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HATAYDA RESMi TAHRiKAT! 
Antakyada Tanklar, SilGhb 

Devriyeler Dolaşıyor, Bir 
Türk Genci Taşla Öldürüldü 

Örfi idare 
Atlana, 9 (TAN) - Ha

"ıyda örli itlar• ,itltletle tle. ' 
varn eJ:yor. Antakya c:aıltle 
ue aoluıklannda silahlı deo
riyeler ve tanklar tlolaryor. 
Savhd' ahrar sazeteai, H CI• 

fcıyclaki tahrikat üzerine 

T iirkiye taraluulan F ranaa- ı 
ftUI nazarı tliklıati celhedil· 
difini yazıyor • .._.. ,... 

S .. . ---ı 
anayıımıze 

Merak ve 
Alakamız 

Suriye Gazeteleri, Arap 
ittihadının Bir Efsaneden 
ibaret Olduğunu Yazıyor 

Dün lapanyada MaJritl cephaintle ,uJtletli bir muharebe olJa. 
Aailer MaJriJ fehri üzerine bomba ve gülle yağdırdılar. Neticede 
120 kifi öltlü, 200 kip tle yaralandı. Baak cephesinde, •İ• olduğun
dan mühim bir hatliae g~memiftir. Bir tmaltan da aiycui mü.za. 
kereler tlevam ediyor. Bu laıuuatalri aon haberleri bütün talsilatile 
üçüncü aaylaJa okuyacaksınız. Reaim MaJritl cephe.inde bir lıa
lıUmet tankım g&teriyor. 

Kırk iki Çoçuklu 
Dinç Bir Baba 

Hayatını Anlatıyor 
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Genç Yaşta Olen Sinema 
10 - 6 - 937 

Yıldızı: Jean 

En Çok Sevdiği" 
Şey lzmir inciri idi 

Sümer Bank Müdürü 

Gemlğe Gl•yor 

Harlow 

Sinema 
OUnyas,mn 
Sarışın 

Ven usu 

Arsada Çıkan Bombaların 
Eskiden Kaldığı J.nlaşıl dı 
Bunları briraya 

Gömenlerin hepsi 
De ölmüşler 

Memleketlere 

Komşu 

Gönderilecek 

Evin hütün 
eşyaları 

f ..... !.~.KVi M 

Hayvan 
Sergileri 

Hazırlanıyor 

ve HAVA 
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Biraz Nezaket 

Madrid Bombalandı 
120 Kişi Öldü 

. Gözyaşı 

Döken 

Sıhhat Vekili Mecliste Göster! 

k 
Vapur iskelelerinden blrkıde lzal 

Cenuptaki Hastalı :·:::.~:.t:::: .. ..'.""ı.: 
Hakkmda izahat Verdi ::a~?;;....-~ .. bL 

Birçok ta Yarall 
B H'I • - Biraz nezaket göster! Biraz ne. 

Ankara, 9 (TAN muhabirinden) - Meclis, bugün • • ı mı raket! Sen bundan elanek yiyorsun! 
Oranın reiıliğinde toplandı. Suriyede çıkan• veba vakalarıle hu- Biraz nezaket göster? 
dutlanmızda alınan emniyet tedb:rleri üzerinde müzakereler ya- Diye bağırdığmı gördüm. Gerek 
pılırken Sıhhat Vekili Doktor Refik Saydam ~üraüye geldi. sesinin tonundan, gerekse ylizünün 

Var ispanya 

londra 9 (TAN) - lapanyada harp daha fazla Madrid eb'a· 
ftftda cer:yan etmektedir. Madrid yeniden bombardıman edilmit, 

~bardıman yirmi dakika devam etmittir. Büyük caddeler -~~ 
birçok mahalleler obüs aağanaiı altında kalmıttır. San Joze kilı
leıinde yangm çıkmıfl& da aöndürülmüftür. Bombardıman tid· 

det İtibarile timdiye kadar yapılanların çoğunu &fDllf bulunuyor. 
8-.bardıman yollann kala.balık olduğu bir sırada yapıldığından 
Lirçok kiti ölmüttür. Bir rivayete göre ölüler 120, yaralılar 200 
d\ir. Madridden batka Bilbao ve V alenciya da bombardıman 

Sıhhat Vekilimizin izahatı kızarmış oluşundan adamcağızın her. 
f d d halde kabaca. bir muameleye uğra. 

30 Mayııta Resüli.yn cenubundaki bir atiret e ra ı ar~~ _a ~~ mak ytiztiııden Sbılrlendiği aıılaşıh-
ba zuhW- ettiğ"ni ve bunun zatürrieli veba olduğunu, 15 kit~~·~ ol- yordu. 
düğünü ve 31 Mayıstan itibaren kati tedbirler almdığmı aoyhy~ Birisi, kam başma ~kmııt olan bu 
rek dediki: yolcuyu teskin için arkasına hafif ha. 

"- Evvela Urfa ve Mardin vill • flf vurarak gişenin önUnden ayırdı. 

yetleri dahilinde Dicle ve Firat ne- ._ B. Eden imtiyazlar O muttasıl: 
birleri arasmdaki hududun umumt - Biraz nezaket göstermeli! 
hıfzıssıhha kanununun 55 inci mad- mı Verecek 7 Diye söyleniyordu. 
desine istinaden derhal kapatılması • IDddetli yolcunun bu sözleri halk 'dl•-· . 

mııtlftir. bliğv edi 
Aailer bugün cephelerde bir değişiklik otınadığmı te yor, yalnız 

ve hudut Uzerindeki bütün doktorla· Paris ve Vlyanada pyl olan iizerkıde ne tMlr bıraktı diye şöyle 
nn da harekete geçirilmesi emrini bir habere göre, tnglltere Ha. etndıma baktım. Allah sizi inandır .. 

~ civarında CUmhuriyetçiler tarafından vuku bulan .. bir ~ 
~ edildiğini bildiriyorlar. Mac'rld'deki resmt mehafilin tahmmme 
ltöıe l8il Segoviadald sivil halkı tahliye etmektedirler. HUkfimet top
'Ula.nıım ~u ta.raflarda gösterdiği faaliyetin buna saik olduğu anlqılıyor 

"k rtclye Num Eden veya Bari- sm. Bal ve tavrıyla bu nezaket tale. 
verdi .,, k -ı.- ·· 

Vakalann yerinde tetkiki clye MUst.epn Lord Cranbor. bini tasvip eder bir te ~ ... u, gorme. 
ne ya.kında, Merkezi Avnıpada dlğim ~yle d11J'9UD, bütün bu saJ.,.,_ 

Vekil, bundan sonra enternaayo • ye p.hlt olmuş olanlann ytt.Zlerlnde 
nal hıfzıssıhha ofisine de malflmat seyahate çıkarak. belllbat1ı gölttmser bir lstllrap ifadesi vanb. 

~er IKara Bançel bölgesinde ve 
~adura yolu Uurinde §iddetli 
~ yapmışlar, fakat taarruz. 
ları aklın kalmı§tır. Röyterin verdiği 
bir- habere göre Lagranja'nm bil aa
lıaıı aailer tarafından bombardmıa.n.ı 
lllraanıda bir lngiliz sıhhiye memunı 
~bnUt ve biri yaralanmI§Ur. 

Bask cephesinde kesif bir sisin mtı. 
hbn askeri harekata mlni olduğu asi 
ler tara.fmdan haber veriliyor. Bunun 
la beraber Franko tayyareleri ilk fır. 
la.ttaJı istifade ederek Bilbao etrafm. 
dalti istihklmlan bombardıman etmif 
lerüır. 

lruıı belediyesi General Molaya bir 
heykel dikmiye karar vermiştir. 

CebelUttanktan verilen bir habere 
Cöre gece yarısını 40 dakika geçe Bo. 
hzd& giddetli bir topçu düellosu ol .. 
lnUf, karanlık yüzünden vaziyet anla. 
tılamaıxu,t.ır. BittUn Iflklarmı söndü 
~ iki ham E?emiSiiıin Cuta'ya hücum 
'UlU§ Old.ukf&rına ve oatarylüı:&.uu. -
tetleriyle ka?§ılandıklarma ihtimal 
~ektedir. Harp gemileri Cutaya 
ao kadar gUlle atmışlardır. 

İngiltere protesto etti 
hıgiltere hükUm.eti Hunter torpido 

ltlaun uğradığı kaza ytiztlnden Sala.. 
lbanıka h ükfimetıini protestoya karar 
~eı-t..; ..... 

---.g1.lr. 

İspanyanın Londra sefiri bugiln ln. 
riltere hariciyesi ile temas ederek bah 
t1 kontrol meselesini görU§IIl\iş. Ve 1s 
hııY1Uım, kontrol gemilerine l!Jita -
tat ınUşahitler konmasını istediğini 
IÖy} ....... ı..+· 

KISA 

DIŞ HABERLER 

J eanne d'arc Fransız mel> 
t.ep gemisi dün sabah 

Almanyanm Kiel Umanmı zi
yarete gttmlştlr. 

• 
S abık Habet imparatoru 

Halle Sellsiye, Keınbrlç 
ttııtversitesl blrllği fahri i.ı.a.. 
Si olmuştur. 

• 
P arls clvannda bir askeri 

tayyare sis yilzUnden 
bir dağa çarp11111 ve parçalan
IDJlfır. 

• 
F nnsada LDJe şehri el 

vannda bir tırtma çık. 
... .,., ____ , ,.., .... ıt..&&..ı... 1...-ı ..... s 

tır. 

• 
•ı svlçrede üç genç Alplar. 

da çığ altında kalarak 
ölmlltlerdlr. 

o 

B nlgarlstanda yine ko. 
mtınlst beyannameleri 

bu)mumış, tevkifat yapılmq. 
tır. 

Roma Va&si 

Viyana da 

verildiğini, bir beye~ d~rhal yola memleketleri gezecek ve bul BerkM: 
çıkarıldığını, hudut uzenndeki de- rırtısadi tmtlyazlar bahtede. - Biraz nezaket göster! 
miryolu memur ve ameleaile jandar- ~~. Fakat resmi tngllb: S5zttnU obdar garip buluyorlardı 
malarm aşılanmasına ba§landığmı mahfilleri böyle blı1eyden ha. ki; hattA: 
anlatarak: · berlerl olmadığını söylemek- a...:a.. ._ı. .. ! 

· reni ki - Ne 01&19 3 Aa&IU • 
"- 2 haziranda, dedı, t erde tedlrler. Diye Wlballyane sonJŞturanla.ra 

inen ve binenlerin muayeneye tabi yıbfık bJr eda De: 

Bu kadın bef çocuğunu cephe
lerde /Gfizme kurban vermiftir. 

tutulması takarrür etti. Ayrıca hu - Amer·ıkada - Nezaket istiyor. Diyenler de 
dut kapılan tesisine ba§landı. Ayni vardı. 

Yanındaki torunu da gözyClfl 
döküyor 

tarihte Derbisyeden Nusayblne ka • 1 Pek açık Jtörlllttyorda ki; gftnftlk 
dar olan kısımlarda aynca tıbbt ted- Mühim Karar ar hayatın herhangi safhasında artiı 
birler alındı. Londra, 9 (A.A.) _ Amerika Rei- nezaket lst.emek, ~kla~ taaccllbtl. 

Fransız heyeti ınhhiyesi, ilk vaka- bir ntt mocf!> olacak ve mesela: 

Valiler nm 7 mayısta çıktığını, hasta aded\- sicUmhuru B. Roosevelt, kongre~earet - PantP!onumı Ç!kar! Sözft bttar 
nin 13 olduğunu söylemiştir. Bizim kanun layıhaSI vererek deniz tic 85 lıııtlhat edlleeek bir talep teWdd edL 
edindiğim.iz malfunat, hastalığın Su- filosunun takviyesi için derhal llyonlu. 

A n da riyede iskana tabi kılacak Nas- milyon dolar istemiştir. Bu para va- Buna gördttkteıa 80llJ'a manawa r a s 1 turiler tarafından geün1diği ve ge - pur kumpanyalarma uzun vadeli kre· mötterlslne: 

Y 
• T • 1 çen sene şubatmdankbeı:1 böd"edy~e tek tük diler §eklinde verilecektir. Yeni ya • - Sen onu ytyemezshı. demesini, e r vukuat olduğu mer ezın ır.,, k lann harp halinde yar- kuabm hasis m~teriye, en 1 ayın Bütün tedbirler alındı :c~ h:;u~misi vazifesini ~rebi- - ~keti ye&ene! Mnkabeletrdn.,e 

""-•''··-· 0 <TAN Muh.a:blrindcn)-- Vekil, bUWn-t.edblrlerin alındığm1 lecek b!r .,eküde yapılmalan düetl • bu1üİllnMA'lı ve tra'llftrlarda ayalı. 
Yeniden ve naklen tayin olunan vali. söyledikten sOnra sözlerini töyle bi- nUlmektedir. Bu ani tedbirin, lngilte- na burldıfmdan fllllyet edene: 
terin kararnamesi Vekiller Heyetin. tirdi: re imparatorluk konferansında veri- - Pek rahatsrz oluyorsan otomoft .. 
den çıktı. !simleri bildiriyorum: "- tşin vehameti daha zail olma· len, Ingiltere ve Kanada arasında ye- le bin l Cevabı verilmesini iabU buL 

Osman Şahin (Edirne) Maraşa, Ni. mıgtır. Bugüne kadar hududumuz da- ni Ingiliz gemileri işletmek kararma dmn. 
yazi (Muş) Edirneye, Tevfik (ElL bilinde hiçbir köyde, hiçbir yerde şüp bir karşılık olduğu söylenmektedir. 
ziz) Muşa, Şefik (Bingöl) Elizize, heli bir vakaya tesadüf etmedik.,, Ayan mecliııine silih imalltmm mil 
Ferit (Diyarbekir)GümUşaneye, 7'on Müteakıben ruznameye geçildi. Tel· il bir kontrol& tabi tutulmuımı istl
guldak mebusu doktor Mithat Diyar. siz kanunu liyıhasile Ankarada b1r yen bir liyıha verilınieili'· Bu llyıha
bekire, İstanbul belediye reis muavini tıp fakültesi tesisine, yeniden beş ka- ya göre milli mildafaa ~rla~, flaUb
Nuri Rizeye, Yahya Sezai (Yozgat) za kurulmasına ait projelerin ikinr.i zum gördükleri zaman istedıklen 
Trabrona, mUlkiye müfettişi Abd~ müzakereleri yapılarak kabul edildi. rikayı yaptırmak veya satm almak 
Iah Feyzi Yozgada, Mülkiye mUfetti- Maarif vekiletl prevantoryomu ve sa salihiyetine malik olacaklardır. 
şi Süheyil Vana, Faik (Van) Bingöl?, natoryomu hakkında kanun layıhasi- U.Y,Ihanm taraftarı ~ktur. 
Atıf (Urfa) Çanakk.aleye, Diyarbekır le Maarif vekaletinin teşkilit ve va -

B. FELEK. 

Kral Carol'un 
Ylldönümü 

~ .. ır. 
.\lınanyanm Londra eefiri Von Rib- Viyana, g (TAN) _ Roma valisi 

bent.rop, bugUn Londraya dönmtiştUr. Colonna buraya gelmiı ve reisicUm

Vali muavini KAzmı Urfaya tayin e. zifeleri hakkındaki kanuna ek layı -
dilmişlerdir. hanın da birinci mUzakerelerl yapıl- Egenin 

Su isi 

Bilkre§, 9 (A.A) - Dün gece, Kral 
Carol'Un yıldönUmU mUnasebetile btı. 
tUn §ehir bir bayram manzarasına 

bürUnm.Uşttlr. Halk sokaklara dolmt11 
ve Saray önünde Polonya CUmhurre. 
isi B. Mosciki terefine verilen gala 
konserini dinlemiştir. Sonra balkona 
çıkan kralla, Polonyalı misafir uzun 
uzun alkışlanmıştır. MUteakıben de 
sarayda bUyUk bir resmi kabul yapll. 
mıştır. Bay Mosciki bugUn Sinayad.a 
hasta Kraliçe Mariyi ziyaret edecek. 
tir. 

