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Bitti Anlaşma 

J\hmet Emin YALMAN 

H ükunıet, petrol ve benzin 
· üzerinden aldığı ağır re-

imlerin malıtm bir kıaınından 

vazgeçtiği zaman f(iyle bir man
zara görmeyi çok tabii olarak 
bekliyorduk: 

r..b ... netrolün bir tenekesi, re
ıiınlerin inclirı1ıneainden evvel 1 
(S) kuruşa satılryoraa. hü.lNınet 
tenolce başına 1 16 kur\lf reaim
Öen vazs~ince yeni fiyat mutla
ka. S - 116 ku"'$ olacaktı. 

Öyle olmadı. Bir ı--ekede 116 
kunıt yerine ancak otu,,. 1<uruf 
bir tenezzül gördük. Bu manzara 
ka.rfısmda da çok haklı bir isyan 
ôuyduk. 

Bütçeden milyonlarca. fedakarlık 
kabul edilmesindeki maksat, mem
lekette geçinme masrafını ucuzlat
ntak, halkı ferahlandırmaktı; petrol 
elrketlerinin fuzuli bir kar temin et
in esine fırsat hazırlamak değildi. 

Aılııni Müdahale Komı'le&i Reisi 
Lord Plymouth 

ispanya hadiseıe1 ~ .. ait son gelen 
ha~erle.re göre, harp vaziyctnıu"' ~-· 
kaladelik yoktur. Fakat asi General 
Fran_c? lngiıtereye meyletmektedir. 
Tafsılatı Uçüncii sayfada bulacaksı. 
ruz. 

Dahiliye Vekilimiz 
Viyana Yolunda 

Paris Elçimiz 

Siyasi 
Ziyafetler Verdi 

Paris, 8 (A.A.) - Türkiye bUyilk 
elçisi B. Suat Davaz son günlerde 
milteaddit öğle ve akşam ziya! etleri 

1 vermiş ve bu ziyafetlerde nazırlar, 

ı b'USeski nazırlar, ayan azalan, me 
Uınle ıar, kordiplomatik aznsı ve eze 

Balkan Antantı ile Küçük Antant 
M erak ettik: şirketlerin bu ka

dar açık bir ihtikar karşısın
da gösterebilecekleri mazeret ne ola
bilir? 

Esaslı bir araştınna yaptık ve şu 
neticelere vardık: ileri sürülen iddi
aya göre epeyce zamandanberi Tür
kiyede benzin ve petrol satan şirket
ler arasında şiddetli bir rcicabet var
ınış. Bu yüzden benzin ve petrolü za
r-arına satıyorlarmış. Rekabetin baş
lıca sebebi de şu imiş: Rus yadaki ih
tiyacın artması neticesinde Neft Sen 
dikat memleketimizdeki satış mikta-
1".lnı ~ttikçe azaltmış. Ort~da . bir 
boşluk ve taksim edilecek bır mırns 
kalmış. Kimi müsavi taksim istemiş, 
kiıni "ben büyüğüm. Aslan payına 
hakkım var.,, iddiasında bulunmuş, 
bir türlü anlaşamamışlar. 

Bu.dapeşte, 8 (A.A.) - Moskova- d !etlerinin orta clçlleri, gazeteci· 
ya gıtrnekte olan Dahiliye Vekili ve ev . ed b' t ve san'at !ilc-e. H. P. genel sekreteri B. Şükrü ler ve fınans, e ıya . 

Hükumet resimleri indirince her 
eirketin eli~de, gümrük resmi eski e
sas üzerine verilmiş bir miktar stok 
italmış. Kanun neşri günün~en mu-
teber olduğu i.Çin şirketlerın der

hal yeni fiyatlar Uzerlnd:n satı~ yap
maları istennıiş. Halbukı cld.eln ~:o
kun üzerinde eski ağır vergı bulJll\
d uğu için her şirket, m uhakkıı.k:-1 bir 
zarar karşısında kalmış. Maliye V O..' 

aletine baş vurmuşlar. Dertleriı\i 
letememişler. 

(Arka ı 10 ununcuda) 

Ktı.ya. iki gün burada kaldıktan son-1 mine mensup zevat davetli bulunmuş 
ra Vıyanaya hareket etmiştir. !ardır. 

Yeni 7 efrikamız: 

ŞAH ISMAIL 
~ NELER YAPTI ? 

ArkaJa,ımız Ziya Şakir, lezzetle okuduğunuz "Eba Müs
lim,, tefrikasının yerine TAN okuyuculan için bu iaimde yep
yeni bir tefrika hazırlamıştır. "Şah lsmail,, sizi büyük bir ~ 
heyecanla saracak, ve birçok gizli entrikaların, kanlı sahne- ~ 
lerin içyüzlerini bütün çıplaklığı ile gözlerinizin önünde can- ~ 
/andıracaktır. ~ 

:J-ek Yakında "TAN., Sütunlarında i 
.....,.....,~,"'~~~ 

iMZA 

62 7 ayyare 
Earhard'ı 

Arıyor 
Londra, 8 (TAN) - Bugün Ame

rika Birleşik devletleri Cümhurreisi 
B. Roosevelt'in zevcesi Bayan Roose. 
velt beyanatta bulunmuş, dünya 
kadınlığının en şerefli şahsiyetlerin
den biri olan Bayan Earhard'ın bu
lunması için, elden gelen her şeyin 
yapılacağım beyan etmiştir. 

Aınelia Earhard'm denizden ve ha_ 
vadan aranması için, bir sürü torpi
do, gemi ve 62 tayyare hareket et
miştir. 

Şimdiye kadar gelen haberler, ce
sur tayyareci kadının henüz buluna
madığını bildirmektedir. 

Spor işleri için Yeni 

Kararlar Verilecek 
Ankara, 8 (Tan muhabirinden) -

Spor işlerinin gençliği tnm bir disip
lin altında beden inkişafına mazhar 
kılacak şekilde organize edilmesi için 
mühim kararlar alınacağı haber ve
riliyor. 

Klüp rekabetlerinin sporu çığırın
dan çıkarmasına meydan verilmiyc
cektir. Spor teşkiHi.bnm alakadar 
vekalctlerden birine bağlanması işi 
önümüzdeki sene halledilecektir. 

Gazetelerle elbirliği halinde yü
rürsek halkın fikrini aydınlabrız ve 
yüzümüzü ağırtacak neticeler alırız. 
Gazeteler, ferdi şikayetlere makes 
olursa faydalı hareketleri boğacak 
bir hava husule gelir. Belki de başla
nan işi yarım bırnkmrya ve ricat et
miye mecbur kalırız.,, 

Arkadatça konutma 
Vali ve belediye reis vekili, bu ar

kadaşça şekilde gazetecilerle iki saat 
konuştu. tstanbuldaki üç günlük te
mas ve tetkiklerinin neticelerini bi
rer birer anlattı. 

(Arkası 10 ununcuda) 

KARiKATÜR 
Fevkalade Yaz sayısı 

Jaştanb:ışa renkli o 

!arak çrkb, ve kapı 

şıldı. 

KARiKATÜR 
Bu sayısı ile Türkiyenin yegane 
mizah mecmuası olduğunu bir kere 
uaha isbat etti. Tükenmeden bugUn 
bütiln mUvezzilerden isteyiniz. 

• • 

Benzin 
Fiyatları 

Anlasmas 
r 

lktısat VekcHeti 
Tebliğ eş retti 

Benzin ve petrol meselesi hakkında. 
kumpanya mümessillerilc yapılan gô. 
rüşmeler ıneticelenmiş ve şu tebliğ ve. 
rilmi.~tir. 

l tanbul, 8 (A.A) - lktısat Ve-

ı - Benzin ,.e petrolclen alınmak. 
ta olan muhtelif vergi 'e re imlerin 
indirilmesi hakkında Büyük Millet 
l\leclisi tarafından 14--6-937 tnri. 
hinde kabul edilip 25-6-J 987 tnri. 
hinde tatbik mevldine geçen 32GJ 
numaralı kanunun bu mndclelerin fi~ 
~·atlan üzerine tam olarnk inil.fı mı 
temin için Türklyecle iş gören (H'fTol 
\'e benzin irketlerl kanun n srinden 
bir gUn e\"\'elki fi~·ntlan esns tuta. 
rak \'ergi ve r-t.,um tenzilattım Tiır. 
ldye dahilinde mezkur fiyatlar üze. 
rinden tamamen tnthik etme~i kabul 
ve tenhlıüt etmişlerdir. 

2 - Uirinci mndde<le zikredilen 
fiyatlar 9-7-1937 tnrlhiııden iti• 

haren iiç hnftn miiıldetle mer'i ola. 
<'ıtkhr. \'e her yerde thUynç nisbe
tindı• benzin ve ı>etrol lmlundurolll
calrtır. 

S - ikinci ma<lclede ~urrediled 
miiddet 7.arfıncla hiikftmet tnnıfın• 
dnn tnyinedileccl< bir heyetle ir1>et
lcr müştereken be~ nelınilel pi~ ıısa 
şerait ve e n lan dahilinde mali~ et 
unsurları üzerinden tatl.ıilmtta bn. 
lnnncnldnrdır. Bu uretle ,{ı!oöıl olu
nacak netice aynen ilan edileceı.--tir. 

Dünkü müzakerelerin 
verdiği netice 

Dün lkbsat Vekilimiz saat on : 
çukta ticaret odasına gelerek pct 
ve benzin şirketleri müdUrleriııl kn
b.~l etmi.~ ve kendilerilc iki c::ınt f;~ 
nışmUşt\lr. Şirket murahhası . rı pt _ 
rol ve benzin fiyat vaziyctıcnnc 
ir notlarım okumuşlar ve izııhat \ r
mi§lerdir. Müdürler, bir gün evvel o
dnda toplanan heyet tarafınd:ın h -
zırlanan raporu dinlemişler ve g n 
bir hüsnüniyet göstermek sur t 
rapordaki prensipleri kabul cttiklerı· 

(ArkaSI 10 uncuda) 
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Dönümü T oplanfısı I' HALK DOSMANI 

r ıbbıy 
ektebi Yüzüncü 
llına Basarken .. 
YAZAN : Dr. Osman Şevki Uludağ 

B alkan hartalDe DUl1 bllttbı 
811Ufc;a beraber pdllek ı.. 

tlkW harbinin IODUDda da harp ha 
yatma beraberce nllla,.t Yel'lldfi&. 

Bir ukde, .. bir uk4I Yal' kl, bG 
ttln ne,mıst alttılt etti: Blllm •· 
mtta okwnut olan blrtal TUrk va
tanına ihanet etmlye oearet et
mif, idama mahk6m olmut vt kao
m!f. Biat telel1t eclen blr tek nok
ta o ......,m Tlrk olmuaUllllr. 

Yqlar Uertemlf, tebrellr dlltt
mlft aQlar ....,..._ l6*iD feri 
bytlolmıJ& lllf)Mttf, cltlilml1ea 
bir tek f1Y var ki, o da eüi hlllle
rlmiı ve bevecantarmmda'. Oım 
J1rm1 iç arlladlll memlütıt 1111-
riade kurmaa vermif ~ 
on1an fedaklrbk ~ 
kendlmiae önctl olarak ~ 
ve memllklt bü11• de tıpkı yirmi 
bet MDI olcldfu llbl pnetl ve din· 
oilL Arallmda mWI ldlt1lpbanemJ. 
illa ratıarma ~ oiltler ll&vı et
mlJe muvaffak. o1alllal' da u dlill 
ve amlf arklı4aflU'lmlam JUdık
lan kıltaplarm 111111 bu raf dolclu
rac8k kadar mOhim. 

Çok dikkat ettim. Tobnthyan 

1 No. 1 
KARASiNEK 
Mücadele Baıladı 

I nrımaralı Aallı ilpnonı 
lıtıralnelıl. miicGJele IHıtla
llllf hlanıqor. Bel_.., lllii
callele ~ Wrtalıun ....Zar 
ta6it etınİf oe derhal lllllli-
7d• ,,.,,,,,,.,,,,... ~ olAla-
dar .......,.,... .mr .,.,,..;,_ 
tir. 
Blıplı oıllrro,,,...,. nalıll 

....... °'"" ~-. 
6a mliCfll/ele netü:alntle ınii-
lüin ,.,,.,,. lmlwı etlllmM 
6elıl ... ...,.,,, • •• ~ 
letle ltollta da 6- oall.Z• 

Maarif Vekili 
Tetkıkler 
Yapıyor 

$oförler, Ta 
Kararına itiraz 

.. , .• 
luCju 

ıyorlar 

Umumi M s fi rın 
Artmış Olduğunu 
ileri Sürüyorl r 

Yalo'IJada 
Bir liman 
Kurulacak 

Yığını 
Kalan 
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fi.EK 
Çin ve Japon Askerleri 

Durup Dururken 
Muharebeye· Başladılar 

Çin 

ve Japonya 

Ansızm 

Harbe 

Başladılar 

Ademi Mudahalenin 
Bugünkü 

Merakla 
Toplantısı 

Bekleniyor 
General Franco, lngiltereye Yakla§mak 

ve Onunla Uyu§mak lstiyormu§ 

Köpek Soyu 
Garabet yolunda Amerikayı 

mi! ~iyor muyuz! Pek belli 
amma herhalde ondan geri kalriDAd~ 
ğunrz muhakkak. 

Geçenlerde ~cuğunu ka) bet 
sonra bulduğunu sanan bir bal>Ulllll 
evlidun diye iddia ettiği yavrun 
kime ait olduğu meselesi matbua 
mütehassıslan \'e adllye)i bir 
işgal etmişti. Hatta ben bile o m 
sebetle bu sütunlarda bir ) azı 

Japon Membaları Bu Savaşın 
Mevzii Olduğunu Söylemektedirler 

Londra, 8 (TAN) - Japonlarla Çinliler ara
sında birdenbire müıademeler batlamıttır. Ev
vela Pekin'in yirmi mil garbında Çin ve Japon 

askerleri çarpıtmıtlardır. Ve muharebe sabah 
4,30 dan 9,30 a kadar devam etmittir. Japonlar 

Markopolo köprüsü civarında bir kasabayı 
~ombardıman etmitler ve bir hayli zayiata se
ıcep olmutlardır. 

d Bütün top giirUltülerl Pekinden işitili1.·ordıı. l l 40 
a nıusad 1 ,, , 

tarek eme er ta7.elenmiş, daha sonra kısa bir mii. 
e Yapllmıı>, \ 'e mUteakıben ateş ~·eniden ha la.. 

nu~tır. Jap0nlar b' "J • • ır u tımatom ,·ererek Çinlilerln he men geri ~il 1 rl . -
kabul t . me e nt istemişlerse de Çinli1er hunu 
atisine\:e1mış ve iki taraf arasmda yeniden ateş w-

' anılmıştır. 
Vuku bulan m d 

ralanmış J usa emelerde 200 Çinli ölmüş ve ya. 

Londra, 8 (TAN) -Bütün Avrupa, Ademi Müdahale Kom'te
ainin yarınki heyeti umumiye toplantısında vukubulacak hadise
leri, verilecek kararları merak ve heyecan ile beklemektedir. Va
ziyet tamamile gergindir. 

lngiltere Dışbakanı bugün A\•am Kamarasında beyanatta bulunmuş \'e 
yannki toplantıda hiçbir yeni teklllte bulunmıyacağını söyleml5tlr. ltalya 
Ue Almanya kendi tekliflerlnl llerletm ek n birşeyler koparmak için ellerin. 
den geleni yapacaklardır. Bu lki dev-ı-

letin Maca~ t~dan başka Lehistanı .- ÇiNGENE KRALI 
ve Romanla üzerinde tesir yaparak 
taraftar kazanmak istedikleri anla. MUSOLINIDEN 
şıbyor. 

Franco lngiltereye temayül 

edecek 
TOPRAK ISTIYECEK 

Bazı Paris gazetelerine göre Fran.. Varş<wa, 8 (TAN) - Çingene 
ko, Roma ile Berlinden ayrılarak ln- Krallığına seçilen Mathias K\\ik 
giltereye yaklaşmak istemekte ve 0 _ Mussolinl'ye h&.Ş\'Urarak, Ha-
nun için gönüllUieri çıkarmıya taraf. beşistandan bir parça toprak is. 
tar görünmektedir. tiyecej;rfnl \'e Çingeneler hllkfı. 

mıştım. 

Bu, bir dereceye kadar tabii ve 
rülmü hidise telikki edilebUirdL 
kin son günlerde bil bütün garip 
\"aka haber alıyoruz. 

Beyoğlunda • oturan bir bayan k 
peğinl kaybetmiş. Ve sonradan k' 
ği bir Çingenenin çalıp falana sattı 
ru öğrenmiş, hem Çingene hem de 
peği alan ale) hine dın a açllllf. 

Eh! Köpek köpeğe benzer, deib 
ya'! Köpeğin yeni sahibi bu 
itin kendi ine ait oldu!:runda ısrar 
tiğl gibi on:.ın diğer akraba ve taalmı!J 
katı da olduğunu ce\&ben sö)I 
\ 'e bütün bu biriblrinin hı unr 
köpeklerin kanlannın tahlllinl 
etmiş. Adliye de bu talebi kabul 
rek köpekleri kan tahliline sev 
miş. 

Fen ilerledikçe bu gibi garabe 

Daimi uyufamamazlıkların ~ıktığı •aha 
ölmüştür: aponlardan ikisi zabit olmak üzere 10 ki5i 

ri ~~n kJıtalan beyaz bayrak çcktikle. 

Jspanya Hariciye Nazın Giral, mat metini orada kurae.ağrnı söyle-
buat milmessillerine, Alman ve Ital- mlştir. Maamafih, son günforde 

rin çoğalacağında şiiphe ~·oktur 
ma köpeğin kanı tahlil edilerek 
tayin etmek te birinci defa görillınllll 

ıçın aponlar bunla . • -------------""7'""-------------
toplamışlardır. nn sılahlarını R ~ J D k 

Japon hariciyesi namına .. .. . o manga nra l FOrfe lZ 
miye salahiyettar bir soz ~oyı~ C' ~ 
mevzü olduğunu anla~~ ~:dı~~: r ransaga uuikastının 
makaınatındıı.n krt.at;ı..-, hnkkmd . G •d • 
detli tedbirler alınmasını . t• a şı~- l ıyo r F.aı"lı' . t b'·d· ıs ıyeccgı 
mız a ıı ır . ., - B"k 8 (AA) - K 1 Karol D · t' u reş, . . ra 

T e;ış dır. p . . B. Lebrun'un davatine icabet ede-
o yo an, ekın ıle Tien :sın ara. rek, 14 temmuzda Parisi resmen zi

sında telefon muhaberelerinin kesildL yaret edecektir. 
ği bildiriliyor. Kral yarın Bükreşten hareket ede-

J apon askerlerini hamil olan 14 cek ve Belgratta gayri resmt mahi
kamyonun Tien Sin'den Fengtay'ya Yette olarak kısa bir müddet tevak
hareket ettiğini gazetele!" yazmakta- kuf edecektir. 

Müzakereler 
dır. Kral Karo! Fransada birkaç gUn 

kalacaktır. 

Çıkmaza Girdi 

Lizbon, 8 (A.A.) - Salazar'a kar
şı suikastı hazırlıyamn bir lspanyol 
olduğu tahakkuk etmiş gibidir. Bu 
münasebetle geçen ilk teşrinde bir 
casus şebekesinin meydana çıkanı -
dığı hatırlatılmaktadır. Şebekenin a
zası kaçmağa muvaffak olmu§Sa da 
bunlar Portekiz tahrikçiler.ile temas
ta kalmışlardır. 

Muhtelif gizli tegekkUllerin §etleri 
tevkif edilml§tir. 

yan kontrol memurlarını limanlarına Kralın ~öhretine bir leke sürül. 
kabul etmiyeceğini söylemiştir. mü~tUr. Çünkü eski Kralın kan. 

Burgos hUkflmeti nezdinde.ki Ital sı polise mii.racaat eden-k, yeni 
yan sefiri, Kont Villa du Compalto Kralın kendi ini tehdit ettiğini 
Paris yoluyla vazifesi başına gitmek ve polis muhafazası altına alın- ı 
üzere Romadan hareket etmiştir. masrnı sfü·leml~tir. 

Oeu\Te gazetesine göre iki ltalyan .___ 
fırkası ispanyaya hareket etmiş bulu 
ouyor. Bu fırkalann biri Napoll, biri 
Ci\ita \ 'echia'da tahı;lt edilmiş, ve 
biri Malaga \'e Gadlste karaya ~kani 
mış, diğeri Balear adalanna hareket 
etmiştir. 

Çurçil bir nutkunda "ispanyada 
hangi hükumet hakim olursa olsun o 
hükumetle iyi komşuluk münasebetle. 
ri idame etmek bizim borcumuzdur,. 
demiştir. 

Harp vaziyeti 

Amerıkan 
Grevleri 

Yirmi Yaralı, Bir Ölü 

Londra, 8 (TAN) -Amerikada 
grevler h{ı}a biltün şiddetiyle devam 
etmektedir. Termersee hükflmeti da. 
hilindeki Alcoa şehrinde bulunan bil. 
yük alilmiınyom fabrlkalarmm ame. 
lesi yedi haftadır grev yapmaktadır. 
lar. 

bir şeydir. 
Acaba bu usul Uerliyerek gtinibt 

rinde komşunun kUmeslne kaç~ 
lan bir tu'Uğun kime ait oldoıı!aı .. ~ 
ispatma esas olacak kadar uc 
cak rna~ 
Şimdi ortaya bir mesele ç00yor. 
Bir kıymetli köpek alacaksıms. 

ne göre elli, altmış, belki )'ÜZ Ura ~ 
ceksinlz. Günün birinde biri 1 gelip: 

- Bu köpek benimdir, iste1'114'111k 
bendeki akrabalarının kanlarile 
nun kanını mukayese edelim! Dl) 
ve sizden köpeğinizi istiyecek. O • 
man ne olacak! 

Bana kalırsa köpekler için kan tah. 
lllkıe müstenit bir ne\i nüfus kain 
icat edip alim satımda köpeğin geçtL 
ği her el orayı imzalamalı, böyl~ 
köpeklerin tasarruf meselesi kök 
den halledilmeli? 

Pekin, 8 (A.A.) - Reuter ajansı 
~1"1iri_yor: 

Çin - ., .. ?"'"' ihtilafını hal için ya 
pılan müzakerelerin :Çıkmaza girdiği 
bildirilmektedir. Geçen her~a.at nm

hasaınatm tekrar başlaması tehlike
sini artıını.aktadır. 

DIŞ 

KISA 

HABERLER Amerikada 

Sıcaktan Yirmi iki 

Ki§i Öldü 

Milisler dün muvaffakıyetli birkaç 
taarruz yapmışlar ve bilhassa Toledo 
Cordoue ve Madrid cephelerinde mu 
vaffa4 olmu§lardır. Salı günü 25,000 
hilkümet askeri Brunete mıntakasm 
da taarruza geçmişler ve şehre 200 
metreye kadar yaklaşmışlardır. 

Grevciler, bugün fabrikanın açılma. 
sına mani olmak istemişler, ve çalı§. 
mak istiyen amele ile aralarında bil
yUk bir kavga çıkmıştır. 15 kadar 
grevci ve iki polis memuru tabanca 
kurşuniyle yaralanmışlardır. Yarala. 

Unyede Bay Bahaeddın Güler: 

Yahudiler de 
Araplar da 
Memnun değil 

Kudüs, 8 (A.A) - Reuter Ajansı
nın muhabiri bildiriyor: 

Filistin tahkik komisyonunun ra
Poru hakkında Yahudiler tarafından 
ekseriyetle "büyük bir rüyanın sonu 
geldiği, büyük bir tecrübenin akame
te uğradığı,, kanaati izhar edümek
tedir. 

Raporun okunmasını radyoda din
liyen Yahudilerden birçoğu bir alay 
İeşkiJ ederek ağlama duvarına git
bı~Ier ve Filistinin inkısama uğra
bıaınası için dua etmi3lerdir. 

Raporun Araplar Uurinde hasıl et
tiği tesir yüksek Arap komitesi ka
tibi Fuat Aba'nm bu kısa beyanatı 
ile telhis edilebilir: 

"Rapor büyü kbir sukutuhayal tev 
lit edecektir. Filistin radyosunun hiç 
bir zaman bu kadar çok dinleyicisi 
0lınamıştı. Yüz binlerce dinleyici a
l'asında hayatlarında ilk defa olarak 
radyo dinliyen Arap köylüleri de bu
lunnıakta .idi.,, 

Polonya ve Romanya 

Askeri Bir lffifak 

Yapacaklarmıı 
BUkreş, 8 (TAN) - Polonya er

kanı harbiye reisi general Stakieviçle 
omen harbiye nezareti arasında bu

nda ~ir görU me yapılmıştır. Bun
dan sonra Leh erkanı harbiye reisi, 
ral Karol tarafından kabul edilmi§ 
e sarayda şerefine bir ziyafet ve. 
ilmiştir. 

