukl&rm 
feryadı blribirlne kanftı. Linci 
zevkle 1eyredenler, bu feryadın, 
bir günah itiratı olduğunu töyltı
yorlardı. Alevler artık siyahilerin 
omuzlarmı kavuruyordu. Çam a
ğacının eteklerinde yanık etli Ls-

kelet ve topratm tııerinde bir s
wo idil kaldı. 

New-York tokaklanndan geçen 
esirler, lfte bu zulmü, muazzam 
Amerikan hUriyet ve demokrasisi 
içinde w.tandq bir ırka kUfı it
lenen bu cinayeti protesto ediyor· 
lar. 



Deniz 
( SPOR ) 

Bayraını Muhteşeın Oldu 
-

Yelken yarışlarına birçok yelk~nli- ıpor va.ııttUı İftiralı etmifti 

Kürek, Yelken, Alamana •. . 

Kayak Müsabakaları r apddı 
Sefimiz Ataturk . te 

1 
1

Yarıs Sahasına Geldile·r , 
Dün Istanbul, çok hareketli ve sı yapıldı. Ve neticede Fenerbahçe 

canlı bir spor günü yaşadı. Moda de- birinci, Güneş ikinci , Altmordu üçün 
nizcilik klübü tarafından, Iktısat Ve. cü oldular. 
kili B. Celal Bayann himayelerinde !kinci yarış yine klüpler arasında 
tertip edilen deniz yarışları büyük iki çifte klasik müsabakası idi. Çok 
blr bayram ihtişamı ve tam bir inti. sıkı bir mücadeleden sonra GUneş hi
zam içinde yapıldı. rinci, Beykoz ikinci, Fenerbahçe Ü. 

Daha sabahın çok erken saatlerin- çüncü geldiler. 
de yarışlar için ayrılan sahanın etra- Uçüncü yarış klüpler arasında 

fı binlerce sandal, motör ve diğer de- dörtlük klasik müsabakası idi. Beş 
rıiz vasıtalariyle dolmuştu. klübün iştirak ettiği bu müsabaka 

Tam saat on sekizde Büyük önder çok sıkı oldu ve Fenerbahçe küreği 
Atatürk te Ertuğrul yatıyla Moda ko kırılarak derece alamadı. Neticede 
yunu şereflendirerek yarışları takip Beykoz birinci, Anadolu ikinci, Gü. 
buyurdular. neş üçüncü oldular. 

Hakem heyeti, başlannda lktısat Bayanlar arasında 
Vekili Bay Celil Bayarla Donanma Klüpler arasında yapılan ou Uç 
Umum Komutanı Amiral Şükrü O. müsabaka ile nihayet bulan sikif ya
kan olduğu halde, denizcilik klübü- rışları puvanına göre Güneş klübü 
nün yüzme dubasmda yer almışlar- dokuz puvanla birinci, Beykoz klübü 
dı. Yarış sahasının her iki tarafına, sekiz puvanla ikinci, Fenerbahçe altı 
biribirine bağlanmış kalaslar kon- puvanla 

0

UçUncü, Anadolu üç puvanla 
muş ve bu suretle seyirci sandalların dördUncü. Altmordu bir puvanla be. 
yarış yerine girmemeleri temin edil. şi.nci olmuşlardır. 
mişti. Denizyolları ldaresinin Anka- Bayanlar arasındaki iki çifte yarı
ra ve Güneysu vnpurlarilç Akay ve şmda Fcnerbahçenin Fitnat, Nezi~e, 
Şirketi Hayriye vapurları da bir sı. Melek ekipi birinci, Güneşin Nevın, 
raya dizilerek yarış yerinde ikinci Fıtnat, Nimet ekibi ikinci oldular.' . 
bir intizam seddi vücude getirmiş. Bu müsabakadan sonra öğle tatılı 
lerdi. yapılarak yarışlara bir buçuk saat 

ilk yanşlar 
Yarışlara tam saat 10,30 da ha· 

kem dubasından aWan silahın sesiy
le başlandı. 

Programın ilk kısmını teşkil eden 
klilpler arasındaki yarışlar, günün 
en heyecanlı müsabakaları idi. Ilk o
larak birlik klasik sandal müsabaka. 

fasıla verildi. 

Öğleden ıonraki program 
s~at 13,30 da yarışların ikınci ve 

profesyoneller arasındaki kısmına 

başlandı. Birinci yarış beş çifte ala
manalar arasmda idi. Eskidenberi 
büyük sermayeli balıkçılar arasında 
iddıalara sebebiyet veren bu kc1.ışıta:r 

Bir yelkenli pupayelken heJele kofuyor 

mıya girecek tekneler haftalardanbe. 
ri hazırlanmakta idiler. Nihayet beş 
tekne hakem dubasınm önüne dizil
di. Sıkı ve, heyecanlı bir çıekişmeden 
sonra Anadolu Fenerli Mehmet rei
sin "Rastgele., isimli beş çıfte r.lama 
nası birinci, Karamürsel Ereğlisinden 
Bekir reisin alamanası ikinci geldi
ler. 

Tahlisiye sandallarının yarışı 800 
r..etre üzerinden yapıldı ve Bekir re
isin idare ettiği Anadolu tahlısiyesi 

bitinci, Rumeli tahlisiyesi ikinci gel
di. 

Diğer mÜ•abakalar 
Bundan sonra yapılan bayanlar a

rasında dörtlük klasik yarışında ~<>k 
muntazam kürek çeken Güneş klü
bünün Nevin, Nimet, Fitnat, Güzin, 
Hikmet ekipi birinci, Fenerbahçenin 
Melek, Fitnat, Nezihe, Müzehher, Gü
zin ekipi ikinci geldiler. 

Programın çok afika çekici :ıuma
ralarmdruı olan su Uzerınde kı:ıyak 
yarışına, bu iş için hazırlanmış olan 
Yüksek Deniz Ticaret Mektebı hlc
beleri iştirak ettiler ve birinciliği 
Ali Güner kazandı. 

Altı çifte kancabaşlar arasında ya 
pılan müsabaka günün en gös•erişli 
yarışı oldu. Büyük bir iddia ile ya
pılan bu yarışlarda Anadolu Fenerin
den (Çekersen hatır saymaz gider) i
simli Dursun reisin altı çifte kanca
başı bırinci, Rumeli Kavaktan Ali Os
nıan reisin altı çifte kancabaşı ikinci 
geldiler. 

Mübareze tekneleri 
Bu sırada tahlisiye sandallarının 

manevraları halk tarafından büyiik 
bir alaka ile takip edildi. 

Memleketimizde ilk defa olarak ya
pılan mübareze tekneleri yarışı da 
çıJk eğlenceli oldu. Dört köşe ufak bi
rer teknede ellerinde birer raket bi· 
siminde küreklerle yarışan Deniz Ti
caret hsesi talebelerinin biribirlerini 
geçm&k için sarfettikleri enerji tak
dir ile seyredildi. Ve neticede birin
ciliğı Ali, ikinciliği Mustafa aldılar. 

Can lıtaları 
Denizyollan, • Kılavuzluk, Şirketi 

Hayriye, Liman İşletmesi ve Akay 
gemicileri arasında yapılan can frta
lan yarışı müsabaka mahallini çevi
ren gemiler tarafıııdan coşturucu tc
zahür..ıt arasında büyük bir alaka ile 
yapıldı. 

Bilhassa Denizyollan fıtasmı teşci 
eden Kı:ıradeniz ve Aksu vapurlarının 
kl\lın düdükleri etrafı inletiyordu. Fa 
kat bu kadar tezahürata rağmen Li
man işletmesinin teknesi birinciliği 
kııptırmadı ve Denizyolları ancak i
kinci gelebildi. Kılavuzluk teknesi de 
üçüncü oldu. 

Süratli motörlerin arkasına bağ
lanmış kayaklarla memleketimizde 
ilk defa olarak tatbik edilen yarış
lar çok zevkli ve o nisbette heyecan
lı oldu. Ve neticede Deniz Ticaret 
Lisesinden Muhtar birinci, Ali ikinci 
geldiler. 

Kahkahalarla takip edilen yağlı 

direk müsabakasını da Deniz Ticaret 
lisesinden Muzaffer kazandı. 

Yelken yarlfları 
Gemilerle tahdit edilmiş sahada 

küt-ek yanşlan yapılırken Kalamış 
açıklarında da yelken yarışlarına de
vam ediliyordu: Kazananları sırasile 
yazıyoruz: 

(Arkası 10 uncuda) 

Dünkü bayramda ilk defa olarak deniz kayağı mü yabakaaı da yapıldı 

• 

Velefendi 
Y arısları , 

Basladı ... 
Dün Veliefend~ çayırında. b~ 

nin at yarışlarına, kalabalık dJ. . 
raklı kütlesinin önünde baŞlaJl 

1200 metre mesafede yapılaJl 
ci koşuya üç yaşında yerli v~ · ~ 
kan lngiliz tayları girdi. ~1 

Sada, ikinciliği Uğuz ve üçilll dJIP 
de Nazlı adındaki taylar kazan ı;ı. 
Bu müsabakanın, birincisine tjJ 1'
ikincisine 50 ve üçüncüsüne de 
ra ikramiye verildi. 

~- ~ 
!kinci koşu üç ve daha yu~t 

ta ve 937 de kazandığı ik~ ,.,.,,._fil. 
vov ıırayı aoıaw·uuya.u ucı.ı ~ 

giliz at ve kısraklan arasın~di· j;' 
dı. Mesafe yine 1200 metre . lı f-

. . ..... r 0vıS•• ı 
rinciliği Prens Halımın 1" , 1'il'' 

Dünkü yelken yarıflarının kahramanı Bay~~ .... Siiİeyla 

Yelken yarı,ında birinci gelen Kelebek isimli tekneyi kullanan 
Bayan Süheylaya lktııat Vekili tarafından kupalı verilirken 

200 Sporcu 
Üçok Kongresini 

Terketti 
Karşıyaka (lzmir) 25 (Tan mu

habirinden) - Uçok klUbüni.in kon-

gresi bugün Halkevinde yapıldı. Kon
grede evvela eski Altayhlardan birisi 
ayağa kalkarak kongre reisi eczacı 

B. Faiğe hitap ederek: 
"- Bizi, dedi, Altay, Altınordu ve 

Buca klilpleri azası olarak çağırdınız. 
Şimdi Uçok klübünün kongresin ya
pıyorsunuz.,, 

Bu itiraza karşı reis dedi ki: 
.. _ Uçok klübü, bu saydığınız üç 

k1Upten teşekkül etmiştir. Bu sebeple 
çağırdık.,, 

Reis bundan sonra idare heyeti se
çımine geçildiğini söyledi. Bunun ü

z<:rine salonda bulunanlardaıı P.vvela 
Altınordulular, sonra Altaylılar, da.-

Peralılar 

Şampiyon 
Gayri federe klüpler arasında Tak

sim stadında devam eden lig maçları 
dün Pera - Şişli. oyunu ile nihayet· 
lenmiştir. 

Saat 9,30 da ehemmiyetli bir ka
labalık önünde karşılaşan takımlar 
büyük bir enerji ile çalışmışlar, ilk 
devre Şişlinin hakim bir oyunu ile 
geçerek Peranın 2-0 mağlfıbiyetile 
nihayetlenmiştir. ikinci devre rüzga
rı da lehine alarak her zamanki tek 
nik oyununu tutturan Pera üstüste 
üç gol yapmış ve bu suretle 937 se

nesi şampiyonu olmuştur. 

ha sonra da Bucalılar kalkarak kon· 
greyi terkettiler. Böylece 20U kadar 
aza kongreden ayrılmıştı. Kongrede 
vali Fazlı Güleç, Parti vilayet idare 
heyeti mensuplarının ekserısı hazır

dılar. Salonda kalan yedi kişı. kendi 
lerıni Uçokun idare heyetine seçtiler 
ve kongre de böylece bitti. 

kinciliği B. Akif Aksonun Be ı•$11' 
üçüncülüğü de B. Ali Çınarııı 
lün,, ü kazandı. 

~ et 
· 55 'ki . "'~ ;,ıç~ Birincıye 1 , ı ncıye ~· 

ye 20 lira ikramiye verildı. yıJ~ 
üçüncü koşu, dört ve daha~ 

yaşta, hiç müsabaka kazaıı.Ii.9 ~,
yerli yarım kan Arap ve b da otdd' 
Arap at ve kısı:a_kl~n ara~Jlil<illel ~ 
Neticede Can bırıncı, Rakıp 
Servet te üçüncü geldi. 

~ ~ 
r~ .. ··ııcU jt 

Birinci 110, ikinci 55 v~. uç:pcO ti' 
lira ikramiye kazandı. Do:<i . Gi~ 
aabakada birinci Bekar, i~ıncı Si~~ 
ve üçüncü Taşpınar gel~.ıl~.r. Uf 
ye 180, ikinciye 55 ve uçuııc 
lira ikramiye verildi. 

' ~ 
fede· 

Son k 'l~U 1800 metre. ~eS~ .Mil~ 
pıldı. Birinci Gülüzar, ıkıncı nl•r 
ve üçüncü Ceylan geldi. :sıı ıdJl•'" 
180, 55 ve 20 lira mükafat a 

B·ır Rusyada 

Tayyare Y arıt•"" 
0urı Vo 

Moskova, 25 (A.A. l 2sı5 ~ 
kova - Sıvastopol yolunda aP'I , 
metrelik bir tayyare yarışı yi1'i ~f 
ve bu yarışa bir kişilik v~Y91< eııı'~ 

. ·ştırs ,,.. 
~ilik 19 spor tayyaresı ı )JO:: J' 
tır. Ayni gün dokuz taYY8~~8ıct~~ ~ 
vaya dönerek yarışı . ~~va 

0 
sıı'· ıı t 

bitirmişlerdir. BirincıJıgı , 1• delC 
. . d resırı tı1· <lakika ile Dımovun ı a . ııtılş 

kişilik "Ut. 1,. tayynresı a 

Barutgücü Ilı Jd 
Süleymaniye AroSl~t 

1311 p 
Dün Bakırköy sahnsınd~ .,e il' • 

• ' Cl ' f(I' cü ile Süleymaniye bırın bOI fil 
talumları arasında bir fııt dil ~ tf 
yapılmıştır. ikinci takırn 'arbirit'~ 
gücü 2-1 yenilmiş, fakat ' 
krmlarda Sü1eymaniye 8 -
10.p olmuştur. 
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•nız Koyı Baırunda 

• 
Yazan: Faik 
Sabri Duran 

23 ı.ı . ·-----------------.. 
ls aYls Paz 

tanbuJdan h ar .. Marsilyaya yaklaşıyoruz. Bugün 
c~ ku\r\>etU b:"'ek~timizin dokuzuncu günü. Dün ge
bır .haylj saıı ır rnıstraı esiyordu. Korsika önlerinde 
d.elliz tanı rn~dı~, fa.kat bu sabah rüzgar durmuş, 
t~ .gibi lirna:-Sile bır çarşaf gibi. .. Uzaklarda bi
bir ıki \'apU yaklaşan yahut oradan yeni çıkmış 
keler çiziyo run dumanı sisler içinde esmerimsi le
tu"aletiJe, k~Y?lcular hazırlığa başladılar, kimisi 
Şehir artık . 8~ Çan~alarını yerleştirmekle meşgul.. 

llndr Duma lYJden ıyiye önümüze serildi. Alek
Şal<>dif •das nın Montekristosu ile dünyaya tanıttığı 
~lak aırtıa~ ~.alçın kayaları işte solumuzda ... 