Setir Almanyada Her Bitler ile uzun 
....... bur B. Miklls tarafmdan kabul edU-

Bitlis valisi Hasan Fehmi, GUmil - dL · 
tane valisi Hilmi, Rize valisi Cevdet Meclis cuma gilntı toplanacaktır. 

-.dıya görüşmüştü. de .. 

S. i .. ak eler mi§tir. Vali aynca bqvekille go. ____ _ 

llister ':'en, ~~:m e~arasmda rUşmüştnr. Fransada yabancılar Şoseleri Tahripten 
te tekaüde sevkedilmi.şlerdir. 

~terenin ispanya sularında kon .. 

troı emıasmda hücum wkuunda mU- Roma Ziyareti Bitti da Askere Allnacak Kurtarmak için 
~aa prensibini kabul etmiş olduğu Roma 9 (A.A) - Gazetecilere, Ma 
aıu fakat muikabelei bilmisll esasını ' Bl be . mf ·yaretf. Paris, 9 (A.A.) - Milli mUdafaa Ankara, 9 (TAN) - Nafıa Vekl-
lr.'buı etmiyeceğini söylemiftir. reşal ~on om rgın res zı. ihakaniığmm bir tebliğine göre, tabii- letı §Oselerin tahripten korunması 

l:>eniz kontrolü üzerinde esas bakı- nin nihayete ermi§ olduğu bildirllm1' }'etlerini isbat edemiyen her kura ef- için nakil vasrtalannın azamt iııtiap 
lllnıdan anlqma hasıl olmuştur. An- tir. radı kendi emıfı ile birlikte askere_a· haddini ve tabammUl derecesini şim· 
~ göre, lspanya limanlarında· Z_fyaret ha~kmda hiçbir tebliğ net- lmac_a.Jrtır. Bu.' onun tabiiyetini katıy- diden tesbtt etmeleri için viliyetlere 
ki eınnlyet mmtakaları genişleWe • redilmiyecektir. Yen ihlll etmiyecektir. bir emir göndermiştir. 

' tzmir, 9 (Tan muhabirinden) -
Akçay sularından istifade edilerek 
bir buçuk milyon lira sarfile bir Hid 
ro elektro meydana getirilmesi ka -
rarl~m :ır. Nafıa Veki.leti eu 
ı.,terl mUtehaasJSI İsviçreli Dr. Gru
ner Akçayda yapmakta olduğu tet
ldkleri bitirerek Ankaraya hareket 
etmiştir. 

tek, ınuharip iti taraftan bombardı 
~ gibi hAdiselerln wku bulmıyaca 
hıa. dair kati teminat istenecek, dört 
de\'let lcabmda hemen iııtifare ede-
tektir. 
~ eaaalar üzerinde Parlıı, Roma, 

~rlin ve Londra araamda görütme
Jer. devam ediyor. Fransa, lngiliz tek
lifıerme cevabını veriyor. Roma ile 

Italya - Almanya siyaseti ve .lngiltere 
'1-Uıı müşavere halindedir. 

Alb ölü için bir 
filo gidiyor 

ltatya, geçenlerde Plomada Men 
lltı zabitin ce8edini Italyaya götür • 
ltı.ek için bir kruvazör ile dört torpito 
Cönde'"""ı..+; ·~wr. 

lııgUterenin Kanferburi dekı>;\lartn 
de.ıı birinin, Guernica'nm bombardı
:a.nı dolayısile Almanya aleyhinde 

0nferans vermesi Moming Post ta-
:-;~ tlddetle tenkit olunmakta-

YuRoılavya 89.fvekili 
Romaya Gidecek 

1ı ~ma. 9 (A.A) - Sallhiyettar mL 
llfilden haber alrrt1..ığma göre, B. Sto 
~oviçin bu eene eon baharında 
·"Qlllaya gelmesi beklenmektedir. 

• talyanm en saWdyetll ~ 
1 t.MI sayılan "Jomnale d1taL 

ya", İtalya De Almanya arasında 
ukeri bir ittifak yapddığma dair 
verilen haberleri tekzip etmektedir· 
lttlfa.k haberi, şimdiye kadar bir. 
kaç defa yayılmıt, ve siyasi mtlşa. 
hltler Alman rfcalhıln sık sık Ro. 
maya gidip gelmelerlnl. böyle bir 
maksada matuf saymıtlardı. Bald
katte, son aylar içinde gM.e çarpan 
bir JıMJse de, AJmanyadald en sa. 
Wıiyettar devlet adamJamuU Ber. 
Un De Roma arasmda mekik dokur. 
castnA sew.hat etmeleridir. Alman 
nn,~ Fon Neuvrath, Alman 
Hava Nazın General Görlnt". nlha.. 
vet Atman Harbiye NamT MaMl'al 
Foa Blomber, b~r vesne bolun Ro. 
maya ~ler ve ttalyaıım devlet 
adamlarlle mUhlm mttzakereler yap. 
mıtlardır. BllhaMa Alman ricalinin 
böyle 8* sık Bomaya gitmeleri, t. 
talyadan fazla AJmanyamn, asken 

r····· ~ ~;:~:· .. ~~~~··. ~,;. .. ·~~~;~·~······ı 
•• ,,,,,,,,,,, •• ,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,, .•.••..••.•••• 1 
bir ittifak lehinde olduğu intibamı L oadra gazetelerinden biri 
venntt ve neticede ltaıyanm Akde- me&eleyl f1I teıkllde meft1111 
Diz işleriyle meşgul olmak için ge. bahsedJyor: 
nl§ fırsatıar bulacağı, Aımanyamn "Almanya De İtalya arumda it. 
da A Vftıpadaki emellerini tahakkuk tlfak olup olmadığı llleselesbıl, bu 

iki "müttefik,, e b0'8lanak gerektir. 
ettirmek yolunda istediği gibi adım Varsa, bu ittifak bizi telişa dti~ .... 
atacağı söylenmişti. memelidir. Çünktt artık bizim için 

. Askeri ittifak tekzlo edllmekle sulhün mesnedi, A vrupada l'Ukubu-
beraber bu ittifak De aİiuautar olan.. lau hidlseler değildir. Bizim için 
lar, bütün neticeleri hesaplamakta ımlhlln mesnedi imparatorluğun 
ve ona göre vaziyet ve tedbir aL vahdeti ve kendi mttseDlh kuvve. 
maktadırlar. tlmlzdir. lstedi~mlz miisellah kov. 

Böyle bir lttifalan Wyayı Ak- vett huırlamakta olduğumuza göre 
denizde serbest bırakacağı söylen.. imparatorluk konferaıısmm vazife. 
diğlne göre, başta İngiltere olmak si de İmparatorluk part.alan ara. 
üzere, Akdeniz devletleri bu ittifak SIDdakl vahdeti sağlamlamaktan 
rivayetleri ve haberleri De yakından ibarettir . ., 
al8kadar olmaktadırlar. Gerrl bu ;noktainazar tngDterenln 

Avrupa ile fazla allkadar olmıya.. 
cağım ve yalnız kencll lmpa.rat.orlu. 
ğuııa ve yahuz kendi mtUelWI kuv. 
vetine güveneceğini anlatıyorsa ela 
böttbı Brltanya lmparatorlufanun 
Akdenlzl bir muvuale §ahdaman 

saydığı kati bir hakikattir Ohalde 
lngUtereyl baç edeeek bir ittifak 

vukuu takdirinde, lngllb guetA!trd.. 
Din dedlif gibi. İngiltere httldimetl 
miiseUUı kuvvetlerine güvenecek ve 

dayanaeKtır. Bunun ela .m&nuı, tn. 
gllt.erenln, ltalya De A1manya ara. 
lllllda yamlacak bir ittifaktan per. 
va etmedl~nl, BÇ'kça değilse de, do. 
layrslyle söylemektir. 

Bunuııla beraber ittifak siyaseti. 
Din, ittifak siyaseti De k~laııaea. 
ğı tUphe göttinnez. Onun için ttaı. 
ya De Almanyamn askeri ittifaka 
doğru giderek aleyhlerinde bir cep. 
he 1ıamlunaktan çeldneeeklerl an. 
lafıhyor. 

Kral, Lehistan Hariciye Nazmnı 
kabul ederek kendisiyle uzun bir mQ. 
l&katta bulunmuştur. 

Hava Müsteıan 

Diyarbekirde 
Adana, 9 (Tan muhabirinden 

tktiııat Veklleti deniz ve hava 
tepn B. Sadullah, bugUn Mers 
geldi ve Diyarbekire gitti. MUs 
orada yeni tesis edilecek olan 
meydanlarını tetkik edecektir . 

Papa, Bu9ünkü 
Almanyaya 
Acıyor 

Caste~lo Gandolfo, 9 (A.A.) 
pa, bu sabahki umumi kabulde 
bulunan Alman ziyaretçilere şu 
r1 söylemiştir: 

,._ Bugünkü gün, Almany 
yalnız vahim değil, ayni zaman 
derli ve gözlerimizi yaşartacak 
cede tehlikeli ve fecidir. Bu de 
derleri lzale için her zaman 
den geleni yaptık ve ne denlli 
Bin, yapmakta devam edeceğiz., 
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ı~ Avrupanın mühim şehirlerinde Un bırakan 

LONDRA RADYO ŞANTORLERINDEN 

PLAJDAN ÇALINAN 
Bayan iLONA 

Altı Ar 
Hapis 

10 Hazirandan itibaren Bugünkü Program: 

MAVİ RENKLi NOVOTNi' de 
Öğle Neşriyatı: 

12,30 Plakla Türk musikisi 12,:>CJ 
Havadis 13 05 Muhtelif plak neşrı • 
yatı 14 Son. 
Akşam N Cılriyab: 

A li Gündüz isminde bir 
şoför, on bef gün 

evvel Şeh:uulebtqında Ha
lim iımincle bir çocuğa çar
parak ölümür.e •ebep ol
muştu. Asliye Dördüncü Ce
za mahkemeıi, dün bu da
vayı neticelendircJıi. Ali Gün 
düzü 6 ay hapıe ve 300 lira 
tazminata, 30 lira ağır para 
cezasına mahkum etti. Ali 
Gündüz derhal tevkil e
dildi. 

ÇAN ..-j AN 1 N ESRAR 1 kısa bir zaman için Alman, Fransız ve Macar şarkılarım okuyacaktır. 
, - DAlRE - TEPEBAŞI - Fiyatlarda değişiklik yoktur. _ , 

18,30 Plakla dans musikisi 19,30 
Spor mUsahabeleri: Eşref Şefik ta· 
rafından 20 Sadi ve arkadaşları tara 
fından Türk musi«isi ve halk şarki· 
lan. 20,30 Ömer Rıza tarafından a • 
rapça söylev 20,45 Safiye ve arkadaŞ 
lan tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saat ayarı) 21,15 or 
kestra 22,15 Ajans ve ::,Orsa habet

3
lg 

ri ve ertesi günün programı 22, 
PlA.kla so1olar, opera. ve operet parça 
lan. 23 Son. 

Methut suçlara bakan Sultanahmet Sulh Üçüncü Ceza mahke- = 
meai, dün, Florya plajında geçen tuhaf bir hırsızlık davasını neti- Adanaya 

L! 

Sandığı 

Kırıp 253 
Lira Almıs , 

Meşhut suçlar müddeiumumiliği, 

Erzincanm Havrabey nahiyesinden 
Ali isminde bir genç hakkında. dün 
tevkif karan almıştır. 

Polis, suçluları müddeiumumtlfğe 

teslim ederken 153 lira da getirmiş

ti. Alinin Hasan adlı bir hemşehrisi 
davacı 'mevkiinde bulunuyordu. Ali, 

suçunu hiçbir sorguya lüzum görme
den şöylece itiraf etti: 

- Memleketten mektup aldım. An
nem hasta imiş. Para göndermek i

cap etti, ben Aliyi tanırım ve parası 

olduğunu da bilirdim. Dün saat 19 
da Samatyada Ga.zliçeşmede Dya Le

vinin yapağı deposuna gittim. Ali o
rada gece bekçisidir. Kendi8i yoktu. 
Duvardan atladım, depoya· girdim. 