Bu müzakerelerin, iki memleket 
rasında bir askeri itillf yapılmui
e neticeleneceği samlıvor. 

K U~Uk itilaf devletleri miiş. 
terek bir kanun la)ihası 

h&Z1rlamak \'&zlfesinl Yugos-
lav gilınrii.Jı: ıuUd" ıu..;.ıı... . 
mi§lerdir. ur l'iuue \er. 

• 8 erllnde Bitlerin mevkii lk. 
tıdara geçmesinden iki 

s;;e~el, Nazilere karşı gelmiş 
~ l~in ü~ kişi idam edil. 

Nevyork, 8 (A.A.) - Merkez dev
letlerinde pek şiddetli sıcaklar bU
kfun sürmektedir. Buralarda hararet 
derecesi 42 Y! bulmuvtur. Şimdiye 
kadar sıcaktan 22 kişi ölmüştür. 

A lberiJcadan ~önmu11 -a.. .. 

7.eelan Beı~ika Da vekUI B. Van Wardha, 8 (A.A.) - Kongre par-
dan d, Bel~ika Kralı tarafın. tisi komitesi son intihabat neticesln-

Hindistanda 

Yeni intihabat 

h~uJ edilmiş ve seyahati de ekseriyeti kazanml§ olduğu Hin· 
da izahat ve.rnılJtlr. distanm altı eyaletinde iktidara geç 

Vallnsiya hUkflmeti birkaç ltal. 
yan harp gemisinin 28 Haziranda Mi
norka adasının sahilin 10 mil açığın
da bir deniz nümayişi yaptıklarım 
haber veriyor. ltaıyan gemileri Ha
mola istihk8.mının önünden saffıharp 
nizamında geçmişlerdir. 

Granada ceQ!ıe9indc Milisler Alka 
le la Reaı cep esinde milisler taarruz 
-ıanna devam etmişler. Yedi sekiz ki 
lometre ilerlemişler ve mühim mik
tarda harp malzemesi ve bilhassa 
tanklara karşı kullanılan toplar al
mışlardır. 

Serzenişinizde haklısınız. Alakanı._ 
za teşekkilr ederim. Lakin unutma 
ki o fıkra tamamen kondi şahs~ 
izafe edilmişti. Hürmetlerimle. 

B. il'. 
nan polis1erden bir tanesi ölmüştür. ===============-
intizam ve a.sayiş güçlükle temin edi cenupta ar tık 
lebilmiştir. 

Bulgariıtanda Fafiıt Seli.mı 
Menedildi 

Sofia, 8 (A.A.) - Bulgar talebe
leri kollarını uzatarak selam verme
yi adet edinmi§ olduklan için Maarif 
nezareti ecnebi selam tarzlarını ya
sak eden bir emirname neşretmiştir. 

Veba kalmadı 
Ankara, 8 (Tan muhabirinden) _ 

Suriyede çıkan veba yüzünden hud 
dumuzun Urfa ve Mardin arasın,"""IU(ll• 
kısmın kapatıldığını yazını tık. H 
dudun öte yanındaki salgın hastaır
ğın tamamen sonu alındığı için k._ 
palı mıntaka, Vekiller Heyetinin 

H Uk • meğl kabul etmeğe karar vermi§tir. Poliı Nizamnamesi Bir lnıiliz Siyaset Adamı 
fiınetln ite müdahale et. Dünya Netriyat Konıreıi Ankara, 8 (TAN) - Yeni polis M 1 il 

kararile aÇJlmıgtır. 

daki nıeai neticesinde, Fnwısa.. 1 uuo ini e Görütecek ı k Açıldı kanununa göre yapılacak olan kıya- Lond 8 A 
layı-• 

0

1 
a.nta ve kahve grevi do. f ra, < .A.) - Eski amele 

81y Parla, 8 (A.A.) - UçUncU dünya et nizamnamesi hazırlanmış ve tet- t· · l'd 
t...ı. e kapanaq müesseseler n .. an'yat kongresı' 42 mı'llet murah- kik · par 181 ı eri George Lansbury bu 