'.f A N 7 -
:? ~ """"",..~~~~~ 

~~.oçın~~~ 
Güzel. yıldızlar 

otre Darne d tunde tek başına etrafı gözetliyen 
llııda... Canıc:ı 1~ ~arde kilisesein işte şurada sağı
~ ana h esının ü.;tündeki altın yaldızlı Mer-
ıtlneşte eykeli 

Vapurumuz M ar sil yaya giriyor 

Milyonlarını 
nasıl harcarlar? 

ne gUzeJ 
PlrııdaYip 
Yor L" duru-
ı...: ınıana Yak-
ba fenıiler da. 

Ufukta .. 
cıe b rortınun 
d enıen icap e
enlere habe ren r ve-

t.e «öıcuıer de bu 
Pede nöbet bek1· YorJa l· 

Marsilya 
Oniimiize·· 

r. I•te k. 
IIınanın ., es ı • ı 

::-:;~::.~ serı di 
Çiren baları ge-

.. 
~... transbort .. . 
-opru .•. Diirb·· or dedıkleri seyyar 
laıuı, köprij unıe dikkatle bakar
Ilı itte bu k~Un demir iskeletine 
hıee teUerı çUk koydan ibaretti. 
iıtun aras e asılı bulunan salınca
llÇaktan ıra. suya sürünecek kadar 
il. geJıp gı•tt• V• 

ıı. 1844 d ıgıni farkedersi-
llı iı.te b ~ kadar Marsilya !ima-,, u kü .. k 

ı çu koydan ibareetti. 

Eak·y 
d~ unanlıların Lacydon de 

"· lkl . b -ıiIAttan ~rı u koyun kenarında 
dan, li'oçad sene evvel Anadolu
la!ia §eh . a~ gelen muhacfrler Mas 
~ iki rıtnı kurdular. Limanın ağ 
ler · araıta go··rd·· v.. •• kal . ıae t.faıta .. ugunuz e-
~dır. Şov~lyelerinin bir ya-
~ dedik] Marsılyalıların Vieux 
ftl\~el'f bu koyda !Simdi bir 
h!nıış tekıı yatından, çllrüge çıTa
kenliden elerden ve birkaç yel
l:ıu8'Uııku başka. qirşey görmezsiniz. 
Ilı, btırad Ma~ılyanın büyük lima
diklel'i han bıraz ileride Jaiette de-
. avuzd tınıaıi an başlar \•e şehrin 

ile• garbisine d - "-• · · a kad ogru .m.ourıpıa-
d.. ar u 011 b zanır. Yeni limanı 
d Uçuk k'l a geniş b. 1 ometre uzunluğun-
ıe karşı ır dalgakıran aç.ık deni
Uıurı d Inuhafaza ediyor. Işte i:ıu 
la uvarın k t<fa sıral ar asındaki havuz-
~ Yrğı anan hesapsız direk \ '(! • 

llıı uç1arı:::ar~··· ~i.z bunların yal
lnethaı· . gorebılıyoruz. Limanın 
11n_ • 1 ilerid -..qqedir e Estaque tepeleri ö-
daıı, Jai~tiıkan gemiler cenup ucun 
lar. ışte e tarafında yollanıyor
bataza :ıurada Rouve tünelini mu-
btın·· en Yeni nht l D .. llnıle t·· ım ar... ur-
l:ı un eli U tUneı y· .n . ağzını arıyorum. 
~ blUhiın lrtrıincı asır tekniğinin 
Çin onu h zaferlerinden biri oldunu 
hı.U erhalde .. . o k'"' nUrıuz b. gormek ısterdim. 
arşıki dağı ır kere, bu tünel ~u 

)aların de~ eteğinde, yalçın ka
~lllU§tur .. ~a!dıkları yerde 0 • 

ılonıetre elın uzunluğu yedi 
de"ı- •· Bu av d \ı: ~ dafın gız an içeri giren 
de ~Yleee 1':ka tarafına geçiyor. 
hı~en eski bi;nı ~rre bataklığı 
.:.~ Yen· denız koluna ve o-
~~ne neh~neaçı~ış kanaı :arla 
~en -.1 baglıyor A"ık de 
lo o"' erek b . 'S -b.;::a artık uralara vardıktan 

UcUııa Y~lunuz Avrupanın ö
&çık deıneku Şıınaı Denizine kadar 

r. 

F" ~~llZl~r, Rhone nehrinin pil 
11! " • ı.u; erı t6-. 
ıaş"olu ile in· .... uızlendikten, bu 
de tıittan ao:!ave çı~~ş daha kolay
)o Cenovaya d b~gun daha ziya-
1_ Uarı hep b ogru akan ticaret 
-.r b uraya d .. ··· ou h onecek. diyor. 
l'ap1 llZırhkJa h 
dü Yorıar. ı te .. " ep bunun için 
~ 8UyUıı ~·· tunelin ağzı görün 
ltı kadar 14 u:den tünelin tava
~ '8af e var k uçuk metrelik bir 
45' 22 • ana• •ine ?tetre imiş. ın b~rad~ enlili. 
01 ..... Çifte batı ik·Bu tunehn içeri· 

"4.!lk u 1 ı ve t k lin ıere d'• e hatlı iki 
da il81idııınak ort .derniryolu tüne-
)'tlk}:~e edeliıxı ~~ınkUn olduğunu 
lıebu gu .hakkındaı. b~ ~ap~n~n bü-
~lliı. ıyı hır fıkır edi-

'ttık ıun atı 
~ ta~!.lldire~d~ klavuz geldi, 
'--4'ltaki ha~Çeri giriyoruz, 

"'-ndan . ara dizili vapur 
ilerUiyoruz. Etraf-

ta garip bir tenhalık var. Rıhtım
larda yığılı denklerin üstleri hep 
örtülü, vinç!erden hiçbirinin kollar 
rı kımıldamıyor. Etrafta hiç gelen 
giden de yok. Oyle ya bugün pazar, 
tatil günü olduğunu unutmıyalım. 
Yolcular kendilerini almıya ge!ecek 
kimseleri dürbünlerile boş yere a
raşlınyorlar. Havuzlann ağzında a
rasıra rıhtımlar biribirine yaklaşı
yor. Bunlar da yolumuzu kapıyan 
demir köprüleri açsınlar diye daki
kalarca bekliyoruz. Kaptan sinirle
niyor, küfürler savuruyor, sonra 
nerede olduğunu f arkedeınediğimiz 
bir elin mUdahalesile koca köprü
nün yana kayarak bize yol verdi
ğini görüyoruz ve ilerideki havu~ 
da bizi bekliyen ayni akıbete doğ
ru hızlanıyoruz. 

B iz yolcular alt güvertede di
zilmişiz, herkes seyahatin 

nihayetine varmak heyecanı için
de sinirlenmiş görünüyor, klavuz 
ile kaptanın kumanda yerinde 
verdikleri kumanda.arda da ayni a
sabiyeti seçer gibi oluyoruz. Limar 
nm bu derin sükunu içinde bun
lardan bazan birinin, hazan öteki
nin sert seslerle verdikleri kuman
dalar derin akisler yapıyor. Bir ara 
İık tam böyle dar bir geçide yak
laşırken süvarinin telaşlı bir sesle: 
"Sinistra ! .. " diye bağırdığını işit
tik. Sinistra mı? .. Bu söz bana müt 
hiş bir kaza ve felaketin habercisi 
gibi geldi. Bulunduğumuz yerden 
önümüzü iyice göremediğimiz için 
kendi kendime: "Eyvah .. önümüze 
birşey çıkıverdi zahir, onunla çar. 
niye sonra müthiş bir çatırdı kopa. 
pışacağız .. .'' diye düşündüm. Bir sa 
cak bir müsademe olacak diye bek
liyo1rdum. Fakat aradan saniyeler 
geçti, birşeyler olmadı, Capo Faro 
rıhtımlar arasındaki dar yolda su. 
zülür gibi sessizce hareketine de
vam ediyordu. Baktım kamarot ar 
kamızda tel&şsız duruyor. Ona yak 
!aşarak: "Kuzum sinlstra ne demek 
tir? .. diye telaşla sordum .. Adam
cağız, hareketimden birşey anlıya,. 
mıyarak: "Sol demektir, biraz ev
vel kumandan sinitra diyerek dü
meni biraz iskele tarafına kırması 
için dümenciye emir veriyordu .. .'" 

• 

dedi de işi anladım .. Demek ki kay
naklan latinceye dayanıyor diye 
fransızca vey~ ingilizce ile italyan
cada biribirlerine benziyen kelime
lere ayni manayi vermekte acele et 
memeli imişim.. Benim bildiğim 
"sinistre" kelimesi ile italyancanm 
"sinitra" sı arasında dağlar kadar 
fark varmış. 

B u sırada dar geçitte bir a
dam peypda oldu, iki elini 

boru gibi ağzının etrafında tutarak 
klavuza: "Altıncı havuz, ikinci si
lonun yanına .. " diye bağırarak li
man idaresinin Capo Faronun ya-
naşması için münasip gördüğü yeri 
bildirdi. Daha bir iki basküllü köp
rü açıldı, kapandı, ileri, geri ma
nevralar yapıldı, nihayet vapur ye
rini buldu, tenha bir rıhtımda bor
daladı. Büyük bir vinçin gölgesınde 
iki taksi bekliyordu. Şoförleıden 
biri bizi güvertede görünce: "Yol
cu musunuz, dışan çıkacak mısı
nız?" diye seslendi. Başımızı sallı
yarak evet işareti verdik. 

Saat öğleden sonra bir olmuş. bi
zim için son sofra hazırlanmıştı. 

Yemeğimizi yedik, kaptanlarla ve
dalaştık, aşağıya inerek otomobil
lerden birine girdik. Eşyalarımızı 

da getirdiler, yerleştirdiler. Diğer 

yolculardan bir Müsevi aile de ar
~,..llllıllUali!W.SObiılc Yer1sıfvordı1 Der 

ken-lıııaolomobilde bir gür.Ultü kop-
tu... Vermeyiz, vereceksiniz, diye 
başlıyan kavganın sebebi taksinin 
saati imiş. Şoförler bizden işareti 
almca saatleri işletmişler, daha o
tomobillere ayak atmadan taksi on 
beş frank yazıyormuş ... işte bizim 
yol arkadaşları buna itiraz ediyor
larmış. 

N ihayet onlar otomobillerin
den indiler, şoför boş ote>

mobilini hızla sürerek yanımızdan 
geçerken bizim şoföre: "Ben gidiye 
rum... Onlar bugün şehre zor çı
karlar ... " diye bağınyordu. Baktım 
ayni hal bizim takside de var, saati 
miz işleyip duruyor amma öğlenin 
bu sıcağında, ortalığın bu tenhalık 
halinde, herşeyimiz yerleştirilmiş, 

otele bir an evvel giderek rahat et 
mek varken beş on frank için me
sele çıkarmayı akıllıca bir hareket 
bulmadım. Şoföre: "Haydi çek, biz 
işimize bakalım" dedim. Bunun u. 
zerine şoförün dili çözüldü: "Yol ar 
kadaşlarımz, bu otomobili kaçırdık 
larına iyi etmediler. onlar bugün 
gümrükten dışarı zor çıkarlar .. " de 
di. Birkaç dakika sonra gümrüğün 
sımsıkı kapalı duran demir par
maklıklarından birinin önüne gele
rek durduğumuz vakit işin ehemmi 
yetini anladım. Kapıdaki bekçi bi
zim şoförü görünce: Beklediğimiz 

yolcular, değil mi? haydi geçsin
ler ... " diyerek kapıyı ardına kadar 
açtı, bizi ihtiramla selamladı. Böy
lece, bu tatil gününde uzun uzadı

ya muayenelerle çantalarımızın al
tı üstüne gelmeden rahatça güm
rükten geçmiş olduk. 

lzmirde 
Bir Otomobil 
Faciası Oldu 

Izmir, 25 (Tan muhabirinden) 
Bugün, Izmire yakın Kilizmanda çok 
acıklı bir otomobil kazası oldu. 

Şoför, Halimin idaresindeki kam
yon, Çeşme ilçesinden sUratle gelir
ken bir dönemeçte devrildi, neticede 
yolculardan biri derhal öldü. Şoförün 
kansı Hediye de ağır surette yara • 
landı. ~o~torlar, Hediyenin hayatın
dan Umıdı kesmi§lerdir. Aynca ya
ralıl~r da vardır. Müddeiumumilik 
tahkikata başlamıştır 

Muhteşem ma• 
aşlar, geniş bir 
şöhret ve bir çok 
insanlara yarı rü
ya gibi görünen 
bir iş .. 

Bir çoklarına gÖ
re sin~ulcl yıldızlarının hayatı bun
dan ibarettir. Meseli birkaç ay ön
ce Marlene Dietrich'e "Zırhsız Şö
valye,, adlı ingilizce filin için 50 
bin Ingiliz lirası ücret tahsis olun
muş ve güzel yıldız, fazla mesai i
çin de 25 bin sterlin koparmıya mu
vaffak olmuştu. 