Sandığın kilidini kırdım. bir mendil 
içindeki 253 lirayı aldım ve döndüm. 
Kazandığım zaman kendisine verecek 
tim. 

celendirdi. Davanın mevzuu tudur: 1334 doğumlu Murat oğlu 
Kemal, pazar günü trenle Floryaya gitmif, parasız girmek için 
plajın arka tarafında dolatmıya ba,lamıttır. Bir kabinenin arka 
tahtasında hafif bir çatlaklık görmüf, buradan bakınca içeride 
mavi renkli bir el çantası farketmiştir. Çatlağı zorluyarak geni~-
lettikten sonra elini aokmut ve çantayı atırmıttır. 
Kemal, çantayı aldıktan sonra bi- -------------

raz ilerlemiş, fakat, takip korkusile 
bir çayır içine uzanarak çantayı aç
mışt:rr. Çantadan 660 kuruş para ile 
diğer bo:l bir çanta ve Alman tebaa
sına ait nUfus kağıtları ve ikamot 1 
tezkereleri!e Uç te anahtar çıkmış -
tır. Kemal, anahtarları bir kenara at
mış, hemen oradan ayn1arak Beyoğ .. 
luna aönmüştUr. EvvelA. 150 kuruşa 
kendisine bir pantalon almış, sonra 
da bir pastaneye oturarak çay içmi
ye başlamıştır. Cebindeki almanca 
kağıtların mahiyetini öğrenmek me
rakına düştüğü için pastanede Suavi 
Sait isminde bir gencin almanca ko
nuştuğunu görünce yanma sokulmuş: 

- Affedersiniz bayım. Şu kağıt
lar nedir? diye sormuştur. 

Suavi Sait, kağıtları tetkik ettik
ten sonra Kemale şöyle bir teklif yap
ını~: 

- Kuzum, bunlar mühimdir. Ka
ğıt ta adresi de vardır. Gidelim, ken· 
dilerine verelim. 

Okuyup 
Üflemis 

.;,# 

Meşhut suçlar müddeiumumiliği, 
dün geç vakit ~.::hmet Rahim adlı bir 
lranlıyı üfürük'çülük suçu ile asliye 
dördüncü ceza mahkemesine vermiş
tir. iddiaya göre, Mehmet Rahim de
li bir kızı iyi etmek için okumak ve 
Uflcmck suretile Ufilrtikçillük yapar
ken cürmU meşhut halinde yakalan
mıştır, mahkeme kararını bugiln ve· 
recektir. 

Eski 1 t~sas 
Mahkemesi HCikim 

Müddeiumumisi 

ve 

Kemal, bu teklifi kabul etmiş ve 9 numaralı ihtisas mahkemesi bir 
Suat Sa.itle beraber Yedikulede Ali 
efendi sokağında 19 numaralı evde 
oturan Madam Anna Müllerin yanma 
gitmişlerdir. 

Anna MUllerin kocası Yedikulede 
bir deri fabrikasında çalıştığı için 

onu bulma~ üzere beraberce fabri
kaya gitmifılerill,. 'R11 zat, bir taraf
tan hayırkA.r misiı.firlerine çay • 
marlarken, öbur taraftan da polise 
haber vermit ve Kemal yakalanmış
tır. 

Kemal, dün hlkimin önünde hadise 
y1 olduğu gibi, ve bütUn teferrüatilc 
itiraf etti. 

Şahit olarak dinlenen Suavi Sait te 
iddiayı teyit edecek sözler söyledi. 
Mahkemede Madam Anna MUller da
vacı olarak bulunuyordu. Suçlu har
cadığı 253 kurugu kendisine verdi. 
Mahkeme, suçu sabit görerek Kemali 
25 gün hapse mahklım etti. 

hazirandan itibaren lağvedildiği için 
hakim Atıf, müddeiumumi Mitat ve 
Müstantik Saffet açıkta kalmışlardı. 
Dün Adliye vekaleti telgrafla müddei
umumiliğe, Atıf ve }flitatm Istanbul 
hakimliklerine, müstantik Saffetin 
İstanbul sorgu hakimliğine tayin e
dildiklerini bildirmiştir. Vazife gö
recek'cri mahkemeleri adliye intihap 
encümeni kanı.rlaŞtlrl:lCaktır Söylen· 
diğine göre, hakim Atıf, tekrar güm
rükteki mahkemeye ve Mitat ta mild
deiumumilik salahiyeti ile yine ayni 
mahkemenin müddeiumumiliğine ta
yin edileceklerdir. 

lzmirde Bir Ma keme 

Katibi Mahkum Oldu 

Kaçan 

Sevgililer Getirildi 
Şehzadeba§mda oturan Hasan Tah 

sinin 14 yaı;ıındaki kızı Nihalle kom
şularından 17 yaşında Mehmet, sevi
şerek Adanaya kaçmışlardı. Adana
da yakalanan sevgililer, takibi icap 
ettirir bir suç görülmediği için Ada
na müddeiumumtliğinde serbest bıra
kılmışlardı. Eskişehirde tekrar yaka
lanan çocuklar dün jandar • 
malar vasıtasile lstanbul polisine 
teslim edilmişlerdir. Müddeiumumi -
lik, dün Nihali tıbbıadll Enver Ka-
rana muayene ettirmiştir. 

Enver Karan, kızın adlitıp işleri 
müessesesinde muayene edilmesine 
lüzum göstermiştir. Mehmet, nezaret 
altına alınmıştır. 

Heybeli Yolundaki 

Tecavüz Meselesi 
Heybeliada sanatoryumunda has

talardan M. Ali Göktekin imzasile 
aldığımız bir mektupta hastabakI
cılardan bir kadının sanatoryuma 

dönerken çamlıkta bir tecavüze 
uğradığı, polisten yardım istediği 

halde karakoldan hiç cevap veril -
mediği yazılmıştı. 

öğrendiğimize göre, tecavüre uğ-
rayan hemşire istintak dairesinde 
verdiği ifadede karakola telefon e
der etmez derhal cevap aldığını ve 
hemen yetişildiğini söylemiştir. MU-
tecavizin de yarım sa.at içerisinde 
tutulduğu anlaşılmaktadır 

Dtze veruen uu ınruumaL, ııa:cu

sede polisin ve bekçinin uyanıklığı
nı açıkça gösteriyor. Bunu mem • 
nuniyetle yazıyoruz. 

Komünistlik ve 

işkence Davası 

Davacı Hasan da. şunlan söyledi: 
- Paraları çalmış, gitmiş. Ben de

poya döndüğüm zaman sandığı kır • 
nk ve paraların çalınmış olduğunu 
görünce bundan şüphe ettim. Çünkü 
ben bu adama ekmek yedirdim. Iyl
lik yaptım. Kendisinden bir kötülük 
beklenebilirdi. Polise haber verdim, 
yakalandı. Evinde araştırma y~apıldı, 
paranın bir kısmı tavan arasında, bir 
kısmı da. bahçede bulundu. Yalnız 
25 lirası noksan .. Onu nereye koydu, 
bulamadım. Çünkü evinde bizzat a
raştırma. yaptım. 

INZIBA Ti CEZA 
GÖRECEK MAHKOMLAR 
Tevkifhanelerde mevkuflara tatbik 

edilecek olan inzibati cezalar için şim 
diye kadar tevkifhane müdürleri 
mUddeiumuıntıik vasıtasile sulh mah
kemelerinden karar alıyorlardı. Adli-

DUn ağır ceza mahkemesinde bir 
komünistlik ve işkence davasına baş
landı. Komünistlik suçluları Vasıf ile 
Sc!ahi adlı iki gençti. Hikmet te bun
lara yardımcılık yapmaktan suçlu i

yizce tasdik olunmuştur. di. Mahkemede emniyet memurların
============== dan Emrullah, Nuri, Nihat ve Sadul

lah ta Vasıfla. Sellhiye işkence yap-

lzmir, (TAN) - 10 lira rüşvet al
makla maznun sulh ceza katiplerin -
den Hakkının üç ay hapse mahkumi
yeti hakkındaki karar mahkemei tem 

Suçlu, bugün mahkemeye verile -
cektir. 

lhtiya.r parmağını uzatarak: 
- Bak, dedi. Şen Melek! Altınordu ... 
Şen Melek, başını sallıyarak: 
- Oyle emme! dedi. Sorgucu yaldız, gövdesi 

,am ... 
- Tann büyük! Tanrı ölmez. TUrkata iatenıe 

bir gUn can da verir kan da. 

ye vekaleti, yaptığı yeni bir tamimde 
bundan sonra bu gibi kararların, hak
larında inzibati ceza istenen mevkuf
ları muhakeme eden mahkemelerden 
alınması bildirilmiştir. 

=SiMDiLiK 
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tıkları iddiasile suçlu olarak bulun • 
dular. 

Muhakeme, şahitlerin çağınlması i-
çin talik edildi. 

-No.SO-

Smdırgıda 

İyi Su 
içenler 

Azalıyor! 
Sındırgı (TAN) - Buraya en ya .. 

km içme suyu olan yanm sa.at uzak
taki ozan çeşmesi, Menent köyünden 
birkaç kişinin yardımı ile yaptırılmış 
ve yeni bir şekle konulmuştur. 

Bu su, Sındırgıda evvelce teneke
si ~eş kuruşa satılmakta, isteyenler 
de gidip çeşmeden serbestçe doldur
ımakta idi. Şimdi köy sandığına vari
dat olsun diye çeşme başında beher 
teneke su için yüz para almmağa 
başlanılmıştır. 

Birçok fakirler bu parayı vereme
dikleri için Sındırgıda iyi su içenle
rin adedi günden güne azalmakta
dır. Suyun membamda bu şekilde pa
ra alınması muhitte hayret uyandır
mıştır. 

Evkaf lzmir in imarına 

Yardım EdJyor 
lzmir, (TAN) - Evkaf idaresinin 

Mezarlık başındalsmetpaşa meydanın 
da yaptırmakta olduğu hal bitmek U
zeredir. Halin tarasasını kır kahvesi 
haline getirmek karan da verilmiştir. 

Evkaf,; Birincikordon civannda 
konforlu bir.~-' ·-ı....:- "'---'- ~ı ....... 
cak bir mahallinde de bir banyo ve 
dur mahalli yaptıracaktır. Bı.mlardan 
halk, ucuzca istifade edecektir. 

Yine evkaf idaresi, maden kömürü 
yakacak birkaç fınn inşasına da. ka
rar vermiştir. 

Üsküdardaki Yangın 
Usküdarda Ahmet Çelebi mahalle

sinde 7ahririye sokağında 16 numa -
rada oturan 75 yaşlannda lbrahim, o

dasında hasta yatarken sofada bulu
nan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar 

döşemeyi tutuşturmu§ ve yangın bir. 
denbire büyümüştür. Ibrahlınin evi i
le yanındaki Mahmudun evi tamamen 
Fatma, Makbule, Hatice ve Müfidin 
evleri kısmen yanmıştır. Yangın gUç
lükle bastırılmıştır. 

Günün Program Özü 

Senf onlk konserler 
21 Varşova Fitelberg'in idaresinde 

Senfonik konser. 
Hafif konserler 

10 Paris kısa dalgası: Pl!k koD • 
seri. 10,45 : Keza. 13 aPria kısa dal· 
gası: PlAJı: konseri: 14,15: Orkestra-
15: Keza 15 Prag kısa dalgası: Ha.fil 
musiki. 15,30 Roma kısa dalgası ı 
Popüler program. 18 Varşova: R& • 
chon orkestrası. 18 Bükreş: Rorneıı 
halle musikisi. 18,30 : Roma k!SS 
dalgası: Orkestra, şarkı. 18,30: Mo!" 
kova: Karışık konsec. 19,10 Bük • 
reş: Konserin devamı. 21 Moskova.: 
Karışık konser. 21,40 Prag kısa dal• 
gası: Hafif orkestra musikisi (Bal• 
sanek) 21,40 Roma: Karışık konser· 
22 MiUmo, Florans: Bando muzikS.. 
22,15 Laypzig: Orkestra 23,15 Rorna: 
Varyete 23,45 : Opera orkestrası 
(Goldma.rk, Szercmi). 

Operalar, operetler 

16,15 Roma kısa dalgası: Catal "' 
ninin "Wally,, operası. 

Oda muslkslsl 

16,25 Prag kısa dalgası: !!'at ku • 
arteti (şarkılı). 16,30 Paris kısa dal· 
gası: Benedtti kuarteti. 23,05 Prag 
kısa dalgası: Kuartet musikisi. 23,20 
Viyana: Hafif oda musikisi. 

15,25 Prag kısa dalgası: Org reııi· 
tali (Ha.ende!). 16105 Prag kısa dal• 
gası: Harp resitali. 18,15 Prag: şar
kı resitali. 19,30 Peşte : Piyano 

~.?~~er.!.. ~lilWı~l\119 J.u aHJ 0 strArn~1: 
20,30 Bil.kreş: Bachm eserlerinden so 
list musiki). 21,10 Prag: Piyano re· 
fakatile Slav şarkıları. 22,05 Prd 
kısa dalgası: Harp solo (Couperın>· 
23 Milano, Triyeste, Torino: Piyano 
ref aka tile keman konşeri (Beetho • 
ven, Veracini). 

Dans musikisi 
22,40: Peşte. 24: Roma. 

Muhtelif 
19,30 Roma. kısa dalgası: Arapça. 

TUrkçe, Rumca musikili program. 

YENi NEŞRJY A fı 

Yeni Edebiyat - "Yeni Edebiyat,. 
gazetesinin son çıkan 9 uncu sayıSlJl"' 
da Halit Ziya'ya, Hatay Edebiyatına 
ait yazılar da vardır. Dünya roman 
mUkafatmı kazanan eserin tefrika.st 
ve forma. halinde verilen "DUnyanoı 
en güzel hikayeleri,, devam etmekte• 
dir. 

- Gene uzamaz. 
- Ya kozalak merhemi? 
- Gene uzamaz. Dedim ya; asıl kök, kemik 

tarafından kesilmiş. 

- Bulgardağa göçtüğümUz vakit öğreğe sokma· 
malı! Yalnız yayılsın, kurt kokusu uzatır ... 

Ninesi gtildU, Erden: 
- öyleyse, dedi, onu Yalçınla. sana bırakayım; 

uzadığı vakit /bana getirirsiniz. 

Erden, yanaklarmdan, şakaklarına doğru hafif 
bir ürperme hissetti. Kalbi hızlı hızlı vurmağa lba.ş
ladı. Avuçları terliyor ve dudaklan titriyordu. Kir
piklerinin arasında. bir yanıklık ve yaşlık vardı. 

Mehtap altında. sakin ve hareketsiz duran çamlıkla
ra bir daha baktı. Ta, ileride, ufkun altından ba.şlı
yan ince bir bulut ona, bir toz dumanı halinde gö
ründü. Ve sırma. ovanın sonsuzla.şan meaa.felerinde 
kargı şıkırtılan, at kişnemeleri ve kös sadala.n işitir 
gibi oldu. Yoksa, hakikaten yedi tuğlu, kırk sorguç
lu altm ordu süvarileri mi geliyordu?. 

nunu çekti, altı hasır örme, Ustu kırmızı atlas, siv- olduğu halde yol arkaaaşları ayakta, kendisini bek· 
ri uçlu terlikleri ayakla.nna geçirerek, çadır kapısın- liyorla.rdı. Gül Beklim sofranın başında doğrulur gi-

lld çocuk sevinçle birl~irlerine lba.kıştılar. 
Büylik analan : 

KUçük dili üzerinde bir tazyiık, çene kemiklerinde 
bir ağrı hissetti. Göğsünün altında sessiz, fakat bit
mez, tUkenmez hıçkırıklar vardı. 

Ayaklannm ucuna basarak yatağına döndü, şu
ursuz bir hareketle yüzü koyun uzandı, elleri yüzün
de olduğu halde uzun uzun, derin derin, kana kana 
ağladı. 

Ve her hıçkınk kalbine biraz daha ferah, her 
damla gözyaşı ruhuna lbir parça da.ha hafiflik verdi 
ve öyle, dakikalarca, tatlı, candan ağla.ya uyuya kal 
dı. .• 

Benliğin Varsa Şenliğin Var 
Yarı uyur, yan uyanık bir halde iken kulağına 

çıngırak sesleri, deve homurtula.n ve ahenkle kadın 
sesleri gelmeğe başladı. 

Pencereye ~aktığı zaman, uzun bir ziya parçası 
gözlerini kamaştırdı: 

1 
- Geç mi kaldım? 
Diye yatağından frrladı. Herkesin erken kalktığı-

da görUndU. • bi yaptı. Erden elini. öptü ve yanına oturdu. 
Beş dakika sonra döşeğin ucunda iki yörük kızı Yanma. bUyUk gclın, sonra Sevinç ve ondan sonra 

ayakta. duruyordu. sıra ile kUçüğü Ulgün, torunu Yalçın i'le diğer toru-
Erden, liğenin önüne gelince bir genç kız, hemen nu Hınç dizildi. Diğer büyük orta sinisinin başına 

dizini yere koydu ve öteki dizinin üzerine küçük sa- da büyük kızı (Ak~l~k) oturmuş, sağına Cebe KA.h-
n liğeni aldı. ya, soluna da oba ıhtıyarı (Yüce) ve küçük gelinle 
Sağ eliyle de su döküyordu. diğerleri oturdular. 
Doğrulduğu vakit diğeri, yeşil ipeit püsküllü, tUy- Sabah kahvaltısı, saygılı bir sUkut içinde başladı. 

m havluyu uzattı. Kurulandıktan sonra iki kız geri Kıyma. gibi küçük k~çük doğranarak tereyağında kı 
geri yürUyerek çadırdan çıktılar. Delikanlı ceketi- zartılmış, etr~ı yogurtlu kebabı, üzeri dağ çiçek-
ni giyerken Sevinç Beküm içeri girdi : !erile sUslenmış koyun kaymağı, cevizli erişte pili-

- Günaydın Kandayı! vı, petek r.Jalı, karın kaymağı denilen peynir .. Kes-
- Günaydın Sevinç! tane reçeli, pekmezli gözleme; ve bakır kupalarda 
_ Sana. kahve ilettim. taze kısrak sütU ... 
Abanoz tepsi üzerinde ve altın kakmalı gilmUş Yemek esnasında Gül Beküm : 

zarf içinde boynuzdan oyulmuş kahve fincanını u- - Oğul, dedi. Senin at Yalçına. dert olmıuş. Kuy-
zattı. nığu niçin güdilk? diye sabah karanlığında. geldi ba-

- TUtUn de ister misin? na. sordu. 
_ Hayır içmiyorum. Erdenin gülmesinden cesaret alan sofra halkı da 
_ Kahveni iç te teyzeme gideceğiz. Seni sofrada fısıldaştılar. Erden işi anladı. Hınç ninesinden yüz 

l'Jekliyor. bulduğu için söze kanştı: 
Erden kahvesini içeriken Sevince oturmasını ısrar - Uzamaz mı onun kuyruğu? 

etti. Genç kız, tep!i elinde, ayakta durdu ve teklifi - Hayır. 
kabul etmedi. Şaşarak bakıştılar. Erden izah etti: 

Kızı ayakta, halasını sofrada bekletmemek için sık - Sade kıllarını k~mezler, kuyruğunun ikinci 
yudumlarla kahvesini bitirerek dışa.n çıictılar. boğumunu çıkarırlar. 

- Emme, dedi. Nasıl paylaşacaklar? 
Erden, bu şdtayı katmerlendirdi: 
- Güdük tarafını kim alacak? 
Artrk öteki sofra.dan da gUlUşUyorlardı. (Akdi• 

lek) oğlunun gevezeliğine ceza olmak ilzere, başını 
çevirip, taksime kalkıştı: 

- Mademki, Hınç o kadar bilgiç, gUdUk tarafını 

o alsın da uzatsın! 
Yalçın, teyzesinin bu paycılığından memnun, ba .. 

şını sallıyarak : 
- Hnnmm. Ya!. 
Dedi. Fakat Hınç oralı değildi. 
Atı ele geçirdikten sonra ne tarafı olursa olsun. 

Yiğitliğine leke getirmemek için, gururla cevap ver
di : 

- Olur, olur. 
Sofradan kalktılar. 
Gill Beklim, Erden ve diğerleri, obayı geziyorfardJ. 

ihtiyar kadın genç kızlara lif atıp şakalaşıyor. ka· 
dınlara, kocalanrun havadisini soruyor ve sakallılar• 
la ciddi görüşüyordu. Hallnde öyle bir hakimlik, o 
kadar tatlı ve sevinçli bir Amirlik vardı ki, ~eş uzun 
senesini Istanbulda geçiren, hislerinden epeyce bir 
şey kaybeden Erden, hayret etmekten kendini ala
madı. 
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·· ndelik Gazete 
BAŞMUHARRiRi 

1' Ahmet Emin YALMAN 

kiAN'ın hedefi: Haberde, fi· 
.. rde, her şeyde temiz, dü· 

rust, samimi olmak, kariin 
Razetesi olımya çalışmaktır. 
lt:-::::::::--==================::::z:E 

GONON MESELELERi 

A m nya • i alya 
lttif ı Olmadı 
1 
ltaıya ile Almnnya arıısıııdn ittifak 

0 ılu ınu? 

b
• İtalyan gazetelerine göre hu ittifak 
ır emrivakidir. 

11 
Fakat Alınnn ,.e lr.~iz gazeteleri. 

e göre 1tnlyanm Alman Harbiye Na. :r;na Yaptı~rı nümaliı?ll istikbal mUs. 
t netice ''ermemiştir. Bilakis AI. ;:anya, ltaJyaya lngUtereyi daha faz. 
kızdırmaktan çekinmesini tavıdye 

etrnlstir. 
t Diğer taraftan da Almanya lngilte. 
• Ue daha ili anlaşmakta fayda gör. 
~e~d~~· Alman efkfın umumiyesi 
. it turlu ltaıyaya inan!.lllıyor \'e ttaı. 
~~llnı askeri kuvvetine güvenemiyor. 

lyn ile askeri bir bağlanma, Alman 
:ıkı tarafından iyi karşılanmıyncali. 
d • BUii.kis Almanlar, İngiltere ile 
, "->f: 01!"n<>t{ P-.,t'lll"''~l'l'. ),J Si;'. tl e 
llınunya lıUkflmetl, l panynya ademi 
11.ıuuahaıo komitesine tekrar dönmek 
~~ilesiyle, İngiltere ile uzlnşmıya ça. 
~1Yor. İngiltere de Almanyanın bu , ...... 
-.ayetinden istifade ederek onu tek. 
~r l\lilletler Cemiyetine dönmiye 
IUtdırmahla meşgul<lür. 
. Alrnanl·n şimdi hııyll yumuşamı!ll 
~~~?yor. Belgrnt ,.e Sofyada kay: 
t ttıgı siyasi mevkii kazanmak için 
ekrar fanliyet sarfetmesine rağmen 

Garbe kru"§ı ıaysal bir vaziyet almış. 
~r. nu yeni temaytil, Garpte belki de 
~mıı anlaşmalara yol açacak ve ltal. 
~·aYI açıkta bıl't' kacakttr. 

• 
Adaları Kurtarmak 

.. BoğazJçı bütün gayrete rağmen 
~:ıden gUne sönüyor. Şirketi Hayri. 
l.c • lstnnbulun bu gUzel par~ını 
l.'ırtarrnak için elinden geleni yapı. 
İc or. Fakat bütün bu fa.nliyetıer akinı 
alıyor. 

t Senooen seneye adnlar da rağbet. 
~:n düşüyor. Adala.rda yeni inşaat 
~k gibidir. Yazın ndıılam gidenler 
~nden gUne azalıyor. Adalan GU .. 
t· Ueştir:rne Cemiyeti bu noksanı teın. 
;~·e ~lı ıyor. Yörilkall plaj yapılı. 
nı. ~· Adalar arasında \'apurlar lşletU. 

l temin olunur. 
Fakat bütün bunlara rağmen hu 
~e adalnr )ine eskisi kadar dolu de. 

c· llunun iki mühim sebebi var. Birin. 
tsı \'npurlanıı eri olmaması ''e ytlk .. 

6ek Ucret almasıdır. Ada.tara gidip 
~ehne bileti 371/12 lrunıştur ki, bir ı,~J 
lı 8\'ıniye i demektir. Aileden iki kişi 
t ersun ıstanbula inmek mecburiye.. 
hıde olsa ayda yirmi lira kadar yol 
~ı vermek lamndır. Bu parayı 
el'kes ödiyemez. 

ta Sohl'a da şehirde bir hafta sonu ha. 

1 tr başıamışhr. Halkın ço~ru sayfiye. 
ere gitmeksizin yazı geçiriyor. Cu. 
~esi bir mesireye gidip Pazartesi 

:ı~ dönmek kfıfi gcliyor. 
il J\.dntan Akay idaresi kurtarabilir. 
'1 llnun için de adalara gayet seri ve 
d CUz tarif eli npurlar işletmesi lhnn. 
dır. nu yapılmadıkça adalar da, 8ene. 
: seneye, Boğa.zlann nnıkaddera.. 

a tabi olmıya. mahkfınıdur. 

liatayda ,. 

~e Ouluyor? 
t Suriyede bazı müfritler, Sanc.ağın 
1 CllJ idare ini kabul etmek istemiyor. 

1ar. Bunun i~in sokaklarda nürna);~. 
~r tertip ediyor, hatta Sancakta bazı 

cavu:dere yol nçıyorla.r. 
I< :lifınıe dostça Hatay anlaşmasını C: .~ eden Fransa hükOmetl, bu te. 
~lere \'6 bn manasız nümayişlere 

~~S~e etmemelidir. Fransanın sa.
1 

l' nuyctlnden beklenen bu dostça ha. 
eıcett1r. 

~~~bet dost \'e komşu yaşamak 
b ığtmlz Suriyeliler de, müfrltlerin 
tnu COşkunluldarına güler yUz göster. 
lk enıelidlrler. ÇUnkU bu hareketler 
ge~ kom~'~.·aevletln müstal<bel mUna.. 
ıı... tlerı uzcrlnde fena izler bırakabl. 

ISIRIN KA 
ar uşsuz Kah·r 
··y .. k e·r A r p 

·Gib0 • 1 e • 1 

K ahire, yakında kurulu-
9unun 1000 inci yıldö

nümünü kutlıyacak o 1 a n 
1.300.000 nüfuslu bir büyük 
9ehirdir. Asıl ismi "Misr Al • 
Kahira,, yani "Muzaffer Mı
ıır,, dır. Bunun içindir ki, ken· 
dine hem "Kahire,, hem "Mı
aır,, denmektedir. 

Mısırın serveti ve gayet geniş 

bir refah temin eden ticaret ha
yatı, Kahireyi Viyana gibi bir bü
yük ~ehir haline koymuştur. Bu
giln yapılmakta olan apartıman
lann en ufağı, metre mikabı hesa· 
bı üzerinden, ı'Jizim vekaletlerimiz 
den büyüktür. ı' 

Firavunlardan b~lamak sureti
le tetkik edilegelmiş olan Mısır 
tarihi, turizmde en büyük "Mece
ne" ini bulmuştur. Kahirede gezi
lip görülecek pek çok eserler var
dır. 

Üçüncü bir başkalrk olmak üze
re de, büyük şark şehrinin bir 
çok noktalannda "pitoresk", ol· 
duğıu gibi muhafaza edilmiştir. 
"Ri7;m f.,t... .. 'hnlrl<>lrl U'Analıcarşı
DUZ yanında bir kasaba mahallesi 
tesiri yapan "Han Halil'', dipdiri 
ayaktadır. Dlikkanları doludur. Es 
nafm eli iş tutmaktadır. Kalabalığı 
kcsiftir. 

mobil, her otomo~il kapısının da 
üç dört tane yerli açıcısı vardır. 

Parking'in nasıl birşey olduğunu, 

kendi hesabıma, Kahirede öğren • 
dim. Orta Avrupa şehirlerinde 
çünkü, Kahiredeki kadar otomobil 
yoktur. Birçok caddelerde, sağ ve 
sol istikameti tayin eden, ortada 
parıking yapan hususi arabalardır. 

Kahirede, arabası olmıyan bir 
yabancı bir paytona atlamıya mec 
burdur. Taksiler çünkü, bir ayıp, 
bir hakarettir. Herhangi bir oto
mobil, taksi olmazdan önce ''hide-
mat.ı şakke" ye mahkum edilmek. 
te ve Mısırın en ücra kasabasında 
bu mahkumiyetin en son seneleri
ni geçirdikten sonra Kahireye ge
lip taksi olmaktadır. 
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K ahirede bütün sebre şamil 
lbir gece hayatı vardır. ŞCh 

rin en sapa bir semtinde e,ııe, nar-
gile yahut gaza (bir nevi çubuk) 
içilecek, radyolu bir kahve vardır. 
En son maval bitmeden, Kahireli 
tavlasını kapatarak evine gitmez. 