Hususi idarelere 

Yardım Ediliyor ~rar ..,.,, . ıçin Devlet Şurasına verilmiş- b h M ıı &c;nıışlardır. ti sa a usso ni ile göril§Jnek üzere 
~~~~~~~~ haslarının İ§tirakile açılmıştır. r. Lo d d Ankara, 8 (TAN) - ispirto ve 

pirtolu içkilerin geçen yıla ait 
ridatmdan yüz bin lira Dahiliye 
kaleti emrine verilmiş ve bu 
dan vilayet hususi idarelerine 

- - _ _ .... ----•!..__---=----::-:------.::;-:::--------------==n:=ra=a:n.:,R,:o:m:,:aya hareket etmiştir. 

Yak.ın Şarkta Yeni" iki Devlet 
Y aian Şark içinde mukadderatı 

. bir lleticeye bağlaaamıyan 
bir ülke, Flllstındl. BW'R8ı Akdeniz 
Uzerinde ollll&k, tarihi bUyilk 
bir kıymeti haiz bulunmak, bllhas
sa yeryüzündeki Uç büyük dine ya. 
ni Yahudilik, MUslllmaııhk v~ Rl
rlstiyanlığa mensup olan en.ıı.- A 

llilr •aan am. 
menin a •81bı ÜZerine ~kmek ba. 
Jmn)anndan büyük bir ehemmiyeti 
haizdir. 

Filistin büytik harp IU1'88111da in. 
glliz htllisına ufranu,, Mld bir Os
manb Ulkesl idi. lagUtzJer 1920 se. 

nesine kadar burasnu askeri bir 
idareye tibl tuttular. 1917 sen~ 
sinde lnglltere hüldimett taralm
dan neırolunan ve Balfur beyanna. 
mest adını tqıyan bir vesika, bum. 
da "YalıudUerin mUll bir yurt,, "il. 
cude getlnnelerinl kabul ediyordu. 
Fakat Büyük Harbin devamı sıra. 
smda Araplara da lstlkW vuıJMU. 
mŞ olduğu I~ bu iki vaadi uzlqtır. 
mıya lmkin hi.sd olmamıştı. NUıa. 
vet 1928 te FUlstln mandaU lnıdL 

!~·····~:;.;~·:··:;~~~·· ;;;.···~·~~;~~ ........ f 
f ••••••••••••••••.•••••••..•••••.• ~······················f 

tereye verllml§ ve Yahudi milli yar- Diger bir bölge ise l'ahudi devle. 
dunun tesisine baflanmıştı. O za.. tine tahsis olunmuştur. U~UnrU böl-
maadanberl Filistin Araplan Ue Ya. ge ise daimi lngUiz mandası altında 
badUerl arasında ~meler, didiş- Y&§ıyacak. Ve Kudüs, Bevttillihim 
meler, dövüşmeler eksik olmamış, ve .Nisıra bu J1UU1il" ~takasına • 
aruıra bu barmetler 11011 derece dahli olacaktır. 
kanlı bir mahiyet alnut ve lnglltere 
hWriimetl banlan bastırmak ~Jn 
büyük ukeri sevklyat yapın.ıya 

mecbur olmuttur. 
En nihayet lngUt.eftden gönderi. 

len bir tahkik heyeU, FUlstlnde ge.. 
nft tahkikat yapmlf ve ba tahldka.. 

ta göre bir rapor bazırlamq, bu ra. 
pordald tavsiyeler lngUtere hWdL 
mett taratmdan kabul olunmuştur. 
Rapor Flllltlnl ~ bölgeye ayırmak
tadır. 

Ba bölgelerin biri Şarki Erdllnle 
blrleterek müataldl bir Arap devle. 
tt vttcude EetfreeekUr. 

İ nglliz tahkik h~yetlnl bu 118-
kllde h&J't'kf!te sevkeden &

mil, bugün Ffllstinde yqıyan bir 
mhyon Arabr, Yahudi hiklmiyetl 
altında yaşatmamak ve ayni mem
kette yaşıyuı 400 hin Yahndi)i de 
Arap hakimiyeti altmda bulundur

mamaktır. Fakat bana rağmen ya. 
pdan taksim 250,000 Arabı YahlL 
dllere tahsis edUen mmtakada bl
raktığmdan bu Araplann Arap üL 
kesine nakli itln tedbir ahnacaktıJ'. 

Bu taksimde göze ~an ve Lon. 
dra pzetelerl tarafından kaydola-

nan mühim bir nokta sahU mmta. 
kasmın Yahudilere, ve hinterlandın 
Araplaı:a verUmiş olmasıdır. 

l"ahudUerin Araplara bllihare 
tesblt edilecek bir parayı vermeleri 
tekarrür etmiş olduğu gibi lngUhl
renin de Şarki ErdUoe 2 mllyon Is. 
terlln \'ermesi kararl&ftınlmıştır. 

Bu taksimin bir klmaeyl de hot
nut etmlyeceği peşinden anlqılmı, 
olduğundan lngUtere hUkOmetl em. 
niyeti muhafaza için tedbirler al
mıotır. 

Araplar, yurtlarmm J>&.rralan. 
ması yüztinden mustariptirler. Ya. 
hadiler dt1 bütün Flllstlnl y&\'&Ş ya.. 
vaş benimsemek istedlklerl itin bu 
projenin aleyhinde mücadele ede
ceklerdir. 

Fakat lngllterenin Araplan ve 
Yabodllerl bu şekUde ayırarak yeni 
bir vaziyet vUcude getlrmiye karar 
verdiği anl&§ıhyor. 

Bu karann karşılaşacağı moka.. 
vemet, mukadderat liıel'lnde derin 
bir tesir yaP&eaktJr. 

ma bqlanmıştır. 

Bir Vapur 

Tehlikede 
Atina, 8 (A.A.) - Prozzuobf 

mindeki ltalyan vapuru imdat 
retleri vermiş ve ''lngiliz Alevi,, 
purile Sovyet kurtarma vapuru• 
server,, in imdadına gitmişlerdir. 

Ankarada 
Kurs 

llkmektep 
Gören 
Muallim4eri 

Ankara, 8 (Tan muhabirınden) 
Bir seneden beri Ankara Gazi terbi,. 
enstitüsünde hususi bir kurs takt 
~en ilkmektep muallimlerinin illl~ 
hanları yapılmı§ ve Maarif Vekll 
lince imtihan evraklarının tetki 
başlanmıştır. Vekalet imtihandı 
vaffak olanlan bu hafta içinde tel" 
bit edecek ve ağustos ayı lçind 
tavinlere ~şhvacaktır. 
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1000 Liralık 
İhtilCisın 

Muhakemesi 

- Paris Sergisine -
E 

de vapurla Venedik 
10 ylQI yollle gidecek gnıp 
Paria, Prq, Viyana 

1 
,, Pette, Bükre9, Venedik 

Şehirlerinde otel ve yemek 

1

, (Bu gnıp 16 EylO.lde Vlti'de ya
pılacak Doktorlar kongresine ye
titebilecektir). 

Maarif Vekaleti 
7 36 bin lira 
Sar/edecek 

Ankara, 8 (Tan muhablrhıclen) -
il Maarif Veki.leti, bu yıl yeniden ya
pılacak mekteplerle tamir veya tevsi 

Acele 30 Temmuzda Venedik edilecek mektepleri teapit etmlftir. 
edtnİz yolile gidecek grupta Vekllet bu iş için 786 bin lira l&rfe-

decektir. Bu yıl, Trabz.onda bir lise; 
Birinci Aıliye Ceza Mahkemesinde 7 Sof Yer Haldı Adapazannda bir, Tokatta bir, latan 

Zingal Şirketindeki ihtilas hadisesinin Pariı, Londra, Berlin 1 bulda iki orta mektep açılaı:aktır. 
muhakemeaiııe dUn de devam edildi. ·' 11 Yenedik, Bükref, Hamburı VeK&letin tespit ettiği programa 
Suçlu mevkiinde Zingal şirketi muha. (Aynca bu grupta Şimal deni- göre Afyon, Diyarbeklr, Kars llsele-
sebeslınde memur Selim Cevat oturu. 1 zinde 30.000 tonluk bir transat- rine ilaveler yapılacak, Edirne orta 
yordu. Zingal Şirketi vekili, ehlivukuf !antik içinde Plymouth'dan Ham- mektebinin infaatı ikmal edilecektir. 
raporuna nazaran ıuçlunun 1000 Ura burga kadar 2 gUnlUk bir gezin- Erzincan orta mektebine bir pav-
açığı olduğunu ve muhasebeye ait ev. ti vardır). yon ilive edilecek, Nifantafı kız orta 
rakı bir sandala binerek Haliçte deni. Adreı: NA T TA Beyoğlu mektebinin de lııtaatı bitirilecektir. 

Bqlaldl Program 
...... n~: 
Saat 12,30 Plikla Türk m 

12,50 Havadis 13,05 Muhtelif 
n~xatı. 14 Son. 

UgleMll'l,a&I: 
18,30 PllkJa d&n1 musikisi 19 

yo tonik komedi (Moraki) 20 
aaz heyeti 20,30 Ömer Rıza 
dan Arapça söylev 20,45 Fasıl .. 
yeti (Saat ayan) 21,l:S Or 
22,15 Ajana ve bona haberleri 
tesi gilnUn programı. 22,30 
sololar, opera ve operet parçalan 
Son. 

• 
Gtlntia Program Olll 

SENFONlLER 
ze atacağı &ırada yakalandığını söy. Telefon: 449l4 Urfa orta mektebi, tamir ve teY1l 
ledi. olunacak, Kutamonu liseainde yatak 18 Varşova: Varşova filha 

Suçlu: Fikir Hareketleri hane yapılacaktır. Erzurum muallim ili. 22.~ Prag kısa dalgası: 
- Denize atmak ıstecııgım, xendi Kecmuumın 10 Temmuz 1937 Cu- mektebi, kalorifer ve elektrik teıisa ~~~'in 4 

UacU senfoniai (Si • 
evrakımdı, içlerinde şirkete ait hiçbir martesi gtlnU çıkacak 194 numaralı tının in,aatile birlikte yapılması icap 

Diinlıii cel..Je iJri t11ral oelıilleri latiltim 6nilnde 1 

teY yoktur, dedi. aayısmda: lzmit davaımda Htl8eyin eden kusımlan tamamlanacak, halık HAFİF KONSERLER 
So akal A.;;.. d dan Ca tarafmdan yapılan Elbistan orta mek 7,10 Berlin kma dalgası: 

nra Y 111'"6' sıra a yap hidin Istanbul gazetelerince uzun- tebine yardım edilecektir. lstanbul 7,30: Orkestra konseri. 9,20 p 

kk 1 Ç 
zabıt varakaları okundu. Bunlarda, lufundan dolayı tamamen netredile- erkek llaesinln kalorifer tesisatı ta- kı8a dalgası : Plt.k. 9,4~: Keza. 

ana a e ar sandalın içinde şirketin 19M senesine nıiyen mUdafaanameli aynen n.-n.. 30 Keza ıı 50 K 13 p-...ı-p l S mas ı n ı n ait birçok muhasebe defterleri, hava.. lunacaktir. Yalnız bu nUahanm fi;a~ mir olunacaktır. . ıa •= 0p~ ~~ııserl. aa-• 

I zılıydı. 10 kunıttur. Çorum orta mektebinin, Antalya 11 BUKre.t: Motzoi. l4,l:5: Parla 
l juh k • r• t leler, banka koçanları bulunduğu ya. leli pavyonunun İatanbuldald sana- dalgası: konser. 15: Keza. 1:5, 
IVI a eme s 1 ne 1 car e Zabıt varak~ı okuııdulrtan sonra MEVLODU ŞERiF KIRAA Ti toryomun, Adapuan orta mektebi- Roma kuta dalgası. Orkestra 

hk 
suçlu, tekrar aöı aldı: Yakacıkta ölen kıymetli babam nln, inf&&tlan da ikmal olunacak- katile f&l"lalar. 17,l:S: V&rfOV&: 

a em e S ·, n de Bas 1 d -BUtUn bunlardan haberim yok. ayakkabı ve l&ıstik tUccarlarmdan tırBunlardan bqka Akşehir, Amaa- ~le= ~iıa~:.-~ p an 1 tur. EmlnönU karakoluna gittiğim za. HULUSi NET (Hafız HulQsi) ruhu- ya Düzce Çankm Kır h" Gel kısa dalgası: Komer. 21 L&.vm:ta1 
Mlrlra ı man ben de §a§ırdım. Sandaldan çı. ııa ithaf olunmak üzere 11 temmuz ' ' ' şe ır, en- Askeri bando 2140 Prag· &40111 

Ot -le Bopmula 0apo Plao 1M11ı ltaıyaa vapunmu batına, t.pan. karılan evrakm yamında bir eUril def. 1937 tarihine müaadif pazar günü ~vt, Giresun, Ordu, Samıun, Sinop, ven muslldal 
0

(~kı. koro: piyan 
gemlal kaptanlarmm .muhakemesine, dön bdacl '.llcaret Mabkemealnde ter, makbuz koçanı peyda olmu§tu. öğle namazını müteakip Beyazıt ca- Sıvu, Uşak, Hopa, Akhisar, Erzin- keman). 22 Roma, Bari: Ork 

....... ar. İtalyan vaparunma menaap oldaju acentenin mUraeaaU üze. Halbuki bunlar sandalda yoktu. Bir rnii eerifinde mevU1du nebevi kıra t can ve Trabzon erkek ve kız orta keman. 22 Peşte: Pli.k koneeri. 
Mmeermmla bulUDM t.paayol ganltlne ihtiyati bacb komnuttu. İs- suikast k&11uımda olduğumu anladım. olunacagmv dan gerek a'-aba ve dos~ mektepleri de el&llı bir tekilde tamir Vartova : Bahriye ~doau. 22 

bdael 1'iearet ne ~ olunacaktır. L&yp.tı: Muaildll ve aözlU yu 
Yapll1Ul11D acellteel de Mahkemeslae batvurarak ha Bunu bana yapanı arıyorum. Buldu- lannm ve gerek anu eden ihvanı di- ramı. 22,40: Milino, Florw: Jıl 
kaldınlmuuu lstemfttlr. ğtmı zaman mahkemeye vereceğim. nin teşriflerini rica ederim IZMIRDE elem Amerikan muaikili. 22,fiO 

sabahki celsede Italyan vapu. Dedi. Oğlu ~i Pette: Orkeatra ve P!yano ko 
- vekilleri ile, hpanyol vapuru. Bir •ramvay Hidiseyi gören dJğer tahltlerin de Hilmi Net ŞUkrI N t rL 23: Roma, Bari: Hafif mua 

vekilleri gelmitlerdi. Z.panyol ı 1 çağrılması için muhakeme başka bir ye e KLÜPLER komseri. 23.05: Praı kısa dalgası~ 
veklllerl; gemlnin Iapanya gU.ne bırakıldı. Harıf musJkl • 23,M: Stokholmf 

etine ait olduğunu ve vapurda.. Arabaya Çarptı -Elektrik Şirketi MESELESi Şarkılı hafit musiki. 23,20 Viyana: 
tayfalarm Hferber halinde çalıftık D] · Hırvat musikisi (Tambur band~ 

gem1nln ukerl ayılmam icap Dün saat 12 sıralarında bir tram- r ıujiarı Bir Dava Açh Güneı - Galatasaray h&dlıtesi a- su). 23,:SO: Uypzig: Eğlencell p 
den üzerine haciz konulanu- vay kazası olmuş, vatman Basanın Dün, Iklnci Asliye Ceza Mahkeme- rasmda, lzmirdeki klUp buhranının ce mualkial. 

•tım ileri atırerek haczin derhal idaresindeki tramvay arabası, Tak- Soyan/ar s~de bir emniyeti sullıtimaı davası ne §ekil aldıfmı yakından takip ede- OPERALAR, OPERETLER 
asmı istemişlerdir. sim bahçesi önünde, 137 numaralı goı11JdU. Davacı elektrik şirketi, suç. medlk. 27 haziranda toplanıp yeni 16,30: Parla kısa dalguı: DebUI 

Jtal=.::u;1;:~::u:;i:=~ yük aralmbaıına çarpmıı, araba parça 7 utuldular ~ ~~~n Yılmaz adlı blr komisyon. idare heyetini intihap etmesi lbmı ~~i;~9.io ~~~:·; e::ı:! 
.JA..a.... IÖ ı -ı-ı - ... 1 .. - parça 0 Uf, atlar yaralanmıı, kaza g 1 (Do,.ı;... ... a ) k -ı h '-km ra pi•--' .. :- kl1. 2113 Df,,.___ --.--u y e-..er ve •-· mah . . iddiaya glSre elektrik şlrlteti Ih e en e-por on&·-a• - ,.~ na ' .uuanı,.: 

h etmiflerdir: &ilinde tahkikat yapılmcaya ka· Bır mUddettenben kalabalık ~ • • - d Izmir tel . de yalDm ''Do- Vagnerin "'Vandire"" oı:>erası (Pl&Jı 
_ •.ır-.. gemi, ukerl bir ıemi ol. dar tramvay seferi durmuştur. lcrde plajlara dadanan iki hırsız ya. san Yılmaza birtakım elektrtk llet. a gaze enn lar!a). ~.~ 'PWtr bltl \fllT,_.,. 

-e- kalanm•atır. letf. nl satmak tçm vermlf takat ko. ğanıporlularm toplanarak heyeti Operet m··-1'·'-i. 
Montreux mukave!enameai mu. 11

"" 
11111

••·- ~... b UBI~ botazdan geçmesinden 48 aa- de kaptan köprüsünde bulunuyordum. Florya ve Salacak plijlarmda para, mısy~ncu unlann paras~. şirkete idareyi intihap ettiklerine dair, iki ODA MUstıctst 
iki -ya, mücevher cribı· -yalar ç .. ı ...... 0 r ve_rmıti yerek emniyeti suııstimal et- satırlık bir haberden ı. .... ka hiçbir evvel, TUrk hilkfametine haber ve- mil kadar Uerlmhde lçanyol va. .... o· -v ~;, ucag 20,25: Viyana: Bohemya kuar-

lizmı gelirdi.,, purunu gördüm. l8panyol gemı.ı, sa. ve failleri bir türlü yakalanamıyordu. iddia makamı hadise . b" .. tafsillt lııtltar etmedi. tetl. 
, nın ır swıs. B k · arif . d '-:- RESİTALLER 

e vekiller mahkemeye pmlnin bir hWn aağmı takip etme1i icap ederken, Nihayet ikinci ıube memurları, eehrin timal olmadıfmı, hukuki bir alacak u onırenın . eam e ~çok 
vapuru olduğunu iddia eden 10lundan geliyordu. lspa.ııyol vapuru muhtelif yerlerindeki plljlara dağıl· olduğunu ve ıirketin hukuk mahkeme neşriyat yapan bmir matbuatının, 20,20: BUkreş: Jıtla&flt muganni 

Jlyiha verdiler. iki düdük çaldı. Bizim kaptan da Uç mışlar, bural~ ftlph~i görünen ıa.. aine müracaat etmesi lbmı geldiğini maka-.dm huaulilnU temin edea bu ye Furch tanfmdan prkılar. ~ 
yol gemisi vekilleri de mUda- düdük çalarak aağa sapmaamı ihtar huılan mkı bır göz hapime almJtlar. aöyliyerek suçlun1111 beraetini istedi. k\ngrenin cereyan IUl'etiDden bah· ~:;u-~= re;l~: ~: 

yapmak için, mahkemeden etti. Fakat Ispanyol gemisi bu ihtara dır. l!!lektrik şirketi vekili, hldisede aetmelerini f&Y&nl dikkat gördtlk. Piyano refakatile keman bd1aert. 
l8tediler. Bu suretle dava, ge. aldınf etmedi ve bUtün hızıyla Uzeri- Bu takibin az zamaıfda aemereei tam bir emniyeti suiistimal olduğunu Diğer taraftan (Uçok) un kongre- 22.05: Prag kısa dalpeı: Harp re-

Salıya kaldı. mize gelerek, kaçmmak için bir ma. görUnmU§, Florya plljmda Fethi ile ileri sürerek bunu da tahitle ispat e. 1: .. : .. dav_.,_ .,._,_ de bir haber ala- eitali. 22 Varşova· dolist konseri 
w.w crwuııı;ı 'lllUI' (Mou•a~ e...mm•ninov va.) 

ubakemenin cereyanı sırasında, nevra yapmamıza vakit kalmadan bi. Halit adlı iki adam polislerin nazarı deceğini söyledi ve muhakeme, elek- madik -.--
vapurunun ikinci kaptanı ze çarptı. Gemimiade altı metre geniş- dJkkatinl celbetmlştir. Bu iki ahbap trik eirketi vekili tarafmdan göste.rL BUWn bu haber ve tafıil&t eladk- DANS J.(L~Sİ 

en, ıahit olarak dinlenmif, ye.. liğinde bir delik açıldı. Kaptan da ge. çavu§ güya denize girmek içln soyun· len şahitlerin çağrılması içiıı başka lifi bir ı.adüf olduguv kadar ond" l~: ~Rom18•30 Roma kısa cW 
· · ·1 xtu b" gün bır dı gası. 23,4., a, Napoli, Bari. ettikten sonra, ıııunıan aöyleJDit- mıyı sahı e gu rerek karaya oturt. muşlardır. ır e akıl • henUz klUp mA"""lelerı·-ı- -·~L 24 05 p te , •. u... Fl !i' ........., uua o-.J••-.. - , ; eş 1 m.IU&UO, orana. 

tu. Gemi aonra tamamen battı. Memurlar derhal iklslnlıi de ctbhle.. 1ilini muhafaza «tiğine delilet ede· 19,30 Roma kısa dalgası: Arapıo 
Muhakeme, HrdUmen ve birinci lerinJ arqtırmqlar ve ceplerinde, mullard!P. Ddat de yalralanm11, ilk bntr. ça ve rwnc& mu&iklll n8fl'lyat. Rulranm ~inci gtlnU •bahı 

Burnu &llerlnden gec;erken, bi· 
kaptan vazife bqmda idi. Ben 

kaptanın çatnJması için bqka bir pllj kabinelerini delmek içlın burgular tahkikat neticesinde nçlanm itiraf H&dfseDln inldt&fı pcllmıiyecefi- Haftalık radyo prosramı buıtııı 
gtlne bırakıldı. ve daha diğer bazı etlphell lletler bul. etnıitlerdir. ni umarak IİlllcUlik lntbar edelim. Jdzinci aayf amııMiadır 1 

Hastayı ıorilyor. Hasta mide bozukluğuna uğra
~. MUthit ate, içinde Vaail Efendi Q.hte bir teliş 
ile oradakilerin kulağına: 

- Hay Allahım hay! diyor. BUyUklUIUne 
ban olayım! Bak Tanrmm yaptıjJ ife ! Bu adam· 
~ verilmit aadakuı varmıt ki ben rutgeldim. 
l>edemdeıı kalma bir adaklı illç var. Hiç yanımdan 
ayırmam. Bereket versin heybe burada.. Ah ağalar 
ül Ben rastgelmiyeydim, iki saate varmaz, ölUrdU. 

Berke. dehfet ve hayret içinde. Oemek hastalmc o 
bdar tehlikeli. Kim bilir taun mu ne ki? Ne kara 
beıl ... Hastaya sorµyorJar .. hasta bUtUn vUcudünU 
bir kelime ile söylüyor. ister kalbi, ister karnı, iater 
midesi olaun, o sadece: 

- Ytırejim kopuyor. Gözümde bir ,eyler fıldır fıl· 
m uçup yatır... Vull istüini bozmuyor, ağaların 

blatma: 
- itte! diyor, o fıldır fıldır ~anlar can özlerldir! 

Jler ulemaya baka.nan uıl onlar, ecel perileri de-
rJU.KUr .• BU.bUtUn korkuyorlar. Va.lil, heybeden 
kırk gram ıulfat dö ıud çıkarıyor, zar sor lçtriyor 
Ye içirirken de besmele çekmeği unutmuyor. 

- iki aaat aonra bana habar edin. 
Deyip çıkıyor. iki saat sonra, Allah muı için tek· 

rar giriyor, bu tefer huta gözlerini açmıJ, gülUm
le)'ip yatır ... 
~ Nuıl oldun ata? 
- Allah razı olsun! ku9 gibiyim. 
- YUreftn ağrımıyor mu 1 
- Hiçbir ,ey k•Jmadı. 
- Şimdi, yotuı't yiyeceklbı, uyurken de 9u be-

,.. teYl ıuya batır. Bap gibi yut •. Emme beameleyi 
:tmutma ha. .• 

Brtest gUn Valil ytlkUntı ytlkleyip gidiyorken, 
en bqta ve en ten olduiu holde te,yie geli

p. Para ikram ediyorlar. KMJu1 etmiyor. lled179 
trılrmelıt iatlyorlar almıyor. Yerini 61nnl1orlar. Va

'batka köye gidiyor, erteli gtbıtl hasta bir çuval 

-M-
cevi~. yahut fki çuval buğdayı, vasilin kasabadaki 
dükkanında, ortağına götUrilyor ve diyor ki: 

- Gelincik aöyle, armağandır bu. 
Vuil bu biriken armağanları toplayıp sattığı ıar 

man, vlzlte parasmm, fazlasile çıktığını görüyor. 
Geılginci tUccarm gözünde rastgeldiği hastaların 

hiçbiri tehllkeelz deiJldlr. Her huta onun için öle
cektir ve her hastanın kendisine rutıelm89& Tann
rım in&yetidlr. Ya dedeaindeD kalma bir tosu, ya pi· 
ri lıiıme ondan kalma bir auyu var. 

Dualı ayak nüsbalan da birebirdir. Vuil Efendi 
hardal klğıdma bu namı vermi9. Suya b&tınr, be9-
meleyi çektirir ve ayak nüshasını hastanın ta.banla
nna yapıfbrır Vasilin bir fikri var: 

Hastalıta ellemmiyet vererek hastayı ve etrafm
dakilert korkutmak. Ve haataya nilıayet birkaç 11.at 
lik müddet vermek... Bu tedehhUfUn neticesi iyi çı
kınca kendilinhı kıymet ve ehemmiyeti artıyordu. 
Artık altı yedi ay ıonra o ciYarda Vasllden mutemet 
ldmM yoktu. Ve doktor Vull tamam bir lfJDe bu 
tertiple doktorluğunu Altlam&la muvattak Oluyor. 
Artık gUnU celiyor. Herk• Vuilill sahici hekim ol
duiwıu öğreniyor. Fakat bu öfrtmlt, ha)'nt ve al
danmıt olmaktan mütevellit bir hiddetten ıılyade 
minnetle brtJlanıyor. Ve o pndeııberi V..U, bir
ka9 kuanm kaza bell, maru ve tehlike bekçiıddir. 
Bunun telllri pek bUytlk Fahriciiim- Sekis MDe llOD

ra bugün o kaaada herJıanıf, en cahil bir köyltınUn 

bile, serçe p&ı111ağının uon f(>yle, belli ~ çlziJ.. 
se, hemen doktora k0§81" .• Ve her hastalığın mutla
ka bir doktora muhtaç oldtJtunu tamaaılle bilir ve 
buna kani olmu,tur. 

Daha fulası var. Bugtbı o köylüler, iptidai korun
mayı da bilirler. Büyük bir yara i~ doktoru ava
nak gibi beklemnler, bakırda nyu fıkırdatıriar, içi· 
ne temiz bir çaput atarlar. Her yerde bulunabilen ı.. 
pirto ile yarayı yıkadıktan IODr& ... Uzatmıya)'Im Va
ail Efendlnia 1eki& llDelik bir Tıbbiye Mektebi köy
JUyU yola ptirmiftir. Ve bugün, Vasilin Uç bin ün,. 

dan f ula altın parası da varm11 ... 
Fakat nihayet bu, bir Vasil .. Nihayet mektebi, bir 

kazayı öfretmiş... Oteaı? otesin1 evliya)'! umur mu 
dJyorlar ne karın ~sı ise onlar dU9Unatlnler. 

işte ben l&D& bir örnek gösterdim: Türk milliyet
perverlerinden Vaail Eteneli Hazretleri! Fakat iddia 
ederim ki bu tlbfrim dofruc!ur. Böyle bir mazhari
yet, bir muvaffakıyet, eter blr rnwiyetperverllk eseri 
ve utlce81 tae, Vull Efendi de böyldir, tl, eski ad
laıdaıı bir AbdUlhalik Efendi veya yeni adlardan bir 
Tonps Alp Bey çılmıcıya kadar •• 

HattA bana kalaa Tllrk Tıp tarihinde bu, Dr. Silleli 
Vull Efendlnbı namı bqa seçmelidir. Al sana ben
den de blr koDterans. Ne kq ifaretl, var, ne bıyık 
bUkU,U. H~e ne müfettişlik kurwıtwnı, ne c!e valt· 
Uk. Çok yudım c!efil mi? Salan, bu yu.chJdanmdan 
bulunduğun mUcadele heyetinde balıaetme. Ben IÖY· 

lemle gibi bilirim. Ne derler bak aöylfyeylm: 
- Siz TllrkçU gençler, pek atefHs1n1z. Bamlyethl 

o kadar ayaklandlyll., gft Anadoluya!. 
Ve içlerinden de mutlaka ,unu aöylerler: • 
- ZUppe, gehnlf neler söylUyor. Herkes bir lokma 

ekmek veaikumm peffııde. O da, &leme hamiyet del'll 
verecek, bacak kadar boyuyla! 

Ve bu gibi teJlerin aöylenmes, yapılır olduflmm 
sen benden iyi bilire1n u1z Fahri Can. 
Hlmiş: 
Sana kendimden bu leler 4e behsedemlyeceğim. 

ltlerim sarpa sardı. Cok kanfık ve mU,kW vuiyette 
yim. Kalbe ve hiue alt olan bu pylerl yumak bil
mem dojru olur mu? Hele bir cereyaııma bJralover&. 
Um, bakalım llODU ne olacak! Yani fatallmı.. Yani 
Şarlan dayandıll, ebedi ve mıeU yalçın kaya ••• 

Not: Mektubu okur okumu, yırt, yak. 

Boğaz Komlsy011u 
Erden mektubu aarfladrktan sonra ildye bUkerei 

blfka bir arfm içine koydu. Ve çocukla Vergici AU 
Efendiye ıözıderdi. BIDIÖr el4'le poeta7a verecekti. 
Zihnen bir yorgunluk hflllıettl, balkona çıktı. Hafif bir 
rlhclr ulyor. Karfıkl cltlkklnlar4all llnet çekildi,ı 
için, kepenkler birtr ildfer qdıyor, ilerideki pazar 
meydanında tek tük iDNnlv sörllDU)w. Cami tara
fından dört ldffntn ağır ağır gelclllderlııi gördU. Bun
lardan blrlal enifteli, öteki mtıderria BUu. difer iki
m tamdıklarmdan. ar anlık durdular, birkaç dald
ııa bdaı- ayakta görtlfttlkten IODra JılUderrla BlfJs 
aynlch. Dtter Ugtt kltlbe dotnı plmiye b&tladılar. 
F.dlp yavqça lgeriya çekildi. Ug kiti merdinnln altı
na pcltklerl ftldt Mllm' ftltillyordu. 

Enlftell, btt;tflk 4ll1*bm cıralma 13y!Uyontu: 
- Glt, bak, Belediye Reisi nerede i8e bul, de ki ko

mllyon klipte toplandl. Bent bekliyorlar. 
(Aıbll ftl') 
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eli Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
Ahmet Emin YALMAN 

f AN'ın hedefi: Haberde fi· 
rirde, her eyde temiz 'dil· 
·üst, amimi olmak, k~riin 

~ Yazetesi olmıya çalı maktır. 

e lerd n 

Imtlhnnlar bitti. Alman neticeler 
~k e\'lndlrlcl değil. Gerek Unlver. 
!lttede, gerel< il c \'e ortam ktepler. 
d yapılan lmtUı nl r, tnlebenln 2 
~1 dh~L . 

iki Uç eneclenberl lmtllınnla.nn ne
tlcclerı ma.tbuatı ve Mwırll Vekillet ini 
~e gul ediyor. Her ene bu yaranın 

zerine p nnn.k konuyor, fnknt e 
bc~erl hakkında fil lrler eleği lyor. • 

u l11, bUtUn h talığm llkmektcp 
lerde toplandığı k nnnti \' r. llkmek: ! .~:~rde .~or.u~Jar ~flfl derecede kuv
la lis )lct~ mediklerı için, ortnokullnr. 

e er e Jlrogramı n t kip ede.nıL 
l or , .e znyıf l< lıyorlnr. 

nu kanaat bttc 
t edri at . t e ) nııh tır, Bll!ikls 

ıs eminde en çok 
olunan kı ım ilk mu,·affak 
teııJer, gerek te~~ırt 'pılerdlUlr.l llkmek. 
1 u ınkınun
< an, gerek öğretmen bak 
r ek e okutulan dersler ınuudnn, ge. 

A \'rup daki fll<m l<teplerl~~ındnn 
edilebil cek hnle gelınl 1 1

u ye e 
k ere lr. ilk. 

me teı>lerdo bizce en bUyUk 
mekteı, kitnplannın rami n tek~usur 
l ~-armaını olmn ulır. Uu kit p~~~ 
çogu ~ocuk dll13 le \'e rocuğun ·J 
si~ 1 mUtena 1 ıı ele ~ildir ita le' le-. • p ar ı _ 
lah eclılir, !.'Ocukların e\'h c 1 " ' ne gUre 
~eni bru t n yaıdınlı , Ukmekte 
lerin \erimi 'Uule yllı:. nrtn:bllir. P-

Blzde boıu ı . ı "'> ortamekteı>Ier \'e 
in men li elerdir. Ortnmekteı>ler blı. 
de hooUz kendi ini lıulnmamı~hr. Un,. 
lfı tereddUt devre 1 g~lrmektedlr.Da. 
ha ne programları hım yıl bilir. Ne 
4ığretmen kndro u yetlştlrUml tir. 
llkmeldepten ~ıknn !;OCUklnr Ortao. 
kulda katlt~clen kaybediyor ve li eye 

yıf olnnık glri) orlnr. 
LI elerlmlz de henUz k male enne. 

h1i tir. Dersler !,;Ok dolgundur. Tec. 
.. beden zh·ade kırnat esasmu daya.. 

na .. '"'" tedrl usulü takip edilmekte. 
dir, U e tnıcuu.1 .-.lnıduğunun ço unu 
aııınrnadan \'C kavr ınnôan mektebi 
bitırlr. Hu eheple de tlniv~rslf Py .. 

ge~tıgı zıunan, Universlte nıhunu knv. 
t-4nınkta aciz gi; terlr. 

Onun lcln bizce trntlhnnlnnn fena 
il ~ 

etlce \•erme inin . ebeııwrlni llkmek. 
;eııter()e değil, ortaokullaro:ı ,.e li e
terde aramalıdır. lıınrlf \'ekiil h 0 • , 

baokuna il eler Uzerinde clurmnlı \'C 

Unları ı lnh yollarını nranınlıdır. 

• aya ı cuzla manan 
En Esash Çaresi 

nırka!; giindUr bu sütunlarda hıı.. 
l'~t Pah hlığınclan lkfıyet ediyoruz. 
-:;::rı.ıl·e, lıaynt pah lılı "I b kınımdan, 
d

. nl u memleketlerle nıukııyc c edil. 
ığı taınnn, mUthltJ bir nı nzarn kar-

t>ısıııd ... k 1 .. n ınz. 

Sokak 
G •• •• ı oru en 

Rokfeller 
merikası 

nu ayağımdaki uğura veya 
uğursuzluğa hamledecek de
ğilim. Daha vapurdan çıkma· 
dan yolcularını almıya gelen 
tanıdıklar, gazeteyi elime ver
diler: 

- Rokf eller ölmüş ... 
Bana ne, demek ister gibi 

omuzlarımı silktim. 
Beni hiç alakadar etmiyen 

Rokfellerin ölümü, bütün A
rnerikalılarr, Amerikada yaşı
yan, Musevi, Ermeni, Alman, 

F ranaız herkesi alakadar edi· 
yordu. 

Yolda giderken yUksek binala
rı:ı arasından, Kleopatranın iğnesi 
gı uzanan Rokfcll rJn yaptırdığı 
muazzam binayı gösterdiler • 

- Radlo Clty. 
Kıhk kıyafetlle, biraderleri Sky 

Serappera'lerden oldukça iri ve u
zun ... Güzellik, snn'at, zevk nanu
na gözlerimde hiçbir ız bırakma
dı. 

. :Ayni ltıkaytJıkln. bn~ımı çevir· 
dım. 

GUnll.n havadislerini, bilhassa Is-
panynda olup biten} . 1 k . . crı an ama 
ıçın gazeteleri nçtıgyı U m zamnn, e -
tunlar dolusu Rokf 11 k . e er arşıma 
'"'Jktı. Eal(ı bir hocam . t ....ıt 
tim. 0 d b ı z.ıyarc e t:o• -

a nna R kf il · öl · münden ban . 0 e errn u-
13 'ı H k · l"k dar eden bu R k. er csı a a a-

y 
0 f cllerı b.. ... ile ta-

nırım. nzacağım 
1 

. ~ 
belki Rokfcll mevzu ar ıçın~.e 

r de vardı. Fakat so
ze onunla başhyacnı. d w•ıcli 

Be A . il.il. egı m. 
n merıkayı ı'k' h d t t . . ı cep e en e -

kık cdeccktım Sok kt .. .. 1 . · a a gonı en 
Amerıka ... Amcnk . "zil 

M d k
. anın ıçyu .•. 

a cm ı işe sok kt b 1 n an aşıya-

cıı~tım, bu soknktaltileri bu kadar 
alnkndar eden Rokfcll . d b 
şn almayayım erı ne en n-

yor, asnns6r sür'at rekorunu kın· 
yorlnr. Yapılan he.saplara göre a
sansörlerin sabah sekizden nkıjam 
altı buçuğa kadar inip çıkmnda ka
tettikleri mesafe 2,100 milmiş. 

Yüzme havuzlannda kadın er-
kek, yUzlerce insan yıkanıyor ... Ko-
ridorlar, salonlar insan dolu ... Ade· 
ta lnsnnm gözU kararıyor ... Dam-
daki blnbir çiçekli bahçeden soka
ğa baktığınız zaman, yerde insan
lar karınca gibi gözüküyor ... Rok
fcllerin gözüne kannca gibi görü
nen bu insanlara, Rokfcller ne mu
azzam bir dev gibi görUnüyor ... 

B u knnncalarla dev hikayesi
nin sokaktan g6rünUşUdUr. 

Karmcalan ve devi yakından gö
rürsek, mnnznrıı. bUsbUtün başka. 
bir §ekil alıyor. 

Rokfellcrin ölümüne acıyanlara 
sordum: 

- Bu buruşuk suratlı ihtiyarın 
ölümüne neden bu kadar acınıyor
sunuz? ... 

_ Fakat Rokfcller insaniyete 
çok hizmet etmiş bir adamdır. 
Yaptırdığı hastaneler, hayır mUes
seselcrinc yaptığı yardımlar, onu 
herkese sevdirmiştir. 

Güldüm, bu sualin cevabını ver
medim. 

• 
1 çind 

Roosevelt hükumeti, bu devletten 
kaçırılan vergiyi kurtarmak için, 
başını avuçlarının içine almış, 
düşüm dUşüm düşUnUyor ... H'.aQak
çıhk, kanuna uygun olnrak ya. 
pdmıştır, kurtuluş yok ... 

işte Rokf ellerin hnyırpcrvcrUği. 
ne blUlun i~in g{lldUm. 

K
arıncalara dev gibi görilnen 
Rokfelleıin hikayesi dahn 

uzundur. RokfeJlerin Texas'da pet
rol ehlrleri var. Bu şehirlerde 
134,000 amele çalışır. Amerikadn 
bunyonizın hare'keti çok kuvvetli .. 
Umum ameleyi bUyUk sanayi kral· 
Janna karşı organize eden iki bun
yon var. Biri A. S. G. Amerikan
mcle birliği, diğeri C. I. O sanayi 
amelesini teşkHA.tlandınnn komite
si. Rokfellcr amelenin bu bunyon
ıara girm sine muhaliftir. Roose
velt hUkfımetl zamanında neşredi
len Wngncr iş kanunu .bet amele· 
nln bunyona girmesini bir vatan
daşlılı lıakkı olarak kabul etmiş
tir. Hiçbir patron buna muhalefet 
edemez... Rokfeller, Wagncr kn· 
nununun meclisten gcçrncmcsl için 
elinden geleni yapmıştır. 

en 

lcr nceriynt departmanı muntazn
man broşürler neşreder. Birçok 
hakimler, valiler, Rokfcller parıı.si
le satın alınmıştır. Amelenin mııh· 
kemelerde bile hak kftzanmnsına 

i :ıkfı.n yoktur. Rokfcllerln, siyah 
altın ismini verdikleri sıcak yağ 
btih.sali kanuna mugayirdir, bu· 
na rağmen bu yağın istihsali Rok
fcllere milyonlar kazandırır. Şim
di Rokfeller ynğ fabrlknlarınm 
önünde, grev ilan etmiş, beyaz i
lanları göğsünde taşıyan (Piquet'· 
Jer), grevciler, bir ordu gibi uzan
maktadır. 

R okfeller firavun gibi Sele. 
rotic Myoearditis'den (zıykı 

sadır galiba) olmuş ... Tarihin ne ga
rip bir tesadUfüdUr ki, tabiat fi
ravuna musallat ettiği hnstahğı 
bu hnyırpcrvcr ndnmn da musallat 
etmiş ... Rokfcllcri bir mclfıike gibi 
tasvir edip, öllimUno acıyanlar, 
Rokf elletin cihan harbinde, dış pa
zarlardaki ynğ ve petrol membala
nnı elde etmek için dUnynnın her 
tarafında Standard oll kumpnnya
lnnnı kurduğunu, harbi körilklc
mek için milyonlar sarfcttlğlni de 
unutuyorlar ... 

Rokfcllcre ncıyanlarn gillmek
tc haklı mıyım? 

1 
.1tonı nyuda. 80 kuru un gördüi;rll 

ın~' l'Urklyede ıoo kuru in görmek 
~ttıkUn değildir. 

nı· Uhanfstand hayat, bizim lınl nll. 
~ blle erl! emlyeccı,:ri derce de u. 

Radio City'yi gı·d· "rd" K ıp go um. 
. apıdan daha girerken ell-

me bır rehber vercı·l Fak t . y ı er. a pa-
ra ıle... azmak niyetim 1 

Rokfcller hayır mUesseselcrlne 
350,000,000 dolar iane vermiş bir 
adamdır. Benim bu gillUşUmU ne 
kadar mAnasız bulmuşsunuzdur. 
Rokfeflerin bir milyar dolnrdnn faz. 
ıa bt:ı ..... ..: """-"' 1ht!Juıl"l'•lr .h-p el:· 
miş, bu servetin devlete vergisi 
350,000,000 dolar tutuyor. Bunu 
vergi şeklinde devlete vermekten
se, hayır müesseselerine verip ha. 
yırperver ismini kav.anmak daha 
karlı değil mi? Ölmeden evvel ne 
bir santim eksik, ne bir santim 
fnzla bu parayı hayra sarf etmiş. 
Şimdi mevcut servetinden hUkQmc
tin aldığı vergi 25,000,000 dolar. 

rr--.. --==~-
1 OktYiy~~l!dl 
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c:~kat Cevap V~~r:~ 
KOCASILE GEÇİNEMIYEN 
KADIN NE YAPABiLiR ? 

Rokfcller bunyona dahil ameleyi 
işine kabul etmez. Çünkü arkasın
da kendini himaye eden, bir kuv
vete dayanan ameleyi istediği gi
bi 1 letemez, ist<ıcliği znmnn kapı 
dışnn edemez. Ameleyi bunyon
lardan vazgeçirmek için, Rokf el-

CUzdtır. 

'.l'ütkil ede refahı nrttımınk ,. 
%nyış eviresinl yUkscltm<'li i~in 
ıa,. t • 

"a ı ucuzlatmak liıı.ıınclır. 
. ~liikfımct hayatı ucuilntmn.k için 
ırıbırı ardından tedbirler alıyor. Şe. 

<eri llcuzıattı inıooıllfer tarifelerini 
~.'1irdi, kfönllr fi) atııırını diişi!rdli, 
utseden beş milron Um fcclııkıırlık 
nparnk petrol ,.~ benzin fiyatlarını 
gari hadde incllrtli. 
}'nkat bUtün im tedbirler ya nyı,.ı· 
ız Uzeriııbe bUyüli bir te ir ynııma. 

1• Hayat hiiliı mUtlıt urette paha. 
dır, n~ce haynt ııahnlılığı ile hük~-
. et kadar hnlk ta mücadele etmeli. 
ır, 8~ bu mücadelede herşel i hU. 
fınıetten bekliyoruz. l\oodlmize dU. 
en \'azife~·I hatırlamıyoruz. 

llnyat palınlılığının en bUyilk se
ebı nıu tahsille mli tf'Jı111;: nrnsında. 
i \'flSıtaları:ı sarf edilen paradır. Bu. 
u ortadan Jmldınnnnın tm bUyUk ça. 
esi ele ı tihl!lk ıı:ooperatlfleri \'Ucu-
e getınnelctlr. 
Kooperatif ıl ha ziyad hallı: mU • 

evyorka ayak bastığım 
gün Rokfeller öldü. Bu-

o masay-
~ı, ~arama kıyınryacaktım. Radio 

Cıty ıO katlı bir bina. Yüksekliği 
850 kademmın, l"eri • d b" • 69 ~ sın e en u· 
yUk ticarethaneıeı- ı·da h 1 . • re anc er, 
lokantalar, ıçtimıı ve dans 1 1 sa on ıı.-
n, tiyatrolar, radyo istna onl 

• .ı U • ....,y an, 
her ncvı d kknnlar, mUzik holl r 
bir şehirde bulunmnsı mUmk~~ 
olan hcrşcy var.Rokfcllerin binası bi 
na değil de bir şehir. lçerisine gün_ 
de yüz bin kişi girip çıkıyor. Bu
nun 20,000 ı oranın dnimi çalL 
şanları; 80.000 i ziynrctçi. Her zi. 
Y~ı:etçiden elli sent alıp binayı gez
dırıyorlar ... Muhtaç Rokfeller için 
fena varidat değil. Asansörleri 
yetmişinci kata 33 saniyede çıkı-

es idir. Halkın kendi tesebbU U Ue 
\'Ücude gelir. Bunda hUkO.metın yar. 
dımınr beklemlye lüzum yoktur. Semt 
semt ve ehlr ehlr, halk kendi nraln. 
rmda 1 tlhlfık i<ooperatiflerl vUcude 
getirebilir. Bu lrnoperntlfl<'.r mııh 
müstahsilden doğrudan dot;"rllya alır, 
mu tchllke cle\Tcder. Bu urctle nrn. 
dald tufeyli unsurlan kahlınr, \'e e ... 
yanın fiyatlarını n gnrf hnddc lncllrir .. 

l - BAYAN M. L. e: 
.Mademki 1 or.nnızl arnnızdakl 

hayat nrtık tnhnmmlll edilmez bir 
t;ekll alını tır, elbette bo anma 1 ti. 
y lılllrslnt1.. 'azdı •mız ebeplcr bo
§anmayn klifl delil tc kil eder. l'al. 
ruz tin hususi n §ahit Ue p:ıt et. 
m~ icap eder. 

2-BAY JIAYDARA: 
Olen !:<JCuğunuzun dıı çocuktan 

olduğundıı.n, miras alnrnazsınıı. Fa. 
kat ihtlyacrnm 1 pat ederseniz na
falta hılep eder ve lablllrslnlz. 

8-R. R.e: 
}'uh lynta t hrlk Ttlrk Oem kn.. 

nununun 485 lncl mndde 1 muclbln. 
ce ccznlnndırılır. 
4-BAY Rl'JCF..I• n .. E DAYAN 

F1KRIYEYE: 
'1\IU terf.k imzalı mektubunuzu 1. 

dım ve okudum. Evlenme)< l~ln da-

ha çok gen~: iniz. Erkek on eklı \'O 

kadın da on yccli ya mı ikmal etme • 
dikçe evlenemez. Fakat hiiklm fev 
knlide hnllerdc \'C pek mlihlm e: 
bebe mebni on b ya mı ikmal ct
ınl olan erkek \'e kadının cvlemne .. 

ine mUsande edebilir, 

5 - BA l' OEl\IALE: 
SordlJl;'Unuz suale gazetede cc. 

\'BP ,·erınck lmk n ızdır. Adre inlzl 
bildirin y zı ile lzc knnun yollan. 
nm hangi lne mUrncaat etmeniz lfi. 
zım ,geldi lnl bildir ~im. 

6 - BAY KANDi~l\llRE: 
• ahitle davanızı 1 pat edemezsi. 

ulz. Ancak yazılı v ika ibraz etme. 
nlz icap eder. ERer, yazılı ve !kanız 
yok a, bu dn\'adan \mge~menlz da. 
ha 1)1 olur; cUnllU, bo yere bir de 
nıuho.kem m rnfl n ) pmak 
mecburiyetinde knlacak mız. 

Fakılı istasyonu Su İstiyor 
Fakilide Faik Erdoğan ve Dağ

lı oğlu Osman Dağ imzalan ile aldı. 
ğımız bir mektupta Fakili istasyonu
nun su ihtiyacından bahsedilmekte
dir. Okuyucularımızm bildirdiklerine 
göre, Boğazlıyan llçebaylığı evvelkı 
sene su getirtilmesi için Nafıa Veka
letine mUracaatta bulunmuştur. 

O zaman verilen ccvaptn bu işin 
ancak 937 senesinde dUşUnUlebllece
ği blldlıilmi§Ur. Okuyuculannuz, bu 
mUhim su işinin bu sene behcmehnl 
halledilmesi için alCıkadarların naza
rıclikkatini çelmemizi rica ediyorlar. 

• 
Bir Okuyucuy Cevap 

Ortaköyde Ahmet oğlu B. Rıdvn
oa: 

Mütaleanrzda haklısınız. Yalnız, 

lktisat Vekfıletl, kanunun tatbikatı 
için muayyen müddetler ayırmıştır. 
Ve kanunun heyeti umumfyesl an
cak birkaç sene sonra tamamen mc
rlyete girmiş olacaktrr. Bahsettiğiniz 
mesele de en kısa zamnnda tatbik sa. 
hasma konulacak noktalar arasında
dır. 

5 .::ıs==::::.::. 

İstanbul köyleri : 

Bahçek··y 
l'azın ıcnğmda 1 tanbulda gezerek 

yer mi yok f ŞUpheslz Jd çok. Adn r, 
Boğaz, plÜjlar, her ) er güzel. rnkııt 
Bentler de, bir elıir halkı için en ü
zel gezecek, en temiz hu a nlınnc k 
yerlerden biridir, Hel rnt ornıanlnn. 
nın Uzgc~ten gc~irlp filtre ettıği 
misk gibi ıhlamur ~içeği kol.nn tın' n. 
mı ciğerlere dolduruı>, elılrJerde al •• 
ı.nma kadar igura clumanı ile zifir 
tutan damarları temizleme], lrodar 
iyi birscy \•ar mı? .. 

J>adişahlar znmanınd lst nbulun 
en çok ım.ra arfedil n ) erlerinden en 
mUhimmi Bnh~köy l anındald n ~t
lerdir. Pil\'aki, Sülel maniye camiiııin 
on mJ kal t mn bir nltrn gltml e de 
Bentlere daha ~k ıı ra hare dllml! -
tir. 

lst nbul f thedllmeden Blzan lıla. 
nn getirdiği ular d (mllnıru en anı 
Uo cabeca mUnhedlın olup znmnm U
leyman llann geline challl ı 1Umbol 
bir i~lm uyn muhtn~ olup tuzlu Jm. 
y:ulnrd n u nu edip defi t dip ke· 
m 11 muznyn.l"ıı \ c kıllct çekerlerml • 

UJeymnn Han 1 lumbolun G rbmdn 
bir nıenzlJI b itte bı tfibl r bulup U
mU heml e Ue l Ulnıbola getlnnek 
mu t edlndihic llmnr Slnan:"De\ Jet 
lfim; bu hn) r h uime, nn mll) e • 
er olu a t bu mnhnlden 1 lfunbola 

on bir t mcnzUdlr. Ki clerl ucura 
dlzUı> bu kadar mali flra\nn rfedcr. 
eniz bu ha)rat ize n ip olur. \'e 

Ulu bu h ) rat bir m ilk kadir değil. 
dlr. Şafi hayır buclur,, di)inoo hemen 
Süleyman Han: "};y l\llmar inan, ev. 
nla bu fıbı tab ı ıambola hende e Uz. 
re gitmek mümkiln mUdür?,,der.O da: 
''Heli, mümkündür. Nehri nzim gibi cc 
r~ynn eder,, der ,.e onclan onrn ela 
Bentler kunıluı> l tnnbul u uzluktan 
kurtulur. 

Burnda hah edilen bent n Igrnt 
Bendidir ki bu Un Hiiğıt hanede ter .. 
kos • uyunı:ı. kanşhnldığı Ö) lenil. 
mektedir, 

O \'aJ,lt, sarf edUen ımr kndnr bu 
i için nkll 'e hüner de s rfedilmi tir. 

nu b ntten onra dahn blrç-0k b nt. 
fer in a olunarak ulnn muhtelif el· 
beti rden l tanbula g tlrllml Ur. Hu 
cümleden olnrnk Toınız.Iu, Vnldc, Sul. 
tan lnlımut, Kirnzlı, Elmalı, Ayrnt, 
KömUrcü Uentleri bu mc)nndadır. 

Halen bentlerin mUlkil eti J~ knfUm 
BeJr.dil ele gcçgnt .. 1 de ormanları 
de\ letiıullr. Ancak b ııt ularmı tan. 
zfm eden ormanı r muhaf -
zı.ı. edilmekte, diğerleri od~r. 'c ker • 
tellk olarak işlctihnel<t clir. iıu or. 
mnnların en birine! hu u l) eti :.;ehro 
lalan olmala.nnd n (Blil ükdere) e 
G - 8 kilometre) tenez.zUh ormanı 
suretli l tlfacle lmk nı bulunma ı. 
flır. Yeni orman lmnunu orman l)et. 
mcslni de,•Jct bnh eyledlğinde.n bu· 
rası 1 taııbulun gezinti onnnuı olarak 
hnzırlannbilir. für) Urli) üşleri, Q\' eğ. 
lene leri, mehtap gezmeleri, attı por 
l~in en miisalt \'erdir. l'alnız bu el. 
hetlerl ele\ Jete ·de fa3 d lı ol cak 
kilde b arnınk ı nmdır. 

• 
Ilnlıçeköyc Inl'cdonl muh cır. 

leri 1 l•un cclilmi tir. Az talı an bu 
muhacirler köyün bahçellğiııl ~ol et. 
tikleri gibi ulara l nkı~ nııyacak suret 
te de kô~il lclrletmislerdlr. Hllhn a 
ebzc b:ılı~lerlncle in nn gllbre l 

kullnıımalnrı hu tifo bolluğunda göz 
yumulacak 1 lcrdcıı değildir. 

Kö~iiıı en birinci ziyucti Onmın PB. 
kUlt.e ldir. IMc ) eni l nııılan 150 bln 
liralık }~nstitii de bittikten mıra kö
yUn . ekli blisbütiln tleğl er.ektir. 

F cyz.i Erkin 

emrettiği şeklide öğle tatıli verilme
diğinden bahBcden bir mektup gön
dermiştir. Bu okuyucumuz mektubun 
da diyor ki: 

"- Her ~n saat 12 de iı; paydosu 
yapıyoruz. ış kanunu mucibince her 
iş yerinde bir saatlik öğle tatili ynpıl
mnsı lazımdır. 

Fakat, bu mUessese bizi bir saatlik 
istirahatten ve yemek paydosundan 
mahrum ediyor. Saat bire yirmi kııla, 
tekrar işe başl mıya mecbur cdilı
yoruz. O kndar ki, yemekhanede ye
meklerini yiyen işçiler zorla \'e t h
clltle kaldırılıyorlar, derhal iş yap
mak mecburıyetlnde bırakılıyorlar. 
Bu hareketin kanuna tamamen aykı
rı olduğunu biliyoruz. Alakedar ış 
dairesinin nazandikkatini çelmcnd 
rica ederiz.,, 

TAN: Eğer vazJyct, oku' ı. 
cumuıun bllclirdiği gibi l iş 

<lnireslnin hu nokta' ı rlırn1111l
yetıe tctkilı: cdcceğlı;r iiphrmiz 
yoktur. leldnbu göndrren kari. 
imiz, ndı geçen ı yerinin adresi. 
nl de bize bildirnıi tir. 
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Kavgalı maçın yarıaına kadar saha kenarın
da üstüne oturduğum kağıdın bir parçasını alt
lık istiyerek yanıma dostça sokulan Osman 
Müeyyet Eveli günkü ''Son Posta,,da düfınanca 
bir mektup nefretti. Osman Müeyyet, o mektu
bun bazı parçalarında spor münakaşasından 

tafıp bir kısım sporcuların ve benim haysiyet
lerimize bulaşmasa idi; bu sıralardaki tatkın
lığına verip geçerdim. Nime sahibinin efkarı 
umumiye önünde tahıslarımız hakkındaki is
natlarına, ayni yoldan mukabele etmek mecbu
riyetinde kaldığıma mütee11irim. 

SAMiMi ARKADA 
1940 Olimpiyatlan Japonyada T \ yo 

.Japonlar bu maksatla muazzam bir stadyom ~ehri ve 
bu şehrin civarında da birçok olimpiyat köyler) vücu. 
de getiriyorlar. Köyler şu resimde gördüğünüz gibi 
olacaktır. 

Osmancık mektuliunun ilk satırlarında tun
ları söylüyor: 

T urni ile Pletanek çok sami
mi iki arkadaştılar.. Bir 

gün Turni, Pletanek'in Prag'a gel 
diğini, beş ahbabından yirmişer 

kron ödünç aldığını haber aldı. 
Arkadaşını icap ettiği tarzda kar
şılamak için derhal evine koştu. 
nk iş olarak bütün odalan kilitle
di. Sonra kapıcının yanına indi. 
Onun eski piposunu ödünç olarak 
istedi .. Odasına dönünce evvela pi
poyu ateşte tutarak onun daha si
yah ve daha eski görilnmesini te
min etti.. Bu işi bitirince pipoyu 
ortasından kırarak iki parçayı tel
le biribirine bağladı .. Sigara tabla 
sının içindeki bütün izmaritleri top 
ladı. Bir sigara paketinin içine dol 
durdu .. Üzerindeki yeni elbiseleri 
çıkararak bir dolaba kilitledi.. 
Bunların yerine bahçe ile uğraşır
ken giydiği eski ve yırtık pırtık el-

M·,ııAı K.. s . 1 
ume , ampıyonu 

Bu Hafta Belli Oluyor 
Memleketimizde ilk defa olarak tatbik edilen ve füphesiz ki 

futbolümüzün kalkınması üzerinde büyük tesirleri olan milli küme 
maçları bu hafta Taksim stadında yapılacak olan Betiktaş - Gala
tasaray ve F enerbahçe • Günet müsabakalarile nihayete ermit 
olacaktır. 

21 marttanberi her hafta lstanbul, ı-------------
:Ankara ve lzmirde fasılasız bir su
rette devam eden bu müsabakaların 
futbolümüze bir fayda temin edip et
mediğini daha sonralara bırakarak, 
şimdilik ilk defa tertip edilen bu 
Milli Küme maçlarında takımlanmı

zın elde ettikleri derecelere temas et 
Jneği daha doğru bulduk. 

Milli Küme tam randıman verdi 

mi? Bu sualin cevabı bu sene için 

maalesef hayır. Fakat önümüzdeki 

seneler için bunu evvelden kestire

bilmek imkanını, zannedersek bula. 

bileceğiz ... 

Galafasaraydan 
istifalar 
Bekleniyor 

Türkspor krumu ikinci reisi B. 
Adnan dün alakadar spor murah
haslarile görüşerek Güneş - Gala
tasaray maçr.nda!lıi dövüş hadisesi 
hakkındaki tahkikata devam etmiş
tir. 

Bu kavga yüzünden ve bunu mü
teakıp yapılan bazı neşriyattan dola. 
yı Galatasaray klübünUn idare erka
nı arasında bazı istifalar olacağı 
söylenmektedir. 

Bu hafta yapılacak maçlar lzmir, 
Ankara ve İstanbul klüpleri arasın
da dört aydanberi devam eden mü-
sabakalann şampiyonunu vuzuhla Buna mukabil Milli Kümede bulu-

nan diğer üç Istanbul klübünün bu 
meydana çıkaracak. 

Bugün için Fenerbahçenin şampi- kavga hadisesinin cezri bir surette 
tasfiyesini istedikleri ve bu gibi tek-

yon ve Galatasarayın ikinci olduğu
nu söyliyebilmek mümkün ise de bu 

haftaki maçlarda Galatasaray, Be

eiktaşı mağlüp ~der, Güneş de Fe
nerbahçeyi yenerse Fenerbahçe ile 

Galatasarayın puvanları müsavi o
lur ki şampiyonluk yolunda müsavi 

puvan elde eden klüplerin tekrar 
bir maç yapmaları icap eder. 

Fakat geçen haftaki malüm hadi. 

meli, yumruklu oyunların tekerrür 
etmemesi için çok ciddi tedbirler a

lınmasını diledikleri haber verilmek

tedir. 
Muhakkak olan bir şey varsa 

badise her tarafta büyük teessürü 
mucip olmuş ve Türk spor alemi 
için esefle ya.dedilecek bir vaka şek
lini almıştır. 
Umalım ki umumi merkez geçil-

eeden sonra dört oyuncusundan mah miyecek adil bir kararla hadisenin 

rum kalan Güneş takımından şampo- icabına bakar. 

yonluğa en yakın namzet olan Fe
nerbahçe karşısında gali!>iyet bekle

me~ hayalperestliktir. Beşiktaş -
Galatasaray maçına gelince; bu mü
sabakanın netice üzerinde tesiri yok 
tur. Çünkü siyah beyazlılar yaptık

ları 13 maçta 28 puvana malik bulu

nuyorlar. Diğer taraftan Galatasara
yın 31 puvanı var. Yenildiğini ka

bul etsek dahi puvanı 32 olur. Buna 
mukabil Beşiktaşın puvanı 31 e çıkar 

ki ne Galatasaray ikincilikten aşağı 
düşer, ne de Beşiktaş üçUncülUkten 

yukarı çıkar. 

• 
Bu Haftaki Maçların 

Hakemleri 

Güneş Tenis 

Maçları 

3 temmuzdan itibaren her gün oy
nanmakta olan Güneş klübü tenis 
turnuvası nihayete yaklaşmış bulun
duğundan maçlar o nis':ıette entere
san ve alakalı olmaktadır. 

Aşağ'ıda programını neşrettiğimiz 

bugünkü karşılaşmalar turnuvanın en 
ehemmiyetli maçlarıdır. Bu karşılaş
ma turnuvanın galiplerini tesbit e
decektir. 9-7-937 cuma programı: 

Saat 16.30 Levy. Suat - Necmi, 
Cuming ve 17.30 Jaffe - Baldini. 

Galatasaray - Beşiktaş maçları için 

hakem intihabı henüz yapılmamış

tır. Klüp murahhasları bugtin top-

Bu hafta Taksim stadında yapı- lanarak bu hususta karar verecek· 

lacak olan Güneş - Fenerbahçe ve !erdir. 

"Eşref Şefik TAN gazet~sinde 
sistematik bir şekilde kabahati 
Galatasaraylı sporculara, idarecL 
lere, halka ve hatta ı~ener stadı

nın sol tribününün üstünden uçan 
kuşlara velhasıl Galatasaraya ait 
canlı veya cansız herşeye isnat et. 
mektedir.,, 

Ben de diyorum ki: 
Eşref Şefik kabahati ne Galatasa

raylı sporculara, ne idarecilere, ne 
halka, ne de canlı veya cansız Gala
ta.saraya ait her şeye isnat etmemiş
tir. Osmancığın ya bu ara okuduğu 

şeylerin manasını anlayamıyacak ka
dar başının içi karışıktır. yahut maçın 
başında, yanında oturduğu Eşref Şe
fiğin ne yazdığını katiyyen okuma
mıştır. Maçın ertesi günü yazdığım 
yazmm vakaya ait kısmını tekrarhya. 
yım da bari bilmediği iddialara giriş
mesin. Işte yazının o parçaları: 

"Sağ muavin Ekrem, Güneşin e. 
mektar Rebiisine arkadan tekme
lere başladı o yetmiyormuş gibi 
de iki adet yumruk salladı. 

biseleri giydi.. Para kesesinin için
deki bütün paralan sakladı. Kese
nin içinde ancak bir kron kadar 
ufaklık bırakarak keseyi masanın 
üstüne koydu .• 

Sokak kapısının yanında ki siyah 
tahtanın üzerine tebeşirle şunları 
yazdı: 

"Bakkala olan borcum: 2 kron 
45 beller; kasaba borcum: 12 kron 
50 beller. Gaz borcum 24 beller-
dir." 

B ütün bu işleri bitirdikten 
sonra tekrar kapıcının ya

nına indi. Ona: 

ikinci devre, Güneşin sağ mua.. 
vlnl Galatasarayh H~imdeo topu 
almak üzere atıldı. 'iki oyuncunun 
ayaklan fena halde çarpıştı, yere 
düştüler. topa. sıçramak ihtiyacını duydu. ! 
Güneş oyuncclan Haşimi kal- Dayar a! lkL'>i de dönerken yuvnr-

dırma.k üzere GalatasarayWarla landılar. ısınan bir kenara Haşim 
beraber kazanın olduğu yere top- bir kenara uzandılar.,, 
ıanmışlardı. Orada da Ekrem o- Benim yazılarımı okumadan, hadi-
lanca hızıyla lsmaile bir yumruk sede yalnız Galatasaraya çattığımı id
salladı. dia edenler, insanflı, vicdanlı ve o 

o andan itibaren Galatasaray- irfan müessesesinin kültür ve seviye 
da okuyan ve oraya men~ubiyefoi nimetlerine erişmiı:ı olduğunu yukar
sevgisi ve formasına hürmetten daki yazısile göstermiş olan Bay Mu

vakkarm tasvirine ne buyuruyorlar? 
başka bir ga:yretkeşlikle ispat et- Kasdi hücumlara Ekremin başladı-
mek tenezziilünde bul mmıyan1ar-
dan başkalan, arkadaşlarını tokat- ğını herkes tcsbit etmiş, hakem söy-
tan ve yumruktan kurtarmak isti- lemiş. yan hakemleri de hakeme bil-

dirmişlerdir. Bunu yazmak bir gazc
venlerin üstüne ~ulk.ndılar.,, ,, tecinin ve bir insaf sahibinin ilk va-
Şu satırlarda Galatasaraylılığı ve zifclerindendir. 

Galatasaraylıların topunu itham ede- Osman Müeyyedin açık mektubun
cek, bulaştıracak miı.na var mı? Kas- da diğer anlattığı §eylerin hemen hep 
di tekme ve yu~r~~lan vurandan si bunun kadar yanlış ve boştur. 
başkala~ıı:ı te~ıh ~?ın ~~n satırlar Yalnız benim ve kendi sporcuları-
kuvvetlı bır delil degil mı· nın haysiyetlerimizle alakadar olan 
Efkarı umumi.ye anlasın ve Osman- bira ziyafeti ithamını yine a'enen 

cığın nekadar şaşırdığı v~ sa~~aıa: ., şiddetle reddeder ve Galatasaray i
dığı meydana çıksın; aynı hadıseyı da resindekiler le bu hususta görilştü
bir Galatasaraylı olan Bay Muvakkar ğüm zaman bana teşr>kkür ettiklerini 
vicdanlı bir sporcu duygusu ile Kır. hatırlatırım. Osman Müeyyedin yan
ınızı • Beyaz gazetesinde bakın nasıl hş bir ithamı isbat için yalan söyli
naklediyor: yeccğini maçta yanımda oturduktan 

"ilk muvazanesizliği Ekrem yap. sonra neşrettiği mektuba rağmen 
tı. Güneşli olsun, Adisahebalı ol. zannetmem. 
sun, memleketin, bir, iki, üç, beş Galatasaraylılan yakışık a1m1ya
yetiştirdiği beş top sanatkarın. cak bir bira ziyafetine götürdüğümüz 
dan, hilkaten en yumuşağı olan uydurmadır. BeyoiTlunun kalabalık 
Rebüye evvela ekti, sonra biçti, ve ivi tabakanın gittiği biralı lokan
daha sonra da yedi!.. tasında birakşam yemeğı yemiye çağı 

Ekremden doğan "şiddet nev. rılmışlar arasında bulundum. Yakı§Ik 
zadı,, büyüdü, büyüdü; eli sopalı, almıyacak bir yere ne Galatasaraylı 
beli kamalı bir derebeyi halinde oyuncular beni, ne de ben onları gö
senbolleşti. türürüz. Kaldı ki, ben çağınlaıılar a-

Ha.'.tlm havadaki bir topu kendi. rasında davetli bulunuyordum ... 
sine mahsus alışla toplamak iste. Tezvirat yapmak ayıptır, hatadır 
dL Kasltslz olarak lsmaU de ayni ve erkek namusk!rlığına yakışmaz. 

Yazan: 

Yar. Haıek 
Çeviren: 

t B. Tok 
t 
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- Çok yakında biri gelip beni 
arayacak, dedi. Sakın ha onwı ya
nında bana ekselans deme!.. Doğ
rudan doğruya Bay diye hitap et!. 
Herhangi bir sual karşısında, be
nim artık bu evin sahibi olmadığı
mı söylemeyi unutma!.. 

Turni odasına dönünce derin bir 
nefes aldı .. Son bir defa daha orta
lığa bir göz attı: Herşeyin yerliye
rindc oluşundan memn'llD. kaldı. 
Artık Pletanefi'. gelebilirdi .. 

Hakikaten çok geçmeden Pleta
nek geldi.. YUzU dUşUncell ve me
yustu. Turni arkadaşının paltosu
nun dirseğinde yeni vurulmuş bir 
yama gördü. Dikkat edince, ya
manın altından sapsağlam palto 
kumaşını görebildi.. 

tık sö7.e başlıyan Pletanek ol-
du: 

- Allah versin. görüyoruıu hi 

keyfin yerinde, dedi. Yeni bir ev 
almışsın!.. Maşallah kazancın her 
gün artıyor .. Halbuki ben hep baş 
aşağı gidiyorum .. 

T urni evvela hafif tertip bir 
öksürdü. Sonra da: 

- İşlerim zannettiğin kadar 
pek te yolund~ dc;tJıl.. edi. Evi al
mamld. satmam bir oldu .. 

- Bundan birşey çıkmaz. İnsan 
çok defa daha iyi ve daha yenisi
ni almak için elindekini satar. Fa
kat benim halimi hiç sorma.. Ya
yan olarak Praga geldim.. Gün
lerden beri yayan yürümekten h.
yaklarım şişti.. Esasen felaket gel
di mi toptan gelir... Benim üçyüz 
krona şiddetle ihtiyacım var .. Be
reket versin insan karagün dost
larını hatırlıyor da biraz müteselli 
oluyor ... 

Turni, "artık pipoyu çıkarmak 
sırası geldi!" diye düşlindü. 

Plctanek pipoyu görünce hayret 
etmekten kendini alamadı: 

- Bu ne? dedi. Senin mükem
mel bir pipon vardı .. Ne oldu o? .. 

Turni derin derin içini çekerek: 
- Evet, bir zamanlar vardı .. 

Fakat onu satmak zorunda kal-

dım .. Ne yaparsın dostum, zaman
lar çok değişti .. Şimdi benim pipo
yu düşünmeye halim mi kaldı? .. 
İyi ki hatırıma geldi: Yahu, sende 
tütün var mı?. 

- Bende tütün ne gezer?. Siga
rayı bırakalı yıllar oldu. Fakat dos 
tum, sen beni korkutuyorsun! .. Bu 
senin halin ne?. Şimdi ben kimden 
para istiyeceğim ?. Hey Allahım 
hey! .. 

- Hemen iki senedenberi bu kö 
tü pipoyu kullanıyorum .. Kaç defa 
bir yenisini almaya nivet ettim. 
Fakat para ne gezer.. İşte çan
tam masanın üstünde.. içinde epi 
topu bir kron param var. Ve bu pa 
ra ile de bir, hatta iki ay yaşamak 
mecburiyetindeyim .. 

- Ne felaket . Halbuki ben !le· 

nin yanma gelirken ne büyük 
lere kapılmıştım .. Şimdi ben 
pacağım ? • Bugün akşama 
hiç olmazsa on iki kron bul 
sam, muhakkak kendimi öl 
rüm .. Halbuki bu para ile beJ1 
bir hayat kurar, çocuklarımı 
dirir ve doyurabilirim • 

Y ine Turni sordu: 
- Yahu, sen evli 

din!.. Bu çocuklar nereden 
oldu? .. 

- Uzun hikaye .. Senin 
cağın dört çocuğum var .. Be 
si de yolda. Heepsi de hasta. 
yüğünün hayatmr kurtarmak 
ameliyat yapmak lazım. Hal 
ameliyat için en aşağı yüz 
kron lazım. Halbuki ben bu 
yı nereden bulabilirim?. çoc 
mun hayatını nasıl kurtar 
rim ?. Bütün ümidim arkad~ 
da, senin gibı esk\ ve samımı 
larımdadır. İnsan böyle günl 

Turni arkadaşının sözünü 
rek: 

- Canım öyle bir sigara · 
ki... Sorma .. Billahi lro.:z ... ıı 11 

ler iştittikçe ınsanın cam d 
la sigara 1stiyor. Dur bakalııY 
ceplerimde birşeyler olacak 

Turni cebinden bir iki iz 
çıkardı. Bunları ufaladı. B 
piposunu do!rlurdu ve tekrar 
başladı: 

_ - Bunları Merkez postalı 
nin önünden topladım. Esa 
maritlerimi ekseriya oradan 
!arım.. Orada pek çok.. B 
başka Alman tiyatrosu önünd 
bulmak kabil .. 

Pletanek yine içini çekti: 
- Sen hiç olmazsa bu gibi 

ler için vakit bulabiliyorsun! •. 
buki dört çocuk babası olaJJ 
nim gibi bir adam bunun içi!l 
vakit bulamaz!.. Felaket f 
üstüne .. Prlga niçin geldiğiıı>l 
Jiyor musun?. Çocuklarımdatl 
risi komşulardan birinin 
yakmış!. Herif yakama ya 
Buna da sekiz yüz kron öd 
mecburiyetindeyim.. İşte be!l 
na bunun için geldim .. SendeJJ 
mimi, senden iyi bir başka 
daşım yok ki... 

T urni tekrar arkadaşı~ 
zünü kesti: 

- Aman, aman hatırıtnfl 
mühim birşey geldi .. Bugün gıl 
tadaki borçlarımı ödemek ~ 
dayım.. Hey Allahım bunlaJ'J 
sıl ödiyeceğ1m?. 

Bu esnada kapı çalındı. 1 
Merkez postanesinin para te 
den müvezzii girdi: 

- Bonjur ekselans, dedi, l 
imza ediniz! .. 

Sapsarı kesilen Turni titre• 
!erile Libniyadaki margarin f 
kasının aylık geliri olan db 
yetmiş kronu aldığını imztıl 
müvezzi de masanın üstüne 
demet banknot yığdı .. 

Müvezzi dışarı ç1ktıktaP 

Turni sonsuz bir kinle dost 
yüzüne baktı, elini salladı o;e 

- Al. ne kadar lazımsa!. 
belası .. Nebbaş herif .. 

Ve bir çocuk gibi ağlama)'J 
ladı. 



Ankaradaiz Röportaj 

nkara Hukukunda 
imtihan Günler i 

Genç, ihtiyar 
Yüzlerce Talebe. 
Nasıl Çalışıyor? 

HiilJ1al r Adasının 
Gölgeli Kıyılarında 

A akara Hukuk Faldilteeincle imtUwnlar 
bitinek ii&eredir. Sabebm ,.dinden 

..... m aeldaine, dokuzuna kadar ha küçük 
W.., imtihan beyecanile yerinde d1ll'UIUJUI 
ha,an, bay, boy boy, yüzlerce talebe ile bk· 
hm bkbmcbr. Her aaufm kapıamda, elinde 
deftmi, bir atalı bir JQbn doı.,.... ........ 
Dl, alqam berleri de kara tahtaya DUlllUa 

klltdmm udmumı beldiyen talebede, J&fl 
ae olana olam, h&I& ilk"Mktep talebeliiinin 

Giizef Kızlar OJ1nasır o tarif edilma heJ"C"nm• alriiniiafls. 

' 
Ş a!rler Caprl'ye "Blll)'llar ne, keüfn, tarmmm da ac:ıktı 

Aduı'' Unvanım bot ıere amma vaktimia dar, gezmelerin bir ,. 
vermemt,ıer- CaprJ, varbPıa Jna Jnmnmı yemekten evvel bitirmell-

Yap ne oluna oı.m cllJOl'UID, 
çUnktl burada her abalı lmUe 
mektebe gelen, ;yanyana okuyan 
babalar. torunu yerlndekl çocü
Jantan imtihan amanlarmda boy
nunu bite btıke not rica eden açr 
d6ktllmlt ihtiyarlar eblk delUdlr. 

mlamıyacait kadar gtlze1. Bllttln yiz. itte biat OgUst bahçesine gö-
ada ADki büytlk bir Opera deko- t11recek yoL •• lki tarafta hep bah· 
ru ve ahaliai bu dekorun mtlnulp çeler, çiçekler, hep ekzotik nebat-
Yerlerinde gnıp IJ'llP toplanq Jar, katmerli pembe sakkumlar, 
balet figtlr&Dlan.. Şu cUnelll ~ ttlrltl ttlrffl birtt1aler, frenk incir-
b.klara girip içlerinde doJıpn•k, Jet. palmiyeler ve çamlar arum· 
fU meydanlarm etrafım dönmek, ela ,.....u.ıer, nerldller, kekikler, 
fU mermer merdivenlerden çıkıp in n laftlltalar, bademler ve 1eytin· 
mek, ve renk renk çiçeklerle l1l8- IUder ... Akd••• bClttln zengin)jk· 
ltı IU kemerlerin altmcluı pçmek leri. .. ve ötede imparator OgUstiln 
mtlmktbı oJdutmıu gOrtlnce falll'I- villalarmdan blnıa mermer ko-
1C>nlamalL.. !>emek il ilk IMfte lonlardan aonra denize ayak atan 

~'Yr-~halarm _!_~ ü~ llar .. 
... ~--~ denbi myDmı& 

Hayretiniz daha karaJ& ayak kadar wHrakfar Qnlrerek inen bu 
atınca başlıyor... Kıyıda çakJltq- dik yola metlmr Alman 8iWı tab-
lan üzerine yanyana dlsD.l kayık· rlkat&1l Krupp yaı>tırmıt. yolwı 
lar ve uzun aınldan udı balık ağ- yamma bdar inerek Piccola Ka-
lan arumda OJD&f&D ve bir lmml rlDa Jro1UDda kayalar arumda de-
çınlçıplak auda ÇD'plD&ll ıtııt>Os Dise penleri ve koyda kürek çe-
çocuklar ... Gölgelere 'tlm!!llf Jml. bD Jas1an blru 1eyrederek geri 
DlU! ldllahlı ihtiyar balıkçılar, o- d&l4lt- Capri'de btltUn otellerin 
mudarmda renkli mendlller, bafla- .,. lokantalann denis berinde ge-
rmda toprak teetilerle clolafan nlf tar&çaJan var, bunlarm lUin-
Capri'nln gUze1 imlan w mruda de Olle Jenıefini yiyerek dlprl 
düz damlı, balkonlu ve cumbalı ~ vakit aaat Oçtl bulmut-
beyu evlerin her katma chpndaD tu. Vapur bette kalkacak. iki 1&-

ayrı ayrı çıkan, kemerli kapılar& .ılmls VV, ne yapalmı diye dtltll· 
tutturulmut tat merdivenler- Ha- ntırken me,duıda etrafmml saran 
aılı gördüğtlntla heı'f81 ... loln arabacılardan bh1 blru iDCilizce • 

Profel6rlere mahna merdivenli 
bpJdaD fakWteye giriyorum. Ka
pmm u.tUnde, mermer tlatilne ya
mlmlf fQ yudar, bu ilim mtleme
lellln açdıfmdakl p181f - ftCis 
bir Jfacle ile Oln etmektedir: 

.,..n-1..~~- • . "".,,.,..,...,_. ~.,,.. 

, .. o1.- ,,. 6iqii nüi-
..... -.. lıll,tMluttla lünf. 
llfiın ..,,,. Ais6ir ,.,.. 
6ade iıqnwlun.,, 

Cai 11. «"""' 11ıoım 
B • ldnQI, banda - .. -

- nnl Atattlrt kmldl el
Jedle ..,..'fl•r ft ba .o.teri o 
---~Oaduı ..... 
ela. .ı&kalarmı temadi ettirdiler w 
lılr lmtllauı gtlnlDde ........ tale
.,. aualler IOl'd1llar, aJclrklan ce
npludq IDelllllUD old\))ar. Yetl
feD PDçliğin lamdlleriDa ftl"dlğl 
pnuia ~ açıla 
vurdular. 

llqhba her w mesuıı o1aa 
PDClere dlplomalarmı kendi ulur· 
ıu eneme dajıttı ve eJallli1& en 
mtlldm alyul aatutlarmı bu çata
nın altnıda aöyledl. 

7eııl ve culp.. Dinde bk' bdalı blllyonnUf. bbe: "Sili AnaJraprln 
olan her yolcu pim pçeD Capri- kadar IÖttlrtlp pttreytm. •• vapura Y emel ~ lolıcınt.,,,.. 
Jiyl bir saniye durdurarak remnlnl ~ •• " dedi..... ,......,.,, .. .,,.,. """" 

Salondaki ıtltunlarda, Atattlrkb 
açma nutuklan var. Her fakWte
ye Clren. bu mtlwe111nln gayeaini 
&ıce bu l&lerle ~· alıyor, genç ihtipr, erkeJr. bdm. 

onlar, arb8I plml,.a ba ı.tekler
den blkmıyor, nete ve wı..haJar 
için.de herkeaill USUIDU ,.nııe 
getinniye çallfıYOrl&r- Ve lfln tu· 
haf tarafı fU ki bunlar. Felemen· 
tin Marken adUI babkçılarmda 
gördtıillm gibi, aisln için pos yap
tık diye para istemiyor ve bahtif 
aramıyorlar-

L imandan tepe bttlDdekl teh 
re dimdik bir ftlDikWerle, 

ttlçUk bir difll tekerlekli vagonla 
Pabyor. J'llnlkWer, bir Hl"8Ör 

gibi imla yWmeUrken. aJ&)daımıs 
altına byan k6fklerln ft portakal 
ve limon bmhgelerlniD etellnde li
manı yere aerUmit bulUJOl'llUDUS 
ve vaıonun ken&l'llMI& pencere di
binde yer bulmUf ..... yanalda
rmısa aruıra çarpp pgen ıtır Gi
çeklerlniD nefta kokUIUD& iyice do 
yamadım, birkaç dakika içinde 
kendlnlsl phrbı baflıc& meydtuu
na La Plaua'ya V&rlDlf buluyor
aunuz. Durur tehrlD en gtı.ı yeri: 
bit tarafta f1lnikWer 18tUyODUDUD 
k oıılarla sUalü flk taraçuı O.. 
riııden N poli ve Vedve dolna bll
tUn k6rfezln 181'Ptlii panorama... 
O e fili kler aruma glzlenme
Y çabpn beyaz ~a,tler-. Bunlar 
Solaro cSatmm mtıarma dolnı 
tırmanJDIY& uirqlrlarken unki 
yorulmut ve 'urada burada udi 
blıvermlfler-

• Ur iflmls edemn Mr Jll-
1 sinde melhur Ogo.t büçe

lal ..... oldU. OtJe olm11'9 sll· 

B u ıc.ut lfbne geliyordu. 
bu ve.ile ile adamD k&l'fl 

tarafmı da görmtlf olacaktık· Bu
Rllile Anabp; yWmekte, 1U koca 
daim arka mtmda, ora,a çdmıcı
ya kadar klmblllr daha ne gUse1 
mam.aralarla ~·Ana
bpriye kayalar içinde oyulmuf 
ft bir &J&kkabmm batı gibi krm• 
la lamla teclrlcen yllbelen mun
tuam bir Ufalt yoldan Çlkıbyor. 
Arabacmnı uııattıpaa göre bu yo
lla albmt tl~ 11ene &tce açmı,ıar, o 
•mana kadar Anakapriye kayalar 
içinde oyulnıUf altı ylla ba11maktı 
tat merdivenlerden çılahrmıf. 

Araba d&t tekerlekli amma kil· 
glcUk. l~ bta rahat oturalmı 
hem etrafı iyi &örelim diye kısım 
arabUm )'&Dm& glktı. Ya ata ne 
denln1s. "'P"'ıki uma tuytl. im· 
Jaldanndald çiçekleri ve her tan
fmdan l&l'kaıı pomponlan ile ba
loya gttmeye huırlanınıt ihtiyar 
bir tqralı kadına beuiyor. hmi: 
Garlhaldl... Arama arabacı: •'lftt 
Gubldl... hadi ..ı ı&"eybn.." 
&ye ona lelleniyor. 

N e de marifetli UYftD, llele 
cMSntlfte dikkat ettim. yo

lun dik dönemeçlerinde ,ava,b
yor, arabacı bir t,aret vermeden 
o kendllltlnden araba kaynıum 
diye muıevnJar yapıyor, IODr& 

dbltlldere plince birden tıma 
blkıyor- Ne kadar da ytlbellyo
ru. bir tarafmmda )'Olwı eatıam 
41lftl'lı korkulutunun 6telinde .. 

Dize kadar inen dik baF ne kor
Jrmıç._ Bir aralık arabacı iki tepe
nin arumdan ,arunen bir yalÇlll 
kaya UatUndeld )'IJak bir kaleyi 
göılterereir: "1tte Barb&roll Şato
.... " dedi. Demek bu harabe h&I& 
Barbaroe Bayrettlnin iamiDi tafl
yordu. Dikkat ettbds ya. .üdeai .. 
de ne tarafa dömıek her yerde 
Türk kahramaDlıJdarl kal'fllafl
yoru.s. Adayı pzmlye relen turllt
lerln pek .. bu tepeyi tırmamr
Janmi. Anacapri 1eyyalı gllrWtlUe
rinden uakta kaldrtı için rahat et 
met ~ hep buraya pllr, 
yerleflrlermlf. Şimdiye kadar bir 
çok methur adamlar, Goethe'ler, 
Oecar Wllde1er, Lunartinler, Jıep 
Anacapriye dlnlenmiye gelm'tl•· 

Uçtınctı lllUfta b11kuk uaultl im· 
tihaıu vardı. llentls heyecanı kay
bolnuyan taJebeJlllD korkulu 1ev
idle imtihan •ıemı,. girdim. KQr 
dntın önünde Jelil çubalı bir nıa-
1& bir yanında profeeörlln iakemle
at duruyor. BlrialDde iki talebe ... 
Biri eöylemekle, 6bt1rtl &ıtllldeld 
tliıda birtalam notlar almakla ve 
dilttlnmeJde mefgUI ... 

81DJf kmlabmlıktı. imtihanlar 1er 
beet oldalu t• herk• pllp clin
llJehlllyor. Ben de bot bir maya 
llltlVWdlm. 

lnıtDıan m11•emm bqmda ko
nUfln talebe, profell&' IUldalyeel. 
ne l&Jltlyor, u-a ma. IMSzlerbıin 
ku"9tbü teyit için de ellle kollle 
hareketler J&pyor, mtlbqtrin, 
mahkeme korldonmda tlç kere ni· 

D &ıfltte arabacı uakt&D 
Moııttcello yolu bertadl •-----------

bir mttald ptoyu ~: retle tablll etm'ftL Ne yam, m-
•1.fte San Michele... bilmem ballan thnls olaydı. slder ptoyu pıer, 
lıiklyealııi dUJdunu mu T.-" dedi. doktonuı btltUn varım 1Ulau ar 
Nud duyma.trm .. llOll lellelerde federet YJldıiı laD&t eeerlerin1 IÖ 
birkaç defalar HYe HYe ve btlyllk l'UrdUk. 
bir heyecanla okudutum •'San Aktun d6ntlfte denD dUfmUt. 
lıılichele'nin Jdtabl" hlc unutulur dtlmdlls obnQftu. Yolcalar rahat 
mu! Zamınunmn, dUnyanm ber ve Deflll idller. Bele Vedv ... bu 
tarafında en çok olmnan kitabi... ldımeyl alclatmıJan kooa emektar, 
Yirmi bet dile çevrilen ft ttlrkçe- oofrafya 1dtaplannda, kart poetaı. 
el de meydana ptlrilmlt olan bu larda ve latu,on duvarl&rmı .u. 
kitabında tneçU Dr. Asel llunthe 1i1ea relrllmlardald ballnl .,._ '° gördtljllmb blnalarm hlklye- alnUftı. mo rOlllr eaaedlii tQln 
lliDI yumak ilterken btlttln bir ta- tepeeinden çıkan duman dtmı11 
rih yapmlf, hayatının çot canh .. ~ ~. IOllra bir tuy 
bnlarml bir an.ya pthadf ft in- iti bir tarda Jam1lp b)'bol• 
an peikolojlalni ne btlytlk bir bel JOl"du. .. 

Falıiiltenin Ulı ..,.. ,,...,... 
lcınndan Harici79 V Mili 
Dolıtor Ara, o .......Al Afl· 
lqc Velıili Bq Y--' IC• 
""" .,. ,,.,,. ""'7 c.mı 

BilHI il• 6ülilıf&.. 

da edeNllnl ......,....; J&IUID
claldne IOrdum: 

- Hoca ,m mu! Arbclq kime 
anlatıyar 

Bana ..... pencerelerden birini 
g&lterdL Profeeör, aokaktan pçen 
otomobilleri ae)'l"edlyor, bir yan
dan da mua bafmda ter döken za
vallıyı clinliyordu. 

Profeaör olduğu yerden: 
- lJdacl Hale ıetinis. dedi. 

~.v~· ..-, ... ,,..._......_ ... ................ .,. ........ 
Ak .. m, karatahtaJ& numaralar 

Ulldıktan llOlll'&, imttbamnr dlnle
dlllm arkadq yana yaJa1a etratm
dakllere alatıyord11: 

- Bravo, imtihanda dakttb'dtlm. 
Bll»W gibi möyledlm. B.nnakl 15 al 
....... ProfemGr pencermln dibin
deydi. 6lerimla hepltnl dlnllye
mecll mi, Dedir bilmem ktT •• 

Ve arkumdan, 15 e ele ruı oldu
lwıa. ancak "1111 mtan., dan çat. 
muı lhtlm•lln• IÖJleclL 

., kinci mmfllı kapmmda bir 
fnblldeHk var_ Birine 

llOl'dum: 
- Aneblik'tln imtihanı. dedi. t

ld gtlndtlr durmadan dinlenmeden 
çaktınyor. Ne yapacafıs bilmeD"1 

Beylik telelll ctlmlelerinden bi
rini möylecllm: 

- Yok camm. cJedlm. 1&11& g&-e 
delfL Rem imtihan blru da fU8 ...... 

- Smıfa girdim • 
Bay Ahmet Anebllk. lüemle.m 

de .. Tllrk ocaiJ .. DID birini l&lcltl
rtlp öblrllntı yakıyor, .. Alter natlf 

aldtler" de lmtlhu w talebMI 
Din anlımıctıtı bir yeri ~ 
du; 

Bllnde1d altı k6,ell lmnmır bo 
lemi çevire çevire, lrAh tenkit ede
rek, kllı: 
"- 11'* burayı anlı,,,....,. c11,. 

talebeJl Cel&retlendirerek imtiba
DIDI bitirdi, İçimden: 

- Klmblllr, dedim. bo ~ 
yaraladı da böyle laplarmm oldu 
bu kalem? 

l'akat. Bay ArlebllJr hakkmda 
daha ene! dlnledlklerlm ba ble
min ~ te hakm yaralamacbimı 
bana &lretm1tU. .. -- tfklyet 
edenler de: 

- AbfHk ba ,., okumadJlım 
yer çddı, diyorlardı. 

mdlar, dolu oldufu lc:ln ktl
ttlıJlwıede. profeeörler oda 

amda beldeme alonunda, her ta
rafta imtihan var .•• ~ut F.eat 
Boatart ktlttlpbanenln fent. ma.
w•m bqma oturmut: lluanm 
iki tarafında lkifel' talebe hanı ha 
nl not alıyorlar. Biri anlatıyor: 

- Oemlnln bitaraf bir devlete 

menaup olup olmıdıim 
Jbmıchr. 

- Nud mlanmmT 
Çocuk bir mtlddet dlflllıdL 

anda neler du,undqtl kolaJ 
mln edilebilir. 

Sıfır almak, lank namar& 
mü, U.'1 mtundan cl&ımeL. 
ki de çocufun bu d~ 
mnctan d6k1lld8: 

- Top atam, efendim, ---
- Tamam. .. Dedi. 

Bay Vufl Ratit. Profı 
ler odıRDda uabi uabi km 
yor.Burada Ram& hukuku _ .. _ 
Dl vardır. Karatahtanm u.tt .... 
Jmmm numara ~ bir 
arka arka,a 1T mfır •Ylllll• 
Girip dlnlemekten kendimi alallllff 
dua: 
v-~,.w..-

111 J dm 80J'U10I'• J'abt MVımla~ 
biç te ayni tebeutlmle lwıPl&lnt 
yordu. Bir talebe çıkarken IOnl 

- Nud geçti imtih'an T 
Numarayı kAtıda kendllll 

gibi atlkbetle reva pverdl: 
- SifJr a1dih 

M tldtlr Fevsl Balı. oc1adan 
daya geçiyor. Klh 

.arlere ilah&t veriyor, klh auu.ıııuıı 
mralarmda clertleri pek 
talebeye meram alatJ1ordu. 

On iti aenedenberl gelip 
)'llllerce talebenin kendini, me 
ten mesuniyet deretalnl ve 
dUd enmlyetlnl f&J&DI hayret 
hafm. kunetile bilen Fevzi 
da gak dlkbte pyan hatıralar 
dutu muhıtblltr. Fakat bu 
han lıerctlmerçlnde bunlan 
mudim Bunian bqka bir 
dinlemek nlyetile fakWteden 
lıyordum. Oçllncll 8llllfm DPI• 
da bir mOn•kl .. kuJ&tıma 
dl: 

- Yahu mran gellyor, 
aln. Şimdi Gtbln kODUfUyor, 
n Kenan oturacak. Sonra 
imtihanı ,aklatan çoeuk IOitllstl 
ldıkla bir cigara yaktı • 

- Yavq yav8f yahu, dedi, 
Jıa oJmmadıimı Ud auaı var. 
lan okuyuvere)'hn.. • 

Merdivenlerin UatUnde, 
rm cliplerlnde, bahçedeki 
lerde hararetle çalJl&D 
tihanlarile bqbafa blr&JW.
nldmı. 

lursacla 



{"'-' - .6 .... ....., ':ı 
~ Pazar, 11. 1. 1931 ~ 
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BJU 'U' KONSERLER 

7,10 Bertin kısa dalgası: Plak. 
7,30: Konser. 1:1,ıo l'ru!S kısa dal
gası: Plak. 9,45: Plak. 10,30: Ke
~ u,<>IJ: Keza. l~ t'aris kısa dal
g sı: n.onser nakli. 13,10 BUKreş: 
ı.ıu1K nıusıKısı. 14,l<:> ~arıs kısa uaı-
gası: Konser nakli. 15: Keza. 15. 
J..t.1.<>il hukreş: .komen musikısı. 
lo. ı .~u Roma kısa dalgası: Ka
rı. k konser. rn.O:t jj\ikrt::ı;: UI'kes
tra. 20. 20.35 Bukreş: n.oro. ~l. 
~ı,'lU: ttoma: .KaıışıK musıKi. :ll,40 
Prag kısa dalgası: Askeri bando. 
~ ..... ""·ıu .t"eşLc: Orkestra. ıı,ıo 
Lembeıti, Varşova: Şen progıam. 
~""·~" : 1-, ag kıı;a daJgııaı: .rıaJK kon 
sc.:rı. 22.5<> BilKreş: Radyo orkes
trası (Operet m usikısı, şar Km J • 
2J Varşova: Akşam konserı. 23.Uo 
1-'rag Kısa daıgası. Hafif musikı. 

o. ~a,ALAR, v•·ERJ.o.."TLER 
15.30: Roma kısa dalgası: "Al

na gıUL a .Koma" ısımh rauyo ope· 
retı. 22 Roma: Puccıru'nm ".illa· 
non Lescaut operası. (Hu opera
yı Viyana ve Leıpzıg radyoları da 
nakledeceklerdir). 

ODA MUSIKl:sl 
22.45: Milano, Florans: Odıt mu 

sikısi. 

l•b.:rı!ALLER ' 
16. Peşte kısa dalgası: Şarkı, 

koco, ke.nan musıKlb!. ı~.lo t eş
te: Pıyano resıtalı. 21 Varşova: 
Pl larıa şarkılar. 22 Bükreş: Pı
Y no (Vıyana musikısı). 22.05 

rag kısa dalgası: MıUı Vek şaı kı 
lan. 

D 'S MUSiKİSİ 
20,05: Peşte. 24,45: Leipzig. 

, ..... .... f ""'" ,,,,. .. --

~ ~~~"!_esi, 12. 1.!~1-,~ ~ 
~.LıN}'ONIUCU 

16,10 Roma kısa dalgası: Scnfo 
nik konser (Prevıtalı'nın idaresin
de). 22.::SO: Lille, Tulfiz, Lımoj: 
\ ıvaıcıı, R. Korsakov, Lıszt, Sau
guet ve Honneger'in eserlerinden 
s ·nfoni (lngnewreeht'ı11 ulR ı M;ın. 
d ). 

HAI<1F KONSERLER 
7,10: Berlın kısa dalgası: Plak. 

7,30: Konser. 9,20: Parıs kısa dal
g sı: Plak. 9,4b: Keza. 10.30: Ke
Zc.1. 11.50: Keza. 13 Patis kısa dal
g sı: Plak. 13.10 Bükrcş: Plak mu 
sıkisi. 14,15 Paris kısa dalgası: 
konser nakli, 15: Konser. 14.30 
Bukre : Karı ık musıki. 16.30: Pa
rı.s kısa dalgası: Şarkılı hafif mu-

ı u konsen. 18 v arş ova: Orkestra 
30: noma kısa dalgası: Caz or
trasyon u, sopran. 19.02 Bilkreş 

R dyo orkestrası. 20. 20.35 Peşte: 
Ork stra. 20.35 Bükreş: Meşhur 
orkestraların plakları. 21. 21.40 
R ma karışık mus'ki. 22 Milano, 
Florans: Bando muzika. 22 Kolon
~ . Karışık musiJd, 22,05 Prag kısa 

d gası: Koro konseri, 22,45 Bükreş:, 
Kahv hane musikisini nakil. 22.50 
Prag kısa dalgası: lnstrUmantal 
k nser (Mozart). 23.05 Peşte: Plak 
ınusikısi. 23.05: Prag kısa dalgası: 
H fif musiki. 23,05 Homa: Orkes-

a, piyano {Brahma, Bach) 23,30: 
ılano, Florans. Cetra orkestrası 

OPERALAR, OPERJ<.."'Tt .. ER 
20.25 Viyana, Graz: Herold'un 

'ZAMPA" isimli romantik operası 
ODA 1'fCSIKISl 

15.30 Roma kısa dalgası. Triyo 
nseri. 19,0S: Varşova: Düo kon-
r (Plak ile). 22.25. Prag kısa 

d lgası: Kuartet (Jiraık). 23 Var
va: Kuartet (Purcelle, Schubert, 

Smetana vs.). 
BESITALl ... F ... R 

17.15 Varşova: Piyano resitali 
(Rubınstein, Liszt). 21,25 BU kreş: 
Fut konseri. 22.10 Bilkreş: ltal
y n halk şarkıları. 22.öO: Homa: 
Ş rkı resitali. 

DA •s MUSiKi t 
21: Var ova. 21.40: Pra.g kısa 

d lgası. 2~: Peşte. 23 30: Kolon ya 
H mburg, Breslau, 23.40: Roma. 

50: V ·nna. ~3.50: Laypz.ıg. 
lHTEUfi' 

16.10 Parı kısa dalgası: Kadın 
ti. 19.30· Roma kısa dalgası: 

Arapça ve rumca musikili program 
21.H>: Laypzıgı Ayın aktilalitesi. '"..... .... ..... ,,,, ,,, ... ,,..~ 
~ Salı, 13. 7. 1937 
~,. ""' .. .. .. ...., """" 

18 Varşova: Vnrşuvıı ~ ıınarmo
n ı ( Ugınski, Suppe, Bt ahms, 
Leo Fall). 

JIAJı'IJı' KONSERI ... ER 

7,10: Berlin kısa dalgası: Plak. 
7.3v: Urkestı a konseri. 9,20: Paris 
kısa dalgası: Plak. 9.45: Plak. 10. 
30 . .Pıaı •. 11.50· PJak. 13: Psıris kı 
sa dalgası: Plak. 13.10 BUkreş: 
Romen musikisı. 14.1~ Parıs .,...,4 
dalgası: Ko ~ er. 15: Konser. 15.30 
Roma kısa ualgası: Karışık prog
ram. 16.10: Roma kısa dalga.•n: Or 
k stra, piyano, soprnn. 18. 18.30: 
Roma kısa dalgası: Orkestra, ke· 
ınan. 19.03: Bükreş: Eğlenceli plak 
musikisi. 20 Milano: Karışık orkes 
tra. 20: Paris kısa dal~ası: Konser 
nakli. 20 Varsova: Fitelbere-'in ld:ı 

TAN 

IHJ&IFlr &lbUC« ~&@W@ 
~ 1§ (9) \Y/ 1§ [b o 

OPERALAR, OPERETLER 
19,30: Leipzig: Mozart'm "Don 

Juan" operası. 20.40 BUkreş: Plak 
larla Massenet'nin "Manon" opera 
rası. 22 Milin o vesaire: Massucci
nin "Arleechino" isimli opereti. 
22.30: Lille • Limoj • Tuluz: Beet
hoven'in "F1DEL10" operası. 

resinde büyük orıkestra. 20.30: 
Holanda kısa dalgası. l!.,ilips labo
ratuarından eğlenceli musıki. 21. 
10: Kolonya: Hafif musiki. 21,30: 
Bükreş: Radyo salon orkestrası. 
21.40: Prag kısa dalgası: Karışık 
konser. 22 Roma: Dağcı şarkıları. 
22.35 Peşte: Askeri bando. 22.40: 
Prag kısa dalgası. Konser (Debus
sy. Ravel) 22,45: BUkreş: Lokan-
tanın birinden musiki nakli. 23. 
23.05: Prag kısa dalgası: Hafif mu 
siki. 23.15 Milano, Torino: Koro 
konseri. 

OPERALAR, OPERETLER 
19.15 Varşova: Operet musikisi. 

22 Milano, Florans: Puccini'nin 
"Manon Lescaut" on~raı;ı. 22.~0· 
Nıs: Opera nakli. 

ODA MUSiKiSi 
20,35 Büıkreş: Trivo oda musi

kisi. 
RESiTALLER 

17.20: Varşova: Klasik piyano 
musikisi. 19 Peşte: Viyolonsel re
sitali. 20 Peşte: Macar halk şarkı
ları (Çigan orkestrasile). 20.40: 
Viyana, Graz, Viyana havalan (or 
kestra refakatiyle). 21.10: Bük
reş: Meşlıur şantörlerin plakların
dan. 22.05: Prag kısa dalgası: Es
ki Prag şarkıları. 22.25 Prag kısa 
dalgası: Piyano ve Klıırinet vor
yasyonları. 23 Varşova: Sopran 
şarkıları (piyano refakatile). 23. 
20 Viyana: Zimbal solo. 

DANS MUSiKiSi 
21.10 Varşova (Dans ve hafif 

musiki). 23.50: Kolonya. 24: Peş
te. 

MUHTELiF 
19.30: Roma kısa dalgası: Arap

ça, rumca ve türkçe kısmen musi
kili program. 
t"" .. ,,, ..... ..... ..... "' 
- Çarfamba, 14. 7. 1931 -.... _,_,_ __,,,,_ 

S~NI:<"ONILER 
21.30: BWtreş: Fransız musikisi 

festıvah (Senfonık orkestra, piya
no). 21.50 Peşte: Becthoven'in 
dördUncU senfonisi (Plak ile). 22 
Milimo, Floransa: Senfonik kon
ser. 23 Varşova: Fitelberg'in ida
resinde (Ramcau, Boildien. L'Au
bert, Debussy). 

HA14'1I<' KOı. SJcjRf .. ER 
6.30 Bükreş: Sabah neşriyatı. 

7.ıu rlerıın kısa dalgası: Plak. 7.30 
Konser. 9.20: Paris kısa dalgası: 
Plak. 9.45: Plak 10.30: PJü. ll.50 
Plak .. 13 Paris kısa dalgası: Plak 
13,10 Bükreş: Sandu Marcu takı
mı. 14,15: Paris kısa dalgası: Kon
ser. 15: Keza. 15,30: koma kısa 
dalgası: Cetra orkestrası. 18. 19 
Peşte: Saoln orkestrası. 19.02: 
Bü.kreş: Karışık plaklar. 20. 21.10 
Kolonya: Krupp mUessesesinin mu 
siki amatörleri tarafından muhte
lif eğlenceler. 21.40: Prag kısa dal 
gası: Halk konseri (Liszt -
Brahms). 22. 22.25 Prag kısa dal
gası: Orkestra rcf akatile keman 
konsertosu (Bach). 22.30: Rennes 
lnghelbrecht'in idaresinde biiyilk 
orkestra. 23.05: Prag kısa dalgası: 
Askeri musiki. 23.15 Peşte: Çigan 
orkestrası 23,20: Viyana: Viyana 
musikisi. 23.25: BUkreş: Fransız 
musikisi (Plak). 

OPERAl .. AR, OPERETLER 
16.30: Paris kısa dalgası: "La 

fille du Regiment" isimli opera. 
22 Roma, Napoli vesaire: "11 ven
taglio" isimli operet 

ODA MUSiKi 1 
18.30: Roma kısa dalgası: Triyo 

şarkı, karışık musiki. 20.50: BUk
reş: Balalayka kuarteti. 21 Varşo
va Şrammel kuarteti. 22,45 Prag 
kısn dalgası: Yaylı lletler triyosu 
(Hindemith)~ 

RE.SITALLER 
16.10: Roma kısa dalgası: Org 

konseri ( Vittadini, Resplgh vs.). 
18 Varşova: Piyano resitali. 18.25 
Jt.,ransız şarkıları {Sopran). 20.20: 
Bükreş: Viyola resitali (Longue, 
Çaykovski, Tertis). 20.50: Peşte: 
Macar halk şarkıları. 22 Varşova: 
Chopin'in eserlerinden piyano re
sitali. 22.05: Prag kısa dalgası: 
Milli şarkılar. 

DANS MUSiKiSi 
22,15: Li.ypzig. 23.50: Uypzlg. 

24.10: Peşte. 
MUHTELiF 

19,30 Roma kısa dalgası: Arap
ça, rumca, musikili neşriyat. 

,_.,, .. """ , '""" ~ 
~ Perıembe, 15.1. 1931 ~ 
~ ........... - ,,. I I #~, 

SENFO!'t.'1LER 
22.45: Prag kısa dalgası: Poem 

senfoniık (Smetana). 
HAFİF KONSERLER 

710: Berlin kısa dalgası: nak. 
7.30: Sabah konseri. 9,20: Paris kı
sa dalgası: Plak. 9.45: Plak. 10.30: 
Plak. 11.50: Pli.k. 13 Paris kısa 
dalgası: Plak. 13.10 Bükreş: Plak. 
14.15: Parfs kısa dalgası: Konser. 
14.45: Keza. 16.30. 18. 19: Peşte: 
Askeri bando. 19.02 BUkreş: Eğlen 
celi parçalar ve Romen musikisi. 
20. 21.10 Bükreş: Salon orkestra
sı. 21.40: Prag kısa dalgası: Seçme 
vals parçalan. 22.05: Prag kJM 
daleıı.111· H11Hr «nnı:ıPri (Nedball. 

22.10: Laypzig: Küçük akşam kon 
seri. 23 Peşte: Çigan orkestrası. 
23.05: Prag kısa dalgası: Halk mu 
sikisl. 23.50 Ll.ypzig: Hafif musi
ki ve halk havaları. 

OP.ERAI .. AR, OPERETLER 

21.25 Viyana: "Das Echo von 
der Jodelvand,, isimli yeni operet 
22 Roma vesaire: Zandonai'in "İca 
valieıi di Ekebu" operası. 

ODA MUSIKlSI 
18.30: Roma kısa dalgası: Kuar

tet konseri. 
RESiTALLER 

16.30: Paris kısa dalgası: Ma
dam Surmont'un şarkı resitali. 18 
Varşova: Solist konseri. 20.45: 
Bükreş: Şarkı resitali (Mozart, 
Gounod, Eliadc). 22.25: Prag kı· 
sa dalgası: Cenubi Bohemya milli 
şarkıları. 23 Varşova: Viyolonsel 
resitali !Plak ile). 23 Milino, I<~lo
rans: Şarkı resitali. 23,20: Viya
na: Meşhur seslilerin plaklarından. 

DANS MU iKiSi 
20: Peşte. 21: Varşova (dans ve 

hafif musiki) 21.10: Kolonya. 21. 
40: Prag kısa dalgası (vals parça
ları). 

MUHTEUF 
19.30 Roma kısa dalgası: Arap

ça, türkçe, rumca musikili prog
ram. 

("'' .... , ........... 5 
~ Cuma, 16.1. 1931 
~ ... ""' ""' ,.....,.....,.......,.... 

SE.NJ'ONILER 
20 Varşova: Senfoni CSousa, A

dam, Strauss, Bizet). 
HA1''1F KONSERLER 

7,10: Berlin kısa dalgası: Plak. 
7.30: Konser. 9.20: Paris kısa dal
gası: Plak. 9,45: Plak. 10.30: Plak. 
11.50: Plak. 13 Paris kısa dalgası: 
Plik. 13.10 BUkreş: Plik. 14,15: 
Paris kısa dalgası: Konser. 15: 
Konser. 14.30: Bükreş: Plak. 16. 
30: Paris kısa dalgası: Henri Tho
masi idaresinde orkestra, şarkı. 18. 
18.30: Roma kısa dalgası: Karışık 
konser. 19.02: Bükreş: Romen mu 
sikisi ve eğlenceli havalar. 20. 20. 
55 Peşte: Opera orkestrası. 21.10: 
Kolonva: Serenndlar. 21.40: Prag 
kısa dalgası: Karışık program. 21. 
40: Bari, Napoli. Hafif musiki. 
22 Roma, Bari, Napoli: Orkestra 
ve org konseri. 22.25 Pe11te: Rad
yo salon orkestrası. 22.25: Prag 
kısa dalgası. Orkestra konseri (Be 
ethoven, Haydn). 22.25: Prag kı
sa dalgası. Orkestra konseri (Be
ethoven, Haydn). 22.35: Viyana: 
Brukner'in eserlerinden. 23 Roma: 
Halk bandosu. 23 Varşova: Akşam 
konseri. 23.05: Prag kısa dalgası: 
Hafif musiki. 23.20: Viyana: Rad· 
yo orkestrası. ,-

SAF 
SABUN 

ODA MUSiKiSi 
16 Roma kısa dalgası: İtalyan 

şarkıları. 18 Varşova: Piyano so
lo (Handel, Couperin vs.). 22.05: 
Prag kısa dalgası: Halk şarkılan. 

DANS MUS1KlSI 
21 Varşova: (Dans ve hafif ha

valar). 23,30: Kolonya. 23.40: Ro
ma, Napoll, Bari. 24.15: İtalyan is
tasyonları. 

MUHTELiF 
19.30: Roma kısa dalgası: Arap 

ça ve rumca musikili program. 

~ Cumarte•i, 11. 7:'i931""1 
~~ '""-SENf4'0NlLt.'R 

21 Viyana, Graz: Bruckner'in 
Tuna besteleri. (Senfonik orkes
tra tarafından). 

llA1''U' KONSERLER 
7,10: Berlin kısa dalgası: Plak. 

7.30: Sabah konseri. 9,20: Paris kı 
sa dalgası: Plak. 9.45: Plak. 10.30: 
Plak. 10.50: Plak. 13 Paris kısa dal 
gası: Plak. 13.10 Bükreş: Salon or 
kestrası. 14.15: Faris kısa dalgası: 
Konser. 14.45: Plak. 15: Konser. 
16.10: Roma kısa dalgası: Orkes
tra, sopran. 16.30: Paris kısa dal
gası: BUyUk orkestra, şarkı. 17,30: 
Varşova: Hafif musiki. 18. 19.05: 
Bükreş: Askeri konser (Çek eser-
lerinden). 20.10: Leipzig: Valsler. 
21.10: Kolonya: Eğlenceli hafta so 
nu programı. 21,40: Prag kısa dal· 
gası: Hafif musiki. 21.40: Roma: 
Karışık konser. 22. 22.25: Prag kı
sa dalgası: Halk konseri (Dvorak, 
Novak). 22.45: Bükrcş: Lokanta
dan konser nakli. 23: 23.15: Roma, 
Bari vesaire: Varyete programı. 

OPERALAR, OPERETLER 
18.30 Roma kısa dalgası: Pucci

ni'nin "Manon Lescaut" operası. 
22: MilA.no: Zandonai'ln "1 cavali
eri di Ekebu" operası 22,30: Paris 
P. T. T.: Operadan nakil. 

ODA MUSiKiSi 
18,15: Varşova: Oda orkestrası 

(Marcello, Corelli). 22.05: Prag 
kısa dalgası: Sekstet konseri. (Fal 
la). 

RESiTALLER 
15.30: Roma kısa dalgası: Piya

no refakatile keman konsertosu. 
20.40: Peşte: Macaristan - İrlanda 
artist;ık miibadelcsi (şarkılar). 

DANS MUSiKiSi 
19,25: Peşte. 20.20 Bükreş (Kla

sik danslar). 21: Peşte (Operet ve 
dans popurisi). 21,15: BUkreş. 
22.05: Va.rşova. 23.20: Viyana, 
Graz. 22,15: Leipzig. 23,05: Prag 
kısa dalgası. 23.50: Roma, Napoli, 

24: Kolonya. 

aıe~ 

DUnkU nüshamızda: Çemberlitaş karşısında yabancı diller ve riyazi. 
ye Kız - Erkek okulu hakkında ne!J redilen, 

Riyaziye • Lisan • Fızik ··Kimya 
aerlevhalı ilinm 11 cl satırındaki (dersde) kelimesi sehven (dersden) 
şeklinde dizilmiştir. Tashihi keyfiyet olunur. 

ber11df havai lıltır1anın 
ıeıııln ııuoı fır~ılır : 

1. Kuıursuı 10001&1t day1Dır. 
2. Tekrar doldurulm11. 
3. Bırınci nalla oldutu rıbi bi· 

nıncı Hıllı dı ıynı randemanı 
venr. 

•· Rıdyoyı fnkalide bır hıua• 
11yeı ve 1eçmı lıabllıyeti te
mın eder. 

5. Batarya gayet' ld1relidlr. En 
ıyı netıceyı elde etmelı için 
"E•ere1dy" yuluelı tuetturlii 
anot ve griy bıuryalarile bera· 
ber lıullanılmuı llVIİyı tdılir. 

L D c • 
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Gen~ hayvanların cild hüceyrelerindell 

istihsal edilen 

BiOCEL ile BESLEYiNiZ 
ve her sabah daha 
genç görününüz 
Meşhur bir Üniversitede dahi 

bir doktor profesör tarafından 
keşif ve istihzar edilen asrın en 
büyük ve kıymetli gUzellik un

surudur. 
25 yaşmınzdan itibaren cildi

niz, kıymetli Biocel'ini kaybet 
meğe başlar. Şayed, cild baık~ 
bir unsurla beslenmezae, bu zı
ya seneden seneye artar ve ni· 
hayet yüzUnUz buruşmuş ve ih· 
tiyarlamı olur. Cildiiıizin Blo
ccl'i yUzUnUzU taze tutar ve 
genç gösterir. Genç hayvanlar
.lan istihsal edilen Biocel, tıp-
kı cildinizin tabii Biocel'i gibi· 
dir. Mümasil cild unsurları .arasında \nizi beslemek için matlub nisbet da• 
en müessir ve en kıymetli bir cevher- iresinde mevcuttur. 
dir. Cild hUceyrelerlnizln derinliğine Geceleri yatmazdan evvel kullanı• 

nüfuz ederek buru§uklukların teşek· nız. sabahlan yağsız beyaz rengin"' 
külüne başladığı yeri hemen besle- deki Tokalon kremini kullanınız. BU 

meğe başlar. Hatta annelerin bile yU- kremde. ~ilhassa - birkaç ~.n zarfın• 
zUnü gençleştirir. Ve genç kızlarda da ~ı;~ırınden daha C:>eyaz uç :.enkt~ 
hiç görmedikleri sehhar ve terü ta- tenınızı beyazlatacak ?lan - Okıi 

b. ten temin ederler. l3u Biocel jen beyazı,. vardır. Bu ıki krem kul• 
ze ır . d • tb hS 
cevheri, şimdi pembe rengindeki To- !anıldığı. ~kdır ~ me~nunıye a 
kalon kreminin terkibinde tam cildi- semeresını garantı ederız. 

Kadıköy sulh hukuk hakimliğin

den: MUddei Cemal ve Ali ve Şevki 
ve Hakkı ve Sabahat ve Muhteremin 
müddeialeyhler Sıtkı ve Zekiye ve 
Necip ve GUl asaleten ve oğlu Cahi
de bilvelaye şayian ve müştereken 

mutasarrıf olduklan KadıköyUnde 
Osmanağa mahallesinde lbrahimağa 
zaviyesi IBusuluk sokağında eski 79, 
19 ve 77 /1, 79, 81, 87 No. lu blr ta
rafı Taşocağı tarlası ve bir tarafı 
Bozacı Osman ağanın bağı bir tarafı 
mezarcı molla Muıtafa bağı ve bir 
tarafı sokak olan ve evvelce kotra ve 

bağ mahalli halen tarla olan ve ae
neden 14 dönUm tarla ile ki.gir te
meller üzerine iki kat ah1Jap evin 

80-6. 90-10 metre e!>'admda oldu
ğu zemin katta bir kahve bir mat
bah bir hela ve birinci katta dört o
da bir sofa iki helA. ve kuyusu bu

lunan ahşap evin HSOO lira ve 14 dö

nüm tarlanın 11540 liraki heyeti u • 
mumiyesl 3040 lira kıymeti muham-

menesl olan gayri menkulUn izalel 
şüyuu için Kadıköy birinci sulh hu

kuk mahkemesi ilA.mına müsteniden 

Kadıköy sulh mahkemesinde ve tari 

hi ilandan itibaren yirmi gUn müd
detle açık bulundurulan satış fart· 
namesinde muharrer gerait daireain-

de ve peşin para ile 11-8-937 ta
rihine tesadltf eden ça.rıamba gUnU 
saat ondan on ikiye kadar satılacak
tır. Yevmi mezkftrda satılJ bedeli kıy 
meli muhamminenin yüzde yetmiı 
beşini bulmadığı takdirde en son 
a rttıranın taahhUdU baki kalmak U· 
zere mUzayedenin on beş gUn daha 
temdidile 26-8-937 tarihine tesa
düf eden perfembe gUnU saat ondan 
on ikiye kadar en cok arttıran& ihll· 

HALK OPERETİ 

Kadıköy HALE Bahçesinde 

Bu Akfam 
ESKI HAMAM ESKİ TAS 

Operet 3 perde 
10-7-937 cumartesi akşamı BEBElC 

BELEDİYE Bahçesinde 

11-7-937 Pazar gUnU akşamı 

SALACAK Parkında 

Beyoğlu dördUncU sulh hukuk hl
kimliğinden: Galatadn Fermeneciler
de 105 numarada oturan Anne ve bs. 
baları ölen küçükler Eftalya, GenkO 
ve Hıristinaya ayni adreste oturan 
kız kardeşleri ve büyükleri Anna Ki· 
rovanm yukarıda isimleri yazılı kil
çüklerin hukukunu siyanet ve mu
hafaza etmek üzere 28-6--937 t&"" 
rihinde vasi tayin edildiği ilan olu· 
nur. (33865) 

lei katiyyesi icra kılınacaktır. Tallp

lerin yUzde yedi buçuk pey akçesi 
vermeleri lazım olup satış tarihine 

kadar gayri menkulUn baliye ve 

sabıkadan bina ve evkaf ve yirmi se-

nelik evkaf tefvizi ve belediye ver
gilerile rUıumu dellallyesi ve satıl 
harcı hissedarlanna ve ihale pulıı 
müşterisine aittir. icra ve iflls ka· 
nunun 126 ncı maddesi mucibince i
potek sahi'Ji alacaklılarla diğer ali· 
kadarlann hususile faiz ve masraf• 
dair olan iddilannı yirmi gün içinde 
bildirmeleri ve aksi halde hakları ta· 
pu ıcillerile sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaşmasından hariç ka· 
lacaklan ve daha fazla malumat al· 
mak isteyenlerin dairemizin 937 598 
No. lu dosyasına müracaat eylernc
IPri 1fhmm11 ilin nl11nıu• 
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Avrupa • Amerika 
Hava Yolculuclu 
12 Saate indi 

B u haftanın en mühim 
vakalarından biri Av

rupa ve Amerika arumda 
ticaret makaa.dile ilk defa ha
vadan yolculuk tecrübeıi ol
muıtur. 

Atlas Okyanusu üzerinden uç
mak, yeni bir§ey değildir. Bundan 
on sene evvel, Lindberg, Uk defa o. 
larak kırk saat süren.bir yolculuk. 
la ,Nevyorktan, Parise uçmuştu. Bu 
o zamana kadar görülmemi.. d ' . . --~ve e-
nenmemış bır uçug olduğu için b"" 
tün dünyayı alakadar etmi§, mUn::
kaşası haftalarca sürmüştü. 

Lindbergten sonra, daha birkaç 
kişi Atlas denizini tayyarelerle ge. 
çerek Avrupa ile Amerikayı biribi
rine bağladılar. Hatta bir hamlede 
Nevyorktan lstahbula .kadar gelen. 
ler bile oldu. 

Fakat bu arada az da kurban 
verilmedi. Zaten insanlığın 

her yeni ve büyük te§ebbUsU birkaç 
kurbanın hayatına mal olmuş ve 
mücadelelerle baeanlmıştır. ' 

Lindbergin ve ondan sonrakilerin 
uçu§lan, iyi neticeler verdi ve At. 
las denizini, insanlığa tanıttı. 

Ilk hasıl olan intibaa göre bu de. 
niz, insanlığın tanıdığı ve kullandı
ğı vasıtaların pek o kadar kolayca 
yenemiyeceği bUyUk bir engeldi. Ve 
henüz, Amerika ile Avrupa arasın. 
da muntazam hava seferleri yap. 
mak imkanı yoktu. 

Fakat o zamandanberi yıllar geç. 
miş bulunuyor. Almanlar, yıllardır 
iki kıta arasında zeplin seferleri 
yapıyorlar. Fransızların posta yü
kü taşcyan tayyareleri muntaza. 
man Cenup Amerikasmı Avrupaya 
bağlıyor. -

ıl 

Fakat herkeste iyi biliyor ki 
iki kıta arasında açılacak 

yolların en işe yarıyanı, aşılacak 

mesafenin en kısa olduğu Şimali 

Atlas denizi yoludur. 

Çünkü Amerikanın Şarka doğı-u 
en sivrilmiş noktası olan Terreneuve 
1le, A vrupanın Garbe en yakın nok. 
tası olan lrlanda arası, takriben 5 
bin kilometrelik bir yerdir. Fakat 
iki kıtanın biribirine en çok yaklaş. 
tığı bu saha, hava cereyanlarının 
istikrarsızlığı, rüzgar ve fırtınala
rının haşinliği, soğukluğu itibariyle 
geçilmesi en güç görünen bir yer. 
dir. 

Fırtmal zamanlarda Okyanusun 
koca dalgalan üzerine konmıya 
mecbur kalmak ihtimalini göze aı. 
ması icap eden bir tayyarenin ise 

' böyle bir iklimde ne büyük tehlike. 
Iere maruz kalabileceğini kestirmek 
herhalde güç birşey değildir. 

Ancak Ingiltere ıle Amerika, §im
diye kadar alınan tecrübelerden ka. 

ti yen istifadeyi ve bu koca tabiat 

engelini yenmeyi göze almI§lardı. 
Ingilizlcrin her tarafa kolbudak 

sarmış olan muazzam lmperial Ais 
Ways Şirketi ile Amerikalılarm bU. 
yük Panamerican Atr Waya Şirketi 
Be.nelerdenberi müşterek bir plinla 
çalışıyorlardı. 

Ve Işte geçen gün haber verdi. 
ğimiz gibi, bu uzun çalışma

nın neticesi de pek parlak oldu. Kar. 

§ılıklı yola çıkan iki tayyare, mun. 
tazam ve arızasız bir uçuşla gide. 
cekleri yere vardılar. Koca Okya

nus ise, 12 saatten biraz fazla bir 
zaman içinde geçilmiş oldu. 
Alınan malumata göre, Avrupa. 

dan Nevyorka varan bu yol, Nev. 
yorkta kalmıyacak, oradan bütün 
Amerikaya yayıldıktan sonra San 
Fransiskoya ve San Fransiskodan 
da Büyük Okyanus üzerinden As. 

ı- Eıekle 
Şubatta 

Nakliyat 

Kalkaca k 
Belediye EminönU ve Beyoğlu ka

zalannda bir afustostan, diğer ka
zalarda ise bir gubattan itibaren e

gekle nakliyatı yasak etmeğe ka· 
rar vermişti. 

Fakat *kle nakliyat işinin bü
tün kazalarda bir şubatta taC>ik e
dilmesi cihetine gidilecei?i anla,şıl-
mı§tır. -., 

yaya uzıyacaktır. 
Amerikadan Londraya gelen tay-

yare ise, buradan Avrupa.mn muh
telü merkezlerine, Afrika, A vus. 
tralya, ve Asyaya uzanabilecektir. 
Londra ile, Hindistanı, Avustralya. 
yı bağlıyan hava yollan çoktanberi 
faaliyettedir. 

Elde edilen haberlere bakılırsa, 

bir hafta içinde, emniyet ve rahat
la bir devri alem yapmak günün 
birinde, çocuk oyuncağı kadar ko. 
lay, tabii ve gUnlUk vukuattan ola
caktır. 

1 Naklini lstiyen 

llkmektep Muallimleri 
Ankara, 8 (Tan muhabirinden} -

Maaril Veklleti, ailevi veya sıhhf se

beplerle bir vilayetten diğer bir vi
layete naklini iıstiyen, ilk mektep mu
allimlerinin mUracaatlarmı tetkike 
başlaml§tır. Bu tetkik, 15 temmuza 
kadar bitirilecek ve ağustos içinde 
milracaatlan haklı görillen muallim 
lerin na.killeri yapılacaktır. 

Dair Kaşınmıya 
Evet, zü~ı..... 1 d'" .. ek 

ten lf>'""" o up uşunm • 
uyuz olup 11.a h 

fittir' Un ""Cl091Dmak daha a
kln 

1 
ç kU uyuz hastalığı, adı çir. 

0 ~la. beraber, pek çabuk 
g'fer. . nra da onun admdan ürk
m ye lüzum Yoktur, çünkü en temiz 
insanlara bUe gelebilir. 

Fakat kattnınak uy.uzdan başka 
bir sebepten u eri gelince çabuk geç. 
mez, insanı g\inJerce, haftalarca ra-
hatsız eder, o zaman zUğürtlükle 
kaşınmanın hangtsı daha hafif ol
duğu bile dilşiinüJebWr. 

Çok k~sınnıa bu sıcak me,'8lmln 
sebep olduğu J"abatsızlıklardan bi
ridir. Ancak Yaz kaşmması ylne çe. 

ldlir, çünkU in an yakasım, paçası
nı açarak, kurdeşen kırmızdıklannı 
acıtınc.ıya kadar tatlı tatb • kaşına
bilir. Halbuki kış mevsiminin şid

detli soğuğu da katmmrya sebep o. 
lur, o vakit paltoyu çıkanp, fanlle-
yi açıp -paltodan fanUeye kadar 
giydiğiniz §eyleri 11aymıyonım
kaşınmak pek güç olUJ'. 

Yazla kıştan başka, kaşınmanın 
bin bir tane denUecek kadar dalıa 
birçok sebepleri vardır. Bunlann 
hepsini sayımya tabii lmkin yok
tur. Yalnız bir tanesini unutmama. 
lllZI rica ederim· Hangi mevsimde 
olursa olsun kaşnım&ktan rahatsız 
olunca gömleğinizin yakasında, bir 
de pantalonunuzu sıvıyarak bacak
lanmmı aşağı kı8Dllnda yürüyen 
mahlôkat bulunup bulunmadığına 
dikkat edJnb. Ayıp değil, o lllkmtıh 
rnlsaflrler de en temiz insanlara bL 
le gelebDlrler .• 

Kaşınma derimizin bir feryadı· 
dır. Fakat o feryada sebep olan ka
bahatin cilt Uzerlnde bulunnwu pek 
nadirdir. Yazın sıcaktan, t;erden 
ka§mmada bUe asıl kabahat onlar
da değildir. Kqınma en çok defa 
midenin veya barsaklann bozulma.. 
ımdM Uerl gelir. Yamı ln8&DJD mi· 
desi çabuk bozulur, midesi bozuk o. 
lan çok terler de onun için yamı in
san daha !,)Ok kaşınır. 

Ondan dolayı, bu mevsimde çok 
kaşınınca Dk hatıra gelecek şey mL 
de ve barsaklardır. Onlano bozuk· 
Juğuıuı daha ziyade perhiz dtlzeltir. 
Yemeklerden bazdan da insana ka. 

şıntı ,·erirler. Onlara da dikkat eder. 
siniz.. Çok sinirli olanlar da kaşı. 
nırlar. Çok aşnuna Insaoı uykusuz 

bıral,tığı gibi, başka bir sebepten 
gelen uykusmİuk ta kaşmma gett-

rir. 
Kaşmmıya karşı ~lar da hemen 

bin bir tane denUecek kadar ~
tur, çünkü kafnıma neden geliyor

sa o sebebi yok etmek lizımdır •. 
Kafmmanın sebebini anlayıncıya 

kadar en iyisi S5 - Si derecede 81. 

cak su döldlnmektlr. Bu derecede 
banyoya glrebillrsenlz daha iyi o

lur. Yalovaya yahut Borsaya gide.. 

bUlneoiz daha ili.. Fakat bunlann 
h lçblrlnl yapamayınca hiç olma111a 
mcak nyla silinmek mtimldlndür. 

Kapnna çok devam edince, ~er 
yahut albömln lçln, bir kere de ld
ıv tahlW yaptır.mak llrmıdır. 

1 E KON o M i 1 
Bir günde 
20 Vagon 
Buğday geldi 

DUn şehrimize yirmi vagon buğday 
ile bir vagon arpa relmiştir. Gelen 
buğdaylarm ekserisi Polatlı mallan 
ve ekstra nevilerdir. Bunlardan 1-2 
çavdarlılar 7,15 kuruştan, 2 - 3 çav. 
darlılar 7,10, 3 - 4 çavdarlılar 7,07,5, 
4 - 5 çavdarlılar ise 7,05 kuruştan 

satılmıştır. 7 - 8 çavdarlı sert ve be
yaz buğdaylar 5,20 - 5,25 kuruşa ve. 
rilmiştir. Arpalar çuvallı olarak kilo. 
su 4,20 ve çuvalsız olarak 4,10 kuruş. 
tur. Mısır ve çavdar gelmediğin.den 

hiçbir muamele olmamışbr. Tiftik ü
zerine kilosu 130 kuruştan istekli 
muameleler olmuştur. Bu fiyatla ln. 
gilizler tiftik çekmektedirler. Anado. 
lu yapağılarma 54 kuruşa kadar fiyat 
verilmiş ise de satıcı çıkmamıştır. 

Taze üzüm 
/stiy nler 

Viyanada mUesses bUyUk bir mey. 
vacı firma Tilrkiyeden taze üzüm it
hal etmek istediğini bir ticaretha::ıe. 
mize bildirmiştir. Bu firma takas u. 
suliyle ve yilzde 20 prim verilmek 
şartiyle yemeklik ta~ üzüm alacağını 
ve bunun için acele numune yollan. 
masını bildirmiştir. 

Motörin 
Figatı da 
Yükseldi 

Petrol ve benzin meselesi iyi bir 
gekilde halledildiği bir sırada önü
müze bir de mazot, motörin işi çık. 
tı. Mazot, motörin deniz ve kara nak.. 
liye vasıtalarımızda en çok kullanı. 
lan bir maddedir. Hatti petrole na
zaran 2 - 3 misli fazla sarfolunur. 
Bu madde üzerinde de ihtikar görüL 
mektedir. 5 - 6 ay evvel 6 kuruş o., 
lan motörin on beş gün evveline ka. 
dar dört buçuğa düşmüştü. Roman. 
ya piyasasında hiçbir fiyat tebeddülü 
yok iken şehrimizde bir hafta evvel 
beş kuruşa ve evvelki gün de tekrar 
altı kuruşa çıkanlmıştJr. Hariçten 
toptan motöri.n getirenler fiyatlar il. 
zerinde istedikleri gibi oynamakta. 
dırlar. Dün bu meseleyi alakadarlara 
sorduk. Bu işe dair henüz bir karar 
verilmediğini fakat bunun da nazarı 
dikkate alınacağını söylediler. 

BORSA 
8 Temmuz PERŞEMBE 
PARA L AR 

Sterlin 624,- 628,-
Dolar 124,- 127,-
Fransız Fr. 93,- 98,-
Liret 110,- 115,-
Belçika frangı 80,- 84,-
Drahmi 18,50 23,-

lsviçrc Fr. 570,- 575,-
Leva 20,- 23,-
Florin 65,- 68,-
Kron Çek 75,- 84,-
Şilin A vusturya23,- 23,-
M~k 28,- 31,-
Zloti 20.- 2~~.-
Pengo 21.- 25,-
Ley 12.- 14,-
Dinar 50,- 52,-
Kron fsveç 30,- 32,-
Altın 1045,- 1046,-
Banknot 256,- 257 ,-

ÇEK l..~~K 

Londra 626,75 627,-
New-Yaric 0.7902 0,7890 
Parls 20,4525 20,4525 
Milano 15,0235 15,0160 
Brüksel 4,6950 4,6930 
Atina 87,1958 87,1610 
Cenevre 3,4555 3,4543 
Sofya 63,8213 63, 7958 
Amsterdam 1,4362 1,4375 
Prag 22,7363 22,7275 
Viyana 4,1975 4.1962 
Madrid 13.8810 13,8755 
Berlin 1,96b8 1,9680 
Va.rşova 4,1725 4,17 
Budapcşte 3,9888 3,9875 
Bükrcş 107,06 107,0175 
Belgrad 34.4635 34,45 
Yokohama 2,7410 2,74 
Moskova. 24,105 24,115 
Stokholm 3,0945 ;p,0933 

Çimento Ucuzlu~u 
Piyasada Çok iyi 
Tesir Bıraktı 

Çimentonun inpat ve memleketin umranı bakanından nekP dar 
ehemmiyetli olduğu meydandadır. Hükumetin çimento fiyatlan 
üzerinden tenzilat yapması piyasada çok iyi tesirler göıtermİf ve 
hatti Aılan Çimento hiaaeleri bile bir hayli dütmüttür. lkbaat 
Vekaleti eski çimento fiyatlarını indirmit ve bir sene evvel tonunu 
20 liraya kadar tenzil eylemitti. Bu defa da bu fiyattan yüzde on 
noksanile satıf yapılmasını kararlBftırmıtbr. 
Hatta hUktımetin bir fabrika kur.

1 

-----------
mak suretiyle fiyatları daha ziyade 
düşüreceği de söyleniyor. Sanayi U
mum Müdürü Bay Reşat dün bir mu. 
harririmize demiştir ki: 

- Çimentonun iktısadi hayattaki 
rolünün ehemmiyetini takdir eden Ik. 
tJSat Vekiileti bu maddenin ucuzla. 
tılmasmı esas olarak kabul etmiştir. 
Resmen tebliğ edildiği gıöi, çimento
nun tonu vergi ve resimleri nazan 
dikkate almmak şartiyle fabrikada 
17,5 liradır. Vergileri çıkarırsanız to. 
nu 14 liraya gelir ki bu fiyat Alman. 
yada çimento fiyatından iki lira ka. 
dar daha noksandır. Çilnkil Alman
yada çimento 16 - 16,5 liraya satılır. 
Bu karar şunu ifa.de eder ki yüksek 
ve gayrimakul karlara meydan ver • 
memek için her vakit tedbir almabi. 
lir. Fabrikalar rasyonel olarak işle. 
dikçe memleketimizde hariçten geti
rilecek çimentolardan daha ucuza çL 
mento yapmak kabil olacaktır. HaL 
ta hük\imet bile icap ederse bir fabri. 
ka yapabilir. lptidal madde memle
ketimizde bitmez tükenmez bir hazi. 
ne halindedir. 

M. kafat 
Veıilecek 

B. Çoruhlu lbrahim 

2000Lira 
Kazanan 

Bahtiyar kız 
1ş Bankasının kumbara sahiplerine 

her sene muhtclü aylardaki keşideler 
le dağıttığı yirmi bi.n liradan 1 Tem. 
muz keşidesine ait iki bin liralık ilu"a
miyeyi Bayan Samahat Fahriyenin 
kazandığı yazılmı~tJ. 

Talihli kızın bankadaki adresi (Fm 
dıkhda Selim Hatun mahallesinde 
Cam sokak, 25 No) olarak yazıli idi. 
Bankaca bu adreste aranan Samahat 
Fahriye bulunamamış ve nereye git. 
tiği de tesbit edilememişti. Nihayet 
evvelki gUn gazetede ikramiye kazan.. 
dığmı okuyan Bayan Samahat ban.. 
kaya gelerek ikramiyesini almıştır. 

Bayan Sanıahatin bankadaki kum. 
bara hesabında otuz liraya yakın pa. 
rası vardı. Talihli kız iki bin lira ikra. 
miyeni.n bin lirasıru vadeli bir hesaba, 
be§ yilz lirasını da kumbara hesabı. 

na yatırmış, geri kalan be§ yilz lira.• 
yı almJ§tır,,. Talihli kızın ikramiyesini 
alırken çekilen bir resmini burada g<S 
rüyoruz. 

ZAHİRE 
BORSASI 

Jandarma subaylığından mütekait 
ve Malatya - Sıvas iltisak hattının ............. - ... -.-........... ._ ............................................. _.. 

8-7-937 
56 mcı kısım veznedan Çoruhlu B. FlAl'LAR 
lbrahim lktısat Vekaleti tarafından Cinsi Aşağı 
aranılmakta idi .Bay lbrahim, umumi K. P. 
harpte ve istiklal mücadelesi ba§la.n. Yumuşak buğday 
gıcında. Artvindeki çok mühim bir ba. Sert buğday 
kır madenini havi olan Kuvarshane Arpa dökme 
fabrikasının bütün tesisatını Çar or- Arpa. çuvallı 

6, 2•s -.-
3,39 
4,20 

40,-
116,-

25,20 
4 ,20 
42,-

duları ile Ermeni çeteleri tarafından ~f:d!aı 
yıkılmasına mflni olmuştur. Vekalet ~ynir beyaz 
kendisini mükafatlandırmak için ara. Peynir kaşar 
makta idi. B. Celiil Bayar dün kendisi Susam y~ğı 
ni kabul etmiştir. B. Vekil bu feda.. Bezir yagı 37,

GELEN kar vatan çocuğunu Cumartesi günü 
de kabul ve taltif edecektir. Buğday 

Un 
Arpa 
Peynir 
Kaşar 
Zeytin yağı 
Tiftik 
Yapak 
Pamuk yağı 
Bezir yağı 

300 Toa 
241., ToA 
15 - ToA 
6 Toa 
73~ Toll 
21. ToA 
8·~ To& 
9 Toll 
61~ ToD 
21..J ToA 

Yerli Matlar 
Sergisine 
Hazırlık GiDEN 

Dokuzuncu yerli mallar sergisi için İç fındık 3 
müracaatlar artmıştır. DUn de Eti Arpa 47 
Bank bUyilk bir sahada mamulat ve Afyon 4 
mahsulitnı teghir için yer ayırml§t1r. :::er 
Sergiye ilaive olarak bir de resim ser. bahçesinde faaliyet başlamıg, pavy09t' 
gisi açılması kararlaştırılmıştır. Mem lann kurulmasına devam olUDJDlll" 
leketin bütün ticaret odalannm sergi tur. Haber aldığımıza göre bu defaıl 
ye mal göndermeleri ve arzu eden fir- sergide 3 metre boyunda Neon ten. 
malann da vakit geçirmeden mUraca viratiyle dış kapı süslenecek ve ba. 
at etmeleri tamim olunmuştur. Iktı. suretle sanayi birJibrinin sembolü P. 
sat Ve~ilimiz bu sene~i sergiye çok terilecektir. Sergiden dUhuliye aJul..: 
ehemmıyet vermektedır. Iş ve Sümer mıyaca • "b' bUf gazino kısrıun
Bank U esel • • h" . gı gı ı eve -' 

~ esse eı:-1• ın ısar ıdaresl da herşey ucuza satılacaktır. Se11J• 
pek zarıf ve ze~~ pavyonlar yapa. heyeti matbuat için de daimi bir nıa• 
caktır. Dünden ıtıbareın Galatasarav 1 hal ktır 

avıraca . 
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tice si 
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lfterek zarar karpmıda eald 
kavgalar derhal umıtublltlf 
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Askeri Lise ve Orta Mek-
teplere ücretle öğretmen 
aranıyor 

1 
- lstanbulda Askeri Liselere: Fizik, Riyaziye 

Bursa Askeri Lisesine: Edebiyat, Riyaziye, Almanca . 
Kırıkkale askeri san'at lisesi: Edebiyat, Coğrafya, Rıyaziye 
Erzincan Askeri orta ok'Uluna: Türkçe, tarih gurubu, Fransızca, 
ınusiki. 

Konya gedikli hazırlama orta o«uluna: Tarih gurubu 
Ankara Gedikli hazırlama orta okuluna: Türkçe, Riyazıye, Almanca 

2 öğretmeni alınacaktır. . . 
- lsteklilerin L' t kt "g-retmen ehliyetinı haız olmaları ıse ve or a me ep o . . . 

farttır. Ehliyet; Universite mezunu olmak, Univ~rsıt~de ımtıh~ 
vererek ehliyet almak, Killtür Bakanlığı kararıle öğretmenlıği 

3 tasdik edilmiş olmaktan ibarettir. 
- ~stanbuı, Bursa, San'at Liselerine birinci madd~de yazılı .. d~rsler 

~çin ~08, 126, orta ve gedikli orta mekteplere aıd derslen ıçın 98, 

i 08 lıraya kadar ücret verilecektir. 
- lstekU olanlar; dilekçelerine aşağıda arra ile yazıl~nı~ evrai<ı .bağ

layarak, Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti Asken Liseler Milfet-
ti§liğine göndermelidirler. 

l - Tasdikli ve fotoğraflı fiş . 
2 - Yüksek tahsil şahadetname, tasdıkname benzeri veya 

ehliyetname tasdikli benzeri. 
3 - NUfus tezkeresi tasdikli sureti. 
4 - Askerlik durumu hakkında vesika 

t; 5 - BUsnU hal varakası. 
- 4 Maddede yazılı evrakla müfettişliğe müracaat edip durumu uy-

gun olanlardan bilahara şu vesikalar istenecektir. 
l - Tam teşkilli Askeri hastahanelerden alınacak sağlrk 

raporu 
2 - Noterlikçe tanzim edilecek taahhUt senedi. Orneği MU-

6 fettişlikten verilecektir. 
- isteklilerden yazılı 9artıan haiz olanlar 15 Ağustos 1937 gUnUne 

7 _ k~dar müracaat etmelidirler. 
-.____ bileği yerine getirilemeyenler bir hak iddia edemezler. (3949) 

Hafiflik· Rahathk 
J " • • ı ı • 1 Koreele•lıufe 

_ ~~ __..ı(Oıl,.ı), ılıl lııcllıbllecık ne 
-~ belll'I ... de tılçblr turok rok. 
~ ~ hır. 8111 .. oreeı.r, vOoudunwı• 

\T / ,/ 11k1111h11111 ı11111oa..1ıo ••· 
\f Hfflr H l•lel~Oıl kuw...t1111dlrlr. 

ır11111 1 25 llP1d111 rııı.a ..... -..... ,.,, , ...... ' 

llTA•M. llpiı. 
T1111ı mırd1111 12 No. ••· 

Mıl111111ı11 ılra"t llllnlı ••r• 
ti Nı,111 terlfılftlıl letırlııl•. 
ır1yıtıarı111ıd1 lıOyO• IH•lllt. 

Istanbul Beşinci icra memurluğun
dan: Yeminli Uç ehli vukuf tarafın-
dan tamamına 2872 lira kıymet tak

dir edilen Teşvikiyede Meşrutiyet 

mahallesi Nigar namı diğer Ahmet 
B. sokak eski 10 No. yeni 33 No. lu 
bir hane açık arttırmaya vazedilmiş
tir. Hanenin evsafı: Kapıdan içeri 

girildikte karesimen bir antre, bir o

da merdiven altı zemin kareaimen 
mutfak küçük bir bahçe zemin kat: 

pencereleri demir parmaklıdır. Birin
ci kat: merdiven başı üzerinde üç o

da bir heli, ikinci kat: merdiven ba
şı üzerinde Uç oda bir he
ll. Bu katlarda cephede bi
rer merkez vardır. Elektrik 

su tesisatı vardır. MezkQr hane: 9-
S.-937 tarihine müsadif pazartesi 
gUnü saat 14 ten 16 ya kadar daire
de birinci arttırması icra edilecek

tir. Arttırma bedeli kıymeti muham 
menenin % 75 ni bulduğu takdirde 
müşteri üzerinde bırakılacaktır. Aksi 

takdirde en son arttıranın taahhüdü 
J baki kalmak Uzere arttırma 15 gün 

andarma Genel komutanhğı Ankara müddette temdit edilerek 24 ~937 
tarihine mUsadlf salı günU saat 14 

sahnalma komisyonundan: den 16 ya kadar dairemizde yapıla-
ı - Vasıf v .. · f · k rt tnuteahhid' e. 0rneğine uygun kumaş, astan ve bütün harç ve masra ı cak ikincı açı arttırmasında a tır-

\>e tozı kd ıne a~~ olmak fartiyle "40533,, takım "Çaket, Pantalon, Kasket ma bedeli kıymeti muhammenenin 
gUnu u an muteşekkil,, yazlık elbise kapalı zarf usuliyle 16-7-937 Cuma % 75 ni bulmadığı takdirde aatıg 

2 saat on da ıatm alınacaktır. 2280 No. lu kanun ahkamına tevfi • 
192531 ~ornple olarak yapılıp teslimi meşrut olan bu elbise takımlarına kan geri bırakılır. Satış peşindir. 
ibaret b ı~a 75 kuruş kıymet biçilmiş ilk teminatı 10876 lira 59 kuruşdan Arttırmaya iştirak etmek istiyenle-

u unmuştur. et 7 ~ 
3 - Buna aid rin kıymeti muhammenenln ıo , 

alına~ilir. 'artname 963 kuruş karşılığında yalnız komisyondan nisbetinde pey akçası veya milli bir 
4 - Eksiltmesi gi bankanın teminat mektubu hamil 

t · ata . ıi., ne ~ek. l~teyenlerin şartnamede yazılı olduğu gibi ilk bulunmaları lazımdır. Hakları tapu 

11 

hüsnü ifa et~~~e~ ~-'ıbı dıkım işlerinden en az 60000 liralık teahhüdünü sicili ile sabit olmayan ipotekli ala-
teklif mektubunue E~~;a.zıhane.sahlbi olduğuna dair vesikalan muhtevi caklar da diğer allkada.ranm ve lr- Gu·· mru··k muhafaza genel komutanlıgv 1 
ınisyona vermiş olmaı 1 

me vaktınden en az bir saat evveline kadar ko· .. :fak hakkı sahiplerinin bu haklan-
an. (3708) ,.., d i ı k • d 

-------- nı ve hususile faiz ve masarife ~r tanbul .· Satına ma omısyonun an: 
olan iddelannın evrakı mUsbitelenle 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
birlikte ilin tarihinden itibaren ni- Eşyanın cinsi: 
hayet 20 gün zarfında birlikte ~aire
mize bildirmeleri llzımdır. Aksı tak
dirde hakları tapu sicili ile aablt ol· 
mayanlar aatıı bedelinin paylaıma
sından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriye, tanzifiyeden müte
vellit Belediye rllsumu ve Vakıf lca
resi bedeli müzayededen tenzil olu
nur. Ancak 20 senelik vakıf tavizatı 

Mıktan Lira nk teminat Tarihi 
L. K. 

GUnU 

59;;; Şar:zıame, keşifname ve planlan mucibince Erzurumda a ılacak 
ek .74 lıra muhammen bedelli BaşmUdUrlUk Binası in Y P 

sUtrneye konulmuştur. şaatı pazarlıkla 

de~ - Pazarlık, 14/VII 937 tarihine rasthyan Çarşanb . 14 
lUgu ~~nbulda Kabataşda inhisarlar. levazım ve mUbayaa: ~~~ ~~~Ur-

uı nasında mUte§ekkil alım komısyonunda yapılacakt ş i 
hü.arı- ~artname ve sair evrak 300 kuruş mukabUıncte ~t b ld In-

IV ar ınşaat şubesinden alınabilir. an u a 
\1 - Muvakkat teminat miktan 4246 ilradır. 

- Tar l · haiı bul 1P erın Nafıa Vekaletinden verilmiş mUteahhitlik vesikasını 
lek adar:runaıa~ ve. ~imar ve Mühendis değillerse bu sınıftan bir mes-
--..., ının iftırakmı temin etmiş olmaları li..zımdır. (

3969
) 

müşteriye aittir. 
Daha fazla malümat almak iste

yenler 20-7-937 tarihinden itiba
ren herkesin görebilmesi için daire • 
de açık bulundululacak arttırma şart 
namesile 24 3186 numaralı dosyaya 
milracaatla mezkQr dosyada mevcut T • • k H K vesaiki görebilecekleri ilin olunur. 

ur ava urumu Konya asliye hukuk hlkimlli!n-

Deniz eratı için kaput 20 ) 
Deniz eratı için kışlık elbise 99 Takım ) 
Deniz eratı için yazlık elbise 99 Takım ) 
Deniz eratı için Kirpas elbisesi 99 Takım ) 
Deniz eratı için nöbet kaputu 62 Tane ) 

19-7-1937 106 00 Pazartesi 1404 

19-7-937 81 81 1070 Pazartesi 
Deniz eratı için siyah fotm 198 Çift ) 
Deniz kaptanları için siyah f o tin 92 Çift ) 1779 134 00 19-7-1937 Pazartesi 
Deniz mürettebat ve sandalcılan ) 
için siyah fotin. 192 Çift ) 
Deııia kaptan ve makinistlerine ) 
yazlık elbise. 92 Takım ) 
Deniz mürettebat ve sandalcıları ) 
na elbise f 192 Takım ) 2476 188 00 20-7-937 Salı 
Deniz milrettebat iş elbisesi 65 Takım ) 
Deniz eratı için lastik çizme. 62 Çift ) 456 35 00 20-7-937 Salı 
portatif demir karyola 180 Tane ) 2340 176 00 20-7 -937 Salı 

l - GUmrUk muhafaza komutanlığı için yukarıda yazılı eşyanın pazar lıklan yapılacaktır. 
2 - Şartname ve evsafları komisyondadır. GörüJebilir. 

is-

Saati 

10 da 

105 da 

11 de 

10 da 

10,5 da 
11 de 

şu• · .. YOK PiYANGOSU ::~~ ~eo:aa~:~::ı::~~i~:a~: 3 - İstekliler ilk teminat olan vezne makbuzları veya banka mektuplan ile birlikte o gUn(je Galata da eski 
gümrük binasında satmalma komisyonuna gelmeleri. (3870) . 

ı tarafından Konyada Jandarma ku-
mandanı binbaıı Niyazi ve Yozgatta 
mütekait jandarma kaymakamı 341 

• cu keı~de: 11 Temmuz 937 d2dir. sicil numaralı Ali Rıza ve Kırşeh- Mahalli 

T. C. Ziraat Bankası 
Cinsi Parçası 

Keşan Ajanhğından: 
Miktarı 

D.M.M. 
Borçlunun ismi 

B 
rinde jandarma hesap memuru 1891 Üyu'•k lk • 4 5 o o o . ·1 numaralı Emin ve Lice kazaınn· ramıye : . L·ıradır... ~ı:ı jandarma binba3ısı 2598 sicil nu- Keşan kasabası Tarla 1 13 789 Keşanm Bilyiik Cami mahallesinden 

l Salih ve Burdurda jandarma Hasan oğlu İbrahim 
Bund b mara ı · · lı K an k b Ars 1 400 "Z" K Y an a,ka· 15 000 12 . b' . ci mülazımı 3191 sıcıl numara eş asa ası a eşanın eni mescit mahallesinden 

(20 OOo • · ' .000, 10.000 Lıralılc ikramivelerle ırın d g · ci jan Molla Veli Damadı HUscyin. 
. ve 10 000) I' Ik 'k· d Ahmet Hamdi ve Savur a ın - Keşan kasab'"'I Tarla 12 22 l)İkK.\l': · ıra 1 ı ı a et mükafat vardır... darma alayında 2657 sicil numaralı a.;:ı 1 267 Keşanm BüyUk Cami mahallesinden 

8 1 hl rine ikame o- Alaca oğlu Ahmet kızı Atiye verese-
ilet alan herk "·üzbaşı Cevat a ey e 1 . kı-, H 

7/T J 10 k ı:ı alacak da- erı AA&rl afize, Hatice, Lebibe 
hiletini de"" . eı emmuz/937 günü aktamına kadar lunan 2271 lira uru:.- Keşan kasabası Tarla 3 126 86 Keşanın yeni cami ınahallcsindcn Ba-

8 
&••brmit bulunmalıdır vası üzerine müddeaaleyhlerden mu- b ... , 

uru acan -uatafa oğlu Ahmet vereselerl -. u tar=ht • maileyhim jandarma hesap me~ k S bri 
--.... ._ en ıonra bilet üzerindeki hakkı N.krt olur... Emı'n ve J'andarma binbaşısı Salıh ve arısı a ye kızları Nefise Nazife 

- h t oğullan lsmail ve Hasan ' 

1- jandarma birinci mülazımı A me Keşan kasabası Tarla 1 4 S96 Ke9anın İlpat cami mahalle•lnden 
"'-"'~· Hamdi· ve jandarma yüzbaşısı Ceva- Em ull h k .. ..... leva r t • :1 ta tebli - olunmak üzere gbnderilen r a arısı Ayşe. 

q Zlm ~Q lftGlma t\omisyonU lltinlar dava arzguhallerı· suretleri mumailey- Y.ukanda isimleri yazılı borçluların T. C. Ziraat Bankası Ketan Ajanma olan 2814 !ayılı kanun UmulUne 
dahıl borçlannın taksitlerini ödemed lklerinden dolayı mahal, miktar ve cinsleri yukanda yazıl 'r1 

. 1 - 23 ı.ı_ - himin ikametgahları meçhul old.uğu 11 • haill' lm t 1 gay men-f ~~&ır ku en açık arttırma ~u.retiyle ve ta ı emval kanunu ahk ma evfikan Keıan tahsili emval koml.s onu 
ıyatJar Yliksek a~ .1937 gününde yapılan mi.ınakuaaında teklif olunan meşruhatile tebliğsiz olarak gerı çev tarafından 1-7-937 tarıhınden itibaren m~ayedeye çıkanlmıştır. Müzayede mezkflr kanunun ahklmına yöre 
tastlıyan Per,e:o ill~n. (395830) kilo ekmek, 15 temmus 1937 tarihine rilmiı olduğundan m~aileyhlere da: cereyan edecektir. Talip olanların ve fazla ızahat almak isteyenlerin KeJan Tahsili emval k i g 
tekrar mUnak be gunü n.at H de kapalı urf usuli ile alınmak il&ere va arzuhali auretlen Ia~anbulda ÇI T. C. Ziraat Bankası Keşan Ajanına müracaat etmeleri ilin olunur. (4019) om ıyonuna ve 

2 _ lş~ asaya konulmuştur. kan Tan gazetesinin 11' nısan 937 ta-
kuruş olupu <39583o> kilo ekmeğin muhammen bedeli (4:2551) lira (72) rihli ve 710 ayılı nUhaaııile ~~nen 

3 - Şart ınuva~kat teminatı (3191) lira (38) kuruftur. tebliğ edildiği halde on gün ıçınde mumaileyhlerin zikri geçen giln ve 
bilir. namesı (213) kuru, mukabilinde komisyondan her gün alına- esas davaya bir gnna cevap ~erme. saatte Konya asliye hukuk mahkeme 

4 - lstcklll dikleri cihetle bittale~-~avetiye va- sine bizzat gelmeleri veya taraflann 
lerı kapaıı t kl~rin, 2490 aayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek- rakalarının ilanen tebligıne ve mu· dan tasdikli senetle bir vekil gönder 
ae kadar K if mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveli- hakeme ,UnünUn 18. 9. 937 cumarteal meleri lUzumu davetiye varakasının 
lınde verme: mP&fada bulunan komisyon Ba'kanlığına makbuz mukabl· günil saat 9 olarak tayinine mahke tebliği makamına kalın olmak U.zere 

· <3667) mece karar verilmlı oımuına mebni illn olunur. 

AsiDin Kenan 
Sizi ao~uk algınh§ınden nezlede 1 t b ' n, gr p en, •• 
ve dl• llrttarınd~n koruyacak en ıvı ille budur 

tamıne dikkat buyuruımaıı 
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Kendi düşen ağlamaz! 
1

Ku ağınıza küpe o sun! 
"·Eğer ~eni ~inleJip vattin~e 
"BERMiN., nasır Hacını tullan

ına~a ~a~lasaJ~ın ~u ~ale 
, d ' ge mez .n .,, 

"Dermin,, çok kııa bir zaman- banyo yaparak "Dermin,, sürme-

eN t-ı1UoHİ$ 
(STiRAPTAN 
~oMRA · · · 

9-7-937 ~ 

d 1 · 1 tm ki .. h ğe devam edilirse nasırların birer a nasır arı ıza e e e e •o ret . 
bırer ve acı vermeden düştüğü NEVROZiN Hasan Gazoz Özü kazarunıtbr. Ayakları sıcak suda görülür . 

• 

Kul anm kla kabildir. Derm·n avak•arın ermanıd r! Midevidir. Toz halinde ve meyvalardan. yapılmıştır. Çok köpUı* 
Sabahleyin çaydan evvel bir çorba kaşığı yarım bardak su içinde içiltrt' 
müleyyindir. Fazlası müshildir; şekerlisi şampanya gibi lezzetlidir. şr 
kersizi meyva tozu gibidir, Şişesi 25, dört misli 50 kuruştur. Hasan~ 
ne ve markasına dikkat. 

-· • ~ c \ • ~ .,... . 

Bır hamlede nene ve gribi geçirir. Harareti süratıe dü.'jürür. 
Baş, di_ş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak NEVROZİN 

almak suretiyle çarçabu.k defedilebilir. 

~------- Ka~'t Tes ·r -------·· 
icabında qUnde 3 kaşe ahnabilir. 

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

--------------------------------------------------
! • ~ ...... ,- '19 _ • kullanınız. Binlerce hastayı kurların ıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

4 
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1 

Şark Mal~ Hül8sası 

, ______ _ 
ÇiLLER ve Lekeler 

Balsamin Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

Cildi yumu,atır, mat ve ca
zip bir ten temin eder. 

lNGILlZ KANZUK ECZANESi 
n El'OGLU • lSTAl''BUL 

Hak.ki Ç A M. koku u 

EREN KOLONYASI 
Ciğerleri, zayıf. ve sinirleri bozuk olanların 

kalbine ferah1ık verir ve gönlünü açar 
Bilhassa masaj ve banyo için tayanı tavsiyedir, 1 O gram E R E N kolonyası 

· 'banyonuzu mükemmelen tatir eder. Cildinizi mis gibi kokutur ve güzelle~tirir. 

T anınmı1 eczane, ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında satılır. 
Evliya Zade Nureddin Ecza, Alat ve Itriya t deposu - İstanbul 

l'~~~~~~~~~~~~iiiiiiıiiô~~~~~~~~~~~ .. I !stan~ul asliye birinci hukuk mah 

BU RSA[Q)A 

ÇELiK - PALAS 
Otel ve ICaplıta 
Bütün sene açıktır, her türlü konfor 
Pansyon komple 4 ve 5 'lı lira 

Mütehassıs Dr. nezaretinde 
su VE ELEKTRiK TEDA vısı 

Ailelere huıusi tarife 
Telgraf adresi : Çelik Pala.a Buraa, Telefon : 157 

Odalarınızı evvelden temin ediniz. 

, .. 
ÇOK MUSAiT ŞERAiTLE 
KiRALIK KAT ve Daireler 
Galatada yolcu salonu karşısmda Tahir hanınm dördüncü katında 

yedi odadan ibaret yazıhane, gerek tamamen ve gerek oda, oda kiralık

tır. Görmek için hanın kapıcısma ve kirası için de Topanede Denizyol
lan işletmesi karşısında Etib:ınk lstanbul Bürosuna müracaat edilmesi 

kemesinden: Yusuf tarafından Meh
met Rıza ve Sirkecide Ankara f!ad
desinde manav Konyalı Mehmet 
aleyhlerine 300 liranın tahsili hak
kında açılan davanın; müddaaleyh
lerden Konyalı Mehmedin gıyabında 
icra kılınan muhakeme neticesinde 
300 liranın senetlerin hululü vadele
rinden itibaren işleyecek senevi % 5 
faiz ile birlikte maa masarifi muha
kerne müddaaleyhlerden müteselsilen 
tahsiline 22-11-935 tarihinde ka
rar verilmiş ve kararın dahi müdda
aleyhlerden Konyalı Mehmede H. U. 
M. K. nun 407 nci maddesine tevfi
kan ilanen tebliği tensip kılınmış ol
duğundan mumaileyh Mehmedin ila
nın ertesi gününden itibaren kanuni 
müddet zarfında kanun yollarına mü 
racaat etmediği takdirde ilamın kat 
iyyet kesbcdeceği iliin olunur. 

(33864) 

# - Dr. Ihsan Sami _, 
TiFO AŞISI 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tu 
tutmamak için tesiri kat'i. muafi· 
yeti pek emin taze aşıdır.Her eczaı 
ned? bulunur. Kutusu45kuruştur. , 

işteha ve kuvvet iç· n en 
b:rioci ilaçtır 

«;ocuk arın dişlernin kolayca ~ıkması· 
na, kemikler•nin kuvvetlenmesine, 
~ocuk emziren annelerin südünün 

~oğalmasına yardım eder. 

Bilumum eczanelerde bulunur. 

Hic şüolle 
Etmeyiniz. 

Sizi de 

Gen ~le31irir. 

~PERTE 
!?'. 

Kapalı Zarf usulile eksiltme ilam 

Ef aziz Nafıa Direktörlüğünden: Yüksek ö ... retmen Okulu Direktöt' 
1 - Elazizde yeniden yapılacak olan 80 yataklı hasta binası (137000) •• .., •• g 

lira. muhammen bedel ve vahidi fiat esası üzerinden kapalı zarf usulile ı u gu n den: 
NEDVi 

-Türk Hava Kurumu Satına,ma komisyonundan: 
21. cü tertip piyangosu için 130 bin el planı, 10 bin afiş bastırılacak 

ve tebyiz.Hık, müsveddelik kağıt ve bir milyon zarf alınacaktır. Açık ek
siltme ile 12-7-937 saat 15 t e münakasa yapılacağından istekli olanların 
,artnaınesini görmek üzere piyango Direktörlüğü Muhasebesine müra-
caatları. ( 4000) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Um umi Neşriyatı l dare Eden : S. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldıfı yer TAN matbaası 

eksıltmeye konulmuştur. .u 
2 ·-Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: Oırnlumuzun senelik gezintisi 10-7-1937 Cumartesi günü Suadiye'w 
A _ Bayındırlık işleri genel şartnamesi: Koru parkında yapılacaktır. Bu gezintiye okulun Istanbulda bulunş# 
B _ Fenni şartname: eski mezun talebesile, eski ve yeni öğretmenleri davetlidirler. GeJece•· 
c _ Hususi şart.name: leriıı, Cumartesi günü saat 9,25 te Köprünün Ada iskelesind~ bulunaı" 
D - Eksiltme şartnamesi: lan rica olunur. (3934) ..../ 

E - Muhammen bedel cetveli: Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Gef16 
F - Vahidi fiat cetveli: 
G - Plan ve projeler: Direktörlüğünden : 
H - Mukavele projesi: Devlet Demiryo!lan Ticaret ve Hasılat Dairesine en az Lise tnhı;iJlfl~ 
lstekliler bu şartname ve evrakı vilayet Nafıa Miidürlüğünden göre- bitirmiş birkaç memur alınacaktır. Ticaret Mektebi mezunları ile /. 

bilirler: manca veya Fransızca bilenler tercih olunacaktır. Ankara mesken zs.~ 
3 - Eksiltme 23 Temmuz 937 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 de mı hariç olmak üzere Lise ve muadili mektep mezunlarına 74, lisan b 

Elaziz Nafıa MüdürlUğü odasında müteşekkil artırma ve eksiltme ko- !enlere 83, yüksek mektep mezunlarına 113 bunlardan lisan bilenlere l,ı 
misyonunda yapılacaktır. liraya kadar ücret verilecektir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 10300 lira muva&kat te- Müracaatarın 20 Temmuz 937 tarihine kadar Ankara'da Devlet Defl11t' 
minat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları getirmesi lazımdır. yollan Umumi Müdürlüğüne ve Istanbul'da D. Demiryolları 9 ncu işle' 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış 937 senesi için muteber asgari Alt- me Müci~ ·'!üğüne yapılması lazımdır. (1961) (4033) A 

mış bin liralık ehliyetname: ~ 
B - 937 yılına ait ticaret odası vesikası: at evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilece1'tlt 
C - lnşaat müddetince iş başında diplomalı bir mühendis yeya mimar Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı sall 

bulunduracağına dair taahhütname: kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bır 
5 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten bir sa- lunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3952) 