Yıldızların kazançları bir çok mü
dekkikler için mühim bir mevzu 
teşkil etmektl~lir. Yıldızların için
de bir kısmı pek mühim para ka
zanmaktadır. Bing Crosby 5000 In
giliz lirası, Eddi Cantor 35 bin In
giliz lirası ücret alıyorlar. Warner 
Baxter 41 bin sterlin, Joe Browne 
34 bin, James Cagney 30 bin, RÖ: 
nald Colman 32 bin, Kay Francis 
45 bin, Lesli Howard 37 bin, Fred 
Astaire 28 bin, Paul Muni 30 bin, 
Stan Laurel 31 bin sterlin almak
tadırı ..... 

Bunların bu ka
dar çok para ka
zanmak için ne gi
bi değerleri var? 
Bu suale meziyet 
bllkımı~an ceva.R 
'vermek ılzım ge-

lirse, nıç ! demekten başka çare 
yoktur. Başka türlü cevap vermek 
için ya deli, ya riyakar olmak ge
rektir. Bunu yıldızlann kendileri de, 
stüdyo sahipleri de itiraf ediyor
lar. 

Buna mukabil Ingiltere Mali
ye Nazırı senede 10 bin, diğer na
zırlar ise senede beş bin lira alır
lar. Ingiliz maden kuyularında ça
lışan müptedi amelenin haftalığı 1 
Ingiliz lirasından biraz fazladır. 

Bunların yaptıklan iş, şüphe yok 
ki, daha fazla ücrete layıktır, fa
kat iktısatçılar hayır, diyorlar. Bu 
da rekabete dayanan medeniyetin 
bir cilvesidir. Çünkü binlerce işçi 
kız bulmak mümkün olduğu halde 
Ginger Rogers bir tanedir. 

Sinema yıldızlannın hayatı ile 
alakadar olanlara, bunların yaşa
yışını, daha doğrusu bu yaşayışın 
farikalarını anlatmak iyi olur. 

Her şeyden ev
vel bir sinema yıl
:lızı hususi bir ha
yat süremez. İste
diği gibi yeyip iç
mek, gezip dolaş

mak, istediği yer
di! ..,~uı-mak onun için adeta haram-
dır. Telefon numaralarını bile gizli 
tutmak mecburiyetindedirler. Yok
sa yalnız kendilerini sevenler de
ğil, dolandırmak veya herhangi su
retle ele geçirmek istiyenlerin taci
zine uğrarlar. 

Mesela Greta Garbonun her gün 
aldığı mektuplar iki binden aşağı 
düşmez ve bazı günler sekiz bine 
varır. Bu mektupların çoğu davet- · 
namelef'\iir. Mühim bir kısmı yar
dım dileğidir. Daha mühim kısmı, 
amatör muharrirler tarafından ya
zılan ve artist tarafından oynan
ması istenen eserlere aittir. 

Bir sinema yıldızı çalıştığı za -
man, başını kaşımıya vakit bula
maz. Bu çalışma, sabahın 6,15 in
den başlar, gecenin geç vakitlerine 
kadar devam eder ve çalıfma ha
ricindeki vakit, ancak uyku ile er
tesi gün için hazırlanmıya kifayet 
eder. 

Meseli yıldız bir imaya uğrar 
çallflll8k istemez, işte o zaman mu
kavele baştan başa tetkik edilir ve 
yıldm mutlaka çalışmıya sevkeden 
vaziyetJer vücude getüilir. 

Frederic March ile Catherine Hepburn Kraliçe Mari Filmincle 1 
Yani ücretin yansı bu işlere gi- r 

der. Listedeki elbise masrafı, film· 
lerde giyilen elbiselere aittir. Yok
sa hususi giyim masrafı değildir. 

Fakat giizellik ve gençlik ile be
raber halkın rağbeti daimi bir şey 
değildir. Bilakis hepsi muvakkattır. 
Ve bir tek filmin fena çıkası bir yıl
dızın bütUn istikbalini mahvedebilir, 
zm büttln IMWtbaJfııi mabvedebftlr. 
Bu yüzden her ytıdız istikbalfiıl 'de 
düşünmiye mecburdur. 

Fakat yıldız, mevklini muhafaza 
ettiği müddetçe yan ilahtan fark
sızdır. Mevkii sarsıldı mı bir lah
zada unutulup gider. 

Hulasa yıldız hayatı parlaktır. 
fakat çok yıpratıcıdır. 

ilk kontratını 500 bin dolara ya-I 
pan yeni yıldız Eleonor Perlıham 

Sonra her yıldızın eğlenceleri de 
tahdit edilmiştir. 

Amerikall Bir 
Kadın Gazeteci 

Şehrimizde Mesela Clark 
Cable polo oyna
naktan menedil
..niştir. Tenis Clau
dette Colbert için 
yasaktır. Çünkü 
tenis oynadıkça za 

yıflıı. .. ,ıı.Ktadır. Halbuki artistin işe 
başlayacağı sırada istenen ağırlık
ta olması zaruridir. Gary Cooper'in, 
otomobilini nekadar süratle sürebi
leceği mukavele ile tahdit edilmiş
tir. Ruby Keeler için patinaj yap
mak yasaktır. Daha başka genç 
yıldızlar güneş banyosu yapmak -
tan menedilmiş bulunuyorlar. 

Fakat mukaveleler tarafmdan 
tatbik olunan yasaklar bu kadarla 
kalmaz. Mukavele icap ettirdiği 

takdirde yıldız evlenmekten de me
nedilir. 

Sylvia Sidney ile Bette Davis, 
dağlara tırmanmaktan menedilmiş 

bulunuyorlar. Warner Baxter, ta
banca taşımamıya and içmiştir. W. 
C. Fulds, golf oynamamak için söz 
vermiı:c h•ılunuyor. 

'• ~ 

Bir yıldızın 16 

bin Ingiliz lirası 

kazandığını f~

delim. Masraf lis

tesi şöyle olmak i-

cap eder: 
1000 .::>LerJin komisyoncuya 
3000 Kazanç vergisi 
1260 Diğer vergiler 

700 Manajere 
700 Elbise masrafı 
300 Hizmetçi veya uşak pa-

100 
200 
300 

8000 

ram 
Makyaj ücreti 
Neşriyat bedeli 
Reklam 

Mia Vera 

Kaliforniya gazetecilerinden Mis 
Vera Phipps ile Kaliforniya Univer• 
sitesi profesörlerinden ve Kaliforni
ya umumi tahsil ve terbiye birliği 

müessisi Doktor B. Fredrich W. Ro
man şehrimize gelmişlerdir. A
merikalı gazeteci kadın, mem.leketi
.mizde yapacağı tetkikleri gazetesine 
bir makale silsilesi halinde yazacak· 
tır. 

Yugoslavyada 

Bir infilak 
Belgrat, 25 (A.A) - Stragari ba. 

rut depolannda vukua gelen bir in
filak neticesinde beş kişi ölmtıştUr. 
On beş kadar yaralı vardır . 
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l ı ur halda BeLedi.lle çaLışmaİar, 1 Akçay üzerinde 
Büyük bir elektrik 
Santralı kuruluyor 

HASAN DEPOSU 

KARAKÖY ŞUBESi 
AÇILMIŞTIR. , ______________________ _._./ 

Tur halın umumi görünüıü 

Turhal Belediyesi 
Asri Magazalar 
inşa Ettiriyor 

Turhal, (TAN) - Belediyemizin varidatı 1934 senesine kadar 
2 bin küsur lira iken o sene teker f abrikaıının kurulmuile be
raber yava.t ya~ artmıya batlamıt ve timdi 2400 lira üzerinden 
tesbit olunmuttur. 

Çok bozuk olan kasaba ile istasyon \ 
arasındaki 850 metrelik yol, belediye-

1 Nazilli, 24 (TAN) - Belediye, tehrin ehemmiyetine uygun şe
I kilde faaliyetlere girişmektedir. Yukarı Nazilliden aşağıya, Fab-

rika mahallesine doğru açılmıya çalışılan genİf cadde, yakında 
j ikmal edilecek ve kasabamız ağaçlı, ve işlek bir caddeye kavuşa
caktır. Haber aldığımıza göre bu yeni cadde kenarında Aşağı 

Nazillinin ihtiyacına kafi gelecek büyüklükte modern bir ilkokul 
binası kurulması için bu yıl Vilayet Umumi Meclisince (25) bin 
lira tahsisat kabul edilmiştir. inşaat sene içinde bitirilecektir. 
Aşağı Nazillide büyük ve yeni bir 

Aile bahçesi ve (:\ienderes köprüsü) 1 
başında da plaj ve asri gazfoolar in
şası için kolaylıklar aranmaktadır. 
Bu sene içinde halkın ve köylünün 
kaç yıldır beklediği mühim bir iş te 
tahakkuk edecek, evvelce (Kuyucak) 
yanına kadar getirilen bUyük (Hor
rek Atçaya kadar uzatılacaktır. Hü
sunlu sulama kanalı) Nazilliden geçe. 
kumetçe kanalın inşası için lazımge
len hazırlıklar yapılmıştır. Yakında 

kanalın açılmasına başlanacaktır. Na
zilli ve köylerini, hatta bUtün Ege 
bölgesini sevindirecek olan diğer mU
him iş te (Akçay) üzerinde :kurulma
sı düşünülen (büyük elektrik santra- : 
lı) dır. Geçenlerde bir İsviçreli müte- ~ 

hassıs heyet son tetkiklerini yapa- ı 
rak dönmüştür. Akçay ilzerindeki şe- • ..,, 

Merzifona 
da Su 

Getiriliyor 
• • 1'1 

"' .. 

iLKa~ 

Diş Macunlarının incisi 

KOHiNOR 
Diş Macunudur 

Bunu bir kere kullananlar artık ayrılamazlar. 

< e muntazam bir şekilde yaptırılmış
tır. Tokat Nafia müdürlüğü de, A
masya şosesinin kasabamızdan geçen 
900 metrelik kısmını tanzim ettirmLs
tir. Kasabamızın muhtelif yerlerinde 
ceman 8 bin metre murabbaı vüsatin
de yola kaldırım yaptırılmıştır. Bu se
ne de ayni mikdara yakın kaldırım 

vücude getirileceği umuluyor. Beledi
ye, istimlak muamelesini bitirmek ü
zere olduğu yedi dekarlık bir arsanın 
istasyon yoluna bakan kısmında asri 
beş mağaza ve Uzerine de iki ev yap
tıracaktır. 

Malatyada 
Yollar lalenin bu işe kafi geleceği anlaşıl- ! 

mıştır. Bir buçuk milyon lira sarfile 

Kullanmamıt olanlar bir deneainler. # 
---~ lzmir satış şubesi: Bay Ahmet Buldanloğlu ........ ~-

Bc'ediye reisi Sa,\m Şrk, önümüzde 
ki sene fenni bir mezbaha inşası ve 
kasabamızın elektrik ihtiyacının te
mini için şimdiden tedbirler almakta
dır. 

Zonguldakta 
Soor 
Calışmaları 

Zonguldak, 24 (TAN) - Zongul
dak bu hafta güzel spor günleri yaşa
mıştır. Pazar günü spor alanında Bar 
tın ve Zonguldak futbol takımları a
rasında bir futbol maçı yapılmıştır. 

Maç birkaç bin kişinin önünde ve in

tizamla olmuştur. Bartından motor
larla bu maçı görmek için yüzlerce 

halk gelmiştir. Her iki taraf ta güzel 
bir oyun oynıyarak 1 . 1 e berabere 
kalmıştır. 

Bir müddettenberi devam eden te. 
nis turnuvaları final maçlan da bu 
hafta sona ermiştir. Tenis meraklıla
rının miktarı hergün göze çarpacak 

kadar artmaktadır. Geçen sene 3 - 5 
kişiden ibaret olan tenisçiler bugün 
20 • 30 u bulmuştuı:. Zonguldakta 

Bitiriliyor 
Malatya, 24 (TAN) - Şehirle is

tasyon arasındaki be§ kilometrelik 
yolun parke ile döşenmesine karar 
verilmiştir. Bu }'.Olun jstasyon tara
fında !bulunan bir kısmı Nafia tarafın 
dan, yapılmakta olan mensucat fabri
kasının önünden geçen bir kısmı Sü
merbank ve şehir tarafı da belediye
ce yaptırılacaktır. Belediye kendisine 
isabet eden kısım Uzerinde çahşmıya 
başlamıştır. istasyon kısmı da Nafia 
tarafından münakasaya konulmuştur. 
Yolun tamamlanması Malatyayı bir 
kat daha güzelleştirecektir. 

Malatyada Sıcaklar 
Malatya, 24 (TAN) - MaJatyada 

tahammül edilmez derecede şiddetli 
sıcaklar başlamıştır. Ekseriya hara
ret gölı:;ede 28,5 dereceye kadar çık
maktadır. 

Hava Kurumuna Teberrü 
Kastamonu, 24 (TAN) - Hamza. 

ağa maho.llesinde Ortakçı oğlu Emi
nin karısı Bayan Hamide. dört yüz 
lira kıymetli evini hava kurumuna te
berrü etmiştir. 

Kızını salan 
Bır baba 

1 meydana gelecek olan bu modern e- ı 

ser başarıldığı gün Ege bölgesi yeni 1 

bir hayat kazanacaktır. 

Zonguldak 
Belediyesinin 

Bir Kararı 
Zonguldak, 24 (TAN) - Geçen se

ne belediye ~celisi, dükkanların ka· 
panma saatlerini tesbit etmişti. Bazı 
esnaf bu karar bakkında Şurayi Dev 
Jete itiraz ettiler. Dükkanların bir 
kısmı da gcçeleri saat 24 e kadar a
çık kaldı. Bir hafta evvel Şfırayi Dev 
'etten belediyenin karan tasdik edi· 
lerek belediyeye tebliğ olundu. 

Hemen tatbikata geçildi. Dünden 
itibaren dükkanların kapanma saat
leri halka tekrar ilan edildi. Bu ka
rara göre yiyecekten gayri şeyler sa
tan dükkiı.nlar, yazın saat 19 da, kı
şın 18 de ve yiyecek satan dükkfın
lar da yazın saat 20 de, kışın saat 19 
da kapapnacaktır. Bilhassa sıhhi nok 
tadan büyük bir ehemmiyeti haiz <>
lah bu karar iş sahiplerini memnun 
etmiştir. 

Hopada Yeni 
Bir Dalgakıran 

Merzilonda yeni inşa edilen 
binalardan biri 

Merzifon, (TAN) - Burada pek 
~ok yeni evler yapılıyor, Hükumet 
civarındaki bütün arsalar yeni bina
larla dolduğu gibi yangın yeri narniy
le maruf mahal de buna yüz tutmuı;
tur. Çarşının en güzei yerinde, altı kı 
raathane olan IUks bir otel yapılmış· 
tır. 

Belediye bu yıl da su işiyle meşgul 
olduğundan, tasavvur edildij';-i gibi 
park işini kuvveden fiile çıkarama
mıştır. Cümhuriyct meydanının etra
fına duvar çekilmesi bitmiş, birçok a
ğaçlar dikilmiştir. 

Kahvehanelerin dışında iskemle ko
nulacak bütün yerlerin beton döşen
mesi belediyece emrolunduğundan 
buna başlanılmıştır. Yemiş pazarında 
güzel dükkanlar yapılmış, kasapların 
etlerini açıkta bulundurup satmalan 
menolunmuştur. Bakkalların dükkan
larına camekan yaptırmaları hakkın
daki emrin de tatbikına başlanılmış
tır. 

Ezeli su derdinin halli için yapılan 
fenni projeye göre, Paşa sularından 
Çepcldere ve Sultan Mehmet kaynak- ! 
lan hasılatının fenni tesisatla buraya 
getirtilmesi 87 bin liraya mal olacak. 

Sa~larımz ~ökülıne~e 
~a~Ja~ı ise .. ; 
Telaşa düşmeyiniz 

OPTAMi~ 

Sizi bu derdden kurtarmak için 
hazırlanmıt bir eksirdir 

Vitamin kullanılarak yapılclıbrı İ!;İn 
~uddeleri ve kl>klerl ihya ederek 
saçların dökülmesini durdurur, uza. 
tır. Kepekleri tamamen. temizler. 

~ ................... ~ 
• Dünyada birinciliği kazanan 

saatlendir. 

Her yerde arayınız 
155 birinci mükiı.f at 

KARDOL 
Asabı teskin eder. 

KARDOL Çarpıntılan 
geçirir. 

KARDOL Heyecanı 
defeder. 

KARDOLBa.t. ~önmesiııi 
geçırır. 

Nefes daratıns• 
KARDOLsmı iyi eder. 

KAR DOL Deniz tutmaJJ
na nafidir. 

KARDOL Sinir buhranI-· 
rını yatıştırır. 

KAR DOL Bayılmal.ara 
karşı gelır. 

mevcut Uç tenis kortu bu kadar te
nisçinin çalışmasına kafi gelmiyor. 
Bu ihtiyacı yeni yapılacak spor saha 
ıı karşılayacaktır. 

Izmir, 24 (TAN) - Kuşadasında 
Güzel çanlı köyünde kıp ti Yaşar adın 
da bir baba, 16 yaşındaki kızı Sani· 
yeyi 6 lira mukabilinde amele Mümi
ne teslim etmiş, satmıştır. Yaşar ve 
Mümin yakalarunıştır. 

Hopa, 24 (TAN) - Kışın sahili, 
Karadenizin azgın dalgalarından kur. 
tarmak için 500 metre uzunluğunda, 
su seviyesındcn 2 metre yükseklikte 
geniş bir dalgakıran yaptırılmıştır. 

Bu dalgakıran, sahil boyunda uzayan 
caddeyi su salgınından kurtarmıştır. ~ ~ 

Belediye bu iş için senelerdenbcri ,•••••••••••••••••••••••••-~ 

Bir Arı Küçük Bir 

Kızı Öldürdü 
Adana, 24 (TAN muhabirinden)

Acıdere köyünde 4 yaşı:nda Hayrul
lah adında bir çocuğu, bir bal ansı 
sokarak öldürmüştür. 

MANlSADA BiR CESET· 

BULUNDU 
Manisa, 24 (TAN) - Evvelki gün 1 

ınşa edilmekte olan Memleket hasta- ! 
1 

hanesi kalörifer dairesinde bir ceset • 
1 

bulunmuştur. Ceset, 24 yaşında bir a- i 
meleye aittir. Nezfi dimağiden öldü- I 
fU tesbit edilmiştir. Tahkikata devam ı 

ediliyor. 

.......... _. ·······---· .. ·· ;;;-.... --.._..-...... ···-····· .. ··········;;;;;;;;·················= 
İAydın ortamektebini bitirenleri 

küçük bütçesinden tasarruf ederek 
10 bin lira biriktirmiş bulunuyor. Be-! 
lediye meclisi yeni fevkalfıdc toplan-
tısında bu maksatla 70 bin lira istik
raza karar vermiş ve bu husustaki ev 
rak Belediyeler Bankasına gönderil
miştir. !stikrazın akdini müteakıp su 
getirtilmesi işine fiilen başlanılacak

. tır. 

TAN 
ABONE BEDELi 

Türkiye Ecn~bl 

~400 Krt. 1 Sene 2800 Kr'" 
750 • 6 Ay 1500 ,. 
400 " 3 '\y 800 .. 
150 .. t 11.v 300 .. 
MiJletlerarası Posta lttihadma 

• dahil olmryan memleketler için 

1 
30 115 9 3 ~ ''radrr. 

Ardın Ortaokulundoo bu sene 72 talebenin diploma ald.ğmı :razmıştık. __ - - __________ _ 
• ~ zuıu -~~•<UUUAU<UU 

-~esmi!Jliz, mezun talebeyi hocalan \'e mümeyyizlerlle birarada ı::österivor. .. 

Kanzuk 
Saç Eksiri 

K~M~JE~ 
Saçların köklerini kuvvetlendı 
rir. Dökülmesini keser. Kepek· 

leri tamamen giderir ve bll 

yüme kabiliyetini artırarak saÇ 

lara· yeniden hayat verir. Kokı.J 

su IAtif, kullanışı kolay bir .,ç 
eksiridir. 

INGtLtz KANZUK EOZAN~sı 
BEYOGLU - lSTANBUL 



===== • 25 • 7 - 937 =======::;::::============== 1' A N 9 

~o. 15 

Yazan : Ziya Şakir 

Selçuk Şah Hatunun Gözleri 
Birdenbire Kararmıştı 

.. Selçuk Şaıı 
goııeri k liatunun birdenbire 
derin birahreıarmıştı, Bütün vücudü 
ki eca1 ' ; nıeçhuı bi na sarsılmıştı. San 
dan itil" r kuvvetle omuzlarm-
lıı... 1Yormuş ·b· ~ 
- Yaklaş gı ı~ agır ağır oğ-

leri, ziJı . ınıştı. Söyliyeceği söz
llinde ar 

- Peki amıştı. 
ltıı?.. ·· Sen gitmesen olma2 

Diye rnı l 
b.1. n danınıştı 
~lndeki . · 

bağ18Yan y; meşın kemen sıkı sıkı 
!'arak ıuınes~s~f bey, b~ını kaldı 
~u &enç .. ının YilzUne bakmıştı. 
ııeaınin bU~l ve zeki prens, an
tı. nePi.. ~ ıstıraplannı anlamış 

.... derın · · . 
~Ya ba ıçını çekerek ko-

s şlaını .. tı. 
- atık" y .. 

llUJı mu 
1 

ben, gitmekten mem-
,,__ YUın? F k t 
""" ? •. Bili ··· a a , ne yapa, 
~lıınıdan Yorsun .. Beni bir dakika 
ti, evde b~Ylrmak istemiyor .. Hat
&akll§aa e kendisinden biraz u
~r ~· derhal gözlerile beni 
,,.,, · Qeınen 
~ılenn· .. Yanına çağınyor ... 
ldeta 

1 gozıerimin içine dikerek 
U • 0 anda k · bir d.. .. endısine karşı giz-
tıılanı uşuncem olup olmadığını 

lYa Çal13ı 
- ~li Yor. 

!'um.. Fıa{oru~ .. Hepsini, biliyo-
.... , at, biç Olma .. n b .. 
~ be be ~a, ugun o-
)IQı, diy r~ r gitmesen.. Hasta-

- lı{H~. ~her göndersen ... 
lctı · '"'1XUıı değil·· Çün" ' la.baht . ' anne... -
le on der a.nben türlü bahaneler-
oıt.ıadı - a adanı gönderdi. Hasta 

8lnıı öğrendi. 

S elçllic liatunun b""t·· ·· -cud· , u un vu 
ıthnine h .. U, Yay gibi gerilmişİi. 
teler b" ducunı eden meşum düşün
laeı~ ~~.~bire onu korkunç şüp-

..... ll~-wdemişti. 
'-llıll.. ~enı, neden Yusuf .. Bugün 
teıniyoru l'abe.r bulunmam hiç is
v~r. Ad ın. lçınıde garip bir hüzün 
rııçin k eta, korkuyorum Fakat Orltt • . , 
tuın. Ugumu, ben de bilmiyo-

Şiındı y 
flfçe U ' Usufun vUcudü de ba-
lanın ~ermişti, Fakat; Uzun Ha
lltairıi t g~nç ve cesur oğlu, an
töruner:~n .. etmek için pervasız 
~\1ap nıutevekkil bir tavırla 

..... verrnı,ıı: 

guvan renginde ipek bir harmani
ye atmış .. Sarayın dehlizinde, koş
mıya başlamıştı. 

Selçuk Şah Hatun, bir müddet 
put gibi donakalmıştı. Sonra, ya
vaş yavaş gözleri parlamış; yav
rusunu tehlikede gören bir dişi 
kaplan gibi : 

- Artık yeter ... Bu helecanlara, 
ne ben tahammül edebileceğim .. Ne 
de Yusufum... Allahın takdiri ne 
ise, yerini bulmalı. 

Diye homurdanmıştı. 

O gün: Tebriz sarayında her 
şey derin bir sükunet için

de geçmişti. 
Selçuk Şah Sultan, akşamlara ka 

dar kimsenin gözüne görünmemiş
ti. Harem halkının çoğu , onun bir
denbire hastalanarak yattığını zan
netmişlerdi. 

mıydı?. Yusufumun başına bir hal 
mi geldi?. 

Diye; düşüne düşüne, 8.detn ken
dinden geçmişti. 

lşte o sırada, sarayın avlusunda, 
gürültülü nal sesleri ve silah şa
kırtıları işitilmişti... Pencereye ko 
şan Selçuk Şah Hatun, elini kulbi
nın üstüne bastırmıştı. Bulanan göz 
lcrile, avluyu dolduran süvarilerin 

arasında, sevgili oğlu Yusuf Beyi 
aramıştı. Onun, neşeli bir tavırla, 
oüyük kardeşi Sultan Yakı.:.p ile 
konuştuğunu görünce, geniş bir ne 
fes almıştı. 

- Çok şükür, Rabbim.. Artık, 
evladım Yusuf, kurtuldu, demek
tir. 

Diye, mırıldanmıştı 

(Mjgaaa var) 

Siman Kutpunu Aşsan 
• 
Sovvet TayyaıreciDeırD 

NeDeır GöırcdltbDeır? 
Geçende Moıkovadan tay

yare ile kalkıp bir hamlede 
kutup yolile Amerikada Kali· 
fomiya'ya 62 saatte uçan Rw 
tayyarecileri, Amerikadan dö
nütlerinde vapurda İngiliz ga· 
zetecilerile görütmütlerdir. ln. 
giliz gazetelerinden bu müla
katı fÖyle huliıa ediyoruz: 

T ayyareci Chikolof Normandi 
ya vapurundaki lüks kama,. 

rasmda yatağına oturmuş, gözleri
ni uğuşturuyordu. Sovyet Birliği

' nin Ingiltere sefiri Maiski ile birlik 
te onu uykusundan uyandırdık. Mu 
azzam gemi Nevyorktan Hovre li
manına gitmek üzere Santhaupto· 
na uğramıştı. Şimal kutbü yolu ile 
.Moskovadan Amerikaya giden üç 
tayyareciyi görmek üzere gemiye 
girdik ve Madam Maiskiyi kamara 
dışında bırakarak Chikolofu uyku
sundan uyandırdık. 

Sordum: 
- Şimal kutbü üzerinden uçar

ken neler hissettiniz? 
Bir kelime ile cevap pverdi: 
-Nichevo! 

B u kelime rusçanın türlü tür
ıu manalara gelen kelimele

rinden biridir. Fakat bu manalann 
çoğu tembellik ve lakaydi ile ala-
kadardır. Eskiden bu kelime Çarlık 

Rusyasının bütün kötülUklerini tem 
sil ederdi. Kıtlık ile karşılaşan Rus 
köylüsü, ellerini uğuşturur, kolları
nı silker ve : 

- Nichevo! 

Derdi. Ve bu kelimenin manası: 
- Eh, ne yapalım! dı. • 
Fakat Rus tayyarecisi bu kelime 

ile: 

- Birşey değil! Nihayet bir gün 
lük j 

Demek istiyordu. 

Son harikanın üç kahramanı 
' Bu adamların tevazuu, gazeteci-

yi rahatsız edecek derecede idi. Hal 
buki bunların yaptıkları sefer, yıl
larca süren keşiflerin, kutüp mmta 
kalarında kurulan istasyonların, ku 
tüp ahvali cevviyesi hakkında alınan 
yığın yığın malUınatm; kutüp mm 
takasında, mütemadiyen kayan sa
halarda birleşerek durmadan çalı
şan heyetler tarafından elde edilen 
neticelerin muhassalası idi.Bütün bu 
hazırlıklar yapıldıktan sonra Sta
lin bu muazzam hava seferinin ya
pılmasına karar vermiş ve Çekalof 
ile iki arkadaşına: 

- Yola çıkın! demişti. 
O günden beri büyük bir ordu 

teşkil eden insanlar bu üç tayya
reci hesabına çalışıyorlardı. Bun
lar hava mühendisleri, heyeteçiler, 
coğrafyacılar, doktorlar, levazım
cılar ve saire idi. 

T ayyarecileri uyandırdıktan 
sonra büyük salona geçtik. 

Çekalof ile Baidukut ve Belyakof 
ta bize iltihak ettiler. Gazeteciler, 
fotoğrafçılar toplanmışlardı. Yol
cular, kutbü geçen bu adamlara 
hayretle bakıyorlardı. Marlen Dit
rih te ayni vapurda bulunduğu gibi 
Çarlık hanedanına mensup Prenses 
Lyınski de ayni vapurda idi. 

C ekalof, işçi ve çiftçi adam 
neşesini tqıyor. Neroe mi 

tahsil etti. Fakat kendisi tahsil 
hayatının hatıralarını kolay kolay 

toparlayamadı ve sonunda ihtilal 
çocuğu ve ihtilal mektebi mezunu 

olduğunu hatırlıyarak şöyle böyle 
tahsil gördüğünü söyledi. 

Tayyarecilerin üçüncüsü olan 
Belyakof kısa boylu, şi§man ve se
rinlik için yaz mevsiminde başını 

trraş eden bir adam. Babası bir köY, 
muallimi idi. Kendisile konuşmak 

üzere iken Çekalof sözümüze kanır 
tı ve arkad~larile birlikte oksijen 
kıtlığı yüzünden az kalsın felikete 
uğramak üzere olduklarını §U şekil 
de anlattı: 

- Yola çıktıktan sonra, evvelce 
sandığımızdan daha çok yüksek 
uçmamız a&zımgeldiğini anladık. 

Çünkü kutüp mıntakasında 15,000 
kademden daha alçaklarda uçmak 
yüzünden tayyare kanatlannın Ü· 

zerinde kalın buz tabakaları teşek
kül ediyor. Fazla yüksekte uçarak 
yanımızda oksijen kullanmıya baş
ladık. Yanımızdaki oksijen ise an
cak sekiz saat yetişebilecek kadar
dı. Oksijenin bitmek üzere olduğu
nu görerek alçaktan uçmaya ba§la
dık. Sonra yükseldik. Çünkü kanat 
lar buz tutuyordu. Tekrar alçaldı
ğımız zaman oksijenimiz bitmek ü
zere idi. Burnumuzdan kan akıyor
du. Bir aralık mahvolacağımıza 
inandım. Çünkü kanatlar üzerinde 
teşekkül eden buz tabakası bir haY. 
li kalındı. 'Pakat buna rağmen ile
riledik.,, 

Ç ekalofun kanatine göre Mos
kova • Sanfransisko, yahut 

Moskova ile Nevyork arasında en 
kısa yoldan, yani kutup tariki ile 
muntazam seferler yapılacaktır. 

Kendisi diyor ki: 

ltl Anneı 8 .a kapıl ... eyhude yere evha-
diyorurn 

1
Y?rsun ... Ben öyle zanne

.... ~ kı· ag·ab . . be . ~
~'"'"'Ue g·· ' eyımın nı 11u 

Halbuki Valde Sultan, hasta de
ğildi. Ortada görünmemesi: bu a
ralık kalbine son derecede ıstırap 
veren hadiselerin onu böyle bir in
zivaya mecbur etmesinden de ile
ri gelmemişti... Bugünkü uzletinin 
başlıca sebebi, hususi odasının ka
pısını sımsıkı kapıyarak, orada, her 
kesten gizli bir meşguliyetten iba
retti. 

Selçuk Şah Sultan, yanına en e
min ve sadık cariyesi olan Zühreyi 
almış, odasına kapanmıştı. Bu iki 
kadın, bir müddet haşhaşa vererek 
konuşmuşlardı. Sonra, garip bir 
meşguliyete başlamışlardı. 

Sütkardeşler 

Çekalof, kolay kolay anlaşılan 

bir adam. Fakat Baidukov bir ba

kışta anlaşılması güç bir genç. Fa
kat son sefere çıkmadan bir gün 

"Hiç olmazsa yaz mevsiminde bu 
hattan istifade edilebilecektir. Bu
na imkan verecek vesaite malikiz. 
Çünkü buranın iklimi hakkında ka
fi derecede tetkikat yaptık . Kış me1 
siminde de seferleri devam ettir
mek mümkündUr. Fakat seferlerin 
daha fazla dikkatle hazırlanması 
lazımdır." 

k~rıtu veoı .?apeine alması, yalnız 
llııtı, &alt §Upheden ibarettir. Be
lıılaYlnca anatta gözUm olmadığını 
Olacak. b artık kendi de müsterih 

' ana da rahat verecektir. 

Selçuk li 
bi söyıe at~n . çok şey bilip te 

• derin d 1?e~ ~stemiyormuş gi
de, o kaderin ıçıni çekmişti. Belki 
kutnıak . ar sevdiği oğlunu kor

ıstemerni .. ti 
-BiUy

0 
., · 

afluın runı. Onu da biliyorum, 
..• Fak t 

l'orun:ı ki. a • Beni o kadar sevi-

cleıı hile ~: eh~mmiyetsiz birşey
llleın il.içi teesaır oluyorum... Bil
bir korıt n ? .. Bugün içimde, garip 
ı... U var 'C'l • • • '"• lam · .c.nıınım kı bu kor· 
ldj bir v:~Yle Bebepsiz. Belki de, 
lla ka •ınden ib t da lbi; evıa. are ... Fakat, a-

~n kUçUk : . ınu~abbeti karşısın
elrruyor 0 ır §ilpheyi bile ihmal 
rıı · nun · · llldarı aYI ıçın, bugün seni ya-

.lusUf Be l'lnak istemiyorum. 
lrıiftı: Y, korku ile cevap ver-

- lı{·· 
litnd· Untktın d · ·ı 
ıe 1 onunla egı •_anne... Eğer 
. riıne daha ~tınek ıstemezsem, ü 

liın. azla şüphe celbede-

-Ba · U b' ti, ıninta 
ır tırh . nının içine kuvvet-

~Ulluf a:1Yleydin. 
rıeııa b· Y, cevap ve . • En 
1aıt qınt k rmemıştı. 

lırı lllintannı:a!.ı?dan yapılmış <> 
tı .. daıtı kaı... gogsUnu açarak, al
.q:a et-.. ... zırhı ·· 'l'arn ~İ§ti. gostermekle ik-

Ce•~1 ° anda k 
"t1 9li. ' Oia koşa bir köle 

Zatı hUın 
~ınieu. aYUn, avluya iniyor. 

IQ. ~8Uf ~Yin 
lftı. rengi, sapsan kesil 

-~ ~ kaldıın On 
ı... llUbeıı"d" · dan evvel av-
OJl)t ~· ıın. • 

ldaııaraır; onıuzuna er-

Bu meşguliyet, uzunca devam et 
mişti ... Bunun sonunda · bu sabah 
Zührenin getirterek Selçuk Şah Ha 
tuna gizlice verdiği çıkından çıkarı 
lan şeylerle - bir büyük tas dolusu 
(Ravend şerbeti) yapılmıştı. Ve 

sonra, küçük bir şişenin içindeki ha 

vai mavi bır su, bu şerbete katrl
m1ştı. 

Bu ~ş bittikten sonra, Selçuk Şah 
hatun yine derin bir düşünce ge
çtrnıiş~i. Çehresinde, her zamankin 
dım daha acı ve daha manalı bir i
fade belirmişti. Odada, bir müddet 

dalgın ve düşünceli bir halde gc. 

zinmişti. Fakat sonra, derin derın 

içini çekerek: 
_ Mukadderat .. Ne yapalım> .. 

Herke~. mukadderatına razı olsun. 

Sevgılı Yusufumun bir fe!fıkete uğ 
raınaması .. Haksızlıkların, önu alın 

ması .. \7e nihayet; zulüm YÜ:!Ün

derı , istikbali tehlikede oları hukft
metin kurtulması için ... Bu, lazıı11. 

Dıyc, soylenmişti. 

S .;::çok Şah Hatu.na P.ek -~z~ın 
gelen gün, derın bır sukun 

icinde ge~mişti. Fakat her saat gt!ç 

tikçe, Valde Sultanın çehresind.ekı 
naU:ır. hiraz daha derinleşmıştı. 

Artuc, ortalık kararmıya başla

dığı zaman. Selçuk Şah Hal~.Jtun 
en<li')e ve sabırsızlığı, tahamrnul e

tlilmiyccek bir sinir buhranı hali-

ne gelmişti. 
_ Niçin. gelmediler?. Niçin, bu 

kadar geciktiler? .. Acaba, bugün i

çimdeki korku, manevi bir irşat 

Vaktiyle sütkardeşUğe pek e. 
hemmiyet verirlerdi. insan, sütü
nü emdiği bir kadrom çocuklanm 
ideta kendi öz kardeşleri gibi tut
mıya kendiskıi bor('lu sanırdı. O za 
manlar, kız ve erkek sütkardeşler 
arasmda nikah ta düşmt-ı:di. Şim
diki kanunlarımıza göre sütkar
deşler ar&.Hında nikah diişüp düş
mediğini bilemiyorsam da. gen('ler 
den bir<;oğuna sütkardeı,lerlnden 
bahseclildijti zaman onlan sütlerini 
içtikleri ineklerin yavnılanna ben
zt>t'.'llt-ktt-n ~eklnmiyorlar. 

Halbuki yeni yapılmakta olan U
mi tetkiklere göre sütkardeşllk 
tt-krar ehemmly.-t kazanacak gibi 
görünü)·or. Buna sel>f'p lng,n ka.
mmn g~uplara ayrıldığı gibi, insan 
sütüniin de ayniyle gnıplara aynl
dığınm anlaşılma..'iıdır. 

insan ka,·nuı nasıl gruplara ay 
nldığını bilirsiniz. Bir in!UUI kanın
daki kırmızı küreciklerle kanın su
yu blriblrinden ayrılıp ta tekrar 
birleştirillrseo. kürecikleor kaıım su
yu içinde hemen yayılır. Fakat 
bir insanın kanındaki kürecikler 
başka gruptan bir insanın kamu
daki su ilfl kanştınhrsa kürecikler 
bilakl'i biribirlerine yaklaşırlar, ya 
pışırJar \ "e bir küme teşkil ederek 
kan sm·unıın dibine çökerler ..• Bo 
bakımdan kısan kanlan dört bü· 
yük grupa aynlar. 
Başka başka ırklarda kan gmp 

lannın da ayn ayn va.'iıfiarda ol
duğunu duymuşsunuzdur. Bir ara
lık, babasının kim olduğu tahkike
dilen bir çocuğun kanında böyle 
tetklık yapılmasHıa bir mahkeme
den karar verilmiş olduğunu gaze
telerde elbette okumuştunuz. 

insan sütü üzerlnde yapılan ye
ni tetkikler sütte de ba§ka bir 
gruptan kandaki kıl'DUD kilreclk
leri bir arada toplamak hassası 

bulunduğunu gösterl)·or. Sütü ve
ren kadının ka.nı ile ayni gruı>tan 
olan başka bir insanın ka.nındakl 
kırmızı kilreclkler o kadının sütü
ne kanşınca bir araya toplanmı
yorlar, fakat ba..,ka bir gruptan bir 
kan olunca o kadının sütü kırmızı 
kürecikleri hemen bir araya toplu
yor. Böyle, kırmızı kürecikleri bir 
araya toplamak bakımından siitler 
de • kanlar gib1 - dört grupa ayn
hyorlar. 

işin can sıka<'ak bir ta.rafı, inPk 
sütünün dP lmıan kanındaki kırını 
zı küreclklerin bir araya toplanma 
sraa sebep oimft~tdır. RerPkt>t vPr
sin ki inek sütikıdeki bu hassa, 
başka bir gruptan olan insan sü
tündekinden daha hafiftir. 

Bu tetkiklerin netl<'.eslnden ~ı
kan ehemmiyeti, şüphesiz, tahmin 
edlyorsunu-ı: insanın kanı ile sti
tü arasmda sıkı bir müna.'iebet var, 
demektir. Bir çocuğa Rilt veren bir 
kadın, kendi k&11ındaki tabii ha.-r 
sayı da o çocuğa ~eçiriyor. 

Burada sütkardeşllk meselesi. 
nln ehemmiyeti twk büyük değildir. 
Asıl büyük ehemmiyet her c:ocu
ğtkt kendi annesinin sütünü emme
si lüzmnundadır. Çocuk kendi an· 
nesinden başka bir kadının sütünü 
emince, acaba bu )"&hancı kadmm 
kanı çocuğun katıiyle ayni gnıp
taıı mıdır! 

Hekimlerin ötedenberi verdikle
ri, her anne çoculunu kendisi em· 
zirmelidir, öğiidündekl doğruluk 
bir kere daha -hem de ilmi surette
sabit oluyor. 

Ciddi bir ırebepten dolayı anne 
sütü emmlyen zavalb çocuklar lc;ln 
de, inek sütündeki yabanerbğm ha 
f1f olması bir teselll olar. Yabancı 
bir kan grapundan bir sütninenin 
sütünden inek sütü daha az zararlı 
<!emektir. 

evvel kızıyle birlikte gezip dolaş
mış, kızıyle birlikte oynamış ve 
böy.ece muazzam sefere hazırıan
mıştı! 

Anlaşılan Rus tayyareciler i ya
kında daha bUyük maceralarla dün
yayi hayrete düşüreceklerdir. 

1 t 1 .1 I I I 1"""6 I I .1 I I I' I .1 I .1 .1'6 °' ''-''-"-" 

: ~ ........ ~ .. ~ .. Garip Dün!~,..,..,,..J 
Dünyanın ilk asarıatika müzesi, 

15 inci asırda Italyada kurulmuştur. 

• • 
Dünyanın ilk ve en eski kitabı, 

19 uncu asır başlangıcında keşfolun

muş ve 184 7 de Pariste tabedilmiş

tir. Bu kitabın adı "Prin Papirüsü,, 

dür. Kitabın Mısırda Milattan evvel 

hakim olan beşinci hükümdar sülale. 
si zamanında yazıldığı bilinmektedir. 

• • 
Dünyanın en büyük çalar saati, 

Belçikada Malines şehrindeki Saint 
Rambanud kilisesinin saatidir. Bu sa 
atin kutru 36 metredir. Adetlerinin 

boyu 1,96 dır. Yelkovanlan da 3 met 
re 62 santim uzunluğundadır. Saatin 

beher saat işareti arasındaki mesafe 

3 metredir. Bu saat 15 inci asırda 

yapılmıştır. 

• • 
Birçok kimseler, Amerikada kaç 

tane Ispanyol dili konuşan hükflmet 

olduğunu bilmezler. Brezilya Porte. 

kiz dili konuştuğuna göre müstakil 
meınleket olarak Amerikada Ispan
yolca konuşan 18 hükfımet vardır. 

• • 
Dünyanın ilk ipek çorap giyen ka_ 

dmı kim olduğunu herhalde merak 

edersiniz. Bu kadın Fransa Kralı 
!kinci Hanrinin karısı Kraliçe, Kate
rin dö Mediçi'dir. ipek çoraplar uzun 
zaman çok pahalı satılmışlaroı. 

~ """"'IVlr """""""'~, 
~ Fıl pin Reisi Cumhuru ' 

Filipin Adalan Cümhurrelsl Ma
nuel, L Quezan, geçenlerde Avrupa. 
da bir seyahate ~ıkarak, ze\·cesi ve 
çocuklariyle beraber Berline gitmiş
ti. Yukandakl resimde Relsicümhnr 
zevcesi ve çocuklariyle beraber 
görünmektedir. 
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\ d h BAŞl\f.AKALEDEN MABAAT 
ıspanya a arp .. 

Ço şiddetli BiR MUCADELENIN 
(Başı 1 incide l 

saba birknç defa elden ele geçmiştir. 
Bununla beraber hükiimetçilerin da
ha ·bir müddet için mukavemet im. 
kanlarına sahip bulundukları haber 
veriliyor. Son yirmi dört saat içinde 
iki tarafın on binden fazla telefat 
verdikleri öğrenilmektedir. Bu csna
dı.ki taarruzlarda asi kuvvetler çok 
hırpalanmışlardır. Iki tarafın hava 
kuvvetleri de muharebeye i§tiruk et
rn ktcdir. Asilerin bir tayyare filosu 
B rcelonu bombardıman ederek tı>le
fata sebep olmuetur. 

RS/f11 T EBLICLER 
HVKOMETIN 

Madrit, 25 (A.A.) - Resmi tebliğ 
Madrid cephesinde, asilerin aııi bir 
hücumu neticesinde, 11 inci fırka 

kuvvetleri, dUn Brunete'yi te ·kede 
rck muntazam bir surette çeldlmiş 

!erdir. Öğleden sonra, 11 inci fırka 

ve 14 üncü fırka birlikte hücuma 

geçerek Brunete'nin, cenubuşarkisın 
deki düşman mevzilerini geri almış
lardır. 18 inci fırka kuvvetleri, Gua
darrama'nın sol sahilinde mevzilerini 
tahkim eylemişlerdir. 

Aragon cephesinde, karşılıklı top
çu ateşi olmuştur. 

Teruel cephesinde, düşmanın yap
tığı müteaddit hücumlar, kendisine 
mUhim zayiat verdirilmek surı:tile 
def olunmuştur. 

ASiLERiN 

iZLERİ 
ÜZERiNDE 

<Başı 1 incide) 
da gazetecileri ziyarete gitti ve ken
dilerine dedi ki : 

- Tifo salgınının uyandırdığı in
tibahtan istifade ederek Istanbulu 
daha temiz, daha sıhhatli bir şehir 
haline koymak lazım ... Sonra mem
leketimizde hamallığın tı.ğır şekli gi· 
bi bir takım gerilik izleri kalmıştır 
ki bunu ortadan kaldırmak hem 
Türklüğün haysiyeti, hem de alaka
dar vatanda ların sıhhati namına la
zımdır. Bunl rın hepsi ancak halkın 

belediye ile candan işbirliği yapması 
sayesinde yapılabilir. Siz her gün 
halk!a temas halindesiniz. Bu bera
berliği teminde en iyi vasıta olabi
lirsiniz. )stanbulun sağlığı, temizliği 
ve iyiliği namına benimle beraber 
ç:ılışacak mısınız? 

G nzeteciler evet, dediler ve u
mumiyetle sözlerini tuttular. 

Yalnı; arkadan iki hücum oldu. Ga
zetenin biri vali vekilinin sözlerini 
tahrü ederek "hamallık kalkıyor, 25 
bin vatandaş aç kalacak .. diye bırta
kım garip neşriyatta bulundu. 

Diğer bir gazetede de 1stanbulun 
sıhhati ve temizliği namına sokak 
kedilerinin toplatılmasına kanjı "Ke
di katliamı,. serlevhası altında bir 

Salamanca, 25 (A.A.) _ Rfsmi hücum çıktı. Meşrutiyetten sonra 
tebliğ: sokak köpekleri toplatılırken bile bu 

Madrit cephesi: NasyonalistlPrin çok zaruri harcıket, his ve muhafaza· 
ileri hareketleri devam etmektedir. karlık bakımından böyle bir arka 

hücumuna maruz kalmamıştır. 

Fakat umumiyet itibarile gazete

• 

AL 
SEÇ 

(Spordan 

IZM 
1 

OR 

abaat) 

Deniz 
Bayramı 
Muhteşem 
Oldu 

(Bru;ı 6 ıncıda) 

OLİMPİY A YOLE 

Bu sene eylfıl beşte BUkreşte baş
lıyacak olan sekizinci Balkan oyun
larına hazırlık olmak üzere atletizm 
federasyonu tarafından 31 temmuz 
cumartesi gUnü ilk seçme ınüsaba

knlan yapılacaktır. Yunanistandan 1 
davet edilen atletlerin iştirakile ya- I. inci Şeref (Anadolu), II. nci Ke-
pılacak olan bu müsabakalarda mu- mal Deniz klübü. 
vaffak olan ve iyi derece elde eden Sert bir havada yapılan bu yarışta 
atletlerimiz ağustos bidayetinde açı- kıym,etli yelkencimiz Şeref çok ma. 
la.cak hazırlık kampına alınacaklar- hlrane idare ettl{;ri teknesile büyUk 
dır. bir fanlda birinci oldu. 

31 Temmuz tarihinde yapılacak bu 14. M. D1NG1 

eçme müsabaka.lan için yüz metre
ye Bursadan Nazmi, Balıkeslrden 

Raif, lzmirden Cemi1, Ankaradan Ih
san. 

Sekiz yüz metreye Ankaradan Ga
lip, 1500 ve 5000 metre için Güneş 
klübü atletlerinden olup halen Izmir
dc askerlik yapmakta olan Rıza Mak
sut. Uzun atlamıya Ankaradan Se
mih Lutfi, yüksek ve 110 metre ma
nialı koşu için Ankaradan Faik, cı
rit için Tekirdağından Rasim şehri
mize davet edilmişlerdir. 
. Bu seçme müsabaka1arından ayrı 
olarak 15 ağustosta yapılacak olan 
İstanbul atletizm şampiyonastna 
kampta bulunan diğer şehir atletleri 
de iştirak ettirilecek ve Balkan oyun 
!arına gidecek milli atlet takımı 1stan 
bul şampiyonasından sonra belli o
lacaktır. 

Milli takıma Londrada bulunan ve 
Kembriç Universitesindc birincilik a
lan atletlerimizden gU1leci trfan ve 
sırık atlayıcı Fethi de iştirak edecek
lerdir. 

Birinci Muhtar (Galatasaray), 
kinci Vitol (Deniz klübil). 

12. M. ŞARPİ 
Bfrinci Burhan (Galatasaray), ikin 

ci Feyyaz (Galatwmray). 1 

15. M. YOLE 

Birinci Kelebek isimli tekne ile Sü
heyla ve Nocati, ikinci Nurşahin isim 
li tekne ile Deniz klübU. ı 

ORTA YATLAR 

Birinci Bülent (Fenerbahçe), ik~n· 
ci Cıva (Fenerbahçe). 

BÜYÜK YATLAR 

Büyük yatlar arasında yapılan ve 
Ada arkasından dolaşmak üzere bir 
rota çizilen bu yarış çok zevkli ol· 
du ve neticede Deniz klübünün Rüya 
adlı siyah yatı birinci, lpyar adlı yatı 
ikinci geldiler. 

1 
Son olarak Kocaeli vapurunun An· 

kara vapurundan roketle adam kur
tarma ameliyesi yapıldı ve müsaba· 
kalar da bu suretle nihayet bulmuş 

oldu. 1 
.. Tasyon:ılistler, çetin ve parlak mu
harebelerden sonra Brunetc'yi zap
tetmişlerdir. Nasyonalistler. birçok 
esir almışlar ve Stnnk ele geçirmiş
lerdir. Düşman her taraftan ta kip 
edilmekte olduğu halde kaçmakta
dır. 

ler ve halk, Vali ve Belediye Reis Ve-, benin muharrik kuvvetleri bütün 
Kazananlara kupa ve madalyaları 

lktısat Vekili Celal Bayar tarafın· , 
dan bizzat verildi . 

Nasyonalistler Guadarrama'nın 

garp sahillerini işgal etmişlerdir. 

Ademi Müdahale 
Londra, 25 (TAN) - lngiltere 

hülrumetı, ademi müdahale sistemi· 
nin püsbütün felce uğramaması için 
yeni bir plan hazırlamış, bundan Al
manyayı haberdar etmiştir. 

Ademi müdahale komitesinde, İs
panyol limanlarında vazife görecek 
müşahitler hakkında bir itilafa varıl
mış bulunduğundan, yeni lngiliz tek· 
lifi, yalnız gönüllülerin geri çağırıl
ması ile ispanyada harp halinde bu
lunan iki tarafa muharip taraf sıfa
tı verilmesi mese!clerine temas eyle
mektedir. 

Ingiltere hükftmeti, bu ilk görüş
meler esnasında aldığı cevapları bi
ribiriyle karşılaştırarak halen mev· 
cut ihtilnflnrın mahiyetini ve ehem· 
miyetini tam surette tespit eyUye
cektir. lngiltere hükumeti, bu suret
le, her türlü sürprizlerin önüne geç
mek arzusundadır. 

Ademi müdahale komitesi yarın 

toplanarak yeni Ingiliz plfmıw tet
kik edecektir . 

Fransada 
Paris, 25 (TAN) - Gazetelerin 

mütalealanna göre, eğer Almany-ı ile 
ltalya elbirliği edip ademi müdahale 
sistemini ü:asa götürecek olurlarsa 
Fransa ve İngiltere de hareket ser
bestliklerini ele alacaklardır. Bu muh 
temel bir vaziyet ise §İmdiden endi· 
tıelerc sebep olmuştur. 

En son clakika 
Londrn, 25 (TAN) - Madrit ön

lerinde Brunete'de vukubulan muha· 
rebcler çok şiddetU olmuştur. Her 
tarafta on binlerce maktul ve yara
lı vardır. Yaralıları kaldırmak müm
kün olamadığı için eimdiki muhare
be ~ydam acı feryatlar ve iniltiler· 
le doludur. Hülflsa burada manzara 
pek acıklıd.:r. 

kili ile sıkı bir iş beraberliği halinde 

hareket ettiler. 
Bay Şükrü, bu kuvvetli istinat 

noktasına dayanarak asıl dertleı e 
kaı:şı taarruzunu açtı. 

I
• Ik hareket emniyet müfettiş

lerinden mUrekıkcp bir grup 
teşkil etmek ve bunlarla semt semt 
taramalar yapmak oldu. Tarama ha
reketi, her saatte, her yere gelip ça· 
tabilirdi. Bunun için mahalli beledi
ye memurları sıkı surette faaliyete 
geçtiler. Fili bir teftiş ve muraka· 

şehir içinde seferber edilmiş oldu ve 
derhal tesirini göstermiye başladı. 

Ortada fena itiyatlar vardı. Mese
la dükkancı dilkkfınmı kaparken çö
pünü sokağa döküyordu. Halk, so
kakta umumun hakkı ve menfaati 
olduğunu düşünmiyerek her tarafa 
tükürmeyi tn.bii buluyordu. 

!şte bütün bu cepheye karşı . çok 
esaslı bir mücadele kuruldu Bunun 
izahını ve az zamanda verdiği maddi 
ve manevi neticelerin tahlilini yarın
ki yazımıza bırakıyoruz. 

Ahmet Emin YALMAN 

, 
Ankarada AKBA 

Yerli ve yabancı bütün 
gazeteler. mecmualar, 

kitaplar 

• Her cins kırtasiye ve 
malzemesi 

• 
Veni Cocnk AnsiklonP,füıf 

~lMAR 
\_!SRESMOR 

y 
Olm k İster 

Ga11son isminde bir müellif hayatta rnuvallakı· 
yetin bütün anahtarlarını aşağıdaki kitaplarda ver
m 'ıtir: 

Dr. Gasson diyor ki: 
Bu eser dinamitle doldurul-

muştur. Bunun gayesi, bir 
çok iş sahipledini mahveden 
atalet ve korkaklığı berhava 
etmektir. Bu kitap cesaret • 
ferini kaybetmek üzere olan· 
lara kurtuluş yol ve vasıta • 

larım gösterir. Bu kitap 

mü}külleri yenmek istiyen 
herkes için yazılmıştır. Bu kitap bo~ sözler, "evet 

1 
efendim, hakkınız var,, "başüstüneler,, kitabı değil- • 
dir. Ben bir nazar:yeJer kitabı değil, umumi çareler 

kitabı yazdım. Fiyatı 75 Kuruş. 

Ke 
anır ıs n ? 

Dünyada en mühim ,ey in· 
s~nın kendi .-arlığıdır. Bü -
tün öteki şeyler teferrüat • 
tan ibarettir. Kendinizi ta • 
mmak istiyor musunuz? 
Kendi kabiliyetinizi, kendi 

varlığınızı, kendi hususiyet· 
lerinizi tanımanın ve bun • 
ları iyi yolda kullanmanın 
sırrını öğrenmek istiyorsanız 

bu kitabı okuyunuz. Fi. 75 Kr. 

8 

Tali Sens· 

J 

Talihini başka yerlerde ara· 
ma. Talih bizzat sesin. Elve· 

rir ki bunu bilesin ve bun • 

dan istifade edesin. Talihini 

başka yerlerde arıyanlar, ha· 

fifler, zavallılar ve mağlup

lardır. Bu kitap size talihi

nizi öğretecektir. Fi 75 Kr. 

Dr; Gasson diyor ki: 

''T etkika tım neticesinde 

gördüğüm hakikat şudur ki, 

her tacir bu kitapta göster • 
diğim usulleri tatbik etmek 
ıuretile bir iki sene gibi kııa 
bir zaman içinde müşterile -
rin adedini bir misli arttı • 
rabilir. Müşteri arayıp bul-

mak bir san' attır ki, bunu 
pek az kimse bilir. Ben bu kitabımda size bu san' 
ati öğretiyorum.,, 

Fiyatı 50 kuruş .. 

• • , ide 1 Büro 
Bu kitap büroJannın iş çı· 

karma kudretini artırmak 

istiyenler, için kısa, fakat a

meli bir kitaptır. U size az 

masraflarla çok iş nasıl çı

karılabileceğini gösterir. F e
na ve yanlış büro usulleri 

yüzünden geri kalan, hatta 
zarar eden veya batan mües-

&ese!er sayılamıyacak ka· 

dar çoktur. Bu kitap, bu gibileri kurtarmak için ya

zılmıştır. Fiyatı 50 Kuruş . • Doktor Gasson'un bu saylada gördüğünüz eserleri-
ni idarehanemizden alabilirsiniz. lstanbulda bulun
miyanlar, bedellerini posta pulu olarak idarehane -

mize gönderebilirler. 

IST AN BUL "TAN,, MATBAASINDA 



YENİ 

Çocuk ANSİKLOPEDİSİ 

T A N 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
4. cü keıcde 11 Ağustos 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır ... 
Bundan b&fka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeler

le {20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükifat vardır ••• 
DiKKAT: 

Bilet alan herkea 7 / Aiuıtoı/937 günü akpmma kadar bi
letini deti•tirmit bulunmalıdl?'. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı aalat olur ••• 

-

• 

Ankara Askeri Baytar Mektebine 
Talebe Kayd ve Kabul 

1 - Aııiarada Aakert Baytar okuluna !>u yıl sivil tam devreli lliıelerden 
1937 de pek iyi ve iyi derecede mesuıı olan ve olgunluk imtihanlarını ver
miş olmak şarti ile talebe kabul edilecektir. Ist~lilerin a§ağıdaki vasıf 
ve 1&rtlan haiz olması llzınıdır. 

A. Türkiye CUmhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından olmak. 
B. Yatı 18 - 21 olmak. 

C. Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hizmete 
müsait olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz). 

D. Kusursuz, vazı, tavır, ahlak ve seciye sahibi olmak. 
E. Aileeinin. hiçbir fena hal ve töh reti olmamak (zabıta vesikası), 
2 - isteklilerin müra~t istidalarına şu vesikaların bağlanması 

lazımdır. 

A. Nilf us cüzdanı ~ya musaddak sureti. 
B. Sıhhati hakkında tam tqekküllü askeri hastane raporu ve aşı kağıdı. 
C. Lise mezuniyet ve olgunluk oehadetnamesi veya tasdikli sureti. 
D. Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatlan kabul et

tiği hakkında veliainin ve kendisinin noterlikten tasdikli taahhüt senedi. 
E. Saralı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve marazi çırpınmıya müp

tela o!madığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli taahhütnamesi (Bu 
gibi hastalıklardan birile okula girmezden evvel malUJ oduklan sonradan 
anlaşılanlar okuldan çıkarılır ve bu müddete ait hükumet masrafı veli
lerine ödettirilir., 

3 - istekliler bulunduklan mahallerdeki askerlik şubelerine istida ile -,5 müracaat edecekler ve ,ubeıerce 2. inci maddede bildirilen evrakı ikmal 
I Q B • • • • k s f ettirildikten sonra Istanbul ve yakın illerden isteklilerin Haydarpaşa As-

1 Uyu ay a kerf Baytar Tatbikat Okul direktörlüğüne, Ankara ve ona yakın iller is-Ooo teklilerinin de Ankarada Ziraat Enstitüsü Baytar Fakültesi Askeri Talebe den fazla Res~m 1miruğfne gönderilecektir. 
(\ • 4 - Müracaat müddeti eyllılün ilk haftasına kadardır. Ondan sonra ~Ocıı "" kabul edilmez. 

" ~Un S01dUğU lıer Suale Ce'lJap 5 - Kabul dühul imtihanına bağlı değildir. Şehadetname derecelerine \-~ - Jı ve müracaat sırasına göredir. istekli adedi tamam olunca kayıt işleri ka-~ •fQ Ve1 i/ecek en aÜHJ. .J.iye .....,.,,. lcabuı edilenlere müracaat ettillleri askerlik §Ubeıert ne tebligat 
' ~ yapılır. ( 4531) • 

9111 Çocuk Ansiklopedisi_ --.. -a-dı_n_H-as-t-al-ık-1-ar_ı_M_ü_t-eh_a_s_s_ıs_ı _ 

~ ve Ebe Aranıyor 
'Oh Slkan 15 inci CÜZİle birinci cildini Mudanyada aeıJacak olan Şaziye RtlttU Sağlık Yurdu için mUıaft oeraft 

bitı: ... _~ ile birinci derecede ihtısu yapmıf bir kadın hastalıklan mütehassıs ve bir 
•..-ıniıtir. Şimdiye kadar Ansiklope- ebe alınacaktır. Taliplerin tahriren htanbuı 616 nwna.ralı posta kutusu 

eli adresine müracaatları. •yi cii.. •• 1 1 .. 1 • • 'd ..., cuz a an ar, cuz erını ı are· 

.hcıııenıize gönderip cDtletmelidirler • 

'5n.c1tye kadar Ansiklopediyi alm1- · 
rcanıar 1 ilk cildi mücellet olarak ida

.......... lzden alabilirler. 

ı, CDt fiyatları aıağıda yazıl~dır: 
IJı ıs l'i:_, .-; ..... -... 61. b' l"k ku 
3 Ciizlerj . 1~ 1 te mücellet bir takımın fiyatı 350 ru•tur. 
' '1ıa.ıı· 111 cıltletnıek istiyenler için teclit fiyatı 100 kunattur. 

1ıı.ler ·1 ik. l·'"'-1-4 llıiir~ e, mektep kooperatifleri vuıtaaı e v ı o---. 
' l'4N tlar için teclit fiyatı 75 kuruttur. 

l.i, ~teainin birinci aayf aaının batbiı yanmd~ ~er~n 
~ çıknıaktadl?'. Bu kuponlardan otuz tanesını keııp 

C enlere bun takım bir cilt 300 kunıttur. 

Uzunköprü icra dairesinden: Feh- Fenni Sünnetçi 

mi Koyuncuya borçlu olup eski gene- Em·ın f 'ıdan 
ral Rauf vereaeainden Sadi Rauf un 
mahcuz salarlı ve diğer çiftliklerdeki 

Beşiktaş 

Erip apartman 
Tel. kabine 44395 

ev 40621 

pyian mutasarrıf olduğu araziden 
Çelebi avlusunda 188 numaralı 147 
dekar 1088 metre murabbaı ve Güce 
azmağmda 205 numaralı 22 dekar 
982 metre murabbaı ve yine Güce 
umağmda 206 numaralı 2607 dekat' 
405 metre murabbaı ve t€ıkrar bahçe 
altında 215 numaralı 27 dekar 579 
metre murabbaı ve tekrar Dolaplı 
bahçede 217 numaralı 27 dekar 579 
metre murabbaı ve tekrar Karye da-

hilinde 13 numaralı büyük çayır 1626

1 
Senelerdenberi tecrUbe edilmiş l!D 

1 dekar 245 metre murabbaı ve tekrar tesirli ilaçtır. Eczanelerde bulu-
Kurttepe karyesi civarında 14 numa- nur. :lamine dikkat. 
ralı 3817 dönüm 2508 dekar 977 met- - ALG o p A lf--
re murabbaı ve tekrar Karye civa-

11 
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• inhisarlar Umum 

• Müdürlüğünden: • . -
• 

• 1 - Malatyada tesis edilecek Tütün Atölyesi binası ve • 
= müttemilib kapalı zarf uaulile eksiltmeye konulmu9tur. • • 11-Ketif bedeli 360231,67 lira, muvakkat teminat 18160 • 

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

aaat 15 de Kabatqta lnhiaarlar Levazım ve Mubayaat Şu-• 

• besindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. • 

• iV - Şartname, ketifname, proje vesair münakasa evra- • 
= kı 18,02 lira mukabilinde herıün lnhiaarlar lntaat Şu~~sin- • = den ve Ankara Malatya Bqmüdilrlüklerinden abnabılır. _ 

= V - Müteahhitlerin Nafıa V ekiletinin 937 ıenesi müte- • 
j ahhitlik veıikasını ve liakal 200000 liralık bir binayı taah- • 
• hüt etmit bulunduklanna ve bizzat Mimar veya mühendis 
- Teya yukandaki teraiti haiz bir Mimar veya Mühendisle te- • 

~ rik olduklanna dair noterce muaaddak vesaiki eluiltme gii- = 
İİİ nünden en az 3 pn evveline kadar lnhiaarlar İllfa&t Şube- i 
• ıine ibraz etmeleri Ye ekailtmeye ittirak edebileceklerine m 

dair veıika almaları lizımd~ ;;;; 

~ VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, f&rbıame, • 
• ketifname vesair lüzumlu evrak ile eksiltmeye ittirak veıi- • 
_ kası ve muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan ~ 
~ palı zarflar eksiltme günü en geç aaat 14 de kadar yukan- • 
İl da adı geçen Alım Komisyonu Batkanlıfma makbuz mu- • 
:= kabilinde verilmit olmalıdır. "4158,, İİİ 

il•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•11111111•1111••1111•ııııııııa1! 

Devlet Demiryollan işletme Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - Devlet Demiryolları istasyon ve katar i§lerinde çalışmak üzere mtl-
sabaka ile hareket memur nampııdi alınacaktır. 

A) Müsabakaya iştirak edebilm~k için orta tahsili bitirmiş olmak; 
B) Türk olmak; 
C) Ya§ı 18 den dun ve 30 (dahil) den yukarı olmamak; 
D) Bu sene için askere çağnlmanuş olmak; 
E) İdaremiz merkez hekimleri tarafından yapılacak sıhht muayene ne. 

ticesinde faal serviste çalı§Dlıya mani bir gima arıza ve hastalığı oını.. 
mak; şarttır. 

Lise mezunları imtihansız olarak 61 lira ücretle memur namzedi olarak 
ahıurlar. 

2 - Müsabakada kazananlara muvatfalayet dereceefne g6re, 61, 51, 
46, 43 lira aylık ve buna göre muhtelif vazifeler verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı 31 temmuz 937 tarihinde saat 14 te Haydarpa
şa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, İzmir, Er. 
zurum, Mudanya işletme merkezlerinde yapılacaktır. 

4 - En son müracaat tarihi 30 temmuz 937 cuma günüdür. 
5 - Daha ziyade tafsillt almak istiyenlerin işletme müdürlüklerine ve 

amirliğine ve bUyilk istaayonlanmıza müracaat etmeleri liznndır. (4195) 

Kars Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Sankamış kasabasının Nafıa Vekaletinden musaddak projeler U

zeripden elektrik tesisatı 80011 lira 71 kuruş bedeli kefifle kapalı zarf 
usulile Kars idarei hususlyesi tarafından ekailtmiye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 18, 8, 937 tarihine ml18adif çarşamba günü saat on beşte 
Kars vilayeti daimt encümenince yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 6100,82 liradır. 
4 - Bu tesiaata ait plln ke§if, hullsai keşif, fennt §&rtname münakasa 

şartnamesi bayındırlık işleri genel p.rtnameai 4 lira mukabilinde Kara 
Nafıa müdürlüğünden verilecektir. 

5 - istekli olan teklif mektuplarile birlikte bu miktar elektrik tesisa.. 
tını yapabileceğine dair Nafıa Vekaletinden almış olduklan ehliyet vesi
kası Ticaret odası kayit hüviyet varakası muvakkat teminatı hususi mu
hasebe veznesine yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektuplarını ay
nca bir zarfa koyarak mUhürlU olarak komisyon reisliğine yukarda söy
lenen saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde vermeleri veya 
posta ile göndermeleri lazımdır. 

Teklif mektuplarında bütün in§aat evrakının okunduğunun kabul edil
diğinin aynca yazılması ilin olunur. ( 4264) 

~~~~nsiklopeJi•i, her çocuğun en kuv~.etli 
laed· .,. • Çocuğunuza verebileceğiniz en guzel 

...::: ÇOcuk Ansiklopecli•iclir. Çünlrii çocu~ ~ 
... _, G7Gdıfı bütün malıimah ve •oracaiı batün --..qferi 

rında 3 numaralı mülk çiftlik 3 de- • • 
kar 788 metre murabbaı ve tekrar Zührevf ve cilt ha.staııkJan ta b 1 ı· h'I J..hh 
karye civarında d;ğer 13 numaraıı Is n u ımanı sa -=-• ·ye merkezi 
3817 dönüm ve 2508 dekar ve 177 Dr. Hayri Omer 5 ... tın alma kom:syonundan: . 

,. 
4 

n cevabını bulacaktır. 

~ Ansiklopedik Neşriyatı 
~ıı~eı 8 Kömür Alınacak 
a'lıısy anatıar Akademısi Arttırma ve Eksiltme 
c,llıi onundan : 

~ Mi~ Muhammen Muvakkat Mtlnkasa gün 
~~ Ton Bedeli Teminatı 
il-~ ~ -- ----------::-::::--~pı~ lbtlrq Lira Lira ve saat 

ll'rnctılbacseıı kö 80 1440 108 4/ Ağuat08/937 15 
Cftıe .. klıda buı~:ru 140 2254 169.05 4/ Ağustos/937 16 
~~'iltllı Qıtkdarı y an Güzel Sanatlar Akademisine alınacak yukarıda 

Ye. konuı~ kok kömürü, kriple maden )lömUrU ayn ayn açık 
°l'ı:"l'laı, t<snıurıertıı U,t~. Şartnameler Akademiden parasız olarak. alı
~~t:t ' eıc.iltnıe J_nıkdarı, muhammen bedelleri, muvakkat temınat 
~fyerı Odaeı y~n ve saatleri yukarıya yazılmıştır. Taliplerin 937 

ı>ıu o~da Ca ve muvakkat teminat makbuzlariyle beraber mu-
~l'o!aloğlunda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde 

llınuza müracaatları. (.055) 

metre murabbaı arazideki h.iseei f&- Oğleden sonra Beyoğlu· Ağacamı Merkezimiz için bin bet yüz ili. iki bin teneke benzin satın &Imacakbr • 
yiası açık artırmıya konmu, olup N 133 T a - Tahmin bedeli çift tenekesi 650 kuruştan 6500 lı·radır. karşısında o. eJefon :43585 
,artnamesi 26, 7, 937 tarihinden iti- b - istekliler şartnamesini merkezimiz levazımından parasız alırlar. 
baren dairemizde herkes tarafından c - Eksiltme 10 Ajultos 1937 Salı gUnU saat 15 de Galatada Kara-
3817 dönüm ve 2508 dekar ve 1977 ait rüsum satıf bedelinden tenzil o-
görülebileceği g 'bl 26. 8. 937 tari- lunacaktır. Satış esnasındaki tellili- mustafa paşa sokağında Istanbul Limanı ·Sahil Sıhhiye Merkezi satın-

alma Komisyonunda yapılacaktır. hine müsadif. Pel'femibe ğil- ye ücretile namına muameleyi tescı-
nU saat 14 _ 16 kadar da- Jiyesi icra edileceği esnadaki tapu d - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
iremizde arık artırma ı'le satıla- masarifi mii .. teriye aittir. 204 numa- e - Eksiltmeye gireceklerin 1937 aeneei Ticaret odası vesikalarını 

~ ...,. ...n.+ermeleri prttır. ca«tır. Amrma bedeli muhammen ralı icra ve iflb kanunun 126 mcı 6--~ • 

kıymetinin yüzde yetmiş beşini bul- maddesinin dördüncü fıkruma tev- f - Muv~kkat te~ınat parası ~88 liradır. 
madığı takdirde en son artıranın ta- flkan bu gayri menkul üzerindeki 1 - Eksiltmeye gırecekler eksiltme giinli saat on dörde kadar temi
ahhUdU baki kalmak üzere 10, e, 937 iı)otekll alacaklarla diğer alakada- 1 nat paralarım yabl'Dllf ve .teklif mektuplarını Komisyona tevdi etmiı 
ı.rlhine mllsa.dif cuma günü saat 14- razım irtifak hakkı sahiplerinin bu nlmalan p.rttır. Akai takdirde eksiltmeye giremezler. (4384) 
16 ya kadar yapılacak olan ikinci ar- haklarını ve hususile faiz ve masari
trmasmda gayri menkul muhammen fe dair olan iddialarmı 11An tarlhin
kıY_.metinin yüzde yetmiş betini bul- den itibaren 20 gün içinde evrakı 
dugu takdirde en son artırana ihale müsbitelerile bildirmeleri aksi halde 
edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 haklan tapu ıdclllerile sabit olmadık
numaraı kanun hükümlerine tevfi- ça sabş bedelinln paylqmasmdan 
kan satışı geri bırakılacak taliplerin hariç kalacakları cihetle al&kadara
mu~ammen kıymetinin yüzde yetmiş nm J.ı>u maddenin mezkör fıkrasına 
beşı nlsbetinde pey a«çeainl veya bir göre hareket etmeleri ve daha fazla 
bankanm teminat mektubunu hlmil malumat almak istiyenlerin 937 62 
bul~malan llzımdır. Müterakim numaralı d<>11yaya müracaatları ilan 
vergilerle vakıf icarı ve belediyeye olunur. 

O. Demiryolları ve Limanları iş et
me Umum Müdürlüğünden 

inşaat maddelerine mahsus tarife değişti 
1, 8, 937 tarihinden itibaren tatbik ediJecek olan yeni tarifede inşaat 

maddeleri ihtiyaca göre tasnif edilmi9tir. 

Bazı maddelerin yeni tarif enin dör t nevi ücretinden birine tlbi tutul
mak suretile ücretleri değişmiştir. Fazla tafsilat için istasyonlara müra-
caat edilmesi. (2237) (4517) 
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ADYOLiN 
ile dişleri günde en az üç defa 
fırçalamanın kerameti budur: 

Yatı ilerlem:ş olmagına rağmen di,Ieri tamam, 

sağlam ve güzel. Her yemeğ:, her meyvayı 

yiyebiliyor ve midesi mükemmelen hazmedi

yor. Çünkü sabah, akşam ve her yemekten 

sonra di,lerini f ırçalamağı iti yad edindiği için 

midesi ve barsakları çok sağlam kahnı9tır. 

Güzelliğim asri zamanın bir 

mucizesile o/o 50 nisbetinde mevcuttur. Vakit kaybetmeden bunu 

artmıştır. 
tecrübe ettim ve resimlerde görUldü
ğü gibi memnuniyetbahç neticeler el-

Cildim hemen yarı ölmüş bir halde de ettim. Sonra, bir miknatisin çeliği 
idi. Buruşmuş, solmuş ve ihtiyarla- cezbettiği g:bi cilde son derece yapış
mıştı. Maamafih karakterim henüz ma hassasını veren hususi ve kıymetli 
gençti. Dansı seviyordum, fakat hiç maddeleri ihtiva ed<:.iı yeni ve gayet 
kimse beni dansa davet etmiyordu. ince bir pudra kullandım. Hemen he
Bugünün erkekleri, gençliği arıyor- men gayri mer'i olup sudan, yağmur
lar. Nihayet bir cilt mütehassısı ile dan ve tagayyüratı havaiyeden katiy
istişare ettim. Dedi ki: Cildimin "Bi- yen müteessir olmadığı iç:n banyonu
ocel,, i cildi terü taze tutan kıymetli zu alırken veya sıcak bir salonda dan 
cevheri azalmıştır. Fen, son zamanlar scderek terlerseniz bile yüzünüzde sa 
da "Biocel,, i genç hayvanlarda giz- bit kalır. Bu yeni pudranın şayanı 
lenmiş cilt hüceyrelerinden istihsal hayret ve orijinal renklen vardır. Bu 
çaresini bulmıya muvaffak olmuştur. cazip keşif pek büyük ve mali feda-

R A D Y O L ·, N Tıpkı cildinizin "Biocel., i gibidir. Bu karlıklarla Tokalon müessesesi tara-
/'" --- '""\ cevher, şimdi cildinizi beslemek ve fından temin edilmiştir. Ve Tokalon 

lKullarmak ve D;şlerinizi hıç o'mazsa günde 3 defe 1 gençleştirmek için matlup nisbet dai pudrasına karıştırılmıştır. Her yerde 

flrÇafamakSUretile sizdebU mazhariyeti kazanabilirsiniz.r _e_~_nd_e_T_o_k_a_~_n_k_~_m_i-ni_n_t_er_k-ib_~_d_e_T_o_kal~on~kr_~_. _v_e_p_u_d_ra_ın_ru~ar_a_yı-nı~L 
-- -

-lstaubulNafı 3Müdü'rlüğünden: ı -·-• evazım ~atınaıma ~:misyonu Uan~,,,.. ı 
A~ık eksiltme suretile ihalesi takarrür eden Istanbul Devlet Basımevin- _ 

de yapılacak (3539} lira keşif bedelli cilt atölyesi tevsi inşaatının mu:ıy- •-.ı.uu .uuuarn" ~ekaleti Denız Merkez Satınaıma Komısyonundan. 
yen olan glin ve saatte çıkan bir talibin verdiği fiyat haddi itidalde gö- ı _ Tahmin olunan bedeli (66,600 ve ilk teminatı 4995) lira oaln 3000 
rülmediğinden 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi mucibince ihalesi ton Kardif kömürünUn kapalı zarfla eksiltmesi 28 temmuz 937 çarşamba 
2, 8, 937 pazartesi günü saat 14 te Nafıa Müdürlüğü binasında tekrar günü saat 14 de Vekalet binasında müteşekkil komisyonumuzca yapıla
yapılacaktır. 

caktır. Şartnamesi 333 kuruş mukabilinde komisyonumuzca verilmekte 
A - Bu işe ait keşif ve şartnameleri dairesinde görülecektir. ld -o ugu. " 
B - Muvakkat teminat (266) liradır. 2 - E«siltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun gereğince vcsikalan ile 
lste.klilerin en az bir kalemde (3000) liralık bu işe benzer iş yaptığına teminatı havi kapalı zarflarını saat 13 e kadar komisyonumuza vermiş 

dair gösterdiği vesika üzerine almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret o- bulunmalan ve postada vukua gelecek gecikme yUzünden yapılacak mü-
dası vesikalarile 2, 8, 937 günü saat 15 te gelmeleri. (4568J racaatlann kabul olunmayacağı. (3332) 

rstanbul Nafıa Mi~dürlüğünden: 
Açık eksiltme suretile ihalesi takarrür eden hıtanbul Sıhhat müdürltiğü 

binesı yanındaki mahzende yapılacak (2439) lira keşif bedelli sığınak 
inşaatının muayyen olan gün ve saatte talip çıkmamış olduğundan 2490 
sayılı kanunun 43 iincü maddc>si mucibince ihalesi 2, 8, 937 pazartesi 
günü saat 15 te Nafıa müdürlüğü binasında tekrar yapılacaktır 

A - Bu işe ait keşif ve şartnameleri dairesinde görülecektir. 
B - Muvakkat teminat (183) liradır. 

lsteklilerin en az bir kalemde (1500) liralık bu işe benzer iş yaptığına 
dair göstereceği vesika üzerine almış olduğu müteahhitlik ve ticaret <>
dası vesikalarile 2, 8, 937 günü saat 15 te gelmeleri. ( 4567) 

Darüşşafaka Direktör!üğünden: 
Mektebe lazım olan muhtelif kuru sebze ve erzakı vermiye tal;p olanla

rın 350 lira teminat akçesile 30 temmuz 937 cuma günü saat 15 te Nuru
osmaniyede Türk Okutma Kurumuna müracaatlcri. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlar> 

Muhammen 
Cinsi Miktarı bedeli İlk teminat İhale gUnü 

Lavare Kom- 250 Ton 3325 lira 249 Li. 37,5 Ku. 30. 7, 937 cuma 
poze kömürü Saat 15 te. 

Sirkecide Dördüncü Vakıf hana li.izumu olan yukarda cins ve miktarı 
yazılı kömür açık oksiltmeye konulmuştur. ihalesi yukarda yazılı gün ve 
eaatte Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapıla
caktır. Şartnamesi her gün levazım kaleminde görülebilir (4182) 

Ticaret ve Zahire Borsası intihabatı 
intihap Heyetinden; 
Ticaret ve Zahire Borsası Heyeti idaresinin ye

niden intihaba+. 26 Temmuz 937 tarihine müsadif 
?azari·esi günü saat on birden on üçe kadar icra 

il adileceği'1den hakkı intihabı haiz olanların Borsa 
~ 'A'""e-ı.ıı Ht.ıı\IPti solonuna gelerek reylerini istimal et

meleri ilan olunur. -

Jandarma Genel Komutan!ığı Ankara Satınalma 
Komısyonundan: 

1 - Bir çıftine Yirmi altı kuruş kıymet biçilen vasıflarına ve örneğine 
uygun 112516 çıft iplik çorap 27-7-937 Salı glLnU saat onda kapalı zarf 
usuhylc satın alınacaktır. 

Devlet Damlryollart ve limanlar. 1$1etme U. 'daresi ilinlars 

Muhammen bedeli (6692) lira olan lokomotıf türbojeneratör ve yedek
leri 6-9-1937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1501.90) liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7-5-1936 G. ve 32!>7 
veya 1-7-1937 G. 3645 No. lı nüshalarında intişar etmiş olan talimat· 
nameler dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar

paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (4405) 

BAŞKURT 
(atat Maşık ve b ı~aktarı 
Awupanm en yüksek markalı (JATAL KA~IK 

,.e RIÇAKLARINDAN farksız ,.~ hatta onlara 
faiktir, Alpakadan yapılan UAŞKUltT mamulatı 
en yüksek sofralara süs \'erecek kadar zarif ,.e 
kullanışlıdır. KARARMAZ, BOZULMAZ, EGlL. 
lUEZ, KIRILJ\-IAZ, PARLAK.LiGi ka) bet. 
mez. \'erli Emek, yerli serma)·e \·e )"Prli l~i ile Be.. 
şikta~ta iskele yanındaki fahrikadadı r. Dünyanın 
en giizel ÇATAL KA~IK ,.e IUÇAKLARI 

V APIU\'OR. 
Balkanlarda dahi eşi olmıyan 

Fabrikamıza Bütün mf'kteplilt>ri grup halinde tet. 
kikat yapmağa davet ediyoruz. 

BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKURT, 
Bu adı unutmayınız yabancı markada Çatal ka.5tk \'e bı~ak ,·erirlerse 

reddediniz ve ısrarla B A Ş K U R T Mamu!itını arayınız. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Leyli Tıp Talebe yurduna mevcut şartname ve nümuncsine göre 4000 
kilo birinci nevi Maydos pamuğu a"Çlk 'eksiltme suretile alınacaktır. 

1 - Eksiltme: Cağaloğlunda Istanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet 
müdürlüğü binasındaki komisyonda 28, 7, 937 çarşamba günü saat 15 te 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat kilosu (51} kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti (153} liradır. 
4 - tstekliler numuneyi Çemberlitaş civarmda Fuatpaşa Türbesi kar

şısında Leyli Tıp Talebe yurdunda görebilirler ve şartnameyi de parasız 
alırlar. 

5 - isteklilerin cari seneye ait ticaret odası vesikası ve 2490 sayılı 
kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektuplarile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 4117 

Diş~ere fi bedi hayat verir. 
Fiah: Tüp 7 1fı, büyük 12 Yz, dört misli 20 kuruftUf• 

Hasan deposu 

GQiP .. HEZLE, BAŞ VE DiŞ, K 1 Al ~LI ~. 
· BüTüH AG~ILAQI DINDIPIR. • 

------·~--------~--------------------~-= ,--~~;;;~--...... ~ ... --...-., 
Çiftlik, Süthane ve bÜ. 

tün köylülerin dikkat 
nazarlarına : 

MiELEd 
''Krema nı aki!'aıar1,,geld 
Bu makinalar dünyanın her )·erilllı'. 
süt~ülük aleminde büyük şöhre:.r,. 
zanmış ve en v.-rimll makinA 0 

tanınmıştır. 
Son sistem )·eni modellerfdll' 

gelmiştir. • 
Tiirkiye UıuLm Satı11 DePo5°d' tJF 

fahtakalede POKER 1raş bıçakları deposu~ 
Ta.t;ra satış yerleri. Erzunım: Türbe civan No. 29 Şiikrü Hasan G 
Kon)·ada: Mehm~Ka.5ıkc;ı \'e hiraderleri. Eskişehir: Hasan Ap .. 

~ .. ADEMi iKTiDAR 41- ~· 
ve SELGEVŞEKLiGiNE HA ııeŞI 

Hormobin ... , 
Tabletleri. Her eczanede arayınız (Posta kufll 

·~~~~ 1255 Hormobin Galata istanbul ~ 

PR-0 Fi LA KS i N 
Belsoğukluğu ve Frenq c en 

Okulu Deniz Harp 
Komutanlığından: 

ve 

.. . riyaslf' 
Üniversite mezunu ve tercihan Av rupada tahsil görmuş bır 

2 - Buna ait şartname 146 kuruş karşılığında Komisyondan alınabilir. 
3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin 2194 lira 6 kuruşluk teminat mek

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

"1968.. "4032,, 
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