1 Mısırın Elkahiresine Uzaktan Bır e-ak-ış-,, 

Gece hayatmm si.trekli olması, 
Kahire gecelerinin güzelliği yüzün 
dendir. GUndilzUn sıcağını, gece, 

koca şehrin alnından serin avuçla

rile sildikten sonra, insanların, yor 
gun da olsalar gidip bir uyku çek
melerine imkan yoktur. Gökyüzü, 
insan bakışına dünyanın herhan
gi bir noktasında olduğundan ya .. 
kındır. Yıldızlar, çok daha parlak
tır. Hele ay ışığında., g5kyUzUniln 
ihtişamı ile Nil boyunun oyalan 
arasındaki kompozisyon oralarda. 
y~ıyan insanı, ruhunda artistlik 
olmasa dahi, kendine bağlamakta
dır. 

Fakat Kahire, bUttin bunlardan 
başka, nasyonalist ve entell~üel 
Mısırın meritezidir. Bu bakımdan, 
1skenderiyeye hiç benzemez. İçin
den olukla turist aksa, Kahire yi
ne, şahsiveti olan bir Mısır §ehri
dir. 

Gilzcl ve yeni yapılan ile Üni
versite, kısmen bitmiş ve kısmen 
bitmek üzere olan hastahaneler, 
içtima, konser ve konf era.ns salon
ları, 'büyük gazete Ye mecmua ida
releri hep Kahirededir. Bir de dördUncU ve en son nok. 

ta üzerinde duralım: Mısırda "kış,, 
dediğimiz mevsim yoktur. Parası 
olan ve kışın soğuğundan kaçın. 
mak istiyen, Mısırda aradığı gü. 
neşi en mUstesna konfor şartlariy 
le bulmaktadır. ı 

200 Yzldanberi Alimleri 
Bu dört nokta, Kahireyi bir a. 

sırdan az bir müddet içinde kötü 
ve pis bir Nil kasa:~ası halinden 
çıkararak bir Ortaavru;>a mamu
resi haline koymu.,tur. 

K avalalı Mehmet Ali Ağanın 
Kahlresi, kalesi ve camii ile.şeb 

rin en yüksek noktasına iliştiril .. 
miş bir enam kesesi gibi metriık· 
tür. Hidiv İbrahim Fazıl Paşanın 
Kahiresi yeni Knbirenin içinde eri
yip kaybolmaktadır. Mevcut Ka· 
hire, zengin Mısrrm ve tarihi eser
leri ile kış büneşi satılığa çıkarıl
mış o1an turistik Mısırın merkezi 
olan Kahiredir. 

• Bu Kahire, dünyada pek az ,e. 
birlerin bulacağı bir dinaıniDne 
maliktir. Servet, tarih ve gilnef, 
Kahlrenin dostu ve mUttefikldlr. 
Ve şehir, durmaksızın genişlemek· 
tedir. Hep, oimale doğru. Bütün 
Mısır şehirleri şimale yani, serin
lik getiren şimal rUzglnna doğru 
geni;ılemektedir. 

K ahirenin merıkez mahallele
rinde, tarbuşlan ve galla· 

biycleri kaldırsanız, kendinizi Peş· 
teden büyük ve zengin bır A vru .. 
pa. şehrinde sanırsınız. Mağazalar

da, dünyanın en iyi mallarını bu· 
lursunuz. Kahveler, lokantalar ve 
oteller, en şımarık, en huysuz, en 
titiz Avrupa ve Amerika turistle
ri jçin yapılmıştır. Sokaklarda, 
seyrUsefcr gayet muntazamdır. 

Otomobiller ve benzin uouz, ti
caret de kazançlı olduğundan, her 
ikinci vabancınm altında /bir oto-

TJğraştzran ·Nazariye 
Bir iki gün önce gelen bir ajans 

haberi, 200 seneye yakın bir zaman. 
danberi balledilemiyen meŞhur 
Goldbach nazariyesinin bir Sovyet 
riyaziye alimi olan Vinogradof ta. 
rafından nihayet ispat edildi~ 
bildiriyordu. 

DUnya riyaziye llimlerini iki asır 
i§gal eden bu Goldbach nazariyesi 
etrafında okuyucularımıza tanı ve 
doğru malumatı vermek istedik ve 
bu mevzuda salahiyet sahibi olan Ü

niversite fen fakültesi riyaziye §U. 

besi direktör ve profesörü B. Von 
Mises'le görüştUk. 

Profesör B. Von Mises, bu meş
hur teoriyi ortaya koyan Goldbach 
ile nazariyenin mahiyeti hakkında 
bize §U izahatı verdi: 
"- Christian Goldvach, bir Al .. 

man riyaziye alimidir. 18Mart1690 
da Koenigsberg'te doğmu§tur. Genç. 
liğinde Sovyet Rusyaya giden Gold. 
bach, birçok riyazt problemler ilze. 
rinde meşgul olmuş, riyazi eserleri. 
ni Rusyada yazmış, nazariyeler va. 
zetmiştir. Eserleri, hntrralar §eklin 
de Petresburg Akademisi tarafın
dan neşredilmiştir. Hallolunduğu. 
nu öğrendiğiniz teori, kendisinin or. 
taya attıklarından biridir. Zamanı. 
nm en tanınmış riynziyecilerinden 
olan Goldbach 7 4 ya.§mda 1764 se .. 
nesinde Moskovada ölmüştür. 

Golclbach nazariyeai 

Biliyorsunuz ki, riyaziyede tek a. 
detler, çift adetler vardır. lki tek a. 
dedin mecmuu, daima bir çift adet. 
tir. Bundan başka hesapta, Nombre 
primaire denilen asil adetler rnev. 

Nasıl 
HaLiediıdı? 

Prl. Von Miıeı 

cuttur. Bunlar madrubata ayrıla. 
mnzlar. 

3, 5, 7, \1, ıs ... gibi... Goldbach 
diyor ki: 

"Her ~lft adet, iki asli ndedln 
mecmuudur.,, 

Mesela (24) çift adedi, (11) le 

(13) asli adetlerinin mecmuudur. 
Bunun gibi, (8) çift adedi, (5+3) 
asli adetler ifadesine müsavidir. 

Davanın aksi, yani, iki asli ·adet 
mecmuunun bir çüt adede mUsavi 
olması şekli, ispat edilmiştir. ÇUnkU, 
iki tek adedin mecmuu daima çift 

bir adet verir. İşte, Goldbach'ın or. 
taya koyduğu ve nihayet evvelki 
gUn Vinogradof adındaki Rus fili. 
minin hallettiği dava, budur. 

Vinogradof, her çüt adedin iki 
asli adet mecmuu olduğunu ispat 
etmiştir.,. 

Benzin Yerine Mazut 
Kullanan Otomobiller 

Geçen cumartesi akşamı Yenima • 
halleden kalkan 3317 numaralı oto • 
büsün yolcuları, Yeniköye geldikleri 
zaman arabanın içini saran bir koku
nun tcsiıile f enalaşmıya başlamışlar
dır. Bu Birada bir kadın yolcu bayıla
cak hale gelmiştir. Şikfiyet üzerine 
pencereler açılmış ve kokudan buna
lanlar kendilerini toplıyabilmişler· 
dir. Yapılan soruşturmalar, otobüsün 
bu seferinde benzin yerine mazot kul
Jandığmı göstermiştir. Belediyenin na 
zan dikkatini celbederlz. 

• 
Bir Oukuyuca Cevap 

Ödemişte Büyük cami karşısında 
terzi Necip Tokdil soruyor: 

"- Biraz fazla yemek yediğim zn. 
man midem rahatsız oluyor. Bu ra. 
hntsızlık kalbime tesir ediyor. Bu se. 
fer bir çarpıntı hissediyorum. Ne ya. 
payım? ... 

Kendinizi mutlaka dahiliye mUte. 

!) 

T alebemizcle zeka ve bilgi 

Doktor Fahri Canan 
Bir Mektu u 

Dünk-ü Tanda sayın Profesör Nls. 
sen ile görüşüsünüzü ze,·kJe olmcluın • 
Ze\•kle kelimesini bütün samimiyetle, 
ve kelimenin bütün mfına~, vüzulıile 
kullanıyorum. Yirmi ~,Ilık hekim ol. 
duğum halde muhterem profesörün 
sözlerini toy bir talebenin kendinden 
ge!;en huıı;uu ile okudum. Hocayı, ta.. 
Jebeyi, imtihanı muhterem profesör 
ne güzel anlatıyor. Bu, nncnk olgun 
bir hocayn ynnı§ır bir görüş ve du. 
yu tur. Buna, §Üphe yok. 

Yalnız, başlığa dn koyduğunuz ta.. 
lebemiz hakkındaki fikirleri bana ay. 
kın geldi .. 

Muhterem profesör talebemizin her 
hangi bir ecnebi memleket talebesin. 
den ze1d1 itibariyle geri olmadıklnrnu 
takdir makamında tebarüz ettiriyor. 
lo.r .. Koyu milliyetperver olduğumu 

en evvel söylemekle beraber milliyet. 
perverliğin haynli hakikat diye kova.. 
larnnk aptallığı dt-.mek olmndığrnı da 
bUdiğimi kaydettikten sonra lruwetle 
iddia ederim ki Türk talebesi (her. 
hangi bir ecnebi memleket talebesin. 
den zekii. ltjbnrlyle geri değil) değil, 
bilakis ~k ileri memleketler talebe. 
sinden ~ok llerldlr . 
Eğer Avrupalı talebe bizden çok 

bi~eyler oluyorlarsa bunu zeltiilarma 
değil, malik oldoklnn onsuz, hesap. 
sız vesaite borçludurlar. 

Zeka bahsi için bir misal arzede. 
ceğim ki, muhterem profesör bunun 
doğruluğunu her zaman tahkik edebi. 
lirler: 

Berlinde ytlksek mühendis melrte. 
binin bir sınıfında Ud Türk t.alebeden 
birisi, salonun bo' bir zamanında do .. 
\"ara kurşun kalemle bir çatlak resmi 
~lzmi~ .. Tnlebe gelince lmndilerine do. 
vann çatladığım söyliycrek göstel'. .. 
miş. Bütün Alman talebe ve diğer bti. 
tün ecnebi talebe bu çizgiyi hakiki 
~tlak zannederek esbabı hakkında. 
fenni! münakaşalara glrmi ler .. Dik .. 
knt eden ve bunun kalemle yapılmı 
bir oyun olduğun uanlıynn tek talebe 
diğer Türk talebe olmuştur. 

Muhterem profesör, bundan sonra 
da (talebenin umumi malfımatlannm 
eksik olduğunu ve bunun ihtisas yap. 
mıyn bir set t~kil ettiğini) sijyliJyor. 
lar .. 

Bir lasmı talebe için bu, doğru o 
bilir \'e bu, dünyanın her tarafı için 
böyledir. Fakat umumiyet itibariyle 
bizde 1 tamamen aksidir. Okadar ld, 
ben ~ahstn liselerde talebenin kafa.. 
lıınnm btikaclar fa7Ja ınalfi:natla dol. 
durulmnsma asla taraftar değilim. 

Bunu da liıfla, kelime ile debil ~·ine 
mndde De saym profesöre ispat et. 
mok mümkündür. Bu sene lise mezu. 
nu olan \'e halen olgunluk imtihanla. 
r:ına çnhsnn kaymbiraderlmle kendi. 

i11i ı:örüstHTe.vim. 

Matematikten, fizl1'1:en, felsefeden, 
Fransız edebiyatından, ne bileyim, ar. 
:ztı ettikleri bahisten kendlsl~·Je görUş. 
tinler, he..m de f t.er fransızca, lstel' 

almanca ile. O zaman göreceklerdir 
ki Universite~·e gele.n talebenin umumi 
mnlfımatı yok değildir. Derhal iUlve 
edc~;m ki, görüşecekleri tal~lJC, smı. 
fınm birincisi ,·e~·a ikincisi, UçünciisU 
de değildir. S:ıdece çalı an ve söz.Jllye 
kalmadan mezun olmıyn mtn-affnk 
olmu henUz on ekiz y mda bir çn. 
cukhır. urasını da bilhassa Jmyrt \'e 
tehariiz ettirmek JD.zımdır ki, eski :kö. 
tü de\irlerde bile Türldyede Garptrld 
me.slektaşlarile boy ölçüsecek nıtite. 
hassı~lar )'eti mi. tir ,.e bıı~Un de 
memlf.'ketln iftihar edeceği mUtf'hn~. 
sı evUUlan çok ükür nadir de~lhllr. 

Dohtor: 
Fahri Can 

TAN: 
(Muhterem dolctonın bir fikrine ttt 

rnz edece~z. O da derslerin < oklu~u. 
nu umumi m:ılü.mat ölçüsü diye kabul 
etine ldlr. Va ati bir Ji e nlt'zununun 
umumi malumatı l)·I temsil edememe. 
ine ,.e kendisine mal edip ~·tiksek 

tahsil i~in ~erbest,çe lmllnnamaması. 

na eben, "'rf rlerslerln çok ıılmnsHlrr. 
İtiraz davet eden nokta çok ders ve 
ezbcrclllktlr. lr de şnrnsı var ki üni. 
l'ersitede malftmatı yüksek Ye geni~ 
talebe olduğunu kim4'e inldir etme. 
mlştir. Mesele biitUn memlel<f.'t li~ele. 
rlnden gelen tnleb nln ''tısatt "4>vlve. 
sindedir. Profesör "is enin dllo;lin~çf 
haklı olup olmadığını anlnmnk fcln 
göz önUndeJd bir nümunen bulmınk 
kafi de~ldlr. Vasati sevh:eyi fetkhc 
etmek ve başka. memleketlerin lise 
derec indelri mekteplerlle mukayese. 
ter )'apmak lfizrmdır.) 

ha..c;sı bir hekime muayene cttın"ii:: 
niz lazımdır. 
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( SPOR ) 

izde Fut ol Seyircisi 
angi T arıdan Hoşlanır ? 

1 ~ıa~yum ayircıltri Arasınna 1 YA PENAL Ti 
TAKASLARINA 
NE DIYE-LIM?. 

• 
( Yazan : Eşref Şefik ) 

Her memlekette futbol ıeyircisin:n bilgisi ve 
mizacı o milletin futbol tarzını, oynayıtını te· 
killendiren, manalandıran amillerin batında 
gelir. Avusturyalılar goblen halısı dokur gibi 
oynanan futbolden zevklen· rler ve o tarz oyun· 
cuları alkışlarlar. Orada yetiten yıldızların ek
ıerisi balkın hotuna giden oyun tarzını bilaih· 
tiyar kabul etmitlerdir. 

Büyük maçlarda tribünler böyle 

tıkabcua doludur 

lngilizler dokumacı bir tarzdan ziyade müessir ve 
ani tarzdan keyif alıyorlar. Onların ;µıeşhur fılıtbdl • 
cüleri de o tertip oluyor. A vrupada ahalinin futbol 
ta.rz.larından birini tercih etmesi taraftarlık ve klüp 
rekabeti hislerinin pek üstüne çıkan bir sevgidir. En 
çetin rakip klüplerin karşılaşmalarında dahi, beğen-

G Ali Hikmetin 
isti asından Sonra 

Yazan: B. FELEE< 
1lnkaradan gelen haberler, 18 Nisan 936 tarihinde Spor Kuru-

munun ba9ına geçmif olan General Ali Hikmetin 11hhi sebepler

den dolayı istifa etmit ve iatifasının kabul edilm:Ş olduğunu bil-

cJilmektedirler. 
Ben General Ali Hikmeti on iki sene evvel'ndenberi spora bağlı 

bir medeni adam olarak tanımışhm. Çoban Mehmedin mevcudi
yetini ilkönce bizzat bana haber veren ve onu Bahkesirden lstan
bula gönder:p muallim Peterden ders görerek milli takıma ginne

•ine imkan veren, Balıkeıirdeki kumandanlığı ııralarmda o mm
taka sporunu ihya eden, kendi mıntaka.sına gelen bütün ıporcula
ra bir baba gibi bakan çok iyi 
kalpli, gençliğ:n hayrını iıtiyen 

hep o idi. 
Geçen sene spor kurumunun başı 

na mıı.alesef nasıl işliyeceği bilinmi • 
yen yepyeni bir nizamname ve )'llle 
yepyeni arkadıışlarla geldi. Oliınpiyaı. 
gibi her defasında bizlm spor teşki
latına fetret devresi geçirten bir işin 
mesuliyetini tamamen acemi arka<laş 
lann sevk ve idaresile yüklendi. Her 
ne ki, tavsiye ettilerse hüsnü niyeti 
ve hiisnU zannı dolayıslJe kabul etti. 
Bu yü.zden orada ve avdette burada 
uğradığı teheyyUçlerden dolayı çok 
yoruldu ve üzüldü. Bir müddet isti
rahate çekilmişti. Bundan bir buçuk 
ay kadar evvel tekrar işinin başına 
gelmişken şimdi yine sıhhi sebepler 
den dolayı istüa ettiğini öğrenmekle 

müteessir bulunuyoruz. 
Generııl Ali Hikmet bu teşkilat • 

ta daha müsait ve normal §al1:.lar al-

tmcla kendisine ve spora daha bağlı 
arkadaşlarla. çok daha kıymetli hiz

metler edebilirdi. istifasını, teşkiı:l
tm en ivazsız ve müşfik bir uzvunu 

ve sporcuları cidden seven ":lir reisi
ni kaybetmesi dolayısile saminıt te
esmlrle karşılar ve kendisine 8.fiyet

ler dileriz .• 

Bu Haftaki 
Milli Küme 
Maçları 

T. S. K. İstanbul Bölgesi 
Futbol Ajanlığmda:ı: 
ı - 12-6-1937 eum,arte. 

• .i ganU saat 17 de Takslill St! 
dmcla yııpılacnk l\Iilli Küuıe 
maçı, 

Güneş - Doı;an por Raker. 
Kemal Halim. Yan hakemleri 
Tnnk ve Halit Öıbaykal. 

2 - 13--6-1937 Pazar gU. 
nU aat 17 de Tak4'lm Stadın
da yapılacak ~um Küıne ınaç 

Galatasaray - Doğanspor 
Hnkem Kemal Halim. Yan 
ha.kemleri l\lun.nımer ,.e Tah. 
in Özsöz. 

S -13--6-193"1 Pazar gü. 
nü saat 16,30 da Fenerbahçe 
Stadm. yapılacak Milli Kü. 
me maÇl, 

Fenerbahçe - Ankara.gücU 
lla.kem Nuri Bosut. Yan ha
kemleri Feridun Kılıç ve Sa. 
m1m Talu. 

dikleri manevrayı yapan bir oyuncu 
nun mensup o'lduğu takımı gözetme· 
den ekseriya alkışlarlar. 

Bizde ekseriyetin hangi tarz fut • 
bolden hoşlandığını, bu kadar sene -
dir takip ettiğim maçlarda. yine an -
Iıyamadım. Çünkü bir taraftar kala 
balığının rakip klUbU candan alkışlı· 
yacak kadar futbolün muayyen bir 
safhasından zevk aldığını hatırlıyaDlI 
yorum. Bir Galatasaraylmm, bir Fe
nerlinin, bir Beşikt!l§lının ve bir Gil. 
ncşlinin kendi oyuncusundan yüz kere 
daha güzel ve ma.hirane gol çıkarmış 
rakip oyuncu için avuçlarını şaklat. 
tığını, hiç görmedim desem caizdr. 

Ben Romanyada iken oraya Fe · 
ner - Güneş muhteliti geldi. Onlar • 
dan sonra. Galatasaraylılar Bü"...reşi 
ziyaret ettiler. Romanyalılar kaSdi 
favullerden, çaresizlikle ve asabiyet 
ile vurulmuş tekmelerden katiyyen 
hoşlanmıyorlar. BugUn gibi hatınm· 
dadır; Fenerin ufak tefek Esadı Gü 
neş - Fener muhtelitlnin merkez mu 
avin mevkilnde Romtınya takımına 
karşı oynuyordu. Çalımlarile, gilzeJ 
tevziatile Romanya futbolcülerini 
hayli şaşalatıyordu. Esadı yarıya in 
dirmek Uzere Romanyalıların gözbe
beği ve milli oyuncularından olan 
Bodoba çecuğa bir yükleneyim dedi. 
Yüklcnmesr.e beraber tribünlerden 
gökgUrUltUsü gibi derin bir Fuuy! .. 
sesi yükseldi. Halkın o husustaki has 
sa.siyeti o kadar uyanıktı ki, hakem 
fa.vuıe çalacağı düdükte seyirciler • 
den daha acele davranamamıstr. Hem 
bizim takım o dakikalarda g~ip vazi. 
yete geçmiş bulunuyordu. Ondan son. 
ra da her sertliğe kaçan Romanyalı 
oyuncuyu seyirciler bizim yuhalan
mız mukabili avıızelerle durdurdular. 
Gala.ta.saraya da böi>e olmuştu. 
Yukarıda da söyledibim giıbi ~izim 

seyircilerin futbol mizaçlarını bu 
kadar senedir anhyamadım. Yalnız 
son zamanlarda. ikinci tabiat haline 
getirdikleri bir §eylerini sezer gibi 
oluyorum. 

O da; ''penaltı takası., yaptırmak 
ihtiyaçlandır. 
Bakın bu penaltı takası muamele· 

sini nasıl yaptırıyorlar: 
Tribünlere yerleşen meraklı kendi 

içinde daiml surette işaretlediği pe· 
naltı çetelesini iltide bir yokluyor. 
Hele tuttuğu klüp fena vaziyetlere 
girmiye başlarsa, penaltı çetelesinin 
kertikleri göğstine iyice batmıya 

Bigada Başpehlivan 

Seçildi 
GAZIANTEPTE FUTBOL 

Biga, (TAN) - ldma.n yurdu ge

çen pazar günü Biga ve bavalisinde 
yetişen pehlivanlar için futbol saha

sında bir güreş yaptı. Bunda on çift 

pehlivan güreşti. Neticede başa çı • 

kan Gemiçli Hasanla Filibelilerli Meh 
m~t arasında bir müsabaka yapı:dı. 
Birinciliği Mehmet kazandı ve Biga 
güreş birincisi olarak seçildi. 

Mehmet 22 yaşlarında. çok tatlı gU. 
reş tutn.n bir peblivandrr. Bundan 
aonra Biga gUreş şampiyonu sayılan 
Mehmet, Biga ldman yurduna mal 
edilmiş ve onun himayesine geçmiş
tir. 

Gnzfnntep, (TAN) - Gaziantep \'e Kilis Halkevl futbol talamlan ara.. 
tmda yoprlan maçı 4 - 1 Gaziantep kazanmıştır. Besınhnlz Guiantep fu~ 
bolcwnr.uı ı:ö tennektedlr. 

1 H -ı 
Sağ tarafta yatmaktan iyice 

kemiklerim ağnmıştı. Kanapeyi 
de devirmemeğe dikkat ederek ih
tiyatla sola döndüm. Elimi ge
ne başımın altına koydum. 

Fakat bir tUrlü uyuyamıyor
dum. 
Kurşuni semaya bakarak henüz 

daha çok erken olduğunu tahmin 
ediyordum. Paltomu çeneme kadar 
çektim. Yataklı yorganlı halimi dü 
şünerek gözlerimi kapadım. Orta· 
lık fazla serin değildi. Kanape de 
oldUı.'<ça genişti. Buna rağmen bir 
tUrlü uyuyamıyordum. Uykusuz
luğumun sebeplerini düşünmeğe 
~a.şladım. Hafifçe başımı arkaya 
çevirdim. O zaman niçin uyuyama
dığımı derhal anladım. İki yaban· 
cı göz bana bakıyordu. 

Arkama döndüm. Tam benim 
yattığnn kanapenin karşısında u
zun boylu bir kadın oturuyordu. 
Bana bakarak elindeki küçük al
büme resim yapıyordu. Şaşkın bir 
halde yattığım yerden doğruldum 
ve oturdum. Kadın kalktığımı gö
rünce seslendi: 

- Niye kımıldadmız ? .. Yattığı
nız vaziyette fevkalade güzel bir 
manzara teşkil ediyordunuz? .. 

KAY.E f 

KOCAMAN . . 

ELLER 
Elimde olmıyarak aklımdan şun 

lan geçirdim: "Fevka!Me güzel 
bir manzara! .. Yani aç ve sefil bir 
manzara! .. " 

~ .............. ~-... ........ --......... . 

Siz gördüklerinizi değil de hap 
nizde tasavvuratınızda yaşattık! .. 
nnızı yapacak olduktan sonra no
ye evini7.de oturmuyorsunuz da bil 
ralara kadar gelip zahmet ediyor
sunuz? 

:YAZA" 

Len Çinberg 
Park henüz tenha idi. Laf ata

cak kimsecikler yo«tu. Kadının, 
başladığı resmi ikmal etmesi için 
tekrar yatmağa karar verdiğim 
bir sırada kadın gene söze başla
dı: 

1 
ÇEViRErt: 

B. TOK 
................. , ....... . 

- Ben, sizip gibilerin resmini 
yapmak için çok, çok erken kalkı
yor, buraya geliyorum. Halbuki 
siz knnıldamanızla resmi ~zdu
nıız !. 
Kadın bu sözlerini çok acaip bir 

tonla. söylemişti. Sesinde, üç beş 
kuruş iane vererek bütün dUnyayı 
düzelttiğini vehmeden insanların 
ahengi vardı. . 

Ben artık yatmaktan vazgeçmiş 
tim. Kafamdaki son uyku artrkla
rını da. dağıtmak için elimle gözle
rhni ~ıı?:ııı;:tnrtlıım. Dikkatle kadına 
baktnn. J{admın yüzü oldukça gü
zeldi. Bu kadar zayıf olmasaydı, 
Adeta iyi bir parça. sayılabilirdi. 

Ben gözlerimi ona dikmiş, kü
çUk ve dar göğsUne bakıyordum. 
O, resim yapmakta devam ediyor-

Sporcu ar,n 

Harclrah arı 
Ankara, 9 (TAN Muhabirinden)

Türk Spor !{urumu umumt merkezi, 
teşkilat mensupları için bir harcırah 
talimatnamesi kabul etmiştir. Bu tali. 
matnameye göre, seyahate çıkan u -
mumi merltez reisine ikamet yevmiye 

1 
si olar.ak 10, 8.za}ara 7,5, mmtaka re. 
isi ve azalarına 6, teşkilatın mmtaka 
memurlarına 4, diğer sporculara 3 er 
lira verilecektir. Seyahat yevmiyesi 
bunun dörtte üçü nisbetindedir. 

Muayyen tarifesi olan vasıtalarla 
yapılacak seyahatlerde umumt mer. 
kez reisi ve azalarına birinci mevki bL 
let ve yataklı vagon, mıntaka reisle. 
rine yalnız birinci mevki bilet ve spor 
cularla mıntaka memurlanna ikinci 
mevki bilet parası verilecektir. 

otomobil ve diğer vasıtalarla seya.. 
hatlerde birinci ile seyahat etmek hak 
kı olanlara kilometre başına 30, ikin. 
ci ile seyahate hakkı olanlara da 20 
kuruş yol parası verilecektir. 

başlıyor ve "hakem penaltı!,, feryadı 
m hemen yUkseltiyor. Gürültüye kapı 

tarak yanm yamalak bir penaltı ve 
ren hakem bu1unur ve onun yüzün. 
den maç kazanılmış olursa, sudan te 
min edilmiş galibiyetin teselli.sin ide 
şu nakaratla buluyorlar: 

_ A birader, verdiği penaltı belki 

tamam bir penaltı değildir. Amma 
ondan evvel iki tane haklı penaltı

yı da vermemişti. Takastukas oldu ... 
Bu buyumuz biraz daha artar ve 

her hakemi maazallah ~ir gün tama 
mile sararsa, futbo1Umüz ve onun ga 
libi,yetleri nice olur!. .. 

Edirne Sporcuları 
Tekird!.ğ, 9 (A.A. I - l!:dirne spor 

klübünden 20 kişilik bir kafile Tekir
dağ srı0r klilbU ile bir maç yaptnak 
üzer~ 13 haziranda ilimize gelecekt.tr-. 

du. Aradan birkaç dakika geçti. 
Resmimin nasıl olduğunu merak et. 
tim. Ayağa kalktım ve kadının ya
nına gittim. Ben yanına gidince ka 
dın iirkmUş gibi yerinden fırladı. 
Birkaç adım geri çekildi. Ve sor
du: 

- Resminizi mi görmek istiyor 
sunuz? 

- Tabil değil mi ya? 
Bir zamanlar benim de bır cxıam 

vardı. Odamın duvarlannda. bir· 
çok resimler asılı dururdu. 
Kadın albUmü bana uzattı. Al • 

vardı. 
- Bu ~en miyim T dedim. 
Kadın biraz kızararak: 
- Tabii sen, dedi. 
Kadın, resmi yaparken arkam o

na dönük olduğu için resimde yü
zfun görünmüyordu. Resimde, ar
kasını dönmliş, uyuyan bir insan 
vardı. t_vice göze batması için de 
arkamdehi yamalardan biri f evka-
18.de büyük ve tarama olark göste
rilmişti. Delik de~k ayakkaplarmı 
da. iyice belirtilmişti. Elbisemdeki 
her leke Adeta onar dolarlık birer 
banknot büyükllio"'iinde çizilmişti. 
Kadın resmi beğenip beğenmedi

ğimi sordu. Resimdeki ellerime 
baktım. Bunlar, kocaman, uzun ve 
kuvvetli eller olarak yapılmıştL 
Halbuki fabrikadaki amadaşla.rnn 
ellerimin, bir makinist için lazım 
olan en iyi eller olduğunu söyler
lerdi Hakikaten de parmaklanın 
ince, uzun ve kıvraktı. Bir motö
riln en derin, en ince, kJsımlarma 
kadar uzanabilirlerdL Çünkü ~ir 
makinistin parmaklan bir piyanis-
tin parmakları gibi • fa!o;at ondan 
kuvvetli • olmak mecburiyetinde i
di. İşte benim ellerim de tıpkı böy 

le idi. Çok iyi hatırlıyorum. Bir 
gün fabriıkadan hususi bir yarış o
tomobili yapıyorduk. Gayet dar 
bir delikten silindire kadar efuni. 
zi sokmak ve orada küçük bir vida 
yı sıkıştırmak icap etti. Bunu ben 
den başka kimse yapamaDllştr. 

Tekrar resme baktım. Burada. el 
!erim lüzumundan fazla büyük, 
parmaklarım ise o nisbette kısa, 
kUt, ve kalındı. Kadın evvelki su
alini tekrar etti: 

- Nasıl, beğendiniz mi? 
- Elbisemde.ki öütUn bu delik-

leri neden göstermek lUzumunu 
duydunuz 1 Hatta yalnız göster
mekle iktifa etmemişsiniz! .. İyice 
göze batsın diye bir de tarama yap 
m.ışsınız!. 

- Görenlerin üzerinde daha 
kuvvetli bir intiba bırakmış ol
mak için mahsus böyle yaptım. 

- Ya ellerimi?. Birer jam:,on 
kadar küt ve kocaman çizmişsi -

• t 
nız .• 
·Kadın resme baktı: 
- Ben onlan mahsus biraz de-

ğiştirdim. . J 

- Biraz mı?. Bana baksanıza! 

Elimi kadının burnuna kadal 
soktum ve dedim ki: 

- Şu ellere baksanıza... Buıı• 
larm, sizin yaptığınız ellere beJ1 
zer bir ciheti var D11?. Bunlar h .. 
Us bir mUtehassıs işçi elidir. Bu el 
lerin neler yapmağa kadir olduğU 
nu siz biliyor musunuz?. Siz bU 
ellere dikkatle bakınız!. Bu eller, 
hayatınızda gördUğUnüz en güıel 
bir makinist elidir .• • 
Kadın korkmuştu .. Birkaç a.dınS 

daha geriledi: 
- Evet, elleriniz gür.el ve kuv

vetli.. Hem çok kuvvetli. F&kat 
siz benim ne demek istediğimi an• 
lamıyorsunuz! .. Ben, parkta. bir 
kanapenin UstUnde uyuyan, §ur&

sma, burasına sonbahar yaprakla 
n düşmUş öyle bir insan resınl 
yapmak istiyorum ).,i... 
Kadın btinlıl:rı .. stsyJedikten.~mıtı! 

ra ' !>en onun ne aemelt -isıecugını. 
nasıl bir reslm ya'f,mak arzusun • 
da olduğunu çok iyi anlamıştmı. 
O değil bir işçinin, f nkat bir ser 
serinin, resmini yapmak istemişti. 

Sert bir sesle ona dedim ki: 
- Siz, bir serserinin resminl 

yapmak istediğinizi söylemek isti 
yorsunuz! .. Siz parkın kanapele • 
rinde uyuyan yersiz yurtsuz sel"" 
serilerin resmini yapmak ü;in evi• 
nizden böyle erken çıkıyorsunUS. 
değil mi?. Siz bunun için ellerlıııl 
deği,tirdiniz! .. Bunun için ya.ma.
lanmı büyüttünüz! Lekeleriml ÇO 

ğa.lttmız değil mi?. 
Kadın iyice korltmuştu. Birka.9 

adrm daha geri çekildi. Etraf m& 
bakınmağa başladı. Herhalde bir 
polis arıyordu. Iyice uzak1a.ştıktan 
sonra tekrar bana seslendi: 
• - Rica ederim, dedi, defteriınl 
veriniz!. Ben gitmek mecburiye • 
tindeyim. 

Ben müthiş sinirlenmİ;)tim. Al • 
bümü sıkı sıkıya elimde tutuyor
dum. Bir işsizle bir serseriyi biri· 
birinden ayırt edeıniyen bu sözde 
ressamın suratına tUkünnek arzu. 
sile yanıyordum. Benim gi:bi müte
hassıs bir işçiyi, benim gibi bir ma 
kinisti bir serseri olarak göster-
sin!. Bu, beni adeta çıldırtıyordu. 
Bu mesele etrafında dfu}Undükc;e 
öfkem artıyordu. Kadın da bunu 
anlamış olacak ki, yavaş yavaş ar 
kasını bana döndü ve sürtle kaç-

mağa başladı. Aptal, konuşmasını b 

le bilmiyor, ayaklan biribirine do

laşıyordu. Ben a.lbUmU parça par
ça ettim. Kaçan kadmm arkasın • 
dan fırlattım ve bağırdım: 

- Yüksek sanat eserlerini ta.ŞI· 
yan a.lbümünU veriyorum, al işte 
kaltak. 
Kadın parkın kapısına doğrU 

koşmakta devam ediyordu. sen 
tekrar kanapeye oturdum. Kuvvet 
li parmoldnrıma !:>akarak ellerinıl 
uğuşturmağa başladım. !çimde öY 
le bir kin vardı, ki albiimU parça· 
lamaktan daha başka birşey yaP"' 
mak istiyordum. Ayağa. kalktırıt·· 
Kanapelerin arasında deli gibi bit 
~ağı, bir yukarı dolaşmağa ba~ 
ladım. Birisinin bana şöyle, ya.Jl 
gözle bakma.smı bekliyordum. Mu 
hakkak dövüşmek, kavga etmek 
arzusunda idim. 
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lt< AlDJCJNr Çocuklar 
nekadar 
uyumalı 

1 Son Moda Bir Mayoya Bürünmüş 1 

Her evde anne ile çocuk arasında 
ebedi bir mücadele vardır. Çocuk. 
Iardan çoğu geç uyumak ta.raftan. 
dır. Anneler için de hedef çocuğu 

erkenden uyutmak ve tam uyku ih. 
tiyacmı temin etmektir. 

Fakat muhtelif yaşlardaki ço. 
cuklarm uyku ihtiyacı nedir? Bunu 

birçoklarımız kestiremeyiz. Muhte. 
lif yaşlar için asgari uyku ihtiyacı 
işte şudur: 

1 aylık: 20 saat 
6 aylık: 16 saat 
ı ila 3 yaşmda: 14 saat 
4 yaşında: 13 saat 
5 yaşında: 12 saat 

6 - 9 yaşında: 11 saat 
9 - 14 yaşında: 10 saat. 
KUçUk çocuktan sabah ve öğleden 

sonra milmkün olduğu kadar açık 
havada uyutmak doğrudur. Çocuk 

mektebe gidinciye kadar gündüz bir 
aralık dinlenıniye alıştmlmaltdır. 

~i 

Güzel Bir Mayo 
Sahibi Olmak 

Hemen Elinizdedir 

ve Güzellik Kazanmanın 
Yukardaki cetvel asgarl ihtiyacı 

gösteriyor. Çok hareketli, Y8.l'amu 
çocukların ihtiyaç miktan elbette 

daha fazladır. 

Orta kaJmbkta (600) gram beyaz 
buklet yünü, ayni kalmhkta (300) 
gram kınnızı buklet yünü ve 2.1,4 nu 
mara şiş. 

Mayo iki kat bukletten yapıl
mıştır, bir sıra ters, bir sıra yüz ö-

rillmUştUr. Kırmızı askılar hep yUı 
örUlmUştUr. Paçalar iki ters iki 
yUz lastik örUlmüştUr. 

Ön - Sağ taraftan başlanır. 
Iki ilmik yapılır. Yüz sıranın bnşıu
da ve sonunda birer ilmik artırılır, 
ters sırada yalnız sonda bir ilmık 
artırılır. (60) ilmik oluncaya kadar 
devam edilir, yUn koparılır. Yeni Yolları 

D enlz kenarında, pll~ iken 

1 
. güneşten muhafaza olmak 
çın bazı tedbirler almak lAznndır. 
~~a, gUneş ve deniz nekadar fay. 
~dır. Fakat cilde hazan da ne 
kadar fenalık ede~ilir. Açık hava 
•~r ve gUneş banyosu, sıhhat için 
2llUkemmeıdir. Fakat cildi Jıarap 
~ebilir. Bunun için birkaç şeye 
dikkat etmelidir. Bunlardan korun 
Zlıak ne güç ne de pahalıdır. 

.. Yazın plajlarda iki nevi insan 
C0 rUnUr. Bunların birinci kmmı: 
~aten ha.va.ya; ~* ve 
t ';alı o:ıanıaraft. Büiilat bU· 
iln ,gUn kumlarm~ üzerinde yarı 
:~k bir halde yaşıyanlardır. Bü. 

7.eWtleri suya girmek, güneşte 
l'annıa.k, bol havadan istifade et. 
inekti r. 

İkinci kısrm ise: 
l>IAjlardaki kahve ve gaztııoıar
~ oturup etrafı seyredenlerdir. 

Unlar alelacele bir kere denize 
ıhip çıkarlar, sair zamanlarını o
~ oturmakla geçirirler. Fakat 
~lann cildi de havaya ve güne
te lllanızdur. 
hı lıirinci kısım insanlar için :şöyle 
b l'eket etmek 18.zımdır: Her sa.-

ah ve her 811.tşam yıkanmak. 
te Cildi her gece yağlamak. GUneş 

\'e denizde iken de yağ sürmek. 

~ nneş yanrğ'yle uyan ve ya
~ kışan bir tarzda az boy n
~k. Her sabah yıkanmak şart • 
tır. Köylerde bilhassa adalarda su 
"~ır. Fakat y:kanmak mutl"ka 
tok suya ihtiyaç göstermez. Bir 
ltttçUk tasın içinde iyi suyu sa.bun
la köpUrtUp vUcut sabun'antr. Son 
~ bir ibrik su ile vücut çalkalanır. 
d u_~er yağmur suyu veya tatlı su 
,_e8ilse içine biraz karbonat atma. 
~dl!'. 

lyjce yıkandıktan sonra vücu • 
dtın her tarafını yağlamak li.z.m. 

~· :Sunun için kilolarca yağa ih
tihç yoktur. Sekiz on damla ki.fi. 
clü-. Elle kuvvetli maaaj yaparak 

~~· \'UcudUn her tara.f ma içirme 
dir. Sonra on dakika kadar çıp. 

lak durduktan sonra mayoyu veya 
~u geçirmelidir. Bunun üzerine 
. a.naı::ınen bir keten elbise de gi. 

WebUir. Herhalde vUcudUn ya.n
!lıasnıdan ve leke olmasından elbi
~~ yağlanıp leke olmaaı daha 
~l'idir. 

GUneşe yattığınız zaman en ma 
l'\ıı olan noktalan tekrar yağla • 
~flit lazımdır. İyice yandıktan son 
k Yani cilt karardıktan sonra o 
tadar Ç~k yağlanmağa ihtiyaç yok 
~ Y &gla kararan cilt daha gUzel, 

na Yllmuşak ve lekesiz olur. 
il eniz suyu cl1di sertleştirir. Bu
ıc:11çln suya girmeden de yağ

ntalıdır. 

A k,aın plljdan dlSntınce tek· 
n rar Babunlu ve Ilık iyi 8U 

e Babunıa.mnalıdır. Plljdald tos 

ve kum cild~ muzırdır. Bu y:k:ın
madan sonra. güneşten en fazla 
~anmış olan yerlere bir krem sür
mek iyidir. Avuç içi ile yapılanma. 
sajdan sonra bir havlu ile kurula
nacak olursanız çamaşrr:a.rınız le
ke olmaz. 

Yağlanmr.ı~ hususund:ı müb:ılA.· 

ğa ettiğimi z111netmeyiniz. Birkaç 
yaz güneşten iyice soyulduktan ve 
leke olduktan sonra ve birçok in· 
sanlan tetkikten sonra bu netic.:?· 

ye Yardım. 
Bu şekilde yağla yananlar leke

siz ve pürüzsüz bir §ekilde kararır
lar. Bunu yapmak ne gUç, ne de 
pahalı bir şeydir. Bazı kad~lar yü 
zUne yağ sürmekten çekiniyor. Ve 
boyalannı çıkarmak is~emiyorlar. 

Fakat şunıu bilmelidirler ki deniz· 
de güzellik sıhhatli olmaktrr. 

Şehirde dolaşı:dığı gibi plajda 
gezilmez. Yağlı bir yUz boyanm:ş 

dudaklar ve iyice fırçalanmış saç· 
lar yazın en güzel süstür. 

K alpten gelen neşe ve ~a: 
mak zevki insanı daha ıyı 

Btisler. Hava, gUneş ve deniz de in. 
sana neşe ve saadet verir. Çocuk· 
lar neşelendikleri, oynadıkları za
man gWerler. Siz de glineşte ve 
denizde neşelenip gülünüz, oynayı
nız, çocuk olunuz. 

susıu plljlarda, kahvelerde otu
ranlar neşenize gıpta etsinler. On
lar da güzel elbiselerini çıkarıp 
mayo giyseler ne kadar sıhhatçe 
ve netece kazanacaklardır. Fakat 
güneşten korktuklan için plaja 
gelmiyorlar ve bunun zevkini bil

miyorlar. Yaz sonunda hiç şüphe
siz onlardan daha sıhhatli, daha 
neteJi ve güzel olacaksınız. 

, 
1 ' 

.lVe Yemek Yapsam? 
Per,embe - l,kembe çorban, yaprak iolmcuı, revani. 
Cuma - Koyun ro•to.u, beyinli pilav, cevizli pelte . 
Cumartesi - Patatea költui, zeytinyağlı iç bezelye, mahallebi. 
Pazar - Ciğer tavan, zeytinyağlı çalı laaulycuı, revani. 

azartui - Tepiüle barbunya balığı, etli tase la.ulya. lnriilı lael1H161. 
Salı - Sebzeli kuzu htıflama ;ı, •İgara 'böre'ği, riitUiç. lL Çarıamba - Piliç iaktırtUİ, ktıbak dolmcuı, karıftk lıompoıto. 

H · · 1 Bademli ~~Ç~.~1 ~k~~ epınıze 8 k .. ı e 
. IS UT 

Faydalı iki yumurtanın sardı. Na 5 ı I 150 gram toz feker. 
150 gram ıoy:ılmamıı ba-

B ilgiler ae;'i, yanm limonun lıabu. 1 Yenir ? 
Çoraplarınız tamaınile eskidiği 

vakit onları sakm atmayınız. Yu· 
kardan ve aşağıdan kesip saçlarını
za ~ağ olarak kullanınız. 1ş görür· 
ken, eiyinirken. Açık havada, bah· 
çede otururken bu bağ çok fayda. 
lıdır. 

• Bahçeyi sevenlere bir müjde: 
LA.hnaların en büyük düşmanı tır· 
tıllardrr. Buna çare bulmak bazan 

mUşkUI görünür. Fakat bakınız ne 
kolay bir usulü var. Lahnanm gö
beğine doğru ve yaprak aralarına 
biraz kenevir tohumu koymakla 
tırtılların önüne geçilir. Kenevirin 
garip kokusu tırtılları kaçırır. 

• Kedi yavrulannı beslemek U• 
suıu: 

Annelerinden aynlan kedi ya.v· 
rulanna ne gıda vermelidir. Tabü 
ilk hatıra gelen süttür. Fakat sUt 
sıcakta kedilerin midesini bozar. 
Süt yerine şekerli su verilmelidir. 
Hafif §ekerli sütle pirinç lipa8I 
da severler. 

Pirinç ve az mikdarda çiy et çok 
iyidir. Bunu hayvan küçük iken az 
mikdarda vermeli. Büyüdükçe zi
yadeleştirmelidir. Hayvanlar kü • 
çük iken eti parmak ucuna. koya. 
rak yedinnelidii'. Yemeğinin M;ine 
sebze de karıştırmak faydalıdır. 

Günde iki yemek kAfidir. Taze ek
mek içini kediler çok severler. Bu. 
nun sebe"Ji de yalaıurken tily yu· 
tarlar. 

Mide ve barsaktan bu tUyleri a
lıp göttlren yegane vasıta ekmek 
içidir. 

lki kedi yavrusu beraber ohırp 
hem daha iyi bUyür, hem de daha 
oyun sever ve sıhhatli olurlar. 

ğu (ince soyu!mu' olarak) 
Bademler rendelenecek. 

On tane kadarını ayınp bir 
bı')'.lkla kumek lazuniır. 
Bir kabın içinde yumurtala· 
rın beyazı iyice vurulacak 
bu amel:yat yirmi dakika 
kadar ıürer. içine limon ka
buklarını koymalı. Sonra 
Yava, yaoaf bademleri ilave 
etmeli. Halilçe yağlanmlf 

bir ıaç üzerine bu hamar 
haline gelen maddeyi küçük 
kümeler halinde dizmeli. 
Fırına vermeli. Saç ncak 
iken bir bıçak acile çıkar
malı. Soğumadan evvel üı-

tüıte konurıa -~~'!_'':_ __ ) 

Müşküllere 
Cevaplar 
Veriyoruz 

Etyemezden C. C. lmzaıı mektup· 
sahibine: 

Daha genç olduğunuz anlaşılıyor. 
Bu yaşta öyle şeylere hiç heves et • 
meyiniz. Tabiatin taze kuvvetleri he 
nliz damarlarımzda ve sinirlerinizde 
hakimdir. Tabiilikten hiç ayrılmayı. 
ruz. 

• • 
UskUdarda Açıkttıroede HUsntye-

ye: 
Meyva kuru çok faydalıdır. Bizim 

memlekette meyva çok uc~ olduğu 
için bu kill' az bir masrafla yapılabl 
Hr. Meyvada vitamin vardır. Bu se
bep'le çok istifade edilir. Meyvanm 
i~tah açıcı vasıfları da çoktur. 

(Eski kalem arkadaşlarımızdan 
biri, mutfak sanatı denilen nefis 
sanatın Usta.dıdır. Bize arasıra bu 
sanata dair yazılar yazmayı vadet. 
miş ve ilk yazısını göndermi§tir. 
Yazının uzun olması şimdiye kadar 
neşrini geride bırakmıştır. 

üstadın yazısında çileğe dair bir 
kısım var ki çilek mevsiminin geç. 
mesi endişesiyle bunu diğer kısım. 
lardan ayırarak aşağıya yazıyoruz. 
Bu köşede sık sık bu nefis sanat Us 
tadının yazılarını göreceksiniz.) 

Çileği yemenin bizde en malüm 
olan şekli naturel tarzıdır. Yani iyi 
cinsinden yerli çileğin saplan ayık. 
tanır. Çürükleri, ezikleri atılır. İnce, 
makine toz şekeriyle ka.nştnılarak 
yenir .. Bunun üzerine iki portakalın 
suyu gezdirilirse daha. nefis olur. 

Fakat neka.dar olsa naturel oek. 
linden bıkılır. Bir de öyle kokusu 
güzel, lezzetli çilek hervakit ele geç. 
mez ki .. Bu nadide yemişin kadrini 
ve mertebesini bir kat daha yüksel. 
tecek tertipler lazımdır. Çileğin en 
iyi arkadaşı çiy sUt, daha doğrusu 
çiy kaymaktır. Çiy kaymağı temiz 
bir tatlı kaşığı, daha iyj3i bu işe 
mahsus tahta iletle iyice çarpıp ka. 
bartmalr ayıklanmış çileği kaymak. 
la kanştınp ilzerine ince toz şekeri 
serpe.~k yemelidir. 

Pirinci az, koyuca pişmiş fırm 

sUtllcınm üzerine cilek serpip ye. 
mek lstanbulda A.dettir. 

Garplılar çileği şampanya. veya 
ince bir likör karıştırmaksızın ye. 
mezler.. Hiç olmazsa biraz (sek) 
p.rap katarlar. 
Aşağıda tarif edeceğim soğuk çi 

lek kreması da iyi birşeydir: 
Bir buçuk kilo ~ileğin yanBJ ay. 

nhr, ayıklanır bir kA.se üzerine ko. 
nulan ince kıl elek üzerine konarak 
gUmU§ kaşıkla ezilir. Bu suretle kL 

Sol taraf ta ayni şekilde yapılır. 
Yalnız ters tarafta başta ve sonda 
arttınlır. Yüz ta.rafta yalnız baş
ta arttırılır. 60 ilmik olunca iki 
parçayı ayni şişe geçirmeli. En ve
rev taraf aşağı taraftır. Ortadan 
daima Uç ilmiği beraber almalrdır 
ki orta kısım kUçUlsUn1 yanlardan 
her yüz sırada bir arttmnalıdır. 

50 santim geniş olunca yanlan art 
tırmamalı, fakat gene ortadan ek· 
siltmelidir. Şişlerin üzerinde 49 il·" 
mik kalınca bırakmalıdır. 

Arka - Aynen ön gibi örülür. 
47 santim olunca her sıranın ba
şında ve sonunda bir ilmik arttır
malıdır. (10) SIJ'a aa ortadan elE
silmelidir. 

Paçalara iki ters iki yüz lastik 
yapılır. 

KrrmIZI askılar - 2 ilmik ile bat 
lanır. Yalnız bir taraftan bir ilmik 
arttırılır. (12) ilmik olunca artık 
arttırılmaz. 27 santim örülilr, son
ra gene iki ilmik kalıncaya kadar 
her sırada birer eksilir. Bu parça 
önılcki kısımdır. Ayni şekilde örii
len 65 santimlik C>ir parça arka ta. 
rafa diMilir. 

Birer metrelik iki parça da omuz 
lardan dikilir. Arkadan döndükten 
sonra kemer gibi bağlanır. 

Bu ölçüler 42 beden içindir. Her 
f 82Aa veya eksik '11çü için beşer il· 
mik ilave edilir veya eksiltilir. 

aede biriken püreye 200 gram kadar 
ince toz §eker karıştırılır, yedirilir. 
Diğer taraftan iki 3 yaprak temiz 
elmasiye jelatini ılık suda eritilerek 
pUreye katılır ve iyice kar.ştmlır. 
Tutmıya başlayınca bir bardak ka. 
dar çarpılmış çiy kaymak biraz ka\•. 
rulmuş ve kınlmrş badem bir kadeh 
likör hepsi terkibe dökülilr ve iyi. 
ce karıştırılır. Kaymak şarttır. Çiy 
kaymak bulunmazsa bayağı kay. 
mak biraz sütle ezilerek sübye ha. 
line getirilir ve kanştınhr. Likör 
olmazsa da caizdir. Bu suretle yapı. 
lan krem frijider dolabına '•eya se. 
rin bir yere konur. İki, üç saat bı. 

rakılrr. İyice donar. Sofraya getiri • 
leceği zaman ta.bağın etrafına öteki 
çilekler konur Uzerine toz şeker ser. 
pilir ikram olunur. Şık, lezzetli ve 
serin bir kompozisyondur. Ve Garp. 
lrlann ':Bava.riya,, krcmalan sınıfı· 
na dahildir. 

• 
MP.şhur şikemperverlerimizden 

merhum Mustafa Reşit Beyin nadi. 
de bir çilek yeme, tarzı yardı. 

Suyu biraz çekilmiş iri yafa por. 
takallan tepesinden biraz aşağıdan 
kesilir. İçerisi hayli oyulur, başka 
bir kasede, ayıklanmış biraz ezilmü 
çilek, bir iki parça ananas portakal. 
dan çıkan su ile kanştınlarak por. 
takalnı oyuklarına konur üzerine de 
biraz maraskino likörü dökUlilr!. 
Kaşık kaşık yenir. Merhum yemek 
üzerine bu portakallardan altı yedi 
kadar köçUrür imiş. Şimdi çileği bu 
türlü yemenin lmk!nı yok gibi!. 

Hcubi 
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ı-~AZi YURDDA 1 

Gazlnntcbin her köşesi mU tesna tabiat güzellikleri 
ile doludur. l"ukarki resim, bize, şehrin kayalıklar 

nrn mdan o.lmımş ~ok güzel bir manzara mı ,·eriyor. 

Tr bzonun imarı için 
Nasll Çahşdac k? 

Kazalara Giden 
Yollar Bozuk 

Trabzon, (TAN muhabirinden) - Burada 
geçen ıenelere nazaran çok canlı bir imar f aa .. 
liyeti batlamı,tır. Şehrin anayolları günden 
güne ıslah edilmektedir. Lisenin, Kavak mey• 
danındaki eski binasına nakledilmesi kararlat
tığı için yakında tamir işlerine b&flanacaktır 
Eski hastanenin genişletilmesi de muvafık ıö
rülmüştür. 
Şehrin imarı için asri bir plAn dahilinde yürümek 

maalesef kabil değildir. Çünkü Trabzon kurulu§ tarzı 
itibariyle pek <1skidlr ve Uzerinde geniş tadilat yapıl. 
masına müsait değildir. 

• • Trabzonun denizden 
Kazalara gıden yollar iyi cleğıl •.• 

görünüşü 

Trabzondan kazalara ve diğer vilayetlere giden yol. ı -
Iann ekserisi düzgün değildir. Senenin mUhim bir kıs- ı • • 

lzmırde 

10 - 6 - 937 

ZARARLI SiLMELERDEN SAKININIZl 

HAKİKİ VİM ZARAR 
VERMEDEN 
TEMİZLER 

Alelade temizleyici mad· 

deler eatıhları çizerler, fa· 

kat nemli bir bez parçasına 

bir az Vim koyub hafifcc 

silerseniz yağ ve pislikten 

eser kalmaz. Hakiki Vim 

kullanmak zahmetsiz bir 

işdir ve temizlenecek eşya 

çlz:gilerlc bozulmaz. 

Şu eşyanızı temizlemek için 
daima vım kullanınız. 

KAB. TAVA.ÇATAL. • 

BIÇAK TAKIMLARJ 
BOY ANMIŞ YERLER 
TAHTA AKSAM. MADEN! 
EŞYA. PORSELEN EŞYA 
CAM EŞYA 

Taklidlerden sakınınız 

--

------------------------------, mında karlar ve yağmurlar altında 

ar ş e·r eti 
Fabrikası Is iyor 

kalan bu ana şoselerde nakliyat p~.k 
güçleşmektedir. Halbuki Polath1ne, 
vakfıkebir, Sürmene, Maçka ka.u.Iarı. 
m.ll'rabzona bağlıyan yollann uf ak 
bir himmetle güzel bir hnle getirilme. 
si mUmkündilr. Sürmeneye giden yol 
üzerindeki köprülerin bazısı da bozuk 
tur. Trabzondao ay; kla üç saat u. 
zakta bulunan meşhur " Ki -
sarna,. suyuna giden yol da düzgün 
değildir ve bu yüzden yağmurlu gün. 
lerde nakliyