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I~ c·ıt Cüz 7 ~Kup~nu Kuponu 17 
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BAŞ MU HAR R t R 1: AHMET EM 1 N YALMAN 
30 kupona mukabil blr 10 kupona mukabil bır 
cilt (300) kuruştur. cüz 71~ kuruştur. 

SARK PAKTI · İMZALANIYOR , ' 

Atatürk Maieste lran 
inşah.ının Prenseslerine 
diyeler Gönderdil 

... 

Dört Devletin 
Hariciye Nazırları 

Buluşuyorlar 
Bağdad, 1 (TAN muhabirinden) - Dört 

devlet arasında aktedilecek olan Şark misakı
nın imza mera.siminin şu birkaç gün içinde 

Tahranda yapılacağı bura siyasi mahafilinde 

söylenmektedir. Irak Hariciye Nazın B. Naci 

Elasil bugün Tahrana muvasalat etmiş, dostça 

merasimle ka11ılanmıştrr. Tahrandan alınan 

~~......,.....,~ 

7ifo 
Nicin 

! .L4rltı? 
Şehrimize gelen Sıhhat Vekil ' 

B. Refik Saydam, dün Sıhhat~ 
lUüdürlüğUnde lstaııbulun tifo ~ 
dertlerile bizzat meşgul oldu. TL 
fonun ehircle 984 yılından bu 

~ lıla kadar g~en senelerde arttı
- ~.,m rakamlarla tesbit etti ve 

! 
lıastahğa karsı alman tedbirler 
üzerinde ehemmiyetle durdu. 

B. Vekilin beyanatına göre; 
tifo lstanbulda su ve sütten de. 
ğil, pi lik yüzünden sirayetle 
geniı !emektedir. Yıne ''ekilin 
bildirdiğine göre, 933 yilında 934 ~ 
tifo \•akasma mukabil geçen yıl 
1445 tifo ''akası olmuş, fakat ge. 
çen ene Jlaziranmcla 51 vakaya 
karşı bu ene Haziranında ta
mam 341 \'aka kaydedilmiştir. 

• B. Vekilin beyanatı tam ola. 
rak 10 uncu say:famızdadır. 
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Dahiliye Vekili Gazetecilerle 
Dü·n Bir Hasbıhal Yaptı 
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Şehrimizde bulunmakta olan Dahiliye Vekili ve Parti Gent, 
Sekreteri B. Şükrü Kaya, dün lstanbul matbuat erkcinüe bir ha -
bıhal yapmış, faydalı görüşmeler olmuştur. Resim dünkü h~b l 
hale başlanırken verilen öğle yemeğinde alınmıştır. B. Şukn 
Kaya, yann, mukarrer olan Moskova seyahatine çıkacak, oradc 
ayın on ikisinde Doktor Rüştü Arasla birlqecektir. 

son haberlere göre, Afgan Hariciye Veziri de ============== 
İran payitahtına muvasalat etmek üzeredir. 

Sovyet .. Japon 
Hudut Hadisesi 
Dün Y atıştırdd~ 

Dost Alganiatanın Haric.ye Nazırı ~nkara 
ziyaretinde İ•taayoncla T evlik Rü1.tii _ 

:Araslcı mü.•alahadcı 

Bu stll'etle dört komşu ve dost devlet hariciye 
nazırları Iran payitahtında buluşmtış oluyorlar. Iran 
lle Irak arasındaki hudut ihtilfı.fı da halledilmiş oldu
ğu cihetle bu dört devlet arasında ebedi dostluğun 
temeltaşı vaziyetini kazanacak olan Şark Misakının 
imzası artık bir gün meselesi demektir. 

A.TATlJRKUN KIYMETLi 

Sulh ·için 
Kurduğumuz 
remel 

Eden ve 
İsmet İnönü 

HEDIYELERl 

Tahran, 1 (A.A) - Pars Ajansı 
bi diriyor: Dokt9r Tevfik Rüştü A· 
ras bugün o leden sonra prenses. 
ler tarafından kabul edilerek ken
dllerine Atntilrklin hediyelerini tak 
dim edecektir. 

Moskovada 1ki Taraf Arasında Yapıl 

Görüşmeler Müsbet Netice Verdi 
(En Son RaJyo ve Ajans Haberleri) 

Londra, 1 (TAN) -Amur nehrindeki adaların aitlıyet ı 1 

yüzünden Japonya • Mançuko ile Sovyet Ruıya araıı~~· 
ihtilaf aletli bir safhada değildir. Son hadise hakkında ıki 
verdiği malumat tutmuyor. 

~hmet Emin YALMAN 

B ir memleketin halkı, yurt

larının tam mana.sile aa
lıibi olmazlarsa orası bir bo luk 

Avam Kamarasındaki 

Nutkun Metnini 

Veriyoruz 

So\')·et Büyük Elçlliği bu akşam 
Doktor Arns şerefine bir zlyaf et 
verecektir. 

Rü,tü Ara• Moskovaya gidiyor 

lıtanbul Vali ve Belediye Reiı 
vekili B. Şükrü 

Moskovaya göre,Mnnçuko gambotu 
Sovyet hududu üzerine ateş açmış, 

Sovyet hudut karakolu da mukabele 
~tmiş,bunun Uzerine Mançuko topçusu 

m .. · O ' anzarası gosterır. sma.nh Sal-
tanatı zamanında bizim toprak

larnnızda, Kaçar hanedanının 
hüküm sürdüğü sıralarda !randa 
böyle bir manzara vardı. 

Her boşluk karşısında dilnya biri
birine girer. Derhal entrika cephe
leri kurulur. Kimi günün birinde 
miras payı olarak filan ve falan ye
li gözüne kestirir. Kimi sessizce içe
li sokularak tekbaşrna bir nüfuz sa
lı.ası kurmaya kendi hesabına olarak 
hastayı şekil itibarile yaşatmaya ve 
diğerlerini atlatmaya uğraşır. 

Böyle boşluklar karşısında sulh 
her saniye tehlikede bulunur. 

Mirasçıların her an biribirine saldır
maları ve harp koparmalan ihtima
li vardır. 

Hele mlihim sahalar, boşluk man
zarası gösterince dünya istikrarsız 
bir yer haline gelir. Kimse yarın ne 
olacağım hesap edemez. Kimse de
vamlı işlere tam emniyetle atılamaz. 

B. Eden 

Tahran, 1 (Tan muhabirinden) -
Türkiye hariciye vekili B. Rüştü A
ras, buradan Moskovaya hareket e
decek ve galip bir ihtimale göre, ayın 
on ikisinde Moskovaya varmış ola · 
caktır. 

Celal Bayara Ankaraya döndü 
Ankara, 1 (A.A.) - Hariciye Ve

kilimizle birlikte Bağdadn gitmiş oJnn 
Iktısat Vekili Celfıl Bayar refakatin
de Sümer Bank genel direktörü Nu
rullah Esat Sümer ve maden Tetkik 
Arama Enstitüsü direktörü Osnıan 
Gencer olduğu halde bugün Toros eks 
presile şehrimize dönmüştür. 

Afmanyada Tevkif 
Londra, 1 (TAN) - Alman kilise 

sinin reisi gizli hükumet polis teşkUii. 
tı tarafından tevl~if e<lilmistir. Bir 
başpiskoposun tevkifi ilk defa vaki 
olmaktadır. 
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Valimiz 
Avrupaya 
Gidiyor 

Kendisine Emniyet 

Umum Müdürü B. Şükrü 

Ve!<alet Edecek 
Istanbul Valisi ve Belediye Reisi B. 

Muhittin Ustündağ tedavi maksadiy
le mezuniyet almıştır. Yakında Avru
paya gidecek, boğazındaki bir arıza
yı Avrupa miltehassıslanna göstere. 
Cektir. 
Boğaz mütchnssıslarmm bir kon. 

gresinc gitmekte bulunan doktor Ek
rem Behçetin seyahatinden istifade e
derek beraberce yola çıkacaktır. Hediye -

Kazananlar 
B. ÜstUndağm seyahati, sıhhat me

selesiyle alakadar olduğu için, ne ka. 
dar süreceği belli değildir. Bir ay ka
dar uzıyacağı tahmin ediliyor. 

Boşlukları doldurmanın insanlık 
bakımından ve sulh bakımından en 
mükemmel yolu, yurt halkının mu
kadderatlarına hakim olmaları ve 
yurdu kendi başına inkişaf ettirerek 
hariçteki ümit, iştiha ve ihtiraslara 
sebep bırakmama}arıclır. 

Ingilterc liariciye Nazın B. Edenin 
r.. ~am Kamarasında harici siyasete 
daır ce11eyan eden mühim münakaşa
lar esnasında Başvekilimizin son nut. 
kund~. Milletler emiyetine dair söyle. 
nen sozlerden bahsettiğini Anadolu 1000 lira mükafatlı Ba- ~ 
Ajansı kısaca bildirmişti. har müsabakamızda mü- ' 

Ingiltere Hariciye Nazırının Avam kafat kazanan okuyucu- ~ 
Kamarasında söylediği sözleri aynen ... 

Türkiye işte bu güzel yolda ilerile
lllC'kle hem kendine, hem de dünya 
sulhUne büyük hizmetler etmiştir. 
han, İrak ve Efganistan da ayni yo
lun şeıefli yolcularıdır. 

haber almanın okuyucularımızı alaka larımız tesbit edilmi~tir. ~ 
dar edeceğini düeUndük. Avam Ka- Kazananların ilk listesi, ~ 
marasmın zabıt ccridesinde çıkan res- bugün onuncu sayfamız- ~ 

Valimize bu müddet zarfında Em. 
niyet işleri Umum Müdürü B. Şükrü 
Vekalet edecektir. B. Şükrü Belediye 
Reisliğine de vekalet edeceği gibi Va.. 
li Vekili sıfatiyle tabii olarak fırka iş
lerine de bakacaktır. 

Muhittin Ustündağın doktorlan 
aylnrdanberi bir kaplıca tedavisine ve 
istirahate ihtiyaç gösterdikleri halde 
valimiz işlerinin çokluğu dolayısiyle 
tedavisini daima geri bırakmıştır. B. 
UstUndağa çabuk bir ifakat ve iyi bir 

mi metni Londradan telgrafla istedik da dercedilmiştir. LUtfen ~ 
ve getirttik. Edenin sözlerinin met.rıi 

0 
sayfayı açıp tetkik edi- ~ 

aynen şudur: ~ ... 
".Münakaşalar esnasında Milletler ~ niz. ~ Bu ~ö:1 kardeş memleket, ken- Cemiyetinden bahsedildi. Çok mühim ~ .,....~ ~""""'"'/ 

dı oz sahalarındaki boşluk bir ihtilafı Milletler Cemiyetine hava.. =============== ============== 
manzarasını ebedi surette 'Ortadan le eden ve cemiyetin verdiği karara Kamutayda okuduğu nutukta Mıllr.t.. Avam Kamarasına okumuş ve sonra 
kaldırdıktan sonra dostl · rıza gösteren bir memleketin Başve. ler Cemiyeti hakkında o kadar akıla- demitşir ki: 

seyahat dileriz. 

şekil vermek ve stıl yol jtı, iyi bir tesadüf eseri olarak, bu- ki nutkunun bu kısmını Avam Kama- ti hakkında sarfettiği sözlerin her bi-

bir Sovyet hudut flikasmı ateşe tu -
tarak hasara uğratmış, bu yüzden i
ki ki§i ölmü§, üç kişi yaralanmL~ .. 
tır. 

Tokyo, tecavüzün Sovyetler tara -
fmdan vukubulduğunu bildirmekte -
dir. Japon membalanna göre, 15 top 
çekerden müteşekkil Sovyet Amur fi 
lotillam Sennufa ve Holşe adalan 
yanında toplanmaktadır. 

JAPON KAB.tNESl 
Bugün Japon kabinesi fevkalade 

bir içtima yapacak ve hadiseyi tetkik 
edecekti. Fakat içtimaa lüzum gö -
rülmemiştir. 

Tokyo, Sovyetlerin çekilmesi ile 
hadisenin nihayet bulacağına ve Lit
vinof verilen teminat dairesinde ne
hırde seyrUsef er hürriyetinin teessüs 
edeceğine kanidir. . 

MOSKOVADA SIYASl MOKA- Japon Başvekili Prens Kono,e J 
LEMFJtER -·----------

Japon yanın Moskova büyük elçisi/ 
Sigemitsu bugün Litvinof ile görüş -
müş ve Amur nehri üzerindeki bazı 
adaların Japonyaya ait olduğunu 
söylemiş ve bu adalar üzerindeki ih
tilaflar yüzünden bir ihtilat vukubu

Sıcaktan 
ikı kişi öldü 

labileceğini anlatmıştır. 

Litvinof 1858 ve 1860 tarihli Pe
kin muahedeleri mucibince Amur neh 
rinin sol sahilindeki adaların Rusya
ya ait olduğunu isbat etmiş ve buna 
ait haritaları göstermiş, daha sonra 
Sovyet Rusyanın bu ihlilafı da müza! 
kereye amade olduğunu fakat müza -
kerenln sakin bir bava içinde vukuu 
için iki tarafın dn bu adalardaki as
keri kıt'alarmı ve topçekerlerini geri 
almalanm teklif etmiştir. 

Bunun üzerine iki taraf da vahinı 
bir hadiseye meydan vermemek için 
tedbir almayı karnrlaştırmı§ ve Ja _ 
pon sefiri tekiiiıeri hükfımete bildir _ 
meyi vaadctmiştir . 

Bereket Yağmuru 

Şehrimizd~ sıcaklar bUtün şiddeti 
ile devam ediyor. Hararet derecesi 
dün gölgede 34 dereceyi bulmuştur. 
T.eı;nz:rıuz sıcağı, dün şehrimizde iki 
kışının ölümüne sebep olmuştur. 

Kadı:köyünde Yeldeğinncninde o
turan Recep ve Kaclıköy iskelesinde 
vapur bckliyen Kurbağalıdereli Ali 
ansızın düşüp ölmüşlerdir. Y__apılaıı 
muayenede bunların fazla sıcagm te
sirile kalp sektesinden öldük.eri an. 
la şılnuştır. 

Borsada 
Heyecan 

deştik münasebetıe~r· lıilinin geçenlerde söylediği bir nut- ne ve kudretli bir lisan kullanmıştl?' "Ismet Inönünün Milletler Cemiye. 

bir iş ~irliği yapm ist dir. günlerde okudum. Türkiyeden bahset rasına okumak isterim.,, rine hepimiz iştirak ederz.,, 
Avrupa ile Asya ~ sm ç~j mek istiyorum. Türkiye bu sahada di. B. Eden bundan sonra Ismet Inö. (Avam Kamarasındaki mühim 

mühim :geçit sahaları .. ..._ofa? ğer birçoklarına örnek olmuştur. nünün 14 Haziran tarihli nutkunıın milnlnışnnın son kısmı beşinci say-
<Ar.l:ıtsı 

0

1""\ a'Y Türk.ive Bıuıvekiti, 14 Hw.iranıia 'MilJetler Ce""ivet;ue ait kısımlaruu famızdadır.) 

Şeblnknrahi~ar, 1 (A.A.) _Ya _ 
ğan faydalı yagmurlar körpe ekinle . 
rfmize yaramış ve rençi.;erler· . · 
yüzünü güldürmüştür. ınıızın 

Istanbul borsası dün de heyecaıı .. 
lı bir gün geçirmiştir. ~nite:c1 . ta~Vil 
!erini satanlar çok oldugu ıçın fıyat 
15 lira 90 kuruşa kadar dlişmüştUr, 
Şahsi olarak zarara uğrayanlar Çolt 

tur. 1 !Ut 
Buna ait tafsilat Ekonom Un,ll ,,. .. 

muzdadır. t 
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•~n~w Taksimde toplanan bütü:~ 
denizcilerimiz dün, kabotaj 
hakimiyetinin bu mesut yıl
d önümünü heyecanla kutla
dılar. Bu resimde, genç bir 
deniz erini mercuimde lm
ıwanda borusunu çalarken 

DENİZ BAYRAMI 
DUN KUTLANDI 

• • 
Itte Kw1 sultan tarafından ilk 
tanat günlerinde açılan ve fa
t gözboyacılık olduğu sonradan 
k acı tekillerde anlqılan "CemL 
ti edebiye'' yi dağrtmağa sebep 
yine bu Ali Suavi oluyor. Hi

·ı bunu mektubunda çok açık o
anlatıyor: 

Sua viniıı hoca ve binaenaleyh 
de olsa eski kafa taraftarlığı ... 

F ıu mabut eskilik, yen~~ik ~a
a.ı. .. Hattl... bakınız o gun bır

e bu kadar dost ve bağlı olan 
·tıe Baki bile eski edebiyatla 
edebiyatçılık namına yanya-

değil, karıı kargıya gelmi§ler 

u mU.zınin liyaal ve edebi da-
1 

va ortada iken, vatana ken
ach olan vatan kelimesini so
ve zihinlerde yerleştiren, yeni
de önüne düşerek onlara a.

;aanaar,lık eden dinamit kafalı Ke. 
118 elbette ne padi§l.lı, ne de 
tarafından bot görtllmiye

kti. itin acı tarafı Sami .Pa§& 
lnlJ\Deadn~den bir Bakinin muanz ta

:ıafta görllnmeai v.e bunun IUmit 
~Mrıllfmıdan teyidi! 

Bu iki zat hakkında kat't htı
er vermiyor gibi görtınen Hi.

t, .a.tı Kemale intikal ettirince 
cell.llanarak "Kemale olan 

ta11metım bana olan teveccllhün
delildir; mtıp.ıilnlleyh beni 

tt& !mll bilmez diye techil eder; 
i--"'liiılNJınmla beraber ben yine hakikati 

~Jemek isterim,, diyor, Hlmidin 
____ bunun en mühim kumıı, o za. 
~Ja.rı daha, Bey olan Ziya Pa. 

görüyoruz. 

Bir Hamal 
Yuk Altında 
Yaralandı 

Jgbı olan parçalardır. Şöyle söy
\r. "Bir Vakit Biz Ziya Beyi fa

t1ıdllY&C:t. göklere Dl ederdiniz; ben 
eyhlnde idim; hatti gönlüm inki· 

"'ll!:o.-Lr ile mutat olsa yere geçsin der

Bizim azimet teahhür etti. Ba
kahm vukuat niyetlml tebdil eder 
ml senin nasayihln güzel fakat bil 
ki betllm yerimde olsan sen de glt
miye kalkışırdııl Mahmut bizleri 

KIZILAY 
HAFTASI 

DUn gene bir hamal 150 kiloluk 
yükün altında kalarak ağır yaralan
mıştır. 

Denize indiriliyor Balatta Köprübaşmda bir fabri -
Nutuklar bitince, lstanbul beledi- kanın önünde bağlı duran motöre yUk 

; timdi de ahllkınm bozuklu. 
tundan dolayı -kemalini değil
•tım sevmem •.• 

tasla daha esnayı tarikte başlamış Kızılay haftası, dün başlamıştır. 
Ferit Beyden lşittiık. Zannederim Giydirilmiş küçük çocuklar, ellerinde 
ki aleyhimizde edeceği hezeyanlara "Kızılaya üye yazdınız,, levhaları ol-

ye reis muavini Rauf, kızağın yanma 
gelmiş, ve elindeki makasla kurdele

yi keserken, birkaç kelime ile bu ha
yırlı teşebbüs ve başarıştan dolayı 

Şirketi Hayriyeyi tebrik etmiştir. 
u mektup, Kemal ile Ziya Pa- oraca itibar edilmez. Mahut seyaha duğu halde şehrin muhtelif yerlerin -
p.nm • aiyaaeten • araları açık dı b • ık E de dolaşmışlardır. Bütün dükkan ve 

taşıyan hamal Recep, . rıhtımdan 
kaLdırıma geçerken yere yuvarlanmış 
tır. Sırtındaki 150 kiloluk yük, üze
rine düşmüş, zavallı hamalın kabur
ga kemikleri kırılnıış ve birçok yer· 
!erinden yaralanmıştır. Recep, Muse

Rauf, sözlerini bitirirken koca kızak vi hastanesine kaldırılmıştır. 
Jenııf,lf(ı..yA ...... zamanlarda yazılnıı• deni- te Jieğll dolan ncı ga ç rnış. • yerinden oynamış ve yeni vapur, bü. 

Vll6U6"" ~ ğ b'...,n"" ·· dah maazallah Pa mağazalar vitrinlerini Kızılaya ait 
es. Tarihi 1293 tür. Ziya ile Ke- er .. ~ gun a - tün heybeti ile tıpkı bir yağ tabakası 

riste kalmış olsaydı sefaretin na- yazılarla süslemi§lerclir. Bir hafta i-
Ule ondan epey sonra Avrupa- musunu Ud paralık ederdi. Yukan- çinde yeni üye yazılması için propa- üzerinde imiş gibi ağır ağır kayarak 

P kaçtılar. Demek Ziya Paşa hak- ki sözlerime kızıp ta bir halt etme. ganda yapılacaktır. denize süzlilmilştUr. Bu esnada deniz 
:qdaki memleket ileri gelenlerinin Yani mektup go""ndermekte istiğna muzikası, Onuncu yıl mar"'mı çalmış. 
~teri daha evvelden bozuk. .-...n.....-..~ n:a ~ 

gÖ8terme, sonra beni çıldırtırsm. tır 
llte bu ahlak metaneti iledir n-,,. uhuvvet. . 
Kemal, bqta Ziya Paşa olmak J.>1WU Bu merasimden sonra davetliler, 

esere bütün muhaliflerin hepsin- 12 Tetrlnisani 1292 zengin bir büfeden limonata, dondur-

fula Sultan Hamidi oturmuş Abd=="llit ma ve pastalarla izaz edilmişlerdir. 
ilklhdU t&htmda aarsmıt ve saray Saat 17 ye doğru, 67 numaralı Şirke-
~atmdakileri de kendine dütman 

BlR EV YANDI 
Kızıltoprakta Bağdat caddesinde 

Salibin oturduğu evden dün yangın 
çıkmış, bina tamamen yandıktan son
ra söndürülmüştür. Ateş, Salibin sa
bahleyin evden çıkarken bıraktığı 
mangaldan çıkmıştır. 

l 

Deniz Ticaret filomuz namına 
Ege ıüvari.t, ıöylüyor 

1 

Deniz Ticaret Melıtebi taleberin
den Ali Göre, kürıüde 

KabaKGti. 
Üzerine 

Alan Yok 
Çanakkaledeki son deniz kazasına 

ait tahkikat devam ediyor. Ispanyol 
gemisi kaptanı ile ltalyan vapuru sü
varisi tarafından Çanakkale liman 
reisliğine verilen raporlar, dün deniz 
ticaret müdürlüğüne gelmi§tir. Bu -
günlerde bir heyet kılavuz kaptanla 
süvarilerin raporları üzerinde çalış

mağa başlıyacaktır. öğrendiğimize 

göre, bu raporlarda gemi kaptanla • 
rın kabahati binöirlerinin üzerine 
atmışlardır. Çanakkale liman reisliği 

hadise yerinde bir ke3if yaptıracak -
tır. Bunun için Istanbul Uman reisi 
Hayrettinin de yarın Çanakkaleye 
gitmesi muhtemeldir, 

Elmah Şirketi 
Belediyeye Geçti 

Dün sabah saat 8,30 dan itibaren 
belediye, "Usküdar - Kadıköy ve 
havilisi Elmalı su şirketi,. ne elkoy -
muştur. Sular idaresi ikinci mtidUrü 
ihsanın başkanlığında idare şeflerin 
den mürekkep bir heyetle şirket adı_ 
na müdür Lazar devir ve teslim iş -
lerini yapmışlardır. 

Şirketiın memurları şimdilik yer. 
!erinde bırakılmıştır. Muamele ve ça
lışma şekilleri için ayrı blr program 
yapılmaktadır. 

.. ı ti Hayriyenin davetlilerini alarak, 
rılltmilti. Nihayet gözle görülür, el- K b• 

tutulur kaza, bel& halindeki Ke- Dört Şehirde am ıye A dliye Vekili Şiikrü Sa.racoğlu, Köprüye çıkarmıştır. 
al 911sturuldu, merkezden uzak- dün öğleden sonra müddeiu.. ( 400) yolcu alacak büyüklükte o-

Bugünkü Hava: AZ BULUTLU 

...... cur .... ,dJ ve - zavallı - Magosa MürakiplİCJvİ Kuruluyor mumiliğe gelerek müddeiumumi Bay lan yeni vapurun 35 metre boyu ve Yeşilköy meteoroloji müdürlüğün 
a ..:ı-u"'ldü. den aldığımız maliimata göre, bu- 7 nci ay Gün: 31 Hızır: 58 

•w Hikmet ile bir müddet görüşmüştiir. 6 6 eni v dır S" • t" tt (12) A b' 13ı:.u R · 353 Maliye Vekaletince görülen lüzum ' ar · ura ı, saa e gün yurdumuzun orta Anadolu ve ra 1 vu umı 1 
Blltt1n bu milli feli.ketlerin baş- • mildir. Doğu mıntakalarınm cenup kımnları Rebiüllhır: 23 Haziran: 19 

d ki Ce i ti Ed b. üzerine Trabzon, Samsun ve Mersin, v lliyetten alm ..... k Türkofisin ·ı K d · t k b l tı d" 1&1'1LY a m ye e ı- ...... !çinde 120 amele çalıştınlarak, ı e ara enız mm a ası u u u, ı- Güneş: 4,33 - Öğle: 12,l 7 

da""-1~.,.. lm b d Gaziantep şehirlerinde birer kambi - idaresine verilen takas komis· ğer mmtakalar kapalı, Trakya ve Ko 1 lk" d". 6 8 Ak . ,. 
6UUU9 ° ası ve una a çok kısa bir zaman zarfında ikmal caeli mıntakasında yag·ışlı olması, ın 1

• 1 ,l - şam. 19•1-ı 
S vin. be b 1 yo murakıpligwi tesis edilmesine karar yonu, Ofis Müdürü Suphi Ziyanın re- LYatsı· 2148 t ı:.k 4 l'l ua ın se p olmuş u un- edilmiştir. ünümüzdeki ağustos ni - rüzglrlarrn cenubi ve Eg· e mıntaka- · • - msı& : ' ·J 

rilmişt" B k l"kl ·1 isliğinde ilk toplantısını yapmıştır. itibarile Hlınidin Suavi hak- ve ır. u mura ıp 1 ere se~ı e- hayetinde ilk seyir tecrübeleri yapı- sında şarki, cenup doğusunda garbi ......... - ' 
vermediği, veyahut vermek cekler için Ankarada Maliye Vekale- • lacaktır. Vapurun adı, henüz konma- ve diğer mıntakalarda şimali istika- tir. Hava tazyiki 753 milimetre, en 

ıt.e1nec:uı·gı hüküm artık kendiliğin- tinde, Istanbul ve Izmirde kambiyo Y eni tramvay tarifesi dün sabah mıştır. Vekaletten resmen müsaade- mei~n orta kuvvette esmesi muhte- az sıcaklık 17, en fazla sıcaklık a4 

meydana çıkar. müdürlüklerinde bir imtihan açılmış-~ si alındıktan sonra, münasip bir ad me r. Dünkü Hava =t=~ ~==ı::t~=d~:~~i~. :;~ 
~~1111!!!!!!..!!m~e~kt~u~bu!._!!o!k!l!~~=--~tır~---_:_ ________ :__:.__:_ _____ _:_.:.._:._.:__:_J_!kom~~ca!kbr~~· --------~Dibi. hava ıat;ık ft J!'llntlll ~m• vette eamifttr. 
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Amerika ire Fransa Arasındaki 

Birliği Yine Devam Edecek 
Paris, 1 (TAN) - Borsanın iki gün kapalı kaldıktan sonra açıl. 

snası Pariste uınuınj bir hareket uyandırmış ve borsacıları hum
mali bir faaliyete ıevketmittir. Bütün it adamları gerginliğin ya
tıfmaıından son derece memnundurlar. Piyasada iJkönce bir 
sterlin mukabilinde evvela 128 frank, daha sonra 129 almmıt. 
Daha sonraları nisbet (128,93) e düşmüştür ve borsa bu fiyat 
üzere kapannııttır. 

Maliye Nazın M. Bonnet bugün İngiltere ve Amerika Maliye Nazırların.. 
dan üç taraf arasındaki para itiJafmm devamı hakkında teminat aJmıstır 
lhgiltere ve Amerika hült..ilnıetleri tarafından gönderilen notaların ~eali 
btnlli. 

'.f A .N 

Sulh • • 
lçm 

..................................................................................... 
1 
Kurduğumu 

f Bilbao Binbir Zorlukla Nasıl Zaptedildi? : Temel 

Dört beş gün 

şehir &okakla-

rında mitral-

yözler ortalığı 

(Başı 1 incide) 
dört kardeş memleket arasında tad 
bir ahenk ve sulh kurulması, hiç bı 
anlaşmamazlığa ve ahenksizliğe meyl 
dan bırakılmaması, dünyanın bu ka 
nşık günlerinde sulh yolunda eld 
edilebilen en müsbet neticelerde 
biridir. 

Dört memleketin, aralarında 
iş ve görüş birliğinin bir if 

desi olarak imzaya hazırlandıkla 
şark paktı A vrupanm ve Asyanm di 
ğer memleketlerine karşı hiç bir a~ 
nlık manası göstermez. Bu Pakt 
umumi sulha ait ideallerin şimdide 
müsbet şekil almış bir parçasıdır: 

I• • ı • Ad - • M • • d h. ı • DUnyanın her tarafında bu ruh 

ngı ız emı u a a esı :7~n;.~~:·::~~:.c·:ı~~ 
bulmuş olur. 

Ah ki 1 - Hariciye Vekilimiz birkaç gi ma arın nanacagı Bu müne:~~sti~.:~t :. 

Almanya 
Avusturya 
Hükumetini 
Devirecekmiş 

-, Ve ikisinde de istediği fevkalade 
salflbiyeti alan M. Bonnet ile sıkı teş
riki mesai yapılacağı, üç taraflı para 
itilafaıamcsinin idame ettirileceği be
yan olunmakta ve Fransanm bugün. 
kil vaziyetinden kurtulması temenni 

1 olunmaktadır. 

müthiş bir kar- smdaki candan dostluk kutland 

şun yağmuru- ·ır Ma aldan ı·baretm·ış BugünlerdedeTahrandaTürk-~ 
ı . dostluğunun !bayramını yapI?•or~ 

na tuttu Iranlı kardeşlerimizin Türk milleti 
....... -~ I karşı gösterdikleri samimiyet, kalı 
~ral K l -J'NGILTERENIN MÜLTECi NAKLİ __ ıç __ N ~:::::~A~i:ş~~= :::.~ 
n aro un GÖNDERDIGi VAPURLAR TOP YÜKLUYMUŞ idaresi aıtında ıranın attığı büyükte 

Londrn, l (A.A) - Havas A
jansının muhabiri bildirlyor: 

Sureti umumiyetle iyi haber alan 
bir Berlin membamdan alman ha
berlere göre Reich hükiimeti hali. 
hazırda Leipzig ha.dis~i neticesin. 
de ıuğradığı muvaffakıyetsizliği te
lafi etmek i~in A vusturyada bir 
hükumet darbe i hazırlamaktadır. 

Siyasi mahfeller, vaıiyet ve bu 
l1ükfımet darbe~i muvaffak olduğu 
takdirde Franıı;a. ve ltalyada vu_ 
ku bulacak aksülameller dolayısiy. 
le endi~e izhar etmektedirler. 

rugostav /jtfec
lisi Başvekilimi
z in beyanatına 
teşekkür ediyor 

HARiCE GIDEN SERMA YE 

Hükumet meclisin tatilinden evvel 
çıkaracağı layihaları hazırlamakla 

meşguldür. Meclis hafta sonunda ağ. 
lebi ihtimal yaz taffii yapacaktır. 

Bu layihalar bilhassa bilvasıta ve 
bila vasıta vergilere aittir. Kabinenin 
toplanı§ı esnasında Delbos harici va
ziyet hakkında malumat vermiştir. 

Hükumetin tedbirleri sayesinde ha 
rice giden Fransız sermayesinden 
cüz'i bir kısmının memlekete dönece
ği tahmin olunmakta,dır. 

PUANKARENIN YOLUNDAN 

GIDILECEK 
Mali mehafilc göre frangın altın 

kıymetini tesbit edecek olan kararna. 
meler oldukça uzak bir tar ihte kabul 
Milece.ktir. Döviz bilfiil i.stikr.ar bulun 
cıya kadar, arz ve talep muamelelerL 
nin serbestçe icrasına müsaade edile
cektir. 

Puankarc de bu şekilde hareket et
miş ve 1926 dan 0928) e kadar uzun 
bir tecriibe devresinden sonra frangın 
istikrarını temin etmiştir. 

rakki adımlan ıkarşısmda derin b' P 0 / 0 R Y Q Londra, 1 (TAN) - Bugünkü ltalyan gazeteleri bir ağızdan iftihar duyuyoruz. Derin ve sağl~r 
fngiltereye hücum etmektedir. Popola d'ftalya gazetesinde bir kök üzerinde devam eden bu lt 

ziyareti biffi Sinyor Mussolini tarafından yazılmıt olduğu söylenen bir maka- kişafın kardeş memleket ve mille 
l d ltal .... ıı·· v .. t d•v• h ide Fransanın hergün bir kat daha ileri götürece Varşova, 1 (Tan) - Kral Karolle e e yanın gonu u ya.sagına saygı gos er ıgı a ne tam bir emniyetimiz vardır .. 

veliaht Mişel, bugün hususi trenle buna katiyyen riayet etmediği, İtalyan gönüllülerin hükumet tara- O ört memleket arasında ım 
saat 11,30 dn Chakow'dan Bükreşe j fmdan gönderilmediği, bu yüzden hükumetin bunu geri çağıra- sı beklenen misak, arada 
harek:t etmişl~~ ve is~syon.da Lehis mıyacağı, anlatıldıktan sonra şu sözler söyleniyor: "ln~ltere yakınlığı ve iş beraberliğini bir ~ 
tan Cümhurreısı Moscıcky, mareşal ademi müdahalesinin yalnız ahmakların inanabilecekleri hır ma- daha artırmakla kalmıyacaktır. 
Rydz - Smigly ve Beck tarafından teş .. ' ni yomn yolcusu olmak ve birib 
Yi edı·ım·ı1:ılerdı'r. sal oldugunu söylemek zamanıdır. d ""'ak sa 

:s mize candan emniyet uyu• Kralın hareketinden sonra bir teb- Hnldkat t-0 1spanynya İngiltereden gönüllü 7.abit, asker, silah, tayyare sinde terakkiye doğru müşterek 
Jiğ neşredilmiş ve bunda, iki memle _ ve .miil~imm:ı~. ~.tmiştir. İngiltere,le. ianeler toplanmış, lı.~anya ~lşev~- dişimizin hızı ve şevki a~c~~t 
ket arasındaki ebedi dostluk ve men- lerı lehındt> huyuk propaganda faah)·eti yapılmıştır. Hulasa İngıltere \C Emperyalist devletlerin tabıı .mut 
faat birliği tebarüz ettirilmiştir. Fransada Valaıısiyamn muzaffer olması i!;in lıerşey yapılmış bulunuyor. fiki olan cehalet ve taassup bır da 

Diğer taraftan, Fransadan gelen Huna mukabil ~lmanya ile ~talya yangının sirayet .c~~mesl içi~ ell?rin- bu memleketlerin kapısından ba 
haberler bu ziyaretin ora mahafilinde den gelen ~ayretı esirge.memı~ ve bu sayede Bolşe,·ıkhğın Akdenıze sırayet k 

·· · k. k ı t mıyaca tır. iyi bir tesir bıraktığını ve ziyarette~ teşbbl~Su ıı ım n m~~ ır.,, _ o ört memleketin boşluk h ı 
Romanya ile Polonya arasında askerı Aynı makalde lngıltere tarafından ı """"l'I'- d 1.urt imasının ve 

· · · · · B'lb ·· d · ., """"""""""~ ~ en ... u bir ittifak beklendiğini göstermekte- mültecı nakh ıçın 1 aoya gon erı.. ., . ı d üsbct bir iş :,erab 
söylendiğine göre, temmuz ayın.da len vapurların toplarla yüklü olduğu '- iş Bankası ~o un ~n: çok mühim bir neul 
dir. s?.ylen!yor ~e ~gilte.r~ tarafından ~ d~~ada İngiltere ile Rusya a.ı 

Polonya salahiyettar mahafilindc gostcrılen ınsa~c:çilı~ k~hka:a ' Kumbararıı - smda nesillerdenberi devam e 
manevra yapacak olan Romanya or- ile k rqıJaıı~or. .u 1rrıre gor~ ~: 'ı ik . • t eftmiyetsizliği her vakit için ortac:ı 
dusuna misafir olarak, Lehistan or· panya harbıne bır vrup~ .~rA 1 ramıyesı t kaldırmak olacaktır. İki memleket 
dusu başmüfettişi mareşal Ridz - nı •. ye ... nı veren de Valansıya huku- ~ · ~ biribirlerinden kıskandıkları yerleı-
Smigli birkaç Leh erkiı.nıharbi ile Ro ~et~~ir. Çünkü bu hükumetle t.?r~.ü 'ı Ankara, 1 ( A.A.) - Tür- ,. kendi mukadderatlarına sahip, isti 

Bank dö Fransın bugün neşrolunan 
haftalık büitenine göre Fransadan 
2500 milyon frank harice çıkmış bu
lumıyor. 

Bel::;rad, 1 CA.A.) - Parlamento 
dün toplanmış ve Başvekil İnönü ila 
Dr. Rüştü Arasın Yugoslavyayı ziya 
retleri esnasında bulundukları beya
nattan dolayı Türkiye Büyük ~fillet 1 
Meclisine parlamentonun teşekkürle
rini ifade eden bir karar sureti ka -
bul etmiştir . 

in il erede de 
ai Ted irier 

Loııdra, (A.A.) - Avam Kama -
r~smda, kambiyo tevhit sermayesi -
nın artırılması hakkındaki kanun la
yihasının ikinci müzakeresi yapılmış 
ve kanun kabul edilmiştir. 

mnnyaya gidecektir. t.~r.ıu. milletlere 1?ensup 50,000 gonul ~ kiye iş Bankasının bugün - rarlı bir hale gelmesi, şu manaya g 
Londrada çıkan Daily Telegraph lu ıl~~ak ctmıştır. . _ . ~ ~ekilen 2 bin liralık kumba- , lir: Ingiliz _ Rus münasebetleri 

gazetesi, Romanya kralının 15 ağus- Dı~er lt~l.>:~n gazctelerı ıngıltere ~ ra ikramiyesi /atanbul şube- , deki ba.şlıcn emniyetsizlik ve aheni. 
tosta Ingittereyi ziyaret edeceğini ale~hınde buyuk sclrlc~halar t~r.yant ~ sinde "51843,, numaralı he- - sizlik amili ortadan kalkacak, 
Yazmaktad makaleler neşir ve ngıliz samımıye "" t d b 

ır. · ı · tm kt b k ıı. h 'b · Bayan Sem h t ~ dünyanın sulh cephesin e u. Ylizd Polonya hu""kuAmetı'le başpiskopos sız ığinden bahse e e, una mu a- "" ıap sa ı ı a a 
1 

k h-
, b ı ı - F h · · b · · de rok faydalı bir ya.ıkın ı asıl o Spidha arasında çıkan ihtilaf, papa- . il. Almanyan.ın soğukkan ı ıgım ve a rıye ısa et etmıştır. - ~ 

t d k ı ktad 'ı ~ bilecektir. nın, piskoposu l'Ki gün vazifesinden 
1 1 

alini methıle arşı ama ır. "''"""""""""""" " "....._ ....._" ~ B izim dünya için temennim 
çekmek suretile cezalandırması ve hÜ SIYASI VAZIYET Jurnal gazetesinin Berlin muhabiri Türkiye, İran, İrak ve Ef 

Bu kararda Türk \'e Yugoslav 
milletlerini birleştiren sarsılmaz dost 
luk ehemmiyetle kaydedilmektedir. 

İsveç Hükumeti 
Nafıa.Vekilimizi 

Davet Etti 
Stokholm 1 (A.A.) - Alman istih

barat bürosu bildiriyor: 
Türkiye Nafıa Vekili B. Ali Çetin 

kaya, lsveç hükumetinin daveti ü -
zerine birkaç gün kalmak üzere tem 
muz içinde Stokholn1a gelecektir. 

Alınan malumata göre, bu ziyaret 
lsveç tarafından İsveç sanayiine Türk 
siparişleri temini için sarfedilen yeni 
gayretlerin bir neticesidir. 

Anadolu Ajansının notu: Öğrendi
ğimize göre, Nafıa Vekili Ali Çetin
ka.ya yakında, İsveç hükumetinin bu 
davetine icabet ederek tetkikatta bu
lunmak üzere lsveçe gidecektir. 

Belçika Başvekilinin 
Seyahatinin Neticeleri 

Nevyork, (Tan) - Amerika Bir
leşik devletleri hariciye nazırı Hun 
beyanatta bulunarak, Belçika Ba ve
kili B. Van Zeeland'm ziyaretinin; 
beynelmilel iktısadi işbirliğini kolay -
laştırmak ve devamlı bir sulhun te -
ınellerini atmak için Amerika ile dL 
ğer hükümetler arasında yapılması 
kararlaştınlmış olan bir görüşme se
risinin başlangıcı olduğunu söylemiş
tir. 

• 
enzın Yok! 

kümele hakvennesi suretile halledil- Adcmimüdahale sisteminin geçir- tarafından verilen malumata göre Al nistanın beraberce takip ettikleri 
mi§tir. diği buhrana ge!ince Italyan matbua- manya, Ingiltere ile Fransanın da miz, berrak ve dürüst ı>..ılh siyaset 

Yü seme Rekoru 
Kırıldı 

tı lngiliz - Fransız planının kat'i kontrolden çekilerek işin bitaraf dev nin herkese örnek olmasıdır. Suri~ 
muhalefetle karşılanacağını yazıyor- Jetlere bırakılmasını isteyecektir. Di- için de bir temennimiz vardır ki 

0 
e 

lar. Giornale d'italia bütün büyük ğer Fransız gazetelerinin hepsi de somşu memleketin bir an evvel ifr 
devletlerin ispanyaya müdahale et - bedbindir ve hepsi de Ispanya hudu- yolundan kurtulması ve dört kard 
tiklerini, bu hale bir çare bulmak içı·n dunda hiçbı'r beyncl ·ı 1 k ı b 

mı e ontro u- sulh yolcusunun arasına bir nn.~ 
Londra, (A.A.) - Hava Bakanlı- bambaşka teklifler lazımgcldiğini an lunmadığı kanaatini il~ri sürüyorlar. vel ~cşinci olarak kansmasıdır. i Mufıa. ı (A.Al _ Şehrimizde hiç ğ• bildlrlyo" Teğmen Adnıns, bir tec latmaktadu'. Diğer ltalyan gazeteleri Bir habere göre ademimüdahale Ahmet Emin y ALMA.lle 

b~nzin kalmamıştır. Mevcut ancak ıo rübc tayynresiyle 16.440 metreye yük de bu fikirdedir. Alman gazeteleri- komitesi reisi, komitenin yarınki top • 
gun Yetecek kadardır. Nakliye vasıta. selmek suretile dünya yükseklik re- nin mütaJealnrı ltalyanların mütale- lantısmda Ispanyada dovü§cn iki ta-larını al d f k "b"d' cekti·r. Fakat Havas muhabinn· e g n mühim bir kısmı durmuştur. korunu kırmıştır. arın an nr sız gı ı ır. rafın muharip sayılmasını teklif ede-
------------~------------------------------------.:_ re Mister Eden ile kabinenin dige 

Hadiseler tehlikeli istikamette 
azasından çoğu buna muhaliftirler v 
faşist devletlerin dileğine boyun eğ 
menin efkanumumiye üzerinde ço 
fena bir tesir bırakacağına kanidiJ: 
ler. Ingiliz hariciyesinin teklifini it 
bul ettirmek için Almanya ile ltaly, 
nezdinde yeniden teşebbüste bulun .. 
ması bekleniyor. 

İ spanya me elesi, hem ademi 
ıniidaJıale işinin geçirdiği 

buhran; hem ispanyanın içinde nı
ku bulan hüdiseler ~iizündeıı yine 
giiııüıı eıı bii) iik \'e ~n mühim .me
srlesi olmuştur. Almanya ile ltaı. 
yn, iitedf'tlberi ispanya asil~rinin 
ınuvııffakı~·etini istemekte oldukla.. 
rmı gizlemiyor ve onun i~in a ilere 
mütemadiyen yardım ediyorlardı. 
Ademi müdahalenin gönüllü ve silah 
göndenucmek için çıkardığı yasak, 
gerçi hu yardımı <iur<iıırrnlL5, veya 
durdurnım; gibi göriinmüştür, fa
kat son giiolerde ispanya asilerinin 
mutlaka mm·affakıyetlııi istiyen bu 
iki devlet l.ıu isteklerine birdenbire 
son dert•ce hararetJi bir mahiyet 
vermi_şJerdir. Uir taraftan Alman
yada (]c,·let \'e hükumet t>efine at
fen inti~ar eden beyanata göre "Al
manya, ispanyanın demirini satın 
alabnmek için l•'rankonun muvaffak 
olmasını istemctkedir.,, 

1 panynnın demirleri bilhassa 

. ........................................ ._.... ............... . 
• • f YAZAN : ÖMER RIZA DOGRUL j 
: ................................................................... ı 

Bask cephesindedir. Franko kov. 
,·etlerinin bu ha\11lide ilerlemeleri, 
ispanyanın endüstri snlıalamıın 

ikincisini de ellerine dii~ürüyor. Bil. 
bao fabrikalarının işletilmesi Frıın
konun nskeri kuvvetlerine iktısadi 
kıwnnklar temin ede<'.ek ve Alman
ya ~ile ltalyaya demir ihraç ederek, 
e\·veloo temin edilen yardımlarm 

mukabilini ödemek imkô.rıım kazan. 
dıracakttr. 

Franko kuvvetlerinin Bnsk cep. 
besinde en büyük nliilmyı gördü~ıii 
:vabaneı kuvvetlerin yardımiyJe iler
İemekt e olmasının hilcmetlni, bura
daki demir madeninin luyıneti kiifi 
derecede ta nih etmektedir. 

Almanya ile ita il a ademi müda. 
hale sistemine l<arşı aldıklan vazL 
yetle de J"rnnkoya yardım etmekte
dirler. 

E n son hu beri ere göre ltalyanın 
en satahiyettar ~ahsiyeti tara 

fından Popolo d'Jtalya gazete.sinde 

yazılan bir yazıda, lspan3·a h~e 
liar51 Italyan noktni nazan a~ık~.a 
ifade olunmakta ve ademi müdaha
le sisteminden \'BZ geçUerek lspan. 
ya harbine kati bir nihayet verilme
ıd lazım geldiği anlatılmakta, hat. 
ta bu yazıda ademi miidahnlenin bir 
ma aldan ibaret olduğu da söylen
mektedir. 

Ademi rnüdaJıalenin bir masal oL 
duğunu zaten bilmiyen yoktu. Fa.
kat Avrupa sulhü bu masalı tabak. 
kuk ettirmiye bağlı görünüyor, ,.e 
boğulnııya mahkum olan adamın yı
lana sanlmaliiı lmbilinden bu masa. 
la kıy.met verlliyordu. 

Fnknt en son haberlere göre bu 
masala sarılanlar da artık n n.nç 
getirmi. bir haldedirler ve bu ma
salın tesirinden silkinmeyi daha 
münnsiı) görmektedirler. 

O hn.Jde ademi müdahale buhra. 
nınm a1.ami şiddete vardığı devre
ye girilml olduğunu söylemek yan_ 
hş olmaz, amnz. 

Bu buhranı ademi mticlahale sis
teminin inhidamı tnkip eder e 1 • , 
panya meselesi de en tehlilieli dev
resine girer. 

Alman zırhlılanmn Minorka. ö. 
nünde yaptıkları nUmnyiş tabak. 
kuk eder \'e bu nümnJi: yeni bir 
hi<li eye sebebiyet verirse o zaman 
,·aziyct içinden çrkılamıyacak de. 
recede karı ır ve büyiik bir tehlike.. 
nin uçurum kenarına '\·anlnuş olur. 

Hadiseler sonu hiç te havırıı ·· 
·· i bi i t'k ~ go. runm yen r ı anıette ilern . 

Acaba tehlikenin önünü alınak ~ ~r. 
yeni ,.e semereli bir te. ebbüs ,,;.t: 
bulmaz mı? 

Ingilte.re hükfımetinin Valansiya .. 
ya şiddetli bir ihtarname göndererek 
kontrol için çalışan gemilere dokunul 
duğu takdirde derhal şiddetlı mukn~ 
bil tedbirler alınacağını bildirmesi 
bekleniyor. 

Asiler Santadcr'de ilerlediklerini 
bildiriyorlar. Siyahoklar (ltaJyan g· 
nUUUicri) motörlü kıtalarla hareke 
derek 15000 nüfuslu Costro - Urtt 
les kasabasını işgal etmiş ve 
sonra etraftaki tepeleri zapta r .. 
vaffak olmuşlardır. 

Valiınsiya lıiikumeti lıti\il ~tt 
meçhul harp gemi inin l\linor.ka '\, 
dası önUnde bir clcniz nüm:ı~ işi ~·a1 
tıklnnru haber vemıi tir. Bıu-nl 
gelen malfımatn göre banlar, ~ 
man zırlıhlandır \'e hem Hale.ar ~ 
dalan hem de Barselona 1 arsı l 

da nümayl yapım !ardır. 



· «Firari 
Tevfik 

Bir 

Briç Kralı 
Gidiyor 
Amerikanın briç kralı B. Culbert

son oyun kağıtları kraliçesi olan e
şi ile beraber birkaç gündenberi şeh
rimizde bulunuyor. B. Culbert 
son, bütün dünyada briç kralı diye 
anılmaktadır. 

• • l 

R·a d y~-
Bugiinkü Program 

Oğle N~riyatı: 

12,30 Plakla Türk musikisi 12,50 
Havadis 13,05 Muhtelif plak nesriya-
tı. 14 Son. · 

Katil • 
mı 

Değil mi? 

Yaralama 
Davası Son 

Safhaya Girdi 
Kendisi kart oyunları miltehassısı 

diye tanınmaktadll'. Modern kağıt o
' yunlan nazariyesi üzerinde tetebbü

ler yapmaktadır. Tahsilini Avrupada 
bitirmiştir. 

Istanbul 7 ci icra memurluğun -
dan: Aram Ar boyanın temlik inden a· 
lacaklı Yervant Yesayanın Haçik 
oğlu Agop zimmetinde alacağı olan 
(780) liranın temini zımnında, birin
ci derecede ipotek fazlasına şamil ol
mak üzere, tahtr hacze alınan Istan
bulda Nişanca mahallesinin Havuzlu 
bostan sokağında, eski 14 yeni 3 No. 
sırf mülk ve Kolcu zade Mehmet ve 
Yusuf vakfından icareli dununa ca_ 
ri rub'u masura mai lezizi müştemil 
maabahçe ahşap binanın tamamı a
çık artnnaya vazedilmiştir. (500) 
lira mukabilinde Emniyet Sandığına 
birinci derecede ipotekli olup, faiz 
ve masraflar dahil değildir. 

Akşam Neşriyatı: 

18!30 ~onferans: Türkiye Kızılay 
Cemı;yetı namına: Doktor Süeyya 
Kadrı tarafından 19 Radyo fonik 
komedi (Mürai) 20 Fasıl saz heyeti. 
2~,30 Ömer Rıza tarafından arapça 
soylev 20,45 Fasıl saz heyeti (Saat 
ayarı) 21,15 Orkestra 22,15 Ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi günün prog
ramı 22,30 Plakla sololar, opera ve 
operet parçalan 23 Son . 

Hatayda amcasını öldürdüğü iddia.siyle tsta.nbulda 
yakalanan l'evfik g~enlerde Gala.ta. veznedarmm ka. 
tın Abdullahla beraber tevkifhaneden de k~mıştı. Bu 
firar tahkikatiyle birinci sorgu hAklmllğl meşgul ol. 

Yeni şahitler 

Dinlenecek 
maktadır. Müddeiumumilik, Suriyede son zamanlar- Dün Ağırceza mahkemesinde bir öldürme 
da umumi af Dan edildiği için Tevfikln bu afdım isti- kasdile yaralama davası neticelendirildi. Suçlu, 
iade edip etınediğinl ve iddia. edilen suçunun mahiye. mevkuf şoför Sadıkh. Davacı da beraber yaşa-
ti Hariciye Vekaleti vasıtasile sordurmuştu. Dün, Su dıkları Bedia adlı bir bayandı. Mahkemede 

~ rlyeden gelen cevap müddeiumumiliğe tebliğ edilmiş. ~- yoktu. Müddeiumumi Ahmet Remzi iddiasını 
ı atap tir. Tevfik, eğer hakikaten katilse ve afdan da istifa. -
atapı de etmişse serbest bıraıkılacak, yalmz tevkifhaneden söyledi ve hadiseyi tahlil etti. Sadığın Bediaya 
mm firar suçu yüzünden muhakemesi yapılacaktır. ~ birkaç bıçak sapladıktan sonra bıçağı kendi 
Uc~ " kendine yere atmış olmasından yaralamanın 
ma.'111"'~ öldürme maksadile olmadığı neticesini çıkarı-
~----------------------- ı yor ve suçlunun adi olarak yara-

'tPll A k d na Dip k o I!! an 1 lama suçundan cezalandırılması-
ih r a a Ş 1 3' nı istiyordu. Suçlu sekiz aydan· 

JDDl ' • beri mevkuftu: 

mn:aıK zıp lf+·ra Getirilecek "-Ben Bediadan ayrıldım, ev-i 1 lendim. Bedia bunu hazmedemediği 
Jı Dün ağır ceza mahkemesinde ih- için beni öldürtmeye karar vermiş -

Etm•I S ·' tilas suçile tevkif edilen Galata be - ti. Bunu isbat edecek şahitlerim var-
lediye tahsildarı Nadinin mui'akeme- dır, diyor ve bunların ça.ğmlmasını 

I sine devam edildi. Mahkeme, chlivu- istiyordu. Mahkeme, bu şahitlerin 
Hakkı ile Ahmet ve birkaç arka- kuftan tahrif edilen makbuzların dip çağmlması için talik edildi. 

ö evv~lki gün gece Çemberlitaşta 
drültü ederlerken nöbetçi polisi bun 
tm sarhoş olduklarını ve rakı pa -

ıar için yüksek sesle konuştuklarını 
ipnüş ve bir kavganın önünü ala -
f8. hepsini evlerine göndermiştir. 

iraz sonra hıncını alamıyan Hakkı 
F&kola müracaat ederek arkadaşı 
~et tarafındn dövüldüğünü iddia 
:amit ve polis de Ahmedi yakalıya-

Ağıt 

-le 
~ Şişlide Palaz sokağında 4 numa -
et'evde oturan yoğurtçu Mustafa oğ
~ Ismaili ağır surette yaraladığı için 
'°1kif edilen vatman Nail, hakkmda
•altahkikat dün ikmal edilmiş ve ikin
'taısorgu hakimliğine verilmiştir. 

Bir Binaya Taşınıyor 

koçanlarını istemişti. Koçanlar henüz 
gönderilmediği için muhakeme başka 
bir güne bşrakıldı. Nadinin tıbbı ad
li cezaii ehliyetini kaldıracak hiçbir 
hastalık bulunmadığı hakkındaki ra
poru tıbbı adli başkatibi Raifle tah
rif ettikleri de iddia ediliyordu. Ya -
kında Raifle beraber bu suçtan da 
muhıı,kemelerine başlanacaktır. 

Yarah İşçi 
Dün Öldü 

Çorluda inşaat şirketinde amele 
olarak çalışan Konyalı Mustafa Ha
san Topuz, evvelki gün bir otomobil 
kazasına uğradığı için Cerrahpaşa 

hastanesine kaldırılmıştı. Yaralı dün 
hastanede öldüğü için müddeiumu -
milik 'tahkikata lüzum görmüş ve ta
bibi adil Enver Karanx hastaneye 
göndererek cesedi muayene ettirmiş
tir. Tabibi adil, cesedin üstiinde ba
riz bir iz görmediği için morga nak
line lüzum göstermiştir. 

!arını düşünmektedir. Bunun için 

gümrük müdürlüğile temasa geçil -
miştir. Müsbet cevap alınırsa yeni 
adliye sarayı yaprlıncaya kadar icra
lar gümrük dairesinde iş görecekler
dir. 

~ Kapıyı açtığı zaman karşısında bir jandarma ne~ 
--,ı feri gördü: 
~ ~" - Ne istiyorsun Ağa? 
'•r: - Erden Efendi sen misin? 
j}Dil• - Evet, benim!. 
R'le - Seni hük\miattan çağırdılar. 
~ - Kim çağırdı? 

- Polis dairesinden. 
- Selim Efendi mi? 

Tabanca ile öldüren kadın 
Dün ağır ceza mahkemesinde Mus

tafayı tabanca ile öldürmek maksa -
dile yaraladığı için tevkif edilen Şa
hindenin muhakemesine devam edil
di. Muhakeme gelmeyen şahitlerin ça 
ğınlmas1 için başka güne bırakıldı. 

lzmitte Bir Rüşvet 

Cürmü Meşhudu 
Izmit, 1 (TAN Muhabirinden) -

Izmit nüfus dairesinde dört lira rüş
vet alan bir memur cürmü meşhut 
halinde yakalanıp tevkif edilmiştir. 

Akay, Yeni Tarifede 

Seferleri Arttırdı 
Akay yaz tarifesi, biltün hatlarda 

başlamıştır. Köprüden Adalara 
her gün bütün seferler doğru olarak 
işlemektedir. Kınalı ve Burgazla Hey 
beli ve Büyükadaya ayrı ayrı sefer
ler yapılmaktadır. Böylelikle vapur
lardan tasarruf yapıldığı için günlük 
seferler artırılmıştır. Adalar arasın
da irtibatı temin için 15 temmuzdan 
itibaren Haliç vapurları işlemiye rJaş 
lıyacaktır. Dildeki plaj iskelesi henüz 
tamamlanmamıştır. 

Amerikaya avdetinden sonra briçte 
evvela "Müzayedeli Briçte Yaklaşma 
Sistemi,, usulünU açmış ve sonra da 
zorlayıcı Müzayede ile bugünkü Kont. 
rakt biric'i kurmuştur. 

On senedenberi, kitaplar neşrede
rek briçteki keşiflerini tekemmül et
tirmiştir. Zevcesi de çok meşhur bir 
briç oyuncusudur, Briç kralı şehri -
mizc bir türist sıfatile gelmiş dün 
Istanbulu gezmiş ve hususi br motor 
la Büyükadaya giderek akşam yeme
ğini yemiştir. 

r·;;~~~~~~~~~;;~~· · .. ı 
i .......................... t 
Beşikta, Halkevinin Eğlentisi 
Beşiktaş Halkevinden: Beşiktaş 

Halkevi Sosyal yardım komitesi adı
na 3 Temmuz 1937 Cumartesi günü 
akşamı Bebek bahçesinde tertip edi
len kır balosu ve eğlencelerin bütün 
hazırlıkları ikmal edilmiştir. Eğlen -
celer gündüz saat 18 den sabaha ka
dar devam edecektir. 

Mesahası: Bina; 121 metre mu -
rabbaı, bahçe; 676 metre murabbaı -
dır. 

Hududu: Pafta, 115. Ada 738 ve 
215, 214.. 217, 219, 20, 22 ve 13 parsel 
No. mahallerle mahdut 16 parsel No. 
mahal. 

Evsafı: Zemin kat: Malta döşemeli 
bir taşlık, 2 oda bir mutfak ve bir 
koridordan, çamaşırlığa geçilir bir 
hela ve bir merdiven altı vardır. Bi
rinci kat; bir sofa üstünde 3 oda bir 
kiler, bir heladrr. Hane ahşap ve ta
mire muhtaçtır. Elektnik vardır. Alt 
kat pencereleri kısmen de bil' par -
maklıkl:ı.dır. Ustu adi kiremitle mes
turdur. Bahçede muhtelif cinsten 
meyvalı ve meyvasız ağaçlar, bir ha
vuz ve kuyu ve mahzen ve cephesi 
duvarla mahduttur. Yeminli 3 ehli
vukuf tarafından (2.804) lira kıymet 
takdir edilmiştir. 

Satış peşindir. Artırmaya iştirak 

edeceklerin, muhammen kıymetin 
% 7 buçuk nisbetinde pey akçesi ve-

ikmale Kalmış Talebeye Dersler ya muteber bir Bankanın teminat 
mektubunu hamil olmaları icap eder. 

Beyoğlu Halkevinden: Artırma şartnamesi 5--7-937 ta
l - Lise ikinci devre birinci sınıf rihine müsadif pazartesi günü daire

talebelerinden olup ta cebir, hendese, de mahalli mahsusuna talik edilecek 
fizik, kimya derslerinden ikmale kal- tir. 
mış olanlar için evimizde kurslar a- 4-8-937 tarihine müsadif çar
çılmıştır. J şanıba günü saat 14 ten 16 ya kadar 

2 - Derslere 5 Temmuz 937 tari- dairede yapılacak birinci artırmada 
hinde başlanacaktır. Istiyenlerin mü- bedel;birinci derecede ipotek alacaklı 
racaat ederek kaydolunmalarını rica sının matlubunu temin etmek üze -
ederiz. 

Otomatik 

Süpürgelikler 
Köprü UstUnUn daimi temizlik işi he 

nüz iptidai kisvesini değiştirmedi. Ha. 

la o eski çalı süpürgesi ve ağzı açık te 
neke faraşlarla şehrin bu en göz alı
cı yerirtin temizliğine çalışılıyor. Bu 
işte kullanılan malzemenin iptL 
dalliğine insan çok acınıyor. Bu hal, 
sıhhatimize zarar verdiği kadar me

deni şehir mefhumuna da o derece 
aykırıdır. Faydasından çok zararlı o
lan bu sistemin hiç olmazsa Köprü 
üzerinde devamına artık nihayet ve
relim. Her halde (Ankarada olduğu 
gibi) buraya otomatik süpürgelikler 
konulması, ne mühim paraya, ne de 
uzun zamana ihtiyaç göstermez. Bu 
işin bir an evvel başarılmasını bele
diyemizden dilemek hakkımız olsa ge-
rektir. Kemal Yel 

re, muhammen kıymetin o/o 75 ini 
bulduğu takdirde, üstte bıralıkılır. 
Aksi takdirde, en son artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere, artırma 
daha 15 gün müddetle temdit edile
rek, 19--8-937 tarihine müsadif 
perşembe gl!nü saat 14 ten 16 ya ka
dar yapılacak 2 cı artıımo.do., ııeaeı, 

birinci derecedeki ipotek alacaklısı -
nın matlubunu temin etmek üzere, 
muhammen kıymetin % 75 ini bul. 
duğu takdirde, üsttte bırakılır. Ak -
si takdirde, 2280 N o. kanuna tevfi • 
kan, artrrma geri bırakılacaktır. Mü 
terakim vergi, tanzifat, tenviriye ve 
icarei vakfiye borçlan ve rüsumu 
dellaliye artırma bedelinden tenzil o
lunur. 20 senelik vakıf icaresi, taviz 
bedeli m~teriye aittir. 

Hakları tapu sicilli ile sabit olmı
yan alacaklılar ile, diğer alakadara 
nrn ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddilarını evrakı müsbite -
lerile birlikte, ilan tarihinden itiba
ren nihayet 20 gün zarfında birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 

Günün Program Özü 
Senfoniler: 

18 Varşova Leh filharmonisi (Of
fenbach, Bizet, Strauss, Dvorak ve
saire. 22 Roma: Senfonik konser. 
23,20 Viyana: Senfonik takım, Zim
bal refaktile. 

Hafif Konserler: 

7,10 Berlin kısa dalgası: Plak. 
7,30: Orkestra konseri. 9,20 Paris kı 
sa dalgası: Plak . 9,45: Keza. 11,50: 
Keza. 13 Paris kısa dalgası: Konser' 
nakli. 13,10 Bükreş: Eğlenceli plak 
musikisi. 14,15 Paris kısa dalgası: 
Konser. 15: Keza. 16,10 Roma kıs&. 
dalgası: Şarkılı orkestra musikisi 
18,30 Moskova: Konser nakli. i9 o3 
Bükreş: Dimitresku orkestrası. 19'.30 
Peşte: Çigan orkestrası. 21 Peste: 
Konser. 21,40 Prag kısa dalgası: Eğ
lenceli musiki. 22,25 Prag kısa d~lga
sı: Konser. 23 Varşova: Radyo or -
kestrası. 23,50 Laypzig: Eğlenceli 
musiki. 

Operalar, Operetler: 
16,30 Paris kısa dalgası: "Revu 

Hindou,, isimli operet 20,35 BUkreş: 
Verdi'nin "Flastaff,. isimli operasr 
(plak). 22 Milano, Florans: Komja
ti'nin "Liszt'in romansı,, isimli ope
reti. 

Oda Musikisi: 
18,30 Roma kısa dalgası: · Triyo 

(Şariı:rlı). 20 Varşova: Oda musikisi 
konseri. (Leh eserlerinden). 

Resitaller: 
17,15 Varşova: Piyano - şarkı. 
Dans Musikisi : 
15,30 Roma kısa dalgası: (Caz or-

kestrasyonu, tenor). 21: Laypzig. 
22: Varşova. 23,05: Prag kısa dal
gası. 24,10: Viyana (Plak). 24.20: 
Peşte. 24,15: Roma vesaire • 

Muhtelif: 
19,30 Roma kısa dalgası : Arapça 

"CTO 'Dnnıno ft'\llC:i)riH :f"11l"~'"._ 

(Bir haftalık radyo cetveli se-: 
kizinci sayfadadır.} 

YENi NEŞRfY Af 

Deniz 
Deniz mecmuasının 1 temmuzda 

çıkan (25) nci sayısı muhtelif deniz 
mevzularını ve "Bir buçuk milyon 
sterlinin denizden nasıl çıkarıldığına,, 
ait ilmi ve fenni yazılan ihtiva etmek 
t.edir. 

takdirde, hakları tapu sicilli ile sa
bit olmıyanlar; satış bedelinin pay .. 
laşmasmdan harice kalırlar. 

Daha fazla malılmat almak iste
yenlerin, 934/ 1059 No. dosyaya mü
racaatla ,bu baptaki vesaiki göre • 
bilecekleri ilin olunur. 

- Ne 9ar G'üzel? 
Yutkuna yutkuna cevap verdi: 
- Şey .. Bak unutayazdım. Seni iki adam arayıp 

durur. 
- Nasıl iki adam? 
- Jandarma elleın, dayını yolla, dedıler. 
Hafız Hanım oğluna baktı, oğlu: 
- Hiç, dedi. Salgınlar için bugün toplaşacaktık ta. 

Belltl kaymakam gelmiştir de onun için çağırıyorlar. 
- He .. -No.51- Uydurduğu yalana kadınları inandırdı. O sırada hiz 

metçi kız geldi, o da beklediklerini söyledi. Erden se3 
çıkarmadı. Bir dakika sonra tekrar ve hızlı hızlı ka
pı vuruldu, kız giderken mani oldu. Yemek sonuna 
kadar onlar kapıyı vurdu ve içeriden hiç ses veril
medi. Yemeık bitti, ellerini yıkadı, kurulandı. Kapı 
hfila fasıla ile vuruluyordu. Kahvesini pişirtti. finca
nına koydurdu, aldı, aheste beste kapıya gitti, açtı, 
hiddetten kıpkırmızı kesilmiş iki ikmal jandarmasını 
görilnce alay etti: 

- Ona haber gönderdim ya, yemekten sonra ge-
..,Jeceğim. 

- Oyle demiş emme! Bana da dediler ki söyle 
mUstekil (müstakil! behemehal) gelsin. 

- Ben de yemketen sonra müstakil gideceğim. 
Selim söyle. 

- iyi emme Efendi, bana almadan gelme diye 
tenbihlediler. 

Yan hiddetli, yan şaka ile: 
- öyle ise, dedi. Sen de ona dersin ki gittim em

me! alamadan geldim 

- Olur mu ya? 
- Olur zahir. Hele sen git bir söyle. Olacağını ol-

e mıyacağını onlar bilir. 
tı - Bana al gel dediler. 

le - lyi ya işte. Beni alamazsan ne yapacaksın? 
1ın Jandarma, çember sakalını kanştırdı. O da ne ya

pacağını bilmiyordu. Bu kati söze karşı, bu sefer 
kendi hesabına cevap verdi: 

<; ~ 

- Efendi, sonra bana darılırlar. 
- Onlar sana danlırlarsa, ben de onlara sana 

hakııız danldıkları için darılırım. 
- Onlar hUkftmat! 

- Allah sahibine bağışlasın! Benim de birşey de-
llfiın yok. Hele sen bir git bakayım. Ben de yemek 

yiyeyim, hemencecik varırım. 
Ve jandarmanın fazla söz söylemesine meydan •":ır

rad<madan içeri çekilerek kapıyı kapadı. Jandarma
nın saf hali hoşuna gitti. Fakat ayni zamanda polisin 
münasebetsizliğine canı sıkıldı. Annesinin alt katta~ 
ki, oturma odasının penceresini vurdu: 

- Anne, yemek yiyelim mi? 
- O kadar acıktın mı oğul? 
- Acıkmadım amma iş çıktı. 
- Hadi gel içeri, sofra hazır. 
Sofrada iki misafir kadın daha vardı. Salgın dikişi 

için yardıma gelmişlerdi. Kış zamanı askere don göm 
lek lazımdı. Bezini kısım kısım dağıtmışlar, dikiş sal
gını etmişlerdi. 

Annesi: 

- Bugün, dedi Güzel geleceitti, nerede kaldı aca-
ba? .. 

- Yemeğe mi? 
- Oyle dedi. Bacı nineden lokma istemiş. 
- Oyundan unutmuştur. 
- Allah bağışlasın! Çok şeytan şey olacak. 
ki misafir bir ağız.dan : 

- Yüz bin ıkere maşallah .. 
Yemek ortasına doğru yüzü gözü toz toprak için

de, haykıra çağıra Güzel çattı. Daha bahçenin öbür 

ucundan bağırıyordu : 
- Bacı nine! Ben geldim. 
Bacı nine mutbak kapısından göründü, dişsiz ağ

zında muhabbetli bir tebessümle: 
- Çabuk yetiş! Yoksa dayın hepsini bitirecek .. 

lkişer ikişer atıştırıp yatır. Bir oldu bir oldu ki... 
Güzel, fitili almış arayıcı fişeği gibi yemek odasın

dan içeri girdi: 

- Hani lokmalarım ! 

Hepsi gülüştUler. Erden, ağzına doldurmuş gibi 
vaparak: 

- Hepsini ~en yed.im. 
- Sen ye, dedi. Zarar yok. 
Hafız Hanım: 

- Ya! dec. Ona var da bize yok mu?. 
- Sen d e nine teyze! 
Misafirler yalandan gücendiler : 

, - Siz de yiyin. 
- O halde hepsi yesin demek. 

- Yesin emme! Ben de yiyeyim. 
Güzel, bütün bu gürültüler arasında sağı iterek, 

sola sokularak, kendine bir yer açtı ve ilkönce, da
ha sırası gelmiyen süt lokmasına mini mini pençesi 
ni saldı. Ağzı dolmuştu. Bir aralık iki ellerile çırpın
dı. Dayısı sordu: 

- Aceleniz ne yahu! Arkadan atlı mı kovalıyor? 
lki yudum kahve içmeğe de mi meydan yok çavuş 
ağa! 

Bu garip ve kayıtsız hareketi iki jandarmayı 

da şaşırttı: 
- :Ud saattir kapıyı dövüyoruz. 
- Ne zarar var. Sizden iyi mi ki? Sağlamdır, dö· 

vün, birşey olmaz. 
- Bizimle eğleniyor musun ? 
Bu sefer tempoyu değiştirdi: 
- Siz de beni neden taciz ediyorsunuz? 
- Bize emir öyle? 
- Nasıl öyle! 
- Müstekil alıp götüreceğiz senı. 
- Sizi kim gönderdi? 
- Hilkfımat! 
- Koca kagir bina mı? 

(ArkaST var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
Ahmet Emin YALMAN 

T AN'ın hedefi: Haberde, fi
kirde, her şeyde temiz, dü· 
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

DONY A SULHU ACABA 
NASIL ELE GECIRILIR? 

Okuyucu 
Makalesı 

Dünya 
Gazetelerini 
Okurken ••• 

GONON MESELELERi 

Aksine Bir Karar ı 
Belediyenin gazetelerde ~kan bir 

Ufuıı: 

EvJerinde Terkos suyu bulunanlar, 
bu suyu komıiularına veya başkalan· 
na satamaıJar, veremezler. Sular lda
reslnin nizamnamesi bö~·le ernredl
yormu~. Anlaşılan, halkı komşusun
dan istifade edemiyerek evine Terkos 
suyu almaya mecbur etmek l9ln ko· 
nulmuş bir kayıt. 

Fakat hugiln §ehirde salgın halin· 
<le tlfQ var. Temiz su olarak ta Ter
kqs suyu gö tel'.Ulyor. Evinde '.l'er
kos suyu bulunmıyan aileler de, ek· 
seHyette fakir ta.bakaya mensuptur. 
Bunlar komsularından su alamadlk
lan halde de yine e\•lerlne su tesisatı 
yaptıramazlar. ister istemez Evkafın 
mahalle aralanndakl çeşmelerinden 
istifadeye mecburdurlar. 

Bizce im ilan tamamen aksi ~il
de yapılacak, e\·lerinde Terkos bu
lunnuyan kimselerin, komşularında 
'.l'erkos suyu \'arsa onclan istifade et
meleri tavsiye edilecekti. 

llalkı hastalikh suları kullanma
~'a mecbur edecek tedbirler almak, 
herhalde bugün için sehrln sıhhatile 
pek te barı~mıyan bir karar olsa ge
rektir. 

• 
Dünya Siyasetinde 
Yeni Bir istikamet 

Yeni lngiliz Uas\'eldlinin Avam 
Kamarasında birka9 gün e\'veı irat 
ettiği nut uk dünya siyasetine yeni 
hir vuzuh ve yeni bir istikamet \'ere
celdir. 

lngiltcrenin Avrupa siyasetindeki 
a... -.'.1-ı.'1 ..... .._ _ _ ~_ -.nlca~L: Alma-

y:>nın ltalya ile birleşmesine mani 
olmak, ve Orta A \'rtıpa ile Balkanlar
da yerleşmesinin önüne geçmektir. 
Almanya da bu anla..5maya razı ol
muş, hatta Hariciye Na7..ınnı 1..ondra 
ya göndermeye karar vermişti. 

I•'almt birdenbire ortaya çıkanlao 
l.eipzig Alman zırhlısına te<'avUz vli.
kl olduğu iddiası, blitün bu ha 1 k-
i itti

. • ~I 
arı a st cttı. Alman Hariciye Na-
zırının J.ondra seyahati sonraya ln
rakıldı, İngiltere bir iki hasta.danberi 
bu manii ortadan kaldırmaya çalııt
makla meşguldür. Nihayet Almanya 
i spanya sulannda nüma~iş yapmak
tan, İspanyol hlikiimetlne harp aç
maktan vazgeçti. llk heyecanlar ya
tışınca tekrar İngiltere ile anla§mak 
tcmaylilleri kendini gösterdi. lngilis 
Başvekilinin nutkunclan sonra, Al
manya ile İngiltere arasında yeniden 
müzakere hazırlığı yapıldığı rivayet
leri vardır. 

lngiltere, Anupa ııılyasetinln vu
zuh keshetmesi için §u meselelerin 
hallini istiyor: 

D ünya ıiyaıetine dair İn
giltere Avam Kamara· 

aında cereyan eden mühim mü
zakereleri anlatırken, dün 
Lloyd Georıe'un, hiilcumeti 
9iddetle tenkit eden ıöz)erine 
gelmittik. Lloyd George, ilk 
umumi tenkidinden aonra ıö
züne devamla dem it tir ki: 

-Hariciye Nazın bizi biraz ten
vir edemez mi ? Almanya ve İtal
yanın, kontrol vazifesinden çekil
melerinin manası acaba nedir? 
İspanyada döğUşenlere artık harp 
malzemesi veya takviye kıtaları 
vermemek hususundaki anlaşma 
devam ediyor mu, etmiyor mu? 
Almanya bu anlB.fmaya cidden ri
ayet etmlye karar vermiş midir, 
değil midir? Bunu anlamak hakkı
mızdır. HUkikmet allkadarlardan 
teminat istedi mi ve aldı mı? 

Deauschland hadisesinden çok 
bahıedildi. Her söylenen söz hak
lıdır. Tasdik ederim. Fakat Bask 
arazisini harabeye çeviren iki yUz 
tayyare ile ağır toplar hakkında.
da biraz fazla malumat alsak hiç 
fena olmaz. Almanya ve İtalya 
yalnız taahhütlerini bozmuyorlar. 
Bunu yaptıklarını ilan etm~te 
zevk duyuyorlar. Bu işler böyle 
devam edecek mi? Hakiki vaziye
tin ne olduğunu anlamak isterim. 

B aşvekil , İspanya işinde bi
taraf olduğumuzu söylü

yor. Bir hlkimin ~itaraf olması, 

müdafaa vekillerinden biri aksilik 
edebilir diye ona serbestçe söz 
hakkı vermek, diğerini susturmak 
demek değildir. 

Almanya ve Italya Bilbaoya 
serbestçe asker, top, tayyare gön
dererek karşı tarafın ezilmesine 
vasıta oldular. Basklara hiçbir 
şey gönderilmedi. Bitaraflık böy
lA nıi olur? Bu.l?i!n nrtJı]Tğıı. hil
kim olan sistem işte b<Syle bir sis
temdir. 

Ben Başvekil iken de, ondan 

ronra da hep Almanyaya hakka
niyetle muamele etmek fikrini 
müdafaa ettim (alkı§lar). Bundan 

dolayı lngiıtere ve Fransada ten
kitlere uğrardım. Bir Avrupa sulh 
misakı hakkında Almanya ile bir 
anlaşmaya varılmalıdır. Bir sene 
evvel Hitıer böyle bir şey teklif 
ettigıv· za- d h k nd' .. ... an er al onu e ı so-
zile ilzam etmeli idi«. Bugüne ka
dar Avrupanın sUktınet bulması
na engel olan Amil, Fransanın dik 

kafalılığı idi. Bu rolU şimdi Al
manya oynuyor. 

Geçenlerde ölen Sir Austin 
Chanıberlan•· d · k •w • bir .. ın aıma te rar ettıgı 
. 8öz Vardı. Derdi ki: "Almanya 
ile bir anlaşmaya girişmekte ne 
fayda var? Almanya söztinU işine 
~eldikçe tutar. İşine gelmeyince 

Ingiliz meclisinde 
Bu mühim • zszn , 

• 

Münakasasz oldu , 

Avam Kamarcuını göıteren tarihi bir resim: Sabık Ba,vekil 
B. Baldwin'in Avam kamaraaıntla ayrılık nutkunu ıöylediği celse 

edilmeyi tercih ederim (Kahkaha. 
lar) 
Karşımızda da lngiltereye çok 

dost küçük bir Cümhuriyet var. 
İspanya işlerine karışmıya.cağma 

dair B. Eden ile bir anlaşma imza 
eden Almanya bu cilmhurlyete kar 
şı 200 tayyare gönderiyor. Zavallı 
Baskların bu 200 tayyareye karşı 
harp kıymeti kalmamış bir tayya
re topundan başka silahlan yoktu. 
Bu sil8.hsız insanlar üzerine Al· 
manyanın 200 tayyaresi ve ağır 

toplan cihan harbinde görülme
miş bir ölçüde ölüm yağdırıyor. 

Bilbaoyu dUşUren kuvvet, anlaş
mamazlık misakını imza eden Al· 
manyanın 200 tayyaresile ağır 

toplarrdır. Burasını işgal eden as
ker, ayni misakta imzası ~ulunan 
İtalyanın gönderdiği askerdir. Bu:" 
na mukabil Rmsyanın karşı tarafa 
yardım ettiği söyleniyor. Keşld 
gönderebilseydi! (Kahkahalar)· 
Fakat gönderemediğine en iyi de

lil, Basklann elinde cephane ve 

top bulunmamasıdır. ltaıyanlarla 

Almanlar çekilecek olurlarsa 
Frankonun etrafında pek az adam 
kalır. 

lıyorsam itham şöyledir: Dikta
törler bizi korkak buluyor, çok 
muhterem centilmen de onların 

fikirlerine iştirak ediyor. Bir hü

kumet içln, bilhassa bir Hariciye 
Nazrn için başka insanların hesa
bına cesur olmaktan kolay bir şey 

yoktur. (İşidiniz, işidiniz sözleri) 
Bugünkü silahlarımıza ve dost

larımızın allAhlanma vaziyetine 
göre A V'l'llpada gerginlik var diye 
bizim daima rlcat etmemize veya 
hayati bir İngiliz menfaatinden 
vaz geçmemize sebep yoktur. 

Buna mukabil hükftmetin ve Ha 
riciye N azırıom sırtında bir harbe 
sebep olmak bakımından ço« ağır 
~ir ınesuliyet vardır. Ba,ka mem
lekette ayni nevi mesuliyet duy
gusu duyulmaması bizim, kendi 

milletimize kall'ı olan meı5uliye

timizi ihmal etmemize sebep ola
maz. Ispanya gürUitilsUnUn başın-

dan beri milletin bize kartı ifade 
ettiği arzu, "bizi bu gUrültUye ka-

rıştırmamak için elden geleni ya
pınız.,, yolunda olmuştur. 

Y Uz sene evvel olduğu gibi 
200 sene evvel de İspanya

da ayni yolda gürültüler vardı. 

Hatta yüz sene evvelki sefirimiz 
Watpole, bu işte kB.fi derecede şid-

detle hareket etınediğind.en dola-
yı tarizlere uğramıştı. Kuzey buz denizinden Güney bus 

denizine kadar uzanan Amerikanın 
ispanya iı;inden bahsetmezden bütün saUıını Birleşik devletlerde te

evvel Merkezi Awupada ,.e diğer merkUı ettlrditi gözüküyor. Hele 
yerlerde sulbü alakadar eden me- New - York, Şikago, Hollyvood şe -
seleler ü&erlnde durmak isterim. birleri birer harika hazinel!ine benzi. 

altı da dün. yor. Her gün oralardan -Avrupaya 
B~ prtlar 0 

' dotnı - gelen bir 15es, eski lutanu-
y~n hıçbır yerinde cer~yan eden zın şimendifer, tayyare, vapur ve 
hi.dlseJer karşısında seyırci kala.. otomobilleri vasrtasile binlerce aksi 
mayız. Sulbe alikamız umwnidlr. seda vererek bizi hayret içinde bıra
Son Avrupa harbi Belçlkada baş- kıyor. 
göstermemiştir, Bunu unutama- }fte son zamanlarda Amerikalı 
yız. Bu clhetle sulbü ko~ Pschyatrlar cemiyetının' ikinci içtL 
hususundaki allkanuz ıanın ° mamda doktor Misa Marpret E. 
rak umumi mahiyette kalacaktır. F . . d v ıı ..... · 

rıes yenı ogınuş çocuklar ~rın-
Tlcaret ve lktısat işlerinde başka de yapmış olduğu tetkikatlan bir 
mllletıerln Tuna havzumda biz. telgrafla, biıe - yani Avrupaya -
den büyük menfaatleri bulundu. telgrafla bize -yani AvrupaJılara -
ğunu takdir ederiz. O sahada u:· bildirdi. Bunda diyor ki: "Yeni dof-
carete engel olan kayıtlann - muş çocukların baba ve annelerine 
rlci surette kalkmasını isteriz. müjde: Çocuk annesinin kanımdan 
Muhterem azadan bazdan bi· çıktıktan on gün sonra hayatının te-

zim merkezi Avrupaya k8Jll olan melini hatta yapısını da kunnuptur, 
geriye kalan duvar, sıva, pencere ve 

siyasetimizin açık olmadığından saire gibi ehemmiyetsiz eeylerdir. 
şikayet etmişlerdir. Bu lthamm ÇünkU, edebiyat felsefe ve ilimden. 
haklı olduğunu zannetmiyorum. yanJ hamakattan ibarettir.,, Edebi -

- • spanya işinde bugUnicü si-
l yasetin zıddı, tapanya.da 

iki tarafı sil8.hlama yarışıdır. Böy-

le bir yanf mutlaka çatışma ile 
neticelenir. Amerika da her iki ta
rafa silih ihracını menetmiştir. 
Demokraal memleketleri ail&h ih· 
raç edecek mevkide değildir. Ge
riye Almanya, İtalya ve Rusya 
kalır ki, İspanyaya sillh ihracı ser 

best olursa vaziyet mutlaka İs
panya hUkfımetinin aleyhinde olur. 

Hakiki hal çareal hUmUniyettlr. 
Herkeste hUsnUniyet oluna mut
laka bir ç:ıKar yol bulunur. Fran
sa ile dalma mu,avere halindeyiz. 
Aldığımız mal\ı.mata göre Alman
kU hedef de yangımn llpanya b\ri
clnde kalan meaelelerde i9 beraber 
liğine devam edeceklerdir. Bugün· 

kU hedefte yangının lapanya harl· 
cine sirayetine mlnl olmaltır. 

Belki de bUtUn gayretlerlmhe 
rağmen kanf!Ilamazlık te~bU.SU 

yUrUmiyecektlr. Fakat buna ka
rar vermezden evvel Fransa rUkik
metUe fikir danıf!Ilak ve vaziyeti 
itina ile tetkik etmek lbımdır. 

lngllterenln ıulh halinde kal

ması, dünya ıulhUne en bUyUk 
hizmettir. SulhU ne mukabilinde o-

yat, felsefe ve ilim adamlarmılllll 

haysiyetine dokunmasın1 amma met
hur Amerikan kadın doktora k8l'fI 
nezaketli davranalım. Acaba on cUD
de kOçUk adamın ne olacagmı bUıneJr J 
kabil midir! Jı 
Kabilmiş galiba .. 
Beşiğin etrafında toplanan aile e 

ra.dı on gUnlUk adamı iyice tetkik 
der . 
Eğer çocuk, el ve bacaklarmt 1&1 .. 

lıyorsa, epeyce bağırıyorsa, elektrik 
gözlerini kamaştırıyor veyahut kuıı .. 
dak bezi kızdırıyorsa, kıyametleri ko.. 
panyorsa, bu çok iyi bir allmetUı-. 
Şüphesiz kJ bu çocuk kilçüklilğUnd 
mahalle çocuklarının kaptanı olac 
mektepte vazifelerini diğer çocukl 
yaptıracak ve kompozisyonda so 
dan birinciliğini başka birisine k 
tırmasın diye ebeveyni onu bol 
milk&fatlandıracaktır. 

Buna rağmen hayatta ba§kala 
kendi hesabına istismar ed~ek ve 
çok teşebbüslere girişerek nı 

kemmel bir servet sahibi olacaktır. 
Eğer beşiğinde sakin sakin oturup 

dudağını ikide bir wnnakla iktifa ecu 
yorsa ailesi ~üppbelenmiye baolar. 
Küçilğümüzlin sınıfının daima birin
cisi, daha sonra muti bir koca, sade
dU bir mUntehip olacağı malfun, fa.
kat acaba hayatta muvaffak olabile.. 
cek mi? Sosyetede kendine iYi biıo 
yer temin edebilecek mi? Veyahut e 
rafında bulunan tufeylller onu kan 
racaklar mı? 

!ursa olsun devam ettirmiye taraf Ne de olsa ailesinin Umitleri artı • 
tar değilim. Faat muhterem cen- yor. Mesela Salı günü doğmuesa ı... 
tilmenler, hemen hemen ne muka- lihli olur derler. Veya annesinin ku. 
bilinde olursa olsun sulhUn devam 
etmesine taraftar olduğumu söy

lerlerse kendilerile kavga etmem. 
Avrupa için ve bugUnkU insan nes 
li için sulhU muhafaza yolunda 
her gayreti sarf edeceğimize ve 

her fedakArhğı yapacağımıza emin 
olmanızı isterim . ., 

cağında ağlamazsa, annesini beğen • 
miş, bu çocuğun h!\snü tabiatı Yllk .. 
sek olacak,, derler. 
Elhuıl Brooklyn doktorları bu nett 

ceye varmıelar! Acaba doktorl 
za sorsak ne derler? .. 

Sabih T. 1 - Biittın devletler arasında İs· 
panya ırneselesinde takip edilecek si
yaset hakkında bir anlaşma. Bu an
laşmaya varmak i!;ln ademi müdaha
le krannm ciddiyetle t.atbilo ve ls
panyoJ topraklarında bulunan gönül

ozar.,, Son aylar içinde Alman
. ya, bu t enkide layik olduğunu her 

harek til 
lar) e e ispat etmiştir. (Alkış-

O rtada riayet görmiyen bir 
muahede ve bir misak bu· 

Junması Avrupa için bir tehlike· 
dir, İngiltere için bir küçüklüktür. 
Beş senedenberi bir mevziden baf· 
ka bir mevzie ricat ediyoruz. Dik· 
tatörJere şu kanaati verdik ki, hiç 
bir yerde mukavemet edebilecek 

halde değiliz. Eğer Fransa ve Rus 

ya ile ie beraberliği yapabilsek Avru 

pada hiçbir kuvvet bize karşı du· 
ram azdı. 

----·------------------~------~------------~--~--~..--
Köy Kalkınma11 

için Çahşmalar 
lülerin geri aJınması. 

2 - Almanya.om iktisadi infirad 
siyaset!ni bırakarak llilletler Cemi
yetine dömnesi. 

. 3 - Ahnanyanrn, bütün komşula
rUe ademi tecavüz misakları akdet
mesi. 

4 - Harbin lktrsadi sebeplerlnl or-
tadan kaldırmak l~ln beynelmilel 
bir lktısat konferansının toplanması. 

lşte Vaziyetin en acı tarafı bu
:~: Muhtelif memleketler arasın

a 1 muahedelere anJıuımalara 
taahh··u ' -Y ' u ere emniyet kalmamıştır. 

A lma~yanm ~uraya yeni bir 
. sefır göndereceğinden ve 

bır u_~um tecavüz misakı imza 6-

dccegınden bahis vardır. Bu yeni 
imzanın tutulacağına inanmamız 
için evvela. ~Imanya, ispanya hak
kında verdıgı sözün ruhuna ve laf
zına riayet ettiğini göstermelidir. 

Hariciye Nazınmız Bilbaoda o
lup bitenleri biliyor mu? Bask 
Cümhuriyeti kızıı bir cümburiyet 
değildir. 

Bununla beraber ben kendi he
sabıma yeşil olmakla itham edil
mekten ise (Yani körükörüne mu
hafazakar) kızıl olmakla itham 

lngiltere bu dört meselenin halli 
lı;in bUtün kuwetiyle çalıf;maya ka
rar vermiş görünüyor. Chamberlain 
dü~ya sulhünün bu dört meseleye 
hagı. .. olduğu kanaatinde bulunduğu
nu soylemiştir. Hu meselelerin halli 
için lngiltere Alman~·ayı yola getir
meye ~alışmaktadır. Hem Almaaya
~·a karşı 1',ransa hndutlannr, hem de 
Fransaya karşı Alman hudutlanru 
t~minat altına almayı da kabul et- ~ 2 

is görUnmektedir. bir aıllaşmaya razı olmuştur. 

. 
Şimdi lngillz dlplomnslsl bu Js. Şüphe yok ki dünya siyasetini ida-

k re Mlen Londradır. Londra bütün 
amette faaliyete geçmiştir. AJman kuvvetini, bu yeni ıiyaset davumın 

lariciye Nazın Fon Neurath'ın tek- k ar a..<1ına koyarea, dünya ıiyaaetl sul· 
r l..ondraya gitmesinden bahsedU- ha doğru }'enJ bir istikamet almı§ o
ektedir. Fransa da elmdlden bö3·le lacaktıı-. 

Diktatörler akıllı, cUretkA.r ve 
kudretli adamlardır. İngiltere ve 
Fransa hUk<ımetlerinin zA.fmdan 

istifade etmeyi ~iliyorlar. Son gün 
lerde elde edilen neticeler gösteri
yor ki, biz mukavemet etmeyi bil. 

sek her gayeye varırız. 
Hariciye Nazırımızm niyetleri· 

nin ıalim ve gayelerinin yüksek 

olduğuna şüphem yoktur. İngilte
reyi ricatten ricate sUrUkJiyenle
rin yolundan ayrılacak olursa Av
rupa sulhünün derhal kurulabile
ceğini görecektir. 

E den (Hariciye Nazın) -
Korkaklık ithamını tetkik 

etmek istiyorum. Bu itham hoşa 
2'iden bir sey değildir. Doğru an-

Yenicami Faciası t 
~ Evkafın g~en yılki faaliyet. 
~ lerlnJ gördüğümüz zaman bu eö. 
~ tunlarda ne kadar sevkunijtik. 

i
t Evkafa yine faaliyet kusuru bul

muyoruz: Fakat o da, belediye
Ierİlni3 gibi, aanatla münasebet 
kurmayı bllmedljl 19ln, blrook 

t tamirleri tahrip halini almakta
dır. 

t Olabilir: Yeni camiln dışmda 
hamalların ayak sıvayıp yıkan.. 
ma çlrklnll~ ortadan kaldml. 
mak li.znn geleblllr. M0&laklara 
su verllmes; yahut Yenleamlln 
çeşmeler kısmı için büsbütün ye
ni bir tedbir aramlablllr. Avnı· 
pada böyle işler için birçok mü
sa.bakalar açılır \'e sanat alemi 

i 
blrlblrine girer.) Fakat şimdjld 
Yenlcamle doğnı dönüp te mus.. 

~~ 

luk tıkama f aclaamı gördüğü. 

nüzde lkl göz iki çqme ağlamak ~ 
ihtiyacı duymuyor musunuz!' 

Ya Beyoğlunda.ld Ağa camll ! ~ 
Tamirine o kadar memnun oL 
dutuınua bu aamlln U.ttlndeıı 
iskeleler kalktığı saman karp- ~ 
nma ıru mı, Oesaylr mi, Mısır ~ 
mı, acaip bir Afrika karlkatiirü 
Çlkmurn mı!' Dabuı var: Bab-

çealne tervl yerine ~ cllkllme.. i 
ıln mi! 

Evkafm faaliyetinde IÖPhe 
yok: Fakat sistemi bozuk! 

Bir u.nat Neline, uzun müddet, ~ 
sanatklrlarla mtkıakaea edilme 
den el dolmlldurulur mu f iyi hl; 
eserin harabesini, onun fena ta.. ' 
mir edilmiş mamureslne tercih ~ 
oderıler ı..ı..n değllcllrlor •• Fatay ~ 

Izmlr, (TAN Muhabirinden) - Bu 
gün bütUn kaza kaymakamJan ~ 
daireler mUdUrlerlnin iştlrakile V 
nf~ riyasetinde bir toplantı yapıldr. 
Koy kalkınma isleri konutuldu. köy. 
lUnUn yükselmesi için yapıl.nıUI li • 
zun gelen çah§malar üzerinde durul• 
muşt?r. Vali, toplantıda bwunaaıar 
şerefıne bir zlyaf et verdi. 

lzmitte Sıc:aklar 
lzmıt, ı (TAN) - tzmltte sıcak

lar çok §iddetlidir. Gölgede S& tir. 

Hereke Kampı 
hmit, 30 (TAN) - Hereke ~

kampı yarın agzlacak, 300 gocuk bu. 
lunacaktır. -

yabancı Gemiler Marmara 

Adalarına Gelebilecek 
Balıkesir (TAN> - Oeniı ınahısu .. 

ıatmdan istifade etmek iltiyen Ya. 
hancı gemilerin Marmara ada arı ile 
Erdek sahillerine yanıll"'malaıını 
mineden memnuiyet kalctınlmıgtır. 
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Milli ~üme. Şampiyonluğu 
Kime Kısmet Olacak? 

\ 

·· F enerbahçe 
> Eğer Beşiktaşı 

ı-
~Allo!. Al/ol.~ 

Mağliip Ederse ... 
i Milli Maçlar 
~ İçin Karar 

Bu hafta Kadıköyünde yapılacak, Fener -
Betikta• ve Galatasaray - Günef maçlarile milli 
küme tampiyonu tamamen denecek halde mey
dana çıkacağından bütün ihtimalleri bir göz-

Türk Spor Kuru.mu Umomi Merkezi, Milli Küme 
maçlarındaki lisanslı oymıculara itiraz edilmiyece
ği hakkında.ki kendi kararma rağmen, Gençlerbirli
ğinin yaptığı bir itiraz üzerine, lzmirin Doğanspor 
Klübünde santrhaf oynıyan Nurullahm Doğanspor. ! 
daki vaziyetinin gayrinizami olduğuna karar ver. 
miş ve bu karan müsabakalara olan tesiri bakımın

a llen geçirelim: Geçen haftaya kadar Fenerbah-
"teden bir puvan ileri olarak milli küme fampi

ff~\yonasında devam eden Galatasaraylılar Sarı
~;Jacivertlilere yenilerek avantajlarını kaybetti

._1er. Şimdiki vaziyette Fenerin 30 puvanına mu

dan Futbol Federasyonuna havale etmiştir. 
Milli Küme maçtan neticelerini hayli değiştire

cek ve Doğansporun bütün m~Janna tatbik edilir
se Fener, Güneş ve Beşiktaşm puva.nlarmı ikişer 

~ldk·abil Galatasarayın 29 puvanı mevcuttur. 
Bu hafta Kadıköy sahasında Bekiştaşla çarpı

·~cak olan Fenerliler galip gelebilirlerse, puvanla
wnıı 33 e çıkarmış olurlar. Ayni gün Galatasaray da 

""üneşle karşılaşıyor. Galatasaray - Güneş maçı 

ihtimalini pek zayıflatacak olan bu hadise hakkın
daki tafsilatı yarın yine bu sütunlarda vereceğiz. 

"""~~~ 
rl~ }alatasarayın aleyhine nihayetlenir- \------------------------------

a e, Fenerbahçeye yetişmek ihtimali 

ii~:.kırmıztlılar için ufukta• silinmiş Mü 1ayim
1 

Amerika l ı n 1 n 
Galatasarayın Fcnerbahçcye tekrar • 

}. ~=~~.~~~~:,Ş" ihtiın•ll•dn ta- E~ma~ Kemerini istiyor 
~~ı Fenerbahçe bu hafta Beşıktaşa . İzmırde Amerıh:an Boğasiyle karşılaşarak hükmen galip gelen MWa-

bıtı4b.ğlup olursa, puvanı 31 olur. Be- yım lstanbola gelmiştir. Aınerikalınm intikam maçı teklifini kabul ederek 
aıbere kalırsa puvanı 32 olur. Gala- hu Pazar·günü Taksim stadında tekrar karşısına çıkacak olan Mülayim 

aa :;asaray Güneşi yenerse puvanı 32 dün matbaamıza gelerek yapacağı karşılaşma. için Amerikalıdan zerre ka-
Je e rıkar. Ber b k 

1 31 1 
dar çekinmediğini ve isterse Amerikalm.m kıncı oyunlar tatbik etmesine 

.,. a ere a ırsa o ur. d .. d d _. . bildir k . t.e e musaa e e ecegını ere şunlan söylemiştir: 
Şu vaziyete bakılınca, sarı kır- "- Amerikalı ile iki güreş yaptım. 

ızılılarm Feneri şampiyonluk yolun Birincisinde bende kabahat yoktu. 
r--<ı_ ... n alıkoyabilmeleri için; Güneşi be- Ring fena idL Hasmımın kuvvetini 

emebal kazanmaları ve Fenerin de anlıyamadım. Fakat Izmir güreşinde 
an şiktaşa yenilmesi icap ediyor. resimlerde görüldüğü gibi ben hakim 

a111 ..... 1üneşe Karşı: idim. lkı• Ahalinin protestosu, hakemin onu 
':'ed Hay.di diyelim ki, Galatasarayın diskalüiye etmesi kendini yenilmeL 

iineşi yennıesi veya rakibine yenil- ten kurtaramadı. 
'4esi, aşağı yukarı kendi elemanla - Ben kendime o kadar güveniyorum 

ayaklanna ve akıllarına bağlı- ki Amerikaya gittiğim vakit hüku. 
ır. Fakat Güneşi yenmek kafi gel- " metin benden aldığı 500 dolarlık ke-

mediğine göre, Beşiktaşın Feneri ka- faleti şimdi Osmanlı Bankası vasrta
siyle iade ediyorlar. Bu Pazar günü 

ır.anması için ne yapacaktır? Kendi- yapacağıınız maçta kaybedersem bu 
,ıı.n do~dan doğruya tesir edemiye- parayı Amerikalıya ciro edeceğim. O 
:eği bır maçta oyruyacağı rol ni- da bidayette vadettiği gibi elmaslı 

1 ayet taraftarlarının teşvikine mün- şampiyonluk kemerini ortaya koy. 

U,Sırdır. sun. 

Puvan vaziyetlerini klüp idareci
ri kadar bilen taraftarlar elbette 

"1_1, Galatasaray seyircilerinin Beşik-

·~~lılan teşvik edeceklerini de bilir-
.;~~r. Şampiyonluklarının tehlikeye 

,..uşmemesi için şüphesiz ki Fenerli
•r de Güneş - Galatasaray maçın-

a Giineşlileri candan tutacaklar ve 
1.···emadi onları teşvik edeceklerdir. 
•r 
mı: Heyecan: 

iy , 
ç Şunu da dikkate almalıdır ki, 

:;üneşliler bugüne kadar hararetli 
ve kalabalık bir taraftar kütlenin 

lehte tezahüratı önünde oynamamış -
rdır. Bu haftaki maçta kendileri 

e !f<!libiyetleri için can ve yürekten 
"'1kışlan ilk defa tadacak:ardır. Oyle 
toplu bir teşvikin Gün~ oyuncuları-

~ asabı ve gayretleri il7.erindc 
ppacağı tesir hayli büyüktür. Bu i
tibarla Güneşin son haftalar başlıca 
ıısurlarmdan görünen iştihasızlık.la 

n mevzuubahsolamaz. Canlılığını ve 

heyecanım sonuna kadar devam et-
;tiren Güneş hücum hattı ise, en kuv

tli kadrolar önünde hatırı sayılır 

ir tehlikedir. 
p işte Galatasaraym Feneri şampi-

~onluktan alıkoyması, bu şeraitte çı
ca kolan Güneşi yenmesi ve Fene

• l"in de Beşiktaşa yenilmesile imkan 

iline girebilecektir. 
Bize öyle peliyor ki, iki ihtimalin 

en tahakkuku h~li güçtür. 

Güneş klübü tarafından tertip e
en tenis turnuvasının kur'aları dün 

•ıü.ırn çekilmiştir. Çekilen kur'aya 
tertip edilen program aşağıya 

nlmıştır. 11 temmuza kadar de
edecek bu turnuvanın müteakip 

Mülayim 

Genç Kızlarımız 

Deniz Sporlarında 
B~yoğlu Halkevi spor şubesi krz 

sporcuları arasında atletizm ve su 
sporlan için geniş bir program ha
zırlamaktadır. Genç kızlarınız bilhas
sa kürek ve yüzme sporlarına ehem
miyet vereceklerdir. 

Rumen ve Yugoslav Ten isçileri 
13, 14 ve 15 ağustos tarihlerinde 

oynanacak olan festival tenisi tur
nuvasına iştirak için Yugo!=!l:wvn ve 
ve Romanya federasyonları ikisi ka
dın biri erkek olmak üzere üçer te
nis şampiyonu göndereceklerini fes
tival komitesine bildirmişlerdir. 

programlan her gün gazetemizde 

neşredilecektir: 

3/ 1/ 37 Cumartesi pragramı 
Saat 14 - Vasi!, V. Haricun; Bo

natzo V. Amram; Vitalis V. Silber-

gcr; 
14,45 - Koçifi V. Anjopulos; Rot 

mann V. Faruk; Stepan V. Neş'et; 
15,30 - Nazaret V. Baldini; E. V. 

Muammer; Telyan V. Ahmet Tando
ğan; 

16,15 - Ulvi V. Mehmet Arif; 
Lefteri v. Celal Uluğ; Celal V. F. 

16,45 - Arevyan V. Vedat Abut; 
R. Baltlini V. Muhittin; D. Taffe V. 
Ciras; 

Hem de Amerikada ne gibi kırıcı o. 
yünlar tatbik eciiliyorsa hepsini yap-

masına müsaade ediyorum. Çünkü 
bilmukabele ben de yapacağım.,. 

Slc1vya Takımı 

Şehrimize Geliyor 
24 ve 25 temmuzda 33 üncü yıldö

nümünü muazzam tezahüratla kutlu

layacak olan Galatasaray klübü mü

racaat ettiği Avrupanm meşhur ta
kımlarından en müsait şerait derme
yan eden Çekoslovakya şampiyonu 
Slavyayı şehrimize getirtmeğe ka -

rar vermiştir. 

Festivaldeki Tenis 
Maçları 

Festival esnasında yapılacak millet 
lerarası tenis maçlarına Yugoslavya 
ve Romanya ikişer kadın bir erkek
ten ibaret Bükreş ve Belgrad mınta
ka şampiyon takımlarile iştirak ede
ceklerini bildirmişlerdir. 

lveçlilerle Yapılan 
Güreş Müsabakası 

Galatasaray klübünün 33 üncü yıl 
dönümü dolayısile yapacağı spor gös 
terileri için İsveçten kuvvetli bir gü
reş ekibi getirteceğini evvelce bil

dirmiştik. 

18 - Gorodetski V. Courtelli; Va
sil - Haricun Galibi V. Bonatzo - Aın
ram galibine; Rotmann - Faruk ga
libi V. Stepan - Neş'et galibine. 

Haber aldığımıza göre, Galatasa
ray klübü İsveçlilere karşı kuvvetli 
bir güreş takımı çıkartabilmek gaye
aile Güneş klübü güreşçilerinin bil
hassa Mersinli Ahmetle ~üyük Mus
taianın bu müsabakalara iştirakini 

Güneş klübünden istemişler<lir. 

1 -ı 1 H 

ZAVALLI PEYIA 
M illet bahçesinde büyük bir 

kır balosu veriliyordu. Ay
ni zamanda bahçede birçok eğlen
celer, ve piyango tertip edilmişti. 
Büyük mükafatlar sırasiyle şun
lardı: Bir canlı inek, bir gramofon, 
bir semaver. 

Petia Smirnov, yanında güzel ve 
şirin Nastia olduğu halde, balonun 
hız aldığı bir sırada içeri girdi. !ki 
sevgili piyango dairesinin önünden 
geçerlerken, Nastia sevgilisinin ko 
lunu sıkarak: 

- Petia gel, şansımızı deniye
lim ! dedi. Belki birşeyler kazanı-

rız. 

Delil{anlr, şövalyeresk bir tavır-
la cevap verdi: 

- Senin arzun benim için bir e
mirditr N astia .. 

Ve gişeye sokularak Roçildvari 
bir hareketle elini cebine soktu ve 
iki bilet aldı. Aldığı oiletleri sevgi
lisine uzatarak: 

Bir tane benim, bir tane de ken
din için seç! dedi. 

Nastia kendi biletini açınca yü-
zünü buruşturdu: 

- Zero! . Kaybettim ... 
Petia ise sevinçle bağırdı: 
- Ben kazandım. Eğer biletime 

losyon veya pudra isabet ettiyse 
senin olsun. 

Sonra gişedeki matmazele sor
du; 

- 14 numaranın mükafatı ne
dir, lUtfen söyler misiniz? 

-14 mü? Bir dakika müsaade .• 
Söyliyeyim .. 14 numaranın müka
fatı inek .. Bravo, ineği kazandınız. 

Etraftakilerin hemen hepsi ta
lihliyi tebrik etmeye seğirttiler. 

P etia bu hararetli tebrikler~ 
den kendini kurlararak tek 

rar gişeye yaklaştı ve matmazele: 
- İneği siz satın almaz mısınız ? 

diye sordu. 
- Hay, hay alırız. Yirmi ,beş 

rubleye .. 
- Yirmi beş rubeleye mi? Na

sıl olur? Danınızda ineğin fiyatı 
yilz elli ruble diye yazılı. Olmaz. 
Yirmi beş rubleye olmaz. İneğimi 
verin .. 

Delikanlı bir eliyle ineğin ipini 
tuttu; boş kalan diğer kolunu da 
Nastia'ya ıuzatıp : 

- Artık eve dönelim! dedi. Bu-
rada işimiz kalmadı. 

Kızcağız meyus bir çehre ile sev 
gilisine baktı. Ve hazin bir sesle 
sordu: 

- Böyle mi gideceğiz? · İnek so
lunda, ben sağında .. 

- Ne olur? Bu da öbürleri gibi 
inek değil mi? .. 

Birkaç dakika sonra Millet bah
çesinin kapısından bu üç kişilik 
grup abeste abeste çıkıyordu. 

Biraz yürüdüler. Petia, elinde ip 
uzun uzun düşünmeye başladı. Bu 
bir servet sayılrrdı. Bu düşüncenin 
de tesiri altında, öbür yanındaki 
sevgilisi gitgide cazibesinden ve le
tafetinden sıyrılıyordu. Yavaş ya
vaş inek ona daha sevimli ve da.ha 

Yazan: 

"Averçenko" dan 
Çeviren : 

Faik BERCMEN 

faydalı görünmeye başlıyordu. 
Genç kıza gelince, bu garip va

ziyete dayanamamıştı. Dudaklarını 
ısırarak: 

- Dinle beni Petia! diye keke
ledi. Ben böylece seninle eve gide
mem. Bunu bırakmalısın. 

- Nas1l hrr~kır1m .• ce!)imp •ıtfr-

maz iti saklıyayım. 
- Pekala öyleyse, ben gidiyo

rum. Artık evimize katiyen ayak 
basmamanızı rica ederim. 

Petia omuzlarını silkti. 
- Sen bilirsin.. Gelmem artık 

gelmem .. Hiç gelmem .. 
Zavallı kızcağız, kalbi kırılmış 

bir halde uzaklaştı. Petia birkaç sa 
niye onun arkasından baktı, sonra 
toplanarak ineğe döndü: 

- Horra ! Haydi inek arkadaş 
yürü bakalım!. . 

N ihayet oturduğu pansiyona 
ulaştı. Kapıya yaklaşınca 

kendi kendine mırıldandı: 
- Şimdi bunu nereye sokaca· 

ğım!" 
İneği yatırmak için bir ahır fi

lan yoktu. Onu bahçeye bağlamak 
ta tehlikeliydi. 

- "Aklıma birşey geldi, onu ya 
vaşçacık kendi odama sokarım. 

Bu geceyi yanımda pekala geçire-
bilir.,, ' 

Böylece ineğin talihli sahibi ya· 
vaşçacık kapıyı açtı. Ve ineğin ku 
!ağına eğilerek fısıldadı: 

- "Hey, horra! Çabuk davran, 
sakın gürültü yapma .. Ev sahiple
ri uyuyorlar .. 

Lakin odaya girer girmez inek 
ooğürmeye başladı. 

- "Sus pis hayvan sus! Kulağı
mı patlatacaksın! GaHba açsın, ya 
but susuzsun !. 

Petia, bir leğene su doldurdu, 
sonra bahçeye çikarak ağaçlardan 
birkaç dal koparıp leğenin içine 
attı. 

- :'Hadi bakalım başla .. Hadi.. 
Hora!." 

tnek leğenin içine kafasını dal -
dırdı. Fakat içindekileri beğenme
miş gibi hemen doğruldu ve yine 
böğürmeye başladı. 

- illan sus, pis inek. Sus, Allah 
canını alsın, sus! 

Bu sırada odanın kapısı hafifçe 
açıldı ve pijamalı bir adam içeri 
daldı: 

- Oo, sen misin tvan? Gel kork 
ma! Yanımda bir ine"k var. 

Odaya giren adam arkadaşına, 
hayretle bakarak mırıldandı: 

- Sen aklını mı oynattın Petia? 
Bunu nereden buldun? 

- Piyangodan çıktı. Hey, hora, 
hadi yesene .. 

- Fakat insan yattığı odada bir 
inek bulunduramaz dostum .. Eğer 
evsahipleri bunu görürlerse kapıdı-
şarı ederler... • 

- Canım yarına kadar .. Bu gece
lik yalnız .. 

Bu esnada inek yine boğürmeye 
koyuldu. 

- Moo ! Moooo !.. 
- Ah domuz! Sus be!. tvan ŞU 

yorganı versene kafasını sarayım 
da !>ağırmasnı. 

Başı sarılınca, inek daha fazla 
böğürdü. İvan: 

- Ev sahibi gelirse inekle bera,. 
her seni de kovar. Kanşmam .. 

- Peki ne yapayım'! Bana bır a-
kıl öğret.. 

- Ne aklı? Bütün gece bu hay-
-tut bc~ürürse onu öldürmek lazrm. 

B u sırada kapının dışında btl
yük bir gürültü koptu: ev-

sahibi pürhiddet içeri daldı. Bir Pe 

tiaya, bir de ineğe baıkarak müthiş 
bir sesle gürledi: 

- Çabuk, dışarı!. Çabuk!. 
- Fakat vaziyeti izah etmeme 

müsaade buyurwı Aleksandr To-

. ' mıç ... 
- Çabuk dışarı. Laf yok. Ça· 

buk ! dışarı!. 
Petia oir elinde valizi öbür elin· 

de ineğin ipi sokağa çıktı. Gece e

peyce karanlıktı. Carnaçar yürU· 
meye başladı. Epey gittiktensonra. 
kendini •hrin dışında buldu. Bira
ğacın yanına giderek kendi kendi

ne mırıldandı. 
- İyice yoruldum. Şurada ke&

tireyim bari. İneği koluma bağla.· 

rını. 

Böyle df'di ve böyle yaptı. 
- Ey Mösyö!. 
Kulağının dibinde bir ses onu u. 

yandırıyordu. 

Gözlerini açtı. Sabah çoittan ol· 
muştu. Yanında onu uyandırmaya 

. çalışan adama baktı; bu, bir köy-

lüydü. 
- Mösyö, kalkın! Kolunuzu ne 

diye bu ağaca bağlamışsınız? 

Petia etrafma bakındı ve neye 
uğradığını bilemedi. İnek ortalarda 
yoktu. Onu çözmüşler ve ipi bir a· 
ğaca bağlamışlardı .. 

Bunun üzerine delikanlı hıçkır

maya başladı: 
- Ah, onu çaldilar. İneğimi çal-

dılar. 

Zavallı Petianın başına ~ir gece 

içinde neler gelmişti. 
Dün herşeyi vardı: Bir inek, gü

zel bir pansiyon ve şirin bir sevgi
li .. Halbuki bugün hepsini kaybet

mişti: lneği, evi, sevgiliyi. 
Tesadüfün ve talihin cilveleri 

ne kadar gariptir, hepimiz bu iki 
kuvvetin k6r birer esirinden baş

«a birşey değiliz .. 
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G erçekten bir müze karşısm
da idim: Öyle bir müze ki, 

ele geçirebilmek için yalnız para sar-
fı da kati gelmez. insanda, hem de 
rin bir araştırma kudreti, hem bü
yük bir sabır ve bunlann hepsin
den evvel, normalin çok üstünde 
bir "ı.evki selim" ~ulunmalı. Sala
haddin Refik, gibi iş güç sahibi bir 
adamın, bu kadar (tefarik) i üşen
meden toplayabilmesi için kendisin 
de, ne önüne geçilmez bir kolleksi
yon merakı olduğu kolayca tahmin 
edilebilir. 

En başta, fincan ve kahve kolleic 
siyonu geliyor. Çin ve Kütahya 
çinilerinden binlerce fincan ve fin
can zarfı görüyorum. Sonra, biz
de kahve iptilası başladığı günden 
beri, kahveye dair ne akla geliyor- Salahattin Relik muharririmize izahat veriyor 

'Sovyet ıahnainin en marul yılclızlannClan: Orlov ve Chaguin 

sa bu kolleksiyon. 
da hepsinden birer 

,.. örnek var. Teker_ 
.1 Iekli büyük kahve 

cezveleri, panl pa
rıl gümüş tepsiler, 

S. Refigin 
Kahve Fincanı · 

Paris, Kahire, Atina gibi yabancı 
şehirlerden toplamışımdır. Türk e
serlerini aramak için Londraya. 
Parise gitmek ve en güzel eeerleri 
de maalesef bu yabancı diyarlarda 
ele geçirmek ne acıklı şeydir değil 
mi? 

iSTANBU~ • MOSKOVA' 

Sovyet Rusyada 
Sanat Hayatı 
Çok Zengin I 

G GündUzlert enstitüleri, içti. 
. m~. te§ekküUert gezmekle 

yakıt g_eçırıyorunı. Geceleri davet 
olmadıgı zaman tiyatrolara gitm _ 
yi pek seviyorum. 1 mayısa ya.ki:_ 
§ıldığı için §ehir gitgide kalabalık
la§ıyor. Moskovada bulunan amele 
Ye köylti teşekkülleri murahhaslan 
içi.n biletleri tuttuklarından her is. 
tediğimiz piyesi göremiyoruz. Gi
~ ti atro ve göreceğim piyes 
çok hediyeleri olan bir piyango gi
bi isabet ediyor. 

Bana nasil bir piyes görmek is
tediğimi sordukları zaman, daha 
fazla Sovyet ediplerinin piyesleri
ni görmek istediğimi söylemiştim. 

lık bilet bana (Vartangof) ti
yatrosunda verilen (Büyük gün) 
ismindeki yeni bir piyesin ilk 
temsili için geldi. Birkaç gUndUr 
beraber gezerek dost olduğumuz 
nazik mihmandanm, e&eri yazan 
muharririn Sovyetlerde çok mel}
hur bir muharrir olduğunu söylit
yor. Ve ~ana bu piyesin temsil e
dileceği tiyatro hakkmda maliimat 
veriJ.or. 

T iyatronun başlıyacağı saat.. 
te oraya geldik. 

Bina çok güzel bir bina. Her 
yerde olduğu gibi Sovyetlerde de 
tiyatroya girerl<en gardroba man
to ve şa?ca bırakılıyor. Ve Avru
Pd.da olduğu gibi gardropçu kadın 
veya erkek bir dürbün lazım olup 
<>lınadığını soruyor. 

Merdivenlerden yukan çıktık. 
Fuaye çok kalabalk ... • Arkadaşın: 

- Bugün piyes biraz geç baş· 
Jar, diyor. 

-Niçin? 
- Bir Mayıs bayrammdan ev· 

'9elki haftada her yerde piyes baş· 
lamadan evvel nutuk verilir. 

Biletlerimizi gösterdik, içeri gir 
dik. Sahnede Leninin ve Stalinin 
büstleri ve kırmızı bir örtü ile ka
panmış uzun bir masa.. Masanın 

b~mda fırimnm, amele teşekkül
lerinin hatipleri oturmuş. Kenar
da bir kürsü, kürsüde dik bıyıklı 

ve miyop bir hatip rusça bir nu
tuk söylüyor. 

Yerimiz üçüncü sıra. Dikkatle 
hatibi dinliyorum. Tabü söyledik
lerinden bir söz anlamıyorum. Fa 
kat mihmandarım bana söylenilen 
sözleri anlatıyor. Hatip bir mayı
sın manasını anlatıyor. 1ş ve işçi 
bayramının tes'idi için Sovyetler
de sevinçle hazırlanılırken birçok 
memleketlerde ayni günlerde ame
lelerin tevkif edilm~te olduklan
lll hapisanelerde, polis karaicolla
nnda eziyet çektiklerini işkence 
edildiklerini söylüyor. 

Hatip, bundan sonra sözU Sov
yet BirUfinin yaratıcı ve yapıcı 
faaliyeti üstüne naklediyor. Beş 
jenfzi biribirine bağlıyan Volga 

kanalım lnsanm tabia{e nasıl ha
kim olduğuna dair bir misal ola
rak gösteriyor. Ve eğer insanlar 
biribirlerile değil, ta!>iatle sav~a
bilirlerse dünyada neler yaratabi
leceklerini bu misalle ispat ediyor. 
Rus sana.yiinden Kızılordudan, 
Voroşilof ve Stalin Yoldaştan balı 
sediyor. Gitgide heyecanlanıp ça
buk konuştuğu için ve arkadaşım 
ayru süratlc tercüme yapamadı .. 
ğmdan nuti<un sonunu iyi anlıya
mıyorum. O hatip sözünü bitirdik 
ten sonra sıra ile ~a hatipler 
kürsüye çıkıp konuşuyorlar. Niha
yet (EnternMyonal) çalmıya baş
lıyor. Herkesle beraber ayakta 
dinliyoruz. 

piyesin müellifi Kirgof, Sovyetıer 
de çok sevilen bir muharrir .. 

mif. Piyes Kızılordunun tayyare
cileri 8.l'asında geçiyor. Piyesin 
kahra.nıanı Pier Kojin ihtililde 
çarpışmış çetin ta.biatli, haşin fa
kat Çok dürüst ve çok idealist bir 
8:9k~. Bir tayyare merkezinde va
zıfesı var . Buraya genç bir tayya
re tabiti ile paraşütçü olan genç 
kansı geliyorlar. Kojin genç ka
dına lşık oluyor. Ve mütemadi
yen kadnım kocasını kıskanıyor. 
Esaaen senelerdenberi atıl dur
lnlUJI olan ve ihtilalci asker, tspan 
yadaki faşist fecayiini işittikçe in
sanlığa Yardım etmek için daha ne 
~klediklerini kendi kendine soru
yor: "Bize harp etmesini öğretti
niz, hepinizi biliyoru~. Muztarip 
insanıyeti kurtarmak için de bekli
~0~?,, diyor. Rusya içindeki Ko 
Jlllı, a,k, çok daha asabi yapıyor 
bir gün kumandanlan onlara st
ratejik bir me~e veriyor. Bu me
seleyi herkes bir türlü hallediyor. 
Kojinle genç kadının kocası arasın 
da bir ınUnakaşa geçiyor. Kendi 
tezinin doğru olduğunu iyi bilen 
Kojin, genç tayyareciyi tahkir e
diyor. ÜçUncü sahne bir tayyare 
meydanı. Paraşütçl\ genç kadın 
cessur, fakat ihtiyatsız hareket-
ler yapıyor bunu gören Kojin bir 
amir olduğu için kadını tahkir e
diyor. O sinirıe kendisi bir tayya
reye biniyor, fakat tayyare düşü
yor, yaralanıyor ve o zaman Ko
jinin yanındaki genç bir paraşüt
çü, kadına Kojinin kendisini sev
diğini söylüyor. Kojin, yaralı, e
vinde yatıyor. BUtün tayyareci
ler onun evindeler. Genç zabitle 
de banşmışlar. Işte o gece Kojin 
icocasınm yanında genç kadına ili. 
nı aşk ediyor. Kadın kaçmak is
tiyor, fakat kocası karısının .elin
den tutuyor ve Kojinin sözlerini 
dinlemiye icbar ediyor. Kaçmıya
cak. Onlar modern insanla.r. Eger 
Kojini isterse Kojine gitsin. Fa
kat eski ihtililci kendi sevilmedi-
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gını biliy~r, silah arkadaşına ka
nsının kendi aşkına en ufak !>ir 
mukabele göstermediğini anlatı

yor. Ve bu tarzda konuşuyor. Ih.. 

tilll neslinden bir ferdin güç, şi

irsiz, aşksız ve çetin hayatını tas
vir eden sözleri çok güzel. E."'8-

sen piyesin cfı iyi sahnesi de bu. 
O sözUnU bitirince genç kadın: 

"Eğer kalbimi kocama vennİf 

olmasaydım, sizi severdim Kojin.. 
diyor. 

Kojinin ayağı iyileşmiştir. Ve aya 

kahve öğüten el 

değirmenleri .. Eski 
tertipte kahve stiL 

teri ve stil örtü
leri ... 

Müzesinde 
K ah ve f aslmru bittiği yerde, 

TUrk eserleri başlıyor: Ka
ıemtraşlar, tesbihler, maktalar, hok. 
ka takmılan, Beykozun meşhur 
"Çeşnıi C>ülbül" parçalan, üzeri 
"eseri lstanbul,, yazılı nefis porse
len takım.lan, yıldızlar, Kütahya 
ve 1znik çinileri ... 

Salihaddin Refikle, bu bulun
maz, muhteşem dekor içinde ko-. 
nuşmaya başlıyoruz: 

- Size bu merak nasıl ve nere
den geldi? diye soruyorum. Anla
tıyor : 

- Bundan yirmi, yahut yirmi i
ki sene evvel, çarşıda dolaşırken 
eski bir fincan zarfı gördüm. Çok 
hoşuma gitti. Satın aldım. Bir gün 
gelip böyle bir kolleksiyon sahi
bi olacağımı tabii aklıma getirmi
yordum. Fakat bir tek zarf, ne işe 
yarardı? Bir ikincisini aldım. Der
ken, Uçünclisil, dördilncilsU... Bir 
de baictım ici; evde 1500 fincan zar 
tı birikmiş. Ancak bu karmakan
şık zarflar, hep bir arada, artık 
bir mana üade etmemeye başladı. 
Kendi kendime: 

- Acaba bir kahve kolleksiyonu 
toplasam nasıl olur? diye dUşUn
dilm. Ve o günden iti~aren eski 
Türk kahveciliğini hatırlatan eşya 
yi toplamaya başladım. Dikkat et
tiğim nokta, kolleKsiyonumda, tek 
bir yabancı esere yer vermemekti. 
Amma, bu arada, bazı kıymetsiz, 
ve taklit parçalan da, acemilikle 
pahalı pahalı aldığım oldu. 

Bereket versin, buDılardan 2000 
parçayı, Uç sene kadar evvel, kol
leksiyon umdan çıkardım. Şimdi e· 
limde dört bin parça var. Kolleksi
yon merakımı bilenler, ellerine ge 
çen eserlerin kopyelerini bana gön 
derirler. Ben de ilk fırsatta, bun
ları satın almaya çalışının. 

Ç ok küçll« yaştanberi, gU~ 
sanatlar ve tezyini eserlerL den hoşlanırdım. Dedelerimizden 

ğa kalkmasına doktoor müsaade e. 
diyor. Bunun için tayyareciler bir 
ziyafet yapıyorlar. Işte tam bu es
nada bir telgraf kumandanı ça
ğınyor: "Harp var, faşistler Sov-

yet topraklarına tayyare ile hü
cum etmişler, hududumuzu aş
mışlar.,, Ziyafette bulunan genç
lerin hepsi sili.h başına çağınlı
yor. 

S ovyetıer, Milletler CemJyetine 
• nuracaat etmişler, bir cevap 

bekliyorlar. Tayyareciler karargah. 

larmda haZir.. Fakat, harbi, baş
ka tUrlU bir hal çaresi olmazsa 
o zaman yapacaklar. 
Başka bir hal çaresi yok, tay

yare karargihına emir geliyor. On 
lar da mukabele edecekler. 

Faşist karargahı gözilkilyor. Al
man Nazileri gibi giyinmiş kolla
n balta salipli zabitler var. Para
,Utçil kızın kocası ve genç bir a
bit t&yyareden inmişler ve bunla
rın eline düşmüşler. Bunlara ordu-

.......................... 
Yazan: 

Salahaddin Güngör 

Kıymetli bir antika 

ve ninelerimizden kalma en küçük 
bir parça karşJBmda bile hayranlık 
duyardım. Bu his, gitgide arttı. E
lime geçen parayı, bunl&.Ta kapat
maya başladım. 

Burada sanatkara bir sual sor
dum: 

- Kolleksiyon'Unuzdaki eşyayi 
nereden topladınız? 

Sali.haddin Refik, oturduğu ge
niş koltuğunda rahatsız olmuş gi
bi yüzünü hafifçe buruşturdu: 

- Bakınız, dedi, bu sualinizle 
çok derin !>ir yaramıza dokunmuş 
oldunuz .. Ecnebiler, inanılmaz pa
ralar dökerek eski Türk eserlerini 
memleketlerine aşınrlar. Mesela, 
ben bile şu gördüğünüz kolleksiyo
nun en nefis parçalannı, Londra, 

lan hakkında malumat almak için 
birçok eziyetler yapılıyor. Fakat, 
nihayet cephenin arkasına tayya
relerle, paraşütlerle asker, ve si
llh indirmiş olan Kızılordu gelL 
yor. Bu plln Kojinin pli.ru ve Ko
jin gelip· sevdiği kadının kocasını 
ölUmden icurtanyor. (Büyük gün 
gelmiş.) Duvardaki elektrikli tab-

loda Sovyet tayyarelerinin !aşist 

ülkesine hücumunu gösteriyor. Fa 
şistlerdeki askerler de Kıt:ılorduya 
iltihak ediyorlar. (Büyilk gün), Kı 
zılordunun faşistleri ezdiği gün .. 
Kojin rolünü yapan aktör Şçukin 

h~ulade kuvvetli ve mükemmel 
bir aktör .. öteki artistlerin de hep 
si yüksek .. 

P erde aralarmda bir kere bil. 
feye gittik. Bir iki ıkere Fu 

ayede dolaştık. Seyircilerin içinde 
köyliller, işçiler ve müne\-verler 
var. Birçok ta ecnebiler bulunu
,or. Galiba bu sonuncular dünya
nın her tarafından bir Mayıs için 

(Arkası Sa: 8 SU: 4 t.e) 

Ne yazık ki eski Kütahya eaer
leri memleketimizde hiç kalmadı. 
Mesela, şu gördüğünüz çini parça
larından burada bir tane bulamar.. 
sınız. 

En büyük arzum, hali vakti ye
rinde vatandaşlarda, kolleksiy~ 
merakının uyandığını görmektir. 
Bu merakın uyanmasile, Türk eaer 
!erinin Türkiyede kalması temin 
dilmiş olacaktır. 

T emas ettiğim bütün ~l: 
rımı kolleksiyon toplama. 

teşvik ediyorum. Yaptığqn 
ler büsbütün neticesiz de \aıma 
Şurada burada yeni merakWa.nn 
türediğini memnuniyetle görüyo. 
rum. 

- Kahve fincanı ve kahve eser 
!erini biriktirmeye neden merak et. 
tiniz? B~ka bir kolleksiyon da 
tophyabilirdiniz? 

Salahaddin Refik, vitrindeki ın 
sanna zarflardan birisini göste 
rek: 

- Durun, onu da; anlatayım, 
di. Kahve, ~ence eski Türk ıma.. 
firpcrverliğinin bir sembolU idi. 
"Bir fincan kahvenin kırk yıl batı .. 
n var" sözü, boşuna söylenmemif. 
ti. 

Kahvenin verilişi büyük te,rifa .. 
ta tabiydi. Büyük konaklarda bu 
işi, dört cariyeye gördürürlerdi. Ge 
niş peşli entariler giyen bu cariye
lerden biri, elinde küçük bir tepat 
ile misafirlerin yanına girerdi. 

Onijn arkasından, yanyana iki ea 
riye, muhteşem bir gümüş tepeiyt. 
elleri üzerinde tutarak gelirlerdi. 
Tepside, elmaslı zarflar ve f a.ğf urt 
fincanlar sıralanmış bulunurdu. 

l'epsinin ~ köşesi, incilerle if. 
lenmiş stil örtüsü ile sarılır, örtü .. 
niln bir ucu da aşağıya doğru sar .. 
kıtılırdı. 

Dördüncü giren cariye de elinde 
gümüş stil ve kahve ibriği oldı Ü 
halde, öndekileri takip ederdi. 
riyelerin dördü de ya~yana sıra 
dı:Ktan sonra, en öndeki cariye, 
den temenna ederek ilerler, iki 
riyenin tutmakta olduğu bil 
tepsinin içinden bir fincan ve tllr 
zarfı kendi küçük tepsisine. y8' 
yana koyarak, stili tutan cari)'el9 
yaklaşır, stildeki ibriği alarak. fiil 
cana kahveyi boşaltır ve milaflı 
sunardı. 

Cariyelerin dördü de, tahftlef 
içi1inreve kadar elpençe divall da
rurladı. 

S on ~ir sual daha sordum: 
"- Bu kadar masraf ft 

emekle topladığıl\IZ eşyayi ileride 
ne yapmayı düşUnUyol'9UDWI! Ta
bii satmak aklınızdan geçmez. 

Başını salladı: 
- Hiç insan, evlidmı kıyam .. 

dan satabilir mi? Ancak fU da var 
ki ; satılamıyan şeyler, buaD hedi
ye edilebilir. Ve bunları müzemize 
hediye etmek1e son emelimi ~ 
ne getirmiş olacağım. Y~~ 
müddetçe. parçalanmm ~tlerini 
çoğaltmak istiyorum. Ti ki, kollek .. 
siyonum, müzede teşhir edilmeye 
layik bir hale gelsin .. SJkmtJya dtı 
şüp satmaya mecbur olmuaam. ?il 
lan kendi elimle mtır.eye yerleştır.. 
diğim gün, artık rahat rahat göa. 
!erimi kapayablllrlm. 

Bunları söylerken, clertn bir ha. 
içinde idi. 
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SENFONİLER 
22 Stokholm: Senfonik konser 

"a; (Aton Dvorak). 
• ır H.AF!F KONSERLER 
"'ıı 7,10 Berlin kısa dalgası: Pllik. 

7.30: Orkestra musikisı. ~.20 Paris 
;ı kısa do.lgo.sı: Plak. Y.45: PlA.k.10.:iO 

l<eza. 11.50: Keza. 11 Paris kısa 
dalgası: Plak. 13 Paris kısa dalga
sı: .t{onser. l::S,ltl: .c>uKn:ı,;: ........ ...:· 
canu orkestrası. 14,15: Paris kısa 
dalgası: Konser. 15: Keza. 16: Peş 
te kısa dalgası: Polis bandosu: son 
ra keman konseri. 18. 18.30: Mos
kova: Karış11k konser. 19.12 Bük
reş: Vasile Julea orkestrası. 20.50: 
Bukreş: Plak konseri. 20.50 Paris 
kısa dalgası: Kahvehane muslki!ıi 
ve konser nakli. 21 Viyana: "Viya
na, Viyana o.arak kalacaktır" isım 
li radyo popurisi. 21.1: Prag: Or
kestra. 21.10: Kolonya: Büyük or
kestra. 21.30 Bü.~reş: Demirynlu 
mecmuaları korosu. 21.40 Pray kı-

3. sa dalgası: Enstru mantaı kv11ı:ı .. ı'. 
a • 21.40 Bari: Karııp:k musiki. 21.55: 
uc Prag: Dvorak'rn Amerikan karak-

tlü. terindeki eserlerinden (konser). 
m: .22 VarşrJva: "Varşovanın damları 

altmdn' isimli eğlenceli program. 
rm 22.05 Bükreş: Orkestra. ve flüt kon 
tm seri, 12.05 Roma: Varyete. 22.25 
u l Prag kısa dalgası: Konser (Boro
r.ıı dın, Lj:ıdov, l{orsakov, Tchaikovs
};ır~ ky). 23 Stc~holm: Opera musikisi. 

,,.-123 Peşte: Orkestra (Mossenet, Gi-
3 raud. Jarayı Godard, Stra'llss) . 
UJ :::!3.05 Prag kısa dalgası: Hafif mu

_-; '-'iki konseri. 23.40 Bratislava, Prag 
a.., Çigan musi•kisi. 
~h:.)PERALAR, OPERETLER 

,•ho 18.30 Roma kısa dalgası: Ope
, t-t nakli. 21 L8.ypzig: ltalyan ope
\ •ı.!'dlarından parçaıar ( koloratuı ö~p 
~ ş an, sopran, tenor, bariton). 21,10 

ll8.,t>şte: ''Bu Ba.y bana aittir" isim-
.1\-ı i radyo opereti. 22 Micano, Flora

r- 41<10: \t erdı nin "Rigoletto" operası. 
:!,30 Lille Limoj, 'rulıiz: Opera pi

,_ 'a1,esi nakli. 22.55: Bükreş: Operet 

1
.Bt'arc;alarmdan mürekkep konser. 

y"DA MUS!KİSİ 
19 Varşova: Kuartet konseri. 

• ~ES1TALLER 
' 28.05: Prag: Slovak halk şar
c kılan. 20,15 reşte: Macar şarkıla
) rı sUvaresi. 21 Varşova: Yunan ve 

'1f. Bulgar şarkıları (Plak). 23 Varşo
va: Keman resitali (Tartini, Co

trelli - .Kreisler). 23,30 Varşova: 
ik: .viyano refa.katile şarkılar. 
l:ıANS MUS1Ktsl 
- 18,55: Peşte. 23,30: Kolonya. 
· 23,35: Laypzig. 20.45: Viyana. ~4. 

10: Belgrad. 24,20: Peşte. 24,30: 
1 Roma. 
dı!UH'rEL!F 
r 16 Faris kısa dnJgası: Sinema 
z dünyası. 
- ~-~ 111'1' 

ı ' Pazartesi, 5. 7. 1937 ~ 
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'!ENFON!LER 
ıt: 16.10 .H.oma kısa dalgası: Senfo

. nik konser. 18 Varşova: ı•'ilharıno
- ~nı.K konser (Novoviejskiı Verdi 

vs. ı. ız Varşova: Fiteloerg'in ida
ı resınde Senıoni.. 22 Mılano, l• ıo

ran : Senfonik konser (Wagner, 
Beethoven, H.avel, Male). 

lAFlF KONSERLER 
C' 7,10 Berlın kısa dalgası: Plak. 
a; 7,30: Orkestra. 9,W: !'ariı:; kısa 
• dalgası: !"ıa.k. ~;15: J:ıak. ıu.~u: he 
e za. 11.50: Keza 11 Parüı kısa dal
gası: Plak. ı~ Par ıs kısa dalgası: 

• l'!nk. 13.10 Bükreş: Plak konseri. 
:l·\'i'if· Paris kısa dalgası: SiUe'den 
~r Utikr nakli. 15 Par is kısa dalgası: 

enoble'dan konser nakıi. l::>.05 
• rn•_Jlanda kısa dalgası : Konser. 16, 
t~ı) Paris kisa dalgası: Plak. 16.30: 
• Hafif musiki (Şarkılı). 18.40: .H.o
ma kısa dalgası: Orkestra, şaı.kı. 
19 Peşte: Çigan musikisi. 20.05: 
Prag: Asker, oando. 21 Paris kısa 
dalgası: Konser. 21 Varşova: Sa
loıı orkestrası. 21.40 Prag kısa dal 

, gnsı. Konser (Berlioz, l.>ucas). 21 
, 45: Peşte: Opera orkestrası (Şar
kılı). 22 Kolonya: Çocuk konseri. 
22.05 Prag kısa dalg.ısı: Koro. 22 
20: B2lgrnd: Büyük radyo oıkes
trası. 2~ Stokholm: Askeri bando. 
23,05 Prag kısa dalgası: Hafif mu
sikı konseri. 2J,:,w v ıyana: .ttadyo 
or.ıtestrası. 23.30 M.iiano, Florans: 
l{onser. 2-1.05: Peşte: Çit;an musi-
kisi. 

OPERALAR, OPERET!,jR 

18 Moskova: Bir operet piyesi
n in nakli. 20.30 Laypzig: Mozart
ın ''Die rlochzeit des J:t"igaro" ope
rası. 20,30 Viyana, Graz: Rossini
den Puççiniye kadarki bestekirla
rm eserlerinden parçalar. 4:2 Ro
mu: Ouscina'nm "İl ventaglis" isim 
lı opereti. 
DA MUS1K1St 

21.25 BUkreş: Triyo oda. musiki
si (Beethoven). 22,10 Ostrova, 
Prng: Okket konseri. 22,25 Prag 
\kısa dalgası: Smetananın son eser· 
J 'rınden kuartet konseri. 22,40: Vi 
vına, Gre.z. Yayli kuar~et (Beet
hoven). 
ESlTALLER 

15.30 Roma kısa dalg-:.sı: Piyano 
refakatile kt>man konseri. 20 Layp 
•lg: Tirol şarkıları. 22.10 BUl<reş: 

lH1 & IF ir /A lL O [K{ rRı .& IW W@ 
~ [§ [Q) \YI [§ lL o 

Arax Lavagian tarafıncl:ın şarkı
lar (Schubert, Mozart, Puccini, 
R. Strauss). 

DANS MUS1K1Sİ 
23,30: Stutgart, Bresıau. Ilaıtı.

burg, Laypzig. 
MUHTELİF 

16.10: Parie kısa dal~a sı. Kadı
na mahsus program. 19.30 Roma 
kısa dalgaı!ll: Arapça ve rnrııcn mu 
aikili neşriyat. 

rv~""' , , '4 
, Salı, 6. 1. 1937 ~ 
~iTi°'# - ·~ 

SENFONİLER 
21.25: Prag: Çek filharmonisi 

( Smetana'nın poem senfonisi). 21 
30: Bükreş: Senfonik radyo orkes
trası. 22.30: Paris P. T. T. : Sen
fonik konser (Boyee, Veber, Vag
ner, Gaubert, De:.>Ussy, Tchaikovs
ky). İnghelbreeht'in idaresinde. 

HAFİF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Plak. 

7.30: Orkestra.. 9,20 Paris kısa dal 
gası: Plak. 9,45: Keza. 10.30: Ke
za. 11.50 Keza. 11,30: Holanda kı-. 
sa dalgası: Filips stüdyosundan 
eğlenceli program. 13 Paris kısa 
ıkısa dalgası: Plak konseri. 13,10 
Bükreş: Jonel G'ıurgea orkestrası. 
14,15: Paris kısa dalgası: Konser. 
15: Keza. 15,35 Roma kısa dalgası 
Karısık musiki. 16,10 Roma kısa 
dalgası: Orkestra. 18,30: Roma kı
sa dalgasr: Orkestra, sopran. 19. 
Bükreş: Plak konseri. 19,20: Peş
te: Koro musikisi. 20 Moskova: 
Kamıık musiki. 20 Paris kısa dal
g3sı:' Konser. 20,15 Bükreş: Man
dolin orkestrası (Fantazi parçalar) 
20,30: Holanda ~ısa dalgası: Filips 
stüdyosundan çok karışık program 
21 Varşova: Hafif musiki. 21,40: 
Prag kısıı dalgası: Hafif musiki. 
22,15 Laypzig: KtiçUk aksam kon
seri (Orkestra, piyano, flUt). 22,15 
Peşte: Askeri bando. 22.30 Roma, 
Napoli, Bari, Bando muzika. 30. 
23.05: Praj? kısa dalgası: Hafif mu 
siki konseri. 23,25: Prag: Plak mu 
sikisi. 23.30 Varşova: Macar musi
kl"li plakları. 24 Peşte: Çigan mu· 
s:~tisi. 

OPERALAR. OPERETLER 

ODA MUSİKİSİ 
18 Varşova: Kuartet konseri. 

RESİTALLER 
20 50 Bükreş: Şarkılar (İtalyan 

hav~ları). 22. Roma, Napoli, Bari: 
Org resitali. 22: Stokholm: Şarkı, 
Viyolonsel. 22.40 Milano, Florans: 
Şarkı resitali. 22.05: Prag kısa dal
gası: Viyolonsel resitali. 22 Var~o
va, Macar şarkıları. 23 Laypzıg: 
Piyano konseri. (Schubert). 23.05 
Peste: Almanya - Macaristan artis 
tik' piyano konseri mübndelesi. 

DANS MUS1KlS1 
23,40: Romaı Napoli. Bari, Mila

no, Florans: 23,50: Kolonya, Ham
burg. 

MUHTELiF 
16,30: Paris kısa dalgası: "~a 

soeur de luxe" isimli ÜG perdclık 
komedi. 19,30 Roma kısa dalgası: 
Arapça, rumca, türkçe kısmen mu 
sikili program. 

t , ...,, il ' ........ -.. "'' ~ Çarşamba, 7. 7. 1937 ~ 
~ ,...., __ ... .., ,,,, , .,. 

SENFONİLER 
16 30: Paris kısa dalgası: Henri 

Tho~asi'nin idaresinde Senfoni~< 
konser {Schurnann, Pierne, Chab
ricr). 22 Roma vesaire: Senfonik 
konser (Mule'nin idaresinde). 
HAFİF KONSERLER 

7,10 Berlin kısa dalgasl: Plak. 
7.30: Orkestra konseri. 9.20: Paris 
kısa dalgası: Plak konseri, 9,45: 
Keza. 10,30: Keza. 11,50: Keza. 13 
Paris kısa dalgası: Plak konseri. 
13 Bükreş: Pıak konseri. 14,15: Pa 
ris kısa dalgası: Liyon'dan konser 
nakli. 15: Konser. 15 Holanda kısa 
dalgası: Tecrübe neşriyatı (Eğlen
celı musiki). 17,15 Varşova: Koro 
(Silezya havaları). 18 Moskova: 
Plak konseri. 18,30 : Roma kısa dal 
gası: Hafif musikisi. 18,30: Mos
kova: Diğer şehirlerden nakiller. 
19 Bil~reş: Radyo orkestrası. 20 
Varşova: Chrammel musikisi plak 
ları. 20,20 Blikreş: Eğlenceli musi
ki. 21 Paris kısa dalgası: Konser. 
21 Laypzig: Akşam musikisi. 21,10 
Kolonya: Orkestra, sopran, tenor. 
21,30 Prag kısa dalgası: Hafif mu 
siki. 22.15 Laypı.ig: Eğlenceli mu
siki ve şen sözler. 22.25 Prag kısa 
dalgası: Konser (Bach - Stravins
ky). 23. 23.05 Prag kısa dalgası: 
Enstrü manto! konser. 23,20: Viya 
na, Graz: Radyo o:rkestrasx. 

OPERALAR, OPERETLER 

22 Mi ' 10, Florans: Avitabile
nin "Colpı di Iuna" ismindeki ope
reti. 

ODA MUS1K!S1 
16.10 Roma kısa dalgası: Triyo 

konseri. 19,15 Varşova: Oktot mu 
sikisi plakları. 21 Varşova: Şram
ınel kuarteti konseri. 23,05 Peşte: 
Yayli aletler kuarteti. 23,20 Bclg
rad: Kentet musikisi. 

RESİTALLER 
15.30 Roma kısa dalgası: Piyano 

refakatile keman konseri. 18 Var
şova: Solist konseri. 20 Peşte: Ma
car halk şarkıları (Çigan takımı re 
fakatile). 21.35 Bükreş: Piyano 
konseri (Chopin, Cabclevsky, De
bussy vs.). 24 Varşova: Chopin'in 
eserlerinden piyano resitali. 22.05 
Pra~ kısa dalgası: Keman resitali 
(Sroubek). 22,10: Bükreş: Bariton 
Astrup ve tenor Lauridsen şarkı 
söyfüyorlar. 22.40: Viyana, Graz: 
Bas muganni ve piyano. 23.30 Ko
lonya: Şarkılı program ve piyano 
eserleri. 

DANS MUSİKİSİ 
22: Peşte. 23: Varşova. 28,50: 

Laypzig, Roma. 24,10: Konlonya. 
24,30 Milano, Torino, Florans. 
MUHTELİF 

19ı30: Roma kısa dalgası: Arap
ça ve rumca musikili program. 
"I.._,- #'.# I I ""-""1 
~ Perşembe, 8. ?.1931 ' 
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SENFONİLER 
21,55 Prag: Çek filharmonisi. 

(Jcremias'ın idaresinde). 

HAFİF KONSERLER 
30 Orkestra konseri. 9,20: Paris kı 
sa dalgası: Plak. 9,45: .Keza. 10.30 
Keza. 11.50: Keza. 13 Paris kısa 
dalgası: Plak konseri. 14,15: Paris 
kısa dalgası: Bordodan konser nak 
li. 15,30: Roma kısa dalgası: Şar
kılı konser. 18 Varşova: .H.achon or 
kestrası. 18,30: Moskova: Konser 
nakli. 18,30: Roma kısa dalgası: 
Onlcestra ile sopran tarafından şar 
kılar. 19 Bükrcş: Costica Tandin 
takımı. 20 Bükreş: Konserin deva
mı. 20 Laypzig: Musikili ve sözlü 
iki saat. 21 Paris kısa dalgası: Kon 
ser. 21 Viyana, Graz: Askeri ban
do. 21,10 Kolonya: Meraklıların be
ğendikleri plaklardan. 21,30 Bük
reş; Radyo orkestrası. 21.40 Bari, 
karışık musiki. 22.25: Prag kısa 
dalgası: şar.'<Ilı eğlenceli musiki. 
23 Peste: Çigan musikisi. 23 Var
şova: Meraklıların sevdikleri plfı.k
lardan. 23,05: Prag kısa dalgası: 
Dvorak'm eserlerinden. 23.15 Mila· 
no, Florans: Hafif gece konseri. 
23,50: Laypzig: Eğlenceli gece mu 
si kisi. 

OPERALAR, OPERETLER 

16,15 Roma kısa dalgası: Rossi
ni'nin "Barbier de Seville" opera
sı. 21,30 Peşte: Operet musikisi. 22 
Roma: Verdi'nin "Rigoletto" ope
rası. 22,30: Liyon: Chabrier'nin 
"Le Roi malgee lui" isimli opera 
konük. 

ODA MUSh(İSl 
17, Faris kısa dalgası: Uda mu-

• sikisi, iTriyo - Beethoven, Schu
mann vs.) 22 Stokholm: Oda mu
sikisi kuarteti (Olsson, Mozart). 
RESİTALLER 

16,30: Paris kısa dalgası: Piya
no resitali. (Bach). 17,15 Varşova: 
Piyano resitali (Romeau, Daquin 
Liszt). 19,35 Peşte, keman konse
ri. 22,05: Prag kısa dalgası: Slo
vak şa.rkılan. 23,20 Viyana, Graz: 
Piyano resitali: 23,35: Prag: Piya: 
no kon,seri (İngiliz eserlerinden). 

DANS MUSİKİSİ 
21- Varşova, 2,10: :: Prı:ıg kısa 

dalgası. 22,15: Laypzig. 23.30: Ko 
lonya, Stutgart. 24: Peşte, Viyana . 
MUHTELİF 

19.30: oma kısa dalgası: Arapça, 
tiir·kçe ve rumca musikili program. 

CJ
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SENFONİLER 

18 Varşova: Varşova filharmoni 
si. 22,25 Prag kısa dalgası: Beet
hoven 'in 4 üncü senfonisi (Si - be
mol). 

HAFİF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Plak. 

7,30: Orkestra konseri. 9,20 Paris 
kısa dalgası : Plak. 9,45: Keza. 10 
30 Keza. 11.50: Keza. 13 Paris kı
sa dalgası: Plak konseri. 13,10 
BU.kreş: Motzoi. 14,15: Paris kısa 
dalgası: Konser. 15: Keza. 15,30: 
Roma kısa dalgası. Orkestra refa
katile şarkılar. 17,15: Varşova: Sa 
lon orkestrası. 19. 20. 20.50 Bükreş 
Plakla Rumen musikisi. 21 Paris 
kısa dalgası: Konser. 21 Laypzig: 
Askeri bando. 21,40 Prag: Beetho 
ven musikisi (Şarkı, koro, piyano, 
keman). 22 Roma, Bari: Orkestra 
keman. 22 Peşte: Plak konseri. 22 
Varşova : Bahriye !:ıandosu. 22,15 
Laypzig: Musikili ve sözlü yaz prog 
ramı. 22,40: Milano, Florans: Mo
dern Amerikan musikisi. 22,50:. 
Peşte: Orkestra ve piyano konse
ri. 23: Roma, Bari: Hafif musiki 
konseri. 23.05: Prag kısa dalgası: 
Hafif musiki . 23,05: Stokholm: 
Şarkılı hafif musiki. 23,20 Viyana: 
Hırvat musikisi (Tambur bando
su). 23.50: Laypzig: Eğlenceli ge
ce musikisi. 

OPERALAR, OPERETLER 

16,30: Paris kısa dalgası: Debus 
sy'nin L'enfant Prodigue" isimli 
lirÜ{ piyes. 19,30 Moskova: Bir ope 
ra piyesinin nakli. 21,13 Bilkreş: 

Vagnerin "Valküre" operası (Plak 
larla). 21,40: Prag kısa dalgası: 
Operet musikisi. 

ODA MUS1K1S1 
20,25: Viyana: Bohemva kuar

teti. 
RESİTALLER 

20,20: Bükreş: Misafir muganni 
ye Furch tarafından şarkılar. 20, 
20: Varşova: Şarkı resitali. 20,10 
Peşte: Org resitali. 21,05 Prag: 
Piyano refakatile keman konseri. 
22.05: Prag kısa dalgası: Harp re
sitali. 22 Varşova: Solist konseri 
(Mussorgski, Raehmaninov vs.) 

DANS MUS1K1St 
19: BUkreş. 18,30 Roma kısa dal 

gası. 23,45 Roma, Napoli, Bari. 
24,05: Peşte, Milano, Florans. 

19,30 Roma kısa dalgası: Arap
ça ve rumca mus.ikili neşriyat. 

rc=teıi, ıo.1~931-
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SENFONİLER 
20,10: Laypzig: Hafif senfonik 

orkestra (Sopran, tenor, bariton). 
22.30 Mis vesire: lnghelbreeht'in 
idaresindeki büyük senfonik kon
ser. (Mendelssohn, R. Korsakov, 
Faure, Lucas, Lauguet, Chabrier). 

HAFİF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Plak. 

7.30: Orkestra konserı. U,20 Paris 
kısa dalgası: Plak. 9,45 Keza. 10, 
30: Keza. 11,50: Keza. 13 Paris kı
sa dalgası: Pllıık. 13,10 Bükreş: Kil 
çük radyo orkestrası. 14,15: Paris 
kısa dalgası, Strasburg'dan kon
ser naklı. 15 Moskova: Konser. 15 
Paris kısa dalgası: Marsilyadan 
konser nakli. 15.30 Roma kısa dal
gası: Karışık orkestra konseri. 18. 
18.30: Moskova: Konser nakli. 
19 Bükreş: Askeri bando. 20 Pa
ris ~ısa dalgası: Konser, 20: Peşte 
Çigan orkestrası. 20 Milano, Flo -
rans: Karışık musiki. 21 Moskova 
Karışık konser. 21 Paris kısa dal -
gası: Konser, 21 Peşte: Karışık 
program. 21,10: Kolonya: Orkes -
tra, sopran, tenor, bariton. 22,25: 
Prag kısn dalgası: Karışrk program 
22,45: Bükreş: Gece musikisi nak 
li. 22,50: Peşte: Askeri banda. 23, 
15 Roma: Varyete programı. 23,20 
Viyana, Graz: Şrammel orkestra
sı. 24,10 Peşte: Çigan orkestrası. 

OPERALAR, OPERETLER 

18 30: Roma icısa. dalgası: Verdi 
nin ı''Rigoletto" operası. 22 Milano 
Florans: Verdinin "Mukadderatın 
kudreti" isimli operası. 22,05: Var 
şova: Operet akşamı (Sopran, te
nor, çift kuartet). 

ODA MUSİKİSİ 
18,05: Prag, Brüno vesaire: Sa

lon kuarteti. 
RESİTALLER 

16 10 Roma kısa dalgası: Napo
li sa;kıları. 20,35 Bükreş: Bojenes 
co ·tarafından RomPn o::ıırkıları. 22 
05: Prag kısa dalgası: Piyano re~i 
tali (Smetana). ~:o:!.45: Viyana: Ye 
ni Danimarka şarkıları. 

DANS MUSİKİSİ 
21,15: Bükreş. 22,15: Laypzig, 

23: Stokholm. 23.05: Prag kısa dal 
gası. 23,30: Kolonya. 23.35: Prag. 

MUHTELİF 
19,30: Roma kısa dalgası: Arap 

ça, tUrkçe, rumca insmen musiki
li program. 

lıstanbul • Moskova -
Tahran 

(Başı 7 incide) 

gönderilmiş olan amele murahhas

ları. 

Seyirciler içinde uzun ipekli ge
ce elbiseleri giyen kadınlar da ba

sit bir §Ötnizetle gelmiş olanlar 

da var. Fakat ipek el!Jiseli kadın 
şömizetıi kadından daha müref

feh, daha yüksek bir sınıfın kadı

nını temsil etmiyor. İki kadnı da 
ayni seviyedeler. Biri o kadının şö
mizetli, öteki yine ayni kadının i

pel< elbiseli hali gibi. Kadınların 

hemen, hemen hepsinin yüzti bo

yalı. Hepsi süslenmiye ve güzel ol

mıya gayret etmişler. Fakat içle
rinde 1937 Avrupa modasına uy
gun olarak giyinmiş tek kadın 

yok. Böyle bir kadın görülürse din 
leyince onun bir ecnebi lisanı ko-

nuştuğunu işitiyoruz. • 
Galeride ilk sırada ve locada o

turan insanların arasında ne bir 
giyiniş farkı, ne de tavır ve ha.. 

reket farkı var. Sovyetlerde sınıf 

kalmadı sözünün bir efsane olma

dığı muhakkak .. 

Bu, piyesin ilk temsili idi. Erte
si gün arkadaşıma bunun hakkın
da yapılmış. olan tenkitleri gazete
de okumasını rica etmiştim. Piyes 
beğenilmem.iş. Çok fena kritikler 
yapılıyormuş. 
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Tifodan korunmak 
SANOL i NHALAN 

Bütün mikroplann ve bilhassa Tifo mi:kroplan
nm en büyük hasmidir. Ağız ve burun yolu ile vU
cuda girmesini meneder. Cepte taşınır ıufak şişe 

içersinde bulunduğu gibi günde 2-3 defa mendile 
damlatmak suretile koklanır ve teneffüs edilir. 
Böyle kuvvetli bir antiseptik ilacı herkese tavsiye 
ederiz. Eczanelerden arayınız. 

l•llBiZClmSD~~~-------------------a:i:i:l!L'l:lıı::::ıl=aC~ 

Her işin izde Ko!ayhk .... 

1 
Her ne isiniz olursa çabucak yaptırmak apartıman ev, ve her turlul 

eşya almak· ve satmak arzu ettiğiniz takdirde hiç vakit geçirmeden Is
tanbul (743) numaralı posta kutusu adresine bir mektup göndermekle 

işinizi bitirirsiniz. , 

Rumelihisar Bağ ı 

ffa11vanat Parkı 
/*~KAPiT ~ 

Boğazın en tabii aile parkı

dır. 600 muhtelif hayvanat, dans, 
müzik (BUZLU BİRA RAKI) 
kahve, çay, limonata 10 kuruş
tur. Otobüs Eminönünden ~ağa 
kadar gidiş geliş seferleri temin 

' edilmiştir. I ı 

Sanat Mektebinde 

Bir Kurs Açlldı 

ikinci Forması Çıktı 
KARL MAKS'm bu misilsiz e. 

ıeri forma halinde çıkıyor. Ka
)ak içlerinde istilah ve tabirle
in izahı ile Almanca, Fransız

~a. Osmanlıca karşılıkları var
dır. Hikmet Krvılcrmlı tarafın-

ian Almanca aslından tercüme 
"dilmiştir. Forması 5 irnruştur. 
~imdilik her ayın birinci günü 
·•kıır. Her kitapçıda bulunur. 

derilen ve ilk öğretim müfettişlerile 
Istanbul Türkkuşu modelcilik şube öğretmenler için de Istanbul Sanat 

si tarafından Galatasaray lisesi salon mektebinde tefrik edilen ders ve tat
larında talebeye verilmekte olan mo- bikat atelyesinde bugünden itibaren 

delcilik derslerine devam edilmekle bir ay devam etmek üzere bir kurs a· 
beraber muhtelif vilayetlerden gön - çılmı§tır. 
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.HORASJ ·;M 
No. 91 Yazan: Ziya Şakir 

YALA 1 iFTiRA 
Eba Muslim 

İradesini 
Kaybetti 

- Evet, amma .. Bu, usuldendir. 
- Bu usulü sen icat ettin .. Hadi, 

buna ehemmiyet vermiyelim. Ya 
kendini, bizim hfmedanımızdan gös 
termek için sahte şecereler tertip 
ettirmek teşebbüslerine girişmene 
ne diyelim? .. 

Eba Müslimin hayreti, büsbütün 
artmışb. Ellerini Halifeye doğru 
kaldırarak: 

- Ben mi? .. Haşa .. Sümme ha
şa ... 

Diye bağırmıştı. 
Halife, gittikçe artan hiddetle 

sözüne devam etmişti. 
- Nasıl inkar ediyorsun? .. Merv 

Beyi Yahşi Beyin evine gelen .. 
Süleyman bin Kesiri oraya davet 
eden .. "Ben, (Ali Haşim) denim. 
,(Salit bin Abdullah bin Abbas) ba 
hamdır. Böyle bir şecere tertip et
tireceğim. Bunu, siz tasdik edin!" 
diyen, sen değil miydin? .. 
~ - Haşfı .. yalan .. iftira ... 

- Pekala. Süleyman bin Kesir 
gibi, .bize bunca hizmetler etmis o
lan bir adamın başını niçin kestin? 

- O, evvela (lmam Ali evlatla
ı-ı) nm taraftarı idi. Fakat sonra; 
benim zorumla, (Ali Abbas) m ta.. 
rafına geçmişti ... Vakıa, Abbas Sal 
tanatının teşekkülünde pek çok hiz 
metler etti. Fakat, (Ehli Beyt) e 
yapılan muamelelerden dilgir ola 
rak, sizden ayrıldı; yine onlara te-. 
mayül gösterdi. .. Memlekette, bü
yük bir fesat çıkacaktır. Belki de, 

;-------~~tan~a~u.n~ ıı altüst olacaktı. Benim 
elimde de; (her kimden şüphe e
dersen, bilfı. tereddüt kafasını kes) 
diye ferman vardı. Büyük bir fena 
lığın önünü almak .. sizin hilafet ve 
ealtanatınızı kurtarmak için, mad
di ve manevi mesuliyeti deruhde et
tim. Bu ihtiyar asinin kafasını kes 
tim. 

- Pekala ... Niçin benden sorma
dın? .. 

. ~Vaziyet, buna müsait değildi. 
Sızınle muhabereye girişirsem a 
:radan bir hayli zaman geçec~kti~ 
Bu müddet zarfında da, bütün Ho
rasanın altı üstüne gelecekti. 

yeunaen oansecııyorsun ... ve nuzu 
rumda, böyle küstahça sözler söy
lemekten utanmıyorsun .. Hangi hiz 
met .. hangi muvaffakıyet.. Bol bol 
adam kesmekten başka, ne yaptın? 
Senin elindeki kudret ve salahiyet, 
bir cins cariyeye verilmiş olsaydı, 
senin yaptıklarını o da yapardı ... 
Halk tarafından gösterilen hürmet 
ve itaat, sanki senin şahsına mıy
dı ? .. Eğer kardeşim İmam lbrn?i
min fermanı olmasaydı, sana kım 
ehemmiyet verirdi? .. Söyle .. Cevap 
ver. 

Eba Müslim, artık fena halde 
bunalmıştı. Bir anda Halifenin üs
tüne atılmıya hazırlanmıştı .. Fa -
kat, he.r nedense bunu yapmamış
tı. Hiddetini yenmiye çalışarak: 

- Ya, Emirülmüminin!. Maksa
dınızı anlıyorum. Bana, kasdede
ceıksiniz. Bunun için size birşey de
miyorum. Hatta, kanımı pe.7inen 
helal ediyorum. Beni öldürünüz. 
Fakat; Allah rrnası için, tahkir et
meyiniz. Hakarete tahammül ede
miyeceğim. Belki size bir hürmet
sizlik göstereceğim. 

Diye yalvarmıştı. 

H alife Mansur bu yalvarmaya 
ehemmiyet vermiyerek: 

- Sen, her türlü tahkire müs-
tahak bir adamsın ... Çünkü, :ıizim 
sayemizde adam olduğun halde, gö 
zUnü bizim mevkiimize diktin. Be
ni ortadan kaldırarak, makamıma 
geçmek istedin. Bunun iç.in de, tür 
lü türlü fesatlar ve entrı1cala.r çe
virdin. Hain .. Ve nankör adam. 

Diye bağırmıştı. 
I%a Müslim son defa olarak el

lerini Ha!ifey~ uzatmıştı: 
. - Ya, Emirülmüminin!. Çok ile

rı vardouz. Artık yeter.. Beni, bu 
kadar kırmayınız.. Hiç olmazsa 
diişmanlarınız için saklayınız. 

'Manzara o ka<'.lar kan'ıı v"e 0'"1m
dar korkunç idi ki; yerinden fırlr-
yan Halife Mansur; derhal salo
nun bir köşesine kaçmış .. Ellerini 
yüzüne kapamıştı. 

E ba Müslimin aldığı yaralar, 
çok derindi. Fakat, bu bari 

kulade kuvvetli ve mukavemetli a
damı, bir anda öldürmemişti. Şim

di o, gittikçe genişliyen bir kan ta
bakası üzerinde, boğuk iniltilerle 
çarpım çarpım çarpınıyor .. Dirsek

lerinin üzerinde doğrulmıya çalışı
yordu. 

Halif:e Mansur, kaçtığı köşeden: 
- Oldürün. Yaşatmayın ... Ça

~uk ... 
Diye haykırıyordu. 
Sekiz kılıç, bir daha havalanmış

tı. Bunlardan bazıları, selik zırha 
çarparak, geri fırlamıştı. Fakat, 
yine Osman bin Nehi'nin katil 

kılıcı, bu sefer Eba. Müslimin za
vallı fedakar başını, arkasından 

öne doğru yarmış.. O büyük baş, 
ikiye ayrılmış .. Beyni, dışarı fırla
mıştı .. Hayatında, hiç bir kuvvet 
karsısında bir defa bile mağlup ve 
zeb~n olmıyan koca Eb8. Müslim, 
o anda hareketsiz kalmış .. Şu köh
ne dünyaya gelip giden her fani 
gibi, nihayet o da; ecel karşısında 
derin bir tevekkülle ölüme boynu
nu uzatmıştı. 

(Arkası var) 

1 EKONOMif 

BORSA KARISIK 
BiR GUN GECiRDI 
~~0 .. L';,;'2-~-ı 1 ürk borcu 
~ Uft11U anıre ; 

Fiatları i 15,90 liraya 
Dün, fehrimize iki marşandiz trenile 11 ~~j 

~ vagon buğday gelmi,tir. Mevrudatın artması k d d • • t ' 
- fiyatların yine 4 - 5 para kad~r düşmesine a a r us 
t sebep olmuştur. Yumuşak bugdayların çaı.'- ' 
' dar nisbetine göre, sıra malı olarak fiyatı ~ 
~ 5,10. 5,35 kuruş arasında değişmiştir. 1 _ :ı ~ Paris borsasının pazartesi günündenberi 

ı 
çavdarlı Polatlı malları i.ae 6,10 kuruftan sa·~ panmış bulunması dolayıaile borsamızda fra 

~ 
hlmıştır. Sert buğdayların en iyisi 5,10 hu- kıymeti üzerine müesses tahvillerin geçird 
ruştan fazlaya alıcı bulamamıştır. Biralık buhran, borsacıları ve borsa ile ala.kadar ol 
ve ihracat için alınan arpalar 3,28 kuruştan lar arasında tiddetli bir heyecan uyandırnıışt 
muamele görmüştür. Çavdar eski kıymeti Dün Paris borsası tekrar açıldığı halde, §eh 

~ olan dört kuruşu muhafaza etmiştir. Dün mizde bu heyecanın şiddeti azalmamıştır. Frnn 
~ tiftik ve yapağı üzerine biraz fazla iş olmuş- bağlı olan birinci, ikinci ve üçüncü tertip Türk b 
~ t r·ı ·kl • k k la& l l k cu tahvilleri son üç gUn içinde şiddetle düşmuşt· 
·~ ur. 1 tı er yenı ır ım ma u ü 0 ara Paris borsası daha bir iki gUn açılmamış olsaydı, 

~ 
112 - 116 kuruş araşında satılmı,tır. )inada- beş gün evvel 20,40 lira olan birinci tertip Türk 
lu yapağıları üz.erinde sabit kalan ıon fiyat cu, belki de 14 liraya kadar düşecekti. Ellerin 
48,30 kuruştur. Türk borcu bulunduranlar bu sukuttan çok 

' görmüşlerdir. 

Yugoslav 
Zirai 

Mahsulleri 

lngiltereye 
Girecek 
Sebzeler 

~vrupada yeni başgösteren ve Ka-
Bclgrad, (Tan muhabirinden) - sımpatlan üzerinde büyük zararlar 

Yugoslavyanın iktısadi vaziyetinde yapan krizantem sineğinin. lngiltere
büyük bir inkişaf başlamışbr. Alınan ye girmemesi için bazı tedbirler alın
yeni tedbirlerle Yugoslav zrrai malı - mıştır. lngiltere Hariciye Neznretin
sulleri için geniş pazarlar temin edil- den Ziraat Vckfıletimize ulaştırılan 
miştir. Ziraat!:llık, ve kooperatifçilik kanuna göre, kasımpatının tohumun
ıslah edilmiştir. dan başka diğer her türlü aksamı In-

giliz Ziraat Nezaretinin müsaadesi a-
Sanayi işlerinde de büyük hamle- koçyaya ithal edilmiyecektir. Pata-

ler vardır. Zenitsa Maden o - lınmadrkça lngiltere, Irlanda ve ts -
caklarının işletilmesinden son - testen maada her cins ve nevi nebata-
ra artık demir ve çc • . . . . . cinden birer sıhhat raporunun alın-
lık 1thalıne ihtıyaç kalmamışbr. Bor, d .th 1 dil bilm · · · h 
b k ad · d'"küm f b 'kal A tın a ı a e e esı ıçın ma re-a ır m enı o a n arı v- 1 ı:. dır 

ması ıızım • 
rupada ikinciliği almaktadır. Uçte 
bir olarak vergilerin azaltılması köy / 
lüyü borçlanmaktan kurtarmıştır. 
Köylüye milli bankalarvaSitasile borç 
para verilmesi meselesi de ehemmi -
yetle tetkik edilmektedir. 

BORSA 
1Temmuz1937 PERŞEMBE 

P A R A L A it 

Sterlin 622,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 97,-
Liret 110,-
Bclçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
Isviçre Fr. 570,-
Leva 23,-

626,-
127.-
101,-
115,-
84,-
23,-

575,-

r 
Dün sabah 17,10 liralan açıl 

piyasa bu vaziyet karşısında sars 
mış, 17, 16,5, 16 ve nihayet 15,90 
raya kadar dli§müştür. Bu sırada F 
rls borsanın açıldığı ve Türk b 
cunun orada 261 frank kıymet bulQ. 
ğu haberi gelmiştir. Bu haber der: 
hal tesirini göstermiş ve fiyat 16, 
liraya kadar yükselmiştir. Fakat bo 
sa haricinde alış verieler devam 
miş ve 16,30 liraya kadar alıcı çı~ 
mıştır. Paristen gelen akşam tel 
fındn, Tilrk borcu 270 frank bildit 
miştir. Bunun üzerine borsa dışı:n 
Tilrk borcunu 16,35 liraya kadar 
lan ve satanlar çıkmışbr. Türk b 
cunun ikinci tertibi evvelki gün 16 
üçüncü tertibi ise 16,20 lira iken h 
lar da dün 15,'l.O ve 15 liraya du, 
mlişlerdir. 

Frangın aüşmui ihtimali 
karşısında 

Dün sabah bir Sterlin 123,5 fran 
ve akşam 128,5 franga ylikselmi§ti 
Borcasılar frangın daha ziyade d ·· 

- Haydi, Süleyman bin Kesir i-
4;in bu ~ahaneyi buldun .. Ya, şim
diye kadar haklı haksız, kestit;in 
başlar için ne diyeceksin? .. Bugü
ne kadar, altı yüz bin kişiden faz
Ja adam öldürdüğün rivayet edili
yor .. ve, bunları nakledenlerin, tüy
leri ürperiyor. 
• Artık, Eba Müslimin canını:t tak 
demişti. Bu acı itham karşısında, 
iradesini kaj'lbetmişti. Halifenin 
karşısında, iki dizinin üzerinde doğ-

Diye yalvarmıştı. 
Fakat Halife, bu sözlere de al

dırmamıştı. Hatta, Eba Müslimin 
bütün sabrr ve tahammülünü alt
üst edecek ağır bir küfürle homur
danmıştı. O zaman Ebfı Müslim, 
yerinden fırlamış: 

Cildi · Güzelleştirmek • • 
lçın ... 

Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya23,-

23,-
68,-
84,-
23,-
31,-
2:{.-
25,-
14,-
52,-
32,-

1 mesi ihtimali olauğu ve bunun neti 
cesi olarak Türk borcu tahvillerini 
de çok sukut edeceğini söylüyorıa 

Ellerinde franga dayanan eshanı v 
tahvilat bulunduranlar bu vaziyet 
daha fazla zarar göreceklerinden v 
bu tah\ilatı piyasaya dökerlerse :« 
yatların büsbütün düşeceğinden ko 
kuyorlar. DUn Paris borsası; O sına 
h Bankası hisselerini 508, Elektıı. 
Şirketini 1310 açılış ve 1370 kapa 
nış, SUveyş kanalını açılış 27010 ka 
panış 27050, Royal Doyç 5850 
5923, Fransız rantı 72,80 - 71,SS 
Yugoslavya rantı 226 - 229 fr .... 
olarak göstermiştir. Bir İngiliz li • , 

rularak: 
- Bu sözleri bana siz mi söylü

yorsunuz? .. Amcanızın, Şam da hi
lafetini ilan edeceğinden korkarak 
önümde ağlıyan .. ''Benim hakkımı, 
bu adamın pençesinden kurtar da, 
nasıl kurtarırsan kurtar." diyen, 
ıiz değil miydiniz? .. Sizin hakkınr-
~ı nasıl kurtarabilirdim. Abdulla -
hın sırtını okşamakla mı? .. Yoksa, 
kılıçla mı?.. Cenabı Hak, en adil 
ştihidimdir. Ben; şahsım için .. şah
si menfaatim için .. bir tek Allahın 
kuluna bile parmağımla dokunma
dım. Ne yaptımsa; büyük birader
lerin, İmam İbrahim ile, Ebülabba
ıın emirleri.. ve bir de senin fer
manlarınla yaptım... Yaptıklarım

dan, zerre kadar müteessir değilim. 
Çünkü; memleketimi.. memleketi
min, milyonlarca mazlum halkını, 
Emeviler gi::>i zalimlerin elinden 
kurtardım. 

Diye cevap vermişti. 
:F'akat her haklı cevabı bir öfke 

bahanesi ittihaz eden Halife Man
sur, hiddetini bir kat daha göster
mişti: 

- Vay .. Yaptığın cinayetlerin 
kam ile, kardeşlerimi ve beni de le 
kelemck istiyorsun,•öyle mi?. Son
ra, bir de hizmetinden, muvaffakı-

- Ne olursa olsun ... Artık, Al
lahtan başka, kimseden korkmuyo
rum. 

Diye bağırmıştı. 
İşte o anda· Halife Mansur el

lerini biribirin~ çarpmıştı. Yandaki 
odanın Yeşil atlas perdesi, bir an
d_a açıl~ış .. Yıldırım süratiyle içe
rıye sekız kişi dalmıştı. Hepsinin 
ellc~inde. de, parıl parıl parlıyan 
zehırle bılenmiş kılıçlar vardı. 

Ehi Müslim, kılıcının altın işle
meli bo~ kı~ıfını kavrı.yarak müda
faa vazıyetı almştı. Fakat ~ sekiz 
kişi. derhal onun etrafını sarmış
tı ... Bir kılıç darbesi elindeki kılıç . ' 
kınını parçalamıştı. Ayııi saniyede 
inen ikinci darbe, kılıç askısını ko
parmıştı... (Osrnan bin Nebi) is
minde birinin indirdiö-i üçüncü kı
lıç darbesi, Eba Mü:limin kafası. 
nı beyninin üstünden, sol kulağının 
hizasına kadar yarıp parçaladık
tan sonra, omuzunun üstündeki 
zırha kadar kaymıştı... Arkasın -
dan gelen bir kılıç darbesi de ense
sinde derin bir yara açmıştı. 

Eba Müslim, tüyler ürpertici bir 
feryatla ellerini iki tarafa kaldır
mış .. Yüzüstü yere yuvarlanmış
tı. 

Çamlıcadan z. N. diye imza eden 
bir bayan okuyucumuz, cildi koru. 
mak, "hatta güzelleştinnl".k,, için 
gazetel.-rclen haber ahlığı türlii tür
lü şeyleri tecrübe etmi,., hiçbirin· 
den fayda görmemiş. Şimdi bizden, 
arzusunu yerine getirecek başka 
~eyler soruyor: 

- Arıbadt'm, tatlrbadem yaı'.tla
nnı ta,·:->iye edenler var. Salatalık 
suyundan bahsedenler var, bunlar
dan han~islnl tercih ede~im? 

])edikten sonm, kendisinin otuz 
vnsında bulunduğunu dıı haber Vl:'

~i~~or. ·nu ynştn) ken insanın cllt gü. 
zelliğine ehemmiyet vermekte yer· 
den gö~e kadar hakkı olur. 

}'aknt bana kalırsa sayın okuyu
cumuz tecrübe ettiği güzellik i1~1a. 
rından fayda gi)mıediy f'I ka.bahnt 

0 ilaçlarda değildir. Onların hepsi 
-salatalık suyu dahil olduğu hal. 
de- cihle güzellik ,·erecek ı;eyler. 
dir. Ancak onlan kullaıımasnu bil
mek sarttır. Çamltcadaki köşkiinde 
avna~ının karşısmdo. o Uaçlan sU
rUnürse onlar elbette fayda ver- · 
mezler. 

Onlardan fayda görmek için hep. 
sinden birer li:utu veya birer şişe a. 
lıp süslü bir sepet i~erislne koyma~ 
ıı, sepeti koluna takarak köşke bir 
saat kadar uzaklıkta, tabii kll'lık 
bir yere gitmeli, onları ora.da top
rağın içerisine gömmeli. Sonra da 

her sabah oraya kadar gidip sişcle
:rin ve kutuların yederinde bulunup 
bulunmadıklanm teftiş etmeli. Böy. 
le yapınra o ilüçlar daha hiç sürü. 
niilmeden, i tenilen tesiri yaparlar. 

- Ne münasebet? 
Diyeceksiniz. Bu münasebeti si

ze anlatayım: Her sabah bir saat 
gitme, bir :-;nat gelme iki sao.t yol 
~·ürümek size en iyi, en faydalı be
den idnuınııu yaptınr. Teneffüsii
nüz ferahlar, akciğerJerini:ıin en de. 
rin k~lerine kadar t.cmiz ve taze 
hava girer. iştahınız artar, mide. 
niz daha kolay hazmeder. I<'akat 

şisınanlamazı; mız. Bilakis semirmi
ye istidndmız "\·arsa ondan da kur

tuhırsunuz. Cildiniz her 11\abah tat
lı tatlı terler, cilt terledikçe daha 
yumu~ak, daha glizeJ olur ..• Vücu. 
dunuzda tabii olarak lıasıl olan ze. 
birler te.rle çıkaeakl:ın için böbrek
leriniz de yonılmaz. Yol yürümek 
bir taraftan da barsnklara serbest
lik temin edeceğinden "\·Ucutta ze
hirlerin t-Oplamnasma imkan kal
maz ... Bunların Jıepsl güzelliği ve 
gen~liği devam ettirecek . eylerdir. 

Hele insan Çamlıcanm o güzel su. 
yundan da bol bol içeJ'Se, o da yine 
terle çıkarken cildin güzelliğine lıiz. 
met eder. 

O zaman badem ~ ağlarma, sala
talık suyuna lüzum da kalmaz. 

Mark 28,-
Zloti 20.-
Pengo 21,-
L~y 12,-
Dınar 52,-
Kron İsveç 30,-
Altm 1045,-
Banknot 255,-

Ç EK l. ER 

Londra 
New-York 
Paris 
Mil an o 
Brüksel 
Atina 
Cene .. Te 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Moskova 
Yokohama 

625,-
0,7904 

19, 76 
15,0160 

4,6925 
87,44 

3,4568 
64,-
1,4383 

22,65 
4,2096 

14,-
1,9692 
4,1680 
4,-

107,36 
34,56 
24,04 

2,7486 

1047,-
256,-

625,-
0,78975 
20,50 
15,0320 

4,6968 
87,-
3,4575 

64,-
1,4394 

22,65 
4,2096 

14,-
1,9720 
4,1680 
4,-

107,36 
34,56 
24,04 
2,7486 

Paris Borsasında 

Paris borsasının dünkü kapanış fi
yatları: 

L?ndra 128,9~; Nevyork 26,0,6; 
Berlın 1052; Bruksel 438; Anı.ster _ 
dam 1430; Roma 137,10; Lizbon 
117,20. 

Madenler: 
Kurşun 2~,8,11h; bakır 62 64. k 

lay 255,17,6; altın 140 6· ' tl ;-
19.15/ 6: cinko 21.19.4%. ' 1 g m ş 

sı 625 kuruştur. 

GÖÇMENLERE VE ... 
ÇiFTÇiYE BUCDA y 

Göçmenlerde mültecilere ve kurak 
lık, dolu, sel, yangın, hastalık gıbı a
fetlere uğnyan çiftçilere Ziraat B n
kasınm satın aldığı buğdaylardan to
humluk, yemeklik olarak 31750,()(\~ 
liralık buğday dağıblacaktır. 

Bursadan istenen 

Malumat 
Bursa ticaret odası Bursada dük

kanların kapanma saatini tesbıt içın 
§ehrimiıde tatbik edilmekte olan §e

kil hakkında ticaret odamızdan ma
luınat istemiştir. 

E~~; 
Bugün limanmuza gelecek \apur .. 

lar: 
Saat: 16,15 Uğur lzmitten, 15,13 

Bartın Mudanyadan, 6,30 Ant.alY\ 
Bandırmadan, 6 Seyyar Karablgndatt , 
9,SO Konya Mersinden. 

Bugün tinıanınuzdan gidecek va., 
pnrlar: 

Saat: 8,SO Kocaeli lUudanyayn, 6,30 
Seyyar Karabigaya, 17 Bandılltıa 
Aynhğa. 



- .. 
...,......... hnnyfarc1a D hirlraeı: l'abndaa soJdaıı: BDkat (radyo) Jbrahfm (blsftdet) ~ 

..,,._ lllııı• B. Allflll ooetıklan (stimtlt kol IUtl), ~ (bUMlk) alt - soldan: Menrt (likör 
th'nm), Alla (elbleelik kamaf), Enver Şener (tötöa tehekas). 

ahar 
hediv 

Listeyi 
sütunlarda 

---~rediyoruz 

IDHWat 

100 llrayı 

Kırk.. 

llal'll8ıle ...... 

- Birinci ilawuiyemiz o- ,..,.""" ...... ~.-.. 
aoo liraJı, bmit Deniz 
Xw-nclanblı Deniz or. 

- Oçincü büyük hecli1• 
............... rad10 .-0. 

•,...ua M•ih.,.._ ..-11e 82 numarada HU. 

de 1542 numarada Ze711ep 
lılim. 
Bir lıat elbuelilı laımGf 

10 - Onuncu miiklfat 
bir kat elbiaelik kumq ka
zanan Osküdar Selimiyecle 
16 numarada Fatma. 
Çatal talwnı kazanan 

11 - latanbul binicilik mektebi 
süvari IUbay Necdet Atef 

Tuvalet talwnı Acuanan 
12 - Buna Maliye tahakkuk me

muru Sadıkm kw Türkan 
Çaytakunıiazanan 

13 - UskUdar Pa,alimanı su şfr • 
keti karşısında Bayan Jülide MırJıar 

Duvar saati kaanan 
14 - Beylerbeyi Yaldar caddesi 

45 numarada Mazhar 
Bir k•t•n tayyorlulı lıasanan 
15 - Elkif8hir tayyareci yllll:>a~ı 

Elr;remin km Perran. 
SU BARDAK TAKOO 

KAZANANLAR 
16 - Kadıköy Kalfaoğlu dU 

No. 19 da Samiye 
1-BııiDci ft altmcı 17 - lataııbul Maltepe atıf okulu 

111 simit kol aaati ka- birinct bölük kumandam Güleç. 

Etkiıtlairde Tay. LtKöR TAKIMI KAZANANLAR 
alaJJ ikinci balük yüz- 18 - Ankara Y enifehir Karanfil 

sokak numara 44 Tahir kardefler. 
B. Arifin olla Tanyu 19 - Eekitebir tayyare alayı sil· 

•• AlJOD Korlrıomu- baylarmdan lıleaut. 
8 DC1 tuhecle &edildi GECE LAMBASI KAZANANLAR 

A.Atatildn. .---------------....;.;;;.-....-...-..-...;.;;;;.;;;.;.;;.;.;;;;;;i 

malıineal--... Müsabalcamızan Hal Şekli 
IOlsa.,.....,mn dolra bal teldi appdald numaralarla g&terOmlftlr. 

....... nrtdl 
1 5 
1 u 
1 • 
'7 88 
ı n 

11 21 
u 11 
11 11 
11 1'1 
19 ~ 

Bealmfirldl 
21 41 
2S Si 
H S8 
27 1 
18 ı• 

2 - 25 

' 46 8 18 
8 48 

10 47 

BMlm Tllrldl 
11 
H 
11 
18 
IO 
n 
M 
28 
28 
so 

1 
8 
8 

u 
18 
81 
il 

8 

' GO 

20 - Piyade atıf okulu sUbayla

nndan Necmeddin 
21 - Şifli Haliaklr Gui caddeai 

196 numarada Osman. 
TOTON TABAKASI KAZANANLAR 

Bu Sene 
Pislikten 

B. Refik 

Sudan 
Oluyor 
o~an 8fJ ifine bUyilk ehemmiyet ve
nyoruz. Blyevm tehrin 3' yerın e 
meccanen &fi yapılmaktadır. Buna i
llveten lafmleri ilin edileceğ olan ye 
di hastanede de müracaat edenlere 
&fi yapılacaktır. Bu mUnuebetle şu
nu da eöyHyeybn ki, halk aşıya bil • 
yük bir rağbet göstermekle beraber 
ilk aşıaım yaptırdıktan aonra eksen
yetle ikinclaine gelmlyor. İstanbul 
halkmm selim aklına hıtap ed r k 
behemehal ikinci ve uçtincu a ıl rı 
da ihmal etmemelerını tavsıy ede • 
rim. 



Semti 

Kasım paşa 
Kasım paşa 

2 - 7 - 937 

.Mahallesi 

Seyitali çelebi 
Turabi baba 

1 

Kiralık 
Sokağı 

Mandıra 

A. tersanekapısı 

E.m.ak 
No. Cinsi 

29/45 Dükkan 
22 E. Kahvehane 
ı:.: Y. 

Nişantaş Muradiye caddesi Cami yanmda 33/ 39 Dükkan 
Kabataş ömeravni Dolmabahçe 195/203 Dükkan 
Kasımpaşa Camiikebir Havuıkapısı 41 Arsadan müfrez yer 
Kasımpaşa Seyitali çelebi Nisa mektebi 19/21 Dükkan 
Kasımp~a Seyitali çelebi Cami ittisalinde 41 Dükkan 
Kasımpaşa Camükebir Turabi baba 7 Ahır 
Beyoğlu Kuloğlu Ağa hamam 3-ncü Vakıf han 1 No. lı dairesi 
Feriköy pangaltı Fransız mezarlığı 115 İki oda bir mutbak 
Beyoğlu Asmalımescit Venedik 12/ 22 Hane 
Taksim Ayaspaşa Yahyaçelebi acıçeşme 18/20 Apartımanm 2-nci katı. 
SUtIUce Mahmut ağa Bademlik 33 5l Hane .. . . 
BüyUkdere Büyükdere Çayırbaşı 23/1~ H.ane ve muştemılatı 

Yukarda yanlı vakıf mallar 31 Mayıs 938 sonuna kadar _kiraya verilme~ Uz~~e .. ":.~~ artbrmaya k~nulmuş
tur. İsteklilerin 5-7-937 pazartesi günü saat 14,30 da Beyoglu Vakıflar dırektoı'1ugu Akarat kalemıne gel-
ıneleri. (3625) 
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Dıılet Dımlryollırı ıe limıılarr işletme U. fdıresl 

Muhammen bedeli 20000 lira olan bir adet dar ve muhammen 
(165000) lira olan iki adet normal hat kar kürer makinesi 26 8. 1 
Perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin dar hat için 1500 ve normal hat için de( 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, rellDİ 
zetenin 7, 5, 1936 gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmil o 
talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gllD 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Ha 
p&f&da Tesellllm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. ( 

Kömür Yakan Vesait Ente 
nasyonal Sergisi Hükume 

Kom:serliğinden: 
Ankara Erıtenıuyonal Kömür Sergisine iştirak edip jüri hey'eti 

miyesince mükif atlandrılmalan takarrür eden ve isımleri tescil edil 
lktısat Vekiletine arzolunan firmalardan, (3842) 

1. BOYOK MOKAFAT ALANLAR 
Fırmanm Adı 

1. Dominit A. G. 
2. Flottmamı A. G. 

3. lntemational Combuation Ltd. 
4. Demağ A. G. 

5. Beleichert 'l'ıranlportanlağen 
G.M.B.H. 

6. Junger und Ruh 
7. Sentinel 
8. Türk kömür ı.,teri 
9. Eti Bank 

10. M. T. A. Enstitüsü 
11. ı, Bankuı 

Neden dolayı aldığı 

Ocak lambaları 
Seyyar Kompressör, hava çekiçl 
tazyik edilmiş hava vantilitörll. 
Skip, Scraper, Süzgeç. 
Kompreasör, lağım çekiçleri w 
gu teferrUatı. 
Havaihat ve nakil şeridi. 

Yemek ocakları. 
Kamyon 
Sömikok, Tali maddeler, 
Stand 
Stand 
Stand 

2. BiRiNCi MOKAFAT VE ŞEREF 
DiPLOMASi ALANLAR 

Firmanın Adı 

1. Degea 
2. Draeğerwerk 
3. Frieman und Wolf 

Neden dolayı aldığı 

Tahliaiye aletleri 
Ocak tahlisiye cihazları ve pulmö 
Ocak Emniyet lambalan 

Ü 
~-----------~ı lstanbul Tramvay Şir~eti 
Şirketi Hayriyeden: (21 kanunusani 11s1 tarihli mukaveıemn 14 unc 

maddesine göre) 

4. Rhelner Maachienenf abrik 
"Vindhoff,, 

5. Martin Eichelgrüm 
6. Soma Linyit madeni 

Ocak Lokomotifi 

Seyyar makas tertibatı 
Linyit 

Boğaziçinin Sayın Halkına 

enı ve Fevkalade Kolaylık 
1 - Şimdiye kadar fevkalade tenzilatlı bir aylık ve iki aylık aıbon

ma~ kartların mUcerred sayın halka daha ziyade sühuleti temin mak
sadıle bu kere yalnız bir aylık olmak üzere tertip ve satılmasına ka
rar verilmiştir. 

2 - Bu bir aylık kartlar dahi eski iki aylıklar gibi Rumelihisan ve 
Vaniköyilne kadar iskelelerde % 25. Emirgln, lstinye ve Çubukluya 
kadar r. 30, Kavaklara kadar q, 35 ve bu son rnıntaka kı, aylan ten
zilat nisbeti % 40 dır. 

Bu tenzilatlı kartların bedelleri &fağıda ıöıterilmittir: 

Rumelirisan, Vaniköyüne kadar 
Emirgan, lstinye ve Çubukluya 
kadar 1 :. Yeniköy, Pa,abahçesin
den Kavaklara kadar. 

İkinci mevki 
3931:! 
462 

585 

Birinci mevki 
495 
546 

682 

lşbu ücretlerde birinci me"Wli için 78, ikinci mevki için 65 kuruş nak

liye ve köprü resim1eri dahildir. 

3 - Kabataştan Bebeğe kadar olan Rumeli İskeleleri için de bugün
kü gidiş geliş bilet fiyatlarına nazaran % 15 tenzilatlı birer aşlık kart
lar ihdas edilmiştir. 

ikinci mevki 255 birh~ci mevki 382,5 kr. 
Birinci ve ikinci mevki kartlar bed~hnde nakliye ve köprU resimlen 

olan 65 er kurul bu ücretlerde dahildir. 

4 - Gerek umumi hatlara ve gerek Bebek hattma mahsus olan iubııı 
kartları h8.mil yolcular ayni günde mükerrer gidip gelme hakkını haiz 
olacakları gibi Pazar günleri mınw~a ve kıs.ım farkı arantlmaksızın 
şirketin bütün iskeleleri arasında serbestçe seyahat yapılabileceklerdir. 

Umum hatlarla Bebeğe «adar olan hususi hatta mahsus kartlar 11 
temmuz tarihinden itibaren mer'i olacaktır. Arzu buyuranların şimdi
den köprüde Enspektörlük dairesine veya ldarei merkeziyede kontrol 
müdiriyetine müracaatla kartlarını tedarik etmeleri ilin olunur. .............. ~, ...................... . 

Aşağıdaki tarif eler 1 Temmuz 1937 den itibaren tekmil hatlarda tatbik 
edilecektir. 

Subay 
Subay (karne) 
Aaker malQllerl. 
Aaker (karne) 
PASOLU:-

llık, Orta ve Lise 
mektepleri talebe
leri 

PASOLU:-

1-2 kıt'& 
3-7 kıt'a 
1-7 kıt'a 
1-7 kıt'a 
1-7 kıt'a 
1-7 kıt'a 

) Ayni arabada 
) evden mekte
) be ve mektep
) ten eve kad:.ır 

1 

Yüksek mektep ) Ayni arabada 
ve üniversite ta- ) yapılan tek-

1 inci Mevki 2 inci Mevki 

{Nakliye vergi81 ve köprüler 
reami dahil) 

5,50 kuruş. 3,25 kuruş 
7,50 " 5,50 " 
5,50 " 3,25 " 
4,25 " 
4,25 " 2,- " 

1,50 " 

4,25 
" 2,- " 

lebeleri. ' mil seyahat· 
) ler için 4 25 ,, 2.- ,, 

Ucreti 1 Temmuzdan itibaren 3,25 kuruşa indirilecek olan 1 ve 2 kıt'a 
lara aid 2 inci mevki biletler için şimdiki 3,50 kuruşluk biletlerin verile
ceği ve 1 inci mevkide ücreti 7,50 kuruşa indirilecek olan 2 kıt'adan fa~..ıa 
biletler için de 7,7t5 kuruşluk biletleri~ ~esileceği Sayın halk:ı ilan olunur 

15 Temmuz 1937 den itibaren hakiki tarife ücretleri damgalı biletler 
üzerinde yazılı bulunacaktır. Istanbul, 29 Haziran 1937.-

DIREKTORLUK: 

istanbul Sıhhi Müesseseler Arttır-

1 ma ve Eksiltme Komisyonundan 
1 Leyli Tıp talebe yurduna lizım olan (250) adet Gardirop, (200) adet 

Komodin, (1000) adet Ta'l>ore kapalı zarfla eitsiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme: Cağaloğlunda Istanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Mü

dürlüğü binasında kurulu komisyonda 14 Temmuz 1937 Çarşamba günil 
saat (15) de yapılacaktır. 

Aile Ansikropedisi 
2 - Bir adet gardirop için (11) lira (50) kuruş, bir adet komodin için 

~. (5) lira (30) kuruş ve bir adet tabore için de (1) lira (20) kuruş fiyat 
tahmin edilmiştir. 

Her aileye elzem bir eserdir. Birinci forması çıktı. Bütün müvezzi
lerden ve tütüncillerden isteyiniz, 5 kuruştur. 

............................. 
istanbul "afıa Müdürlü§ünden: 

19.7.9~7 pazartesi günü saat 15 de Istanbulda Nafia MUdUrlüfUnde 
(35~9) lira keşif bedelli Devlet Basım Evi cilt Atölyesi binası tadilltı açık 
eksıltmeye konulmuştur. 
J ~uka~e e, eksiltme bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartname-
ıen proJe, keşif hülasasile buna müteferıri diğer evrak dairesinde görti
ecektır. 

Muv kkat teminat (266) liradır. 
~teklile~ en az (3000) liralık bu ite benzer iş yaptığına dair göatere

e~gı vesıka uzerıne Nafia MUdUrlUğUnden almif olduğu müteahhitlik ve 
Ticaret Odası vesikalarile 2'elmeleri. 

(3859) 

3 - Muvakkat garanti: (385) lira (12) kuruştur. 
4 - istekliler numuneleri her gün Çemberlitaş civannda Fuatpaşa tür

besi kal'flsmda leyli tıp talebe yurdu merkezinde görebilirler. Ve şartna
meyi de parasız olarak alabilirler. 

lS - istekliler cari seneye aid ticaret odası vesih.siyle (2490) sayılı ka
nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvaldtat gannti makbuz veya ban
ka mektupluiyle ih&le saatinden bir saat evvel teklifi havi zar(larmı ko-
misyona vermeleri. (3647) 

Yüksek ikt·sat ve t:caret mektebi 
m QdOrlii§ünden: 

Mektebimiz Ticaret Lisesi kısmından 715 ill 80 kişilik blr talebe kafileal 
Yenlköy veya Trabyada Kampa çıkacaktır. Bu talebenin muhammen be
deli 880 lira tutan öğle ve akşam yemeklerindeki iaşeaini temin için ve 
ifhı acele olmasma binaen 2 Temmuz 937 cuma günü saat 16 da Sultanah 
mette yüksek lktlaat ve Ticaret mektebinde pazarlıkla ihale yapılacaktlt'. 
Mütemmim malQmat ve f&l'bıameyi görmek lateyenJerln mektep MttdUr
lUğUne müracaatları ve Cuma gUnU saat 16 da no 15 temınatlariyle mek-
tepte hUll' bulunmalan illn olunur. (3839) 

7. Heinrich Korfmamı 
8. Cari Gottill 
9. KP~fft 

l O. Jumer und Ruh 
1. Wilhelmahiltte l 

12. Cie Natlonal dee Radiateurs 
13. Strebelwerk 

1 4. Pied selle "F.rance-Turque,, 
1 5. Mecit Somer 
1 6. Kir kor J amgoçyan 
1 7. Schmidt'sche Heissdampf 
1 8. Humboldt Deutzmotoren 
1 9. Telgas 
2 O. Havagazi, Elektrik ve Teşeb

büsatı Smaiye T. A. Ş. 

Lağım çekici, ocak dahili vantllit 
Soba "Goma marka,, 
Alles brenner sobası. 
Soba 
Bomum aobUI 
İdeal Kalorifer 
Maden kömürü ve linvit va.kan 
lorifer 
Yemek ocakları 
Yemek ocakla.n • 
Yemek ocakları ve banyo sobası 
Schmidt sistemi draft cihazı 
Gazojen mdtörü 
Elektrik, Havagazı. vs. 
Kok, Havagazı ve Tali maddeler. 

2 1. Macar Asfalt Şirketi Kanalizasyon boruları. 
2 2. ,, ,, ,, lçme su OOııılan. 

3. AL TIN MADALYA ALANLAR 
Firmanın Adı 

1. Kirkor Jamgoçyan 
2. Minas Şirakyan 
3. Kirkor Jamgoçyan 
4. Fonderies Bruxelloises 
5. Ste. Remoise de Fondaries 
6. Türk Ticaret Bankası 
7. Zümrezade 
8. Züınrezade 

Neden dolayı aldığı 

Soba - "Liğnlt,, 

Ekonomik ve Şık markalı sobalar 
Kuleli ve koç markalı sobalar. 
Kontinantal markalı soba. 
Soba "İzoterm,, 
Sönmez markalı soba 
Halk eobası 

9. Nester Martin 
O. FeITa 1 

Soba "Zonguldak,, 
Soba "Le parfait,, 
Soba 

1 1. Usinağe et Manutention Soba "Argoa,, 
France - Turque 

1 2. Vejvedyanaka Soba "Mars,, 
1 3. Çeskomoravaka Kol~en-Danek Kalorifer kazanı 
1 4. Fairbanks Morse Otomatik kaloriler 
1 5. Ste. A. E. Thermiı Radyatör 
16 . lnternational Combuatıon IAG. Kalorifer kazanı 
1 7. Tuyauteries Helleniquea Radyatör 
18 
19 

. Cie National des radiateurs ldeal Culina mutfak soba.lan. 

. Tuvauteries Helleııiques Radyatörler 
2 O. Strebelwerk Kok kaloriferi. 
21 . Strebelwerk Çelik dökme radyatörler. 
2 2. Krefft A. G. Yemek ocakları 
23 . Demirci Mehmet ve Yusuf Yemek ocağı 
24 . Vebolid A. G. Su yumuşatma cihazı 
25. M. A. N. Türbin nUmunest 
26 . lnternational Combustion Ltd. 1verpUskürtme cihan. 

4. GOMOŞ MADALYA ALANLAR 
Firmanın .ldı 

1 . İbrahim Işıksalan 
. Minas Şirakyan 
dufu llln edilir. 

2 
ol 

Soba 
Yemek ocaklan ve buyo 10bul 

~~ ~· IÇ TiCARET UMUM MUDURLUGUNDEN. -
30 I~ıncı T~şrın 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde TUrldyede t 
pmaga izinli bulu.nan ecnebi şirketlerinden Lloyd Triettino (Flotte ya 

Re uniteLloyd Triestino - Marittim aı .. eti 
bdU ile "hali taafiyede (Ori a İtalyana e Sitmar) vuk ;:vanı te 
yeye giriftlğini bildirmiş ve e~te) seyrüaef~ .Sirke~ namf altm ta.. 
Bu fiı*eile ali.kuı oıanıarı!azımgelen vesaıki vel"llllftlr. .,eldU .Aatu 

fi 

Bonettaya ve icabmd Ik Iatanbulda Şirketin umumi l'O 
a tısat Veklletine müracaat etmeleri ilb olunur. 
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B EYKOZ 
HAFTASI 

1 Temmuz 1937 den 

itibaren 
• , ....... •&At•• 

~ 

YERLi MALLAR 
PAZARI ARI 

ADEM i iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

ORMOBiN 
ületleri, Her ecaanede ara1nm. (Poda kutmu) 12SS Hormobin Galata latanlnd 

Devlet Demiryollan ve Limanlan 

işletme Umum Müdürlüğünden: 
GörWen rağbet berine Jlalknnnım Adapuar ve Sapmnca'da daha fazla 

blabilmeleriDt temin için Pazar gtlnleri lflemekte olan teneatlh trenlerl
mill Adapuar ve Sapanca'dan avdetteki Jralkıf uatlerlnhı aplıdati te
kilde detiftlrilmit olduğunu A)'lll halka blldlrlrb. 

ı. nci tren 

17,00 
17,'5 

lzmit gezinti treni 
18.41 
19.30 

2. Dci tren 

11,ao 
18,M 

Saat 17,00 de kalbn tren yalDD ı. Del 2. Del mevki arabalarla. u.at 
17,50 de blbD tıs 3. nal mevki arabalarla. saat 18.'7 de Jrıllıan tren 
de 1. ncl 2. Del 3. nctl mevki ara.balarla tefkil edilecektir. (3191) 

iÇMELERi 
açılmıştır. 

1 
ÇiLLER ve Lekeler 
Balsamın Eksiri l# K A R A S 1 N E K 

ile tamamen zail olur. 

.......... EKSiD 
SAMIN 

Cildi JUIDUf&br, mat •• ca
zip bir ten temin eder. 

INGILIZ KANZU1' ECllNE8I 
8EYOOLU • tsTANBUL 

Damla ile ahnan 
Yeni sinir dam ası 

ICARDOL 
bl tün lsap 

rahatsızhklarmm çaresi 

ihtira illm 
'1ıltlvellidilbamu.zayı tevlit veya 

nqreden mevaddm imalitmda mla· 

hat,, hakkında almmıı olan 25 Bazl. 
ran 1935 gllnHl ve 198f sayılı ihtira 

berab bu defa mevkii fiile konmak 
üzere Ahare devrllferağ veya icar e
dlleeeiinden talip olanların Galat.ada, 
lktmat hanmda, Robert Ferri'ye mtl
racaatlan illD olunur. 

............ 
Tlııel ..,.. 12 ...... ..................... .................. ~ M,.. __ 

-lstanbul Haricı Askarı 

Kıtaatı lllnlara .. _______ _ 

Ti F O 
Hasta ı§ının sirayetine en 

büylk se beptir 

FAYDA 
satan H•tar•lı lJld DrDr 

Adi gazı ve buna benzer boyah mayileri 
Avrupa ve Amerika markah süslü kutular 
ve gaz tenekesine koyarak FAYDA yerine 
satıyorlar ve herkesi aldatıyorlar. Fayda is
mine çok dikkat ediniz. Taklitlerinden sa
kınınız. 

Şirketi Hayriyeden 
Boiu"çi npurlanna mahaua JU tarifesi 4 Teın11- 1937 

Pazar ehelundan itibaren tadMk eclileceki•. 

Görünmenin geni ve kolau u ulü --.!f ~ ,, --.. ""f . ,, . .: ":.. f ' ' 

~~~~7~ - ---. 
"' 

!:! dabh -·· ~)Jt ~ 
yetten IOftra. buru· . 
tuk ve yorrun bir Saat 6,4S de bu yenı 
ytld vardı. ve sibirlmiz .. birde Sut 7 de 

4.. pudrayı kullanda. ..vana beyret bir 
Her bir Jriloeuııa tahmin edilen fi. Bat miknatisin ifne- tenle pnç ve teri-

yat 208,50 kurut olup muteahhlt nam Bu ,,_ .. ı pudranın leri eeıbettiti fibi taze arörtnllyordu. 
lan 20 bin ki 3 -- ................. --ve heeabma almacak o • son derece yapıpııa cild için son denee - ,.. .......... _.. 
-ı. .................. ·- .. 1o an 1abwılu Jr&lele •~ ekalltme h•-1mı veren feY· L---• -·----- yapıt•• - a ............. _.... 

ile aJmacaktJr. Şartnameainl 210 ku· kall.de incelitl l.deta malik r•yet ınce b1r c .. ~• "...,. ..... • 
.. n.n... yri mer'i ·- .., ...- ..... rup almak ve örneklerini görmek la- 3-.... de P • pudradar. - __, 

tıyenlerin berglbı komisyona gel.mele dir. En samimi doet-
rl. Dk teminat m1ktan 3127 .50 lira- lanmz bile pyam hayret teninııdıı, ~ pudra, ne IUdaD. ne : terden 
dJr Ihaleai 5 7 937 rteai .•• n .. u tabii gllzellikten mütevellit olmadJfı- kat ı)'18D mllteelllr obllU yt1lde 

• • • paza a-- na kail olamıyaca~. Dıpnda, yat. leke ve tabaka tePll etmez. Tokalan 
aat 15 tedir. Eblltmeye girecelde- ı lwı . pudralllm, clJdinlwde IOll et.rece J&pll
rin 2490 1&yılı kanunun 2 ve 3 ctı mad murda ve gUneşte Veya dems banyo- ma "'"R"' veren ve fevkallde ln-
delerbıde yazıh veeallderi ilk temi- sunda veyahut tenis maçlarmda, içer ce olan bu alhrlmls "birde '" purda· 
aatlan ile birlikte tam ihale saatin- de sıcak .atonda, dansta dalma culp yı kullanmuı. Neticeeinden llOll derece 
de il. il. V. eatmı•ma komiayonuna gbelllkte bir tene malik olabllrainls. memnun blıcalr9!!"Z 

gelmeleri. <31> <am> C . . h t H 1 k P rı· . 
Jstanb 

1 
Aa1i ikinci ti h um ur.ye a il ısı ursa 

--:., ıı:Jfada Atid ~ - ilyönkurul başkan ığından • 
tion Compani vapur etrketiııbı Atid 'Buraada yapılacak BaJıkevi binam projeei için paralı bir mtlaabe.Jra :çd-
nam vaparile Beyruttan Gömn Şayo nufbr. 

--..-UI - - - --------- - - ---- ---- Elk-'sl Negıin Limit.et th'Jretl na- llU..'bab mnddeti (30 Ağuatoe 937 puarteai uat 13 de bitecek ve 
~ ı&ıderilen 313 l&Ddık limona projeler Bunada tetkik edilecektir. 

TUZLA 
Samsun beledlıe rl,a.etlnden: ait Repl z. R marJralı Jronoelmen- Ttlrk ve yabaneı diplomah mimar ve mUhendillerden mO-.»Jraya glr-

BelediyemkM yeraltı elektrik bblolaimda ıı.ıte gelen lnzl mahuUni to zayi olduğundan bulanın 43 gUn mek iatiyenler projeJe eeu p.rtname. vu'lyet pllm ve ~en1latml Aııka
ta,uı eden bir hat menha lJetl l&tm aJnwdkbr. Satmap tallp olanla· arfmda mahkemeye lbruı ltlaumu rada Cllmhuriyet Balk Partisi Genel Sekreterllk. lzmlr, ı.tanbul ve Bur-
rm lletln eveafmı, teJrlinl; hedeHnt bl1dlnn teklif melrtuplarmı ve ırata. ve eylemedltt takdirde mahkemece ada Parti Dyönkurul bUrolarmdan parastz alırlar. (3761) 

Jollaıımı 15-7-1937 tarihine kadar Beledi,....U. ~eleri llln olu- iptaline karar verileceği ll&n olu - ..... Neortyatı idare Eden. b. a;ALI Sahibi. Ahıınet ..... t'AI NAN. Um 
mır. (3875). nur. Şirketi Buddıty yer TAN matbtl""' Gazetecilik ve Nee~t 'l'Ork ı ... tmtt et 

......................................... 
c k en temiz ve sıhhi suyu 

MA EN UYUD 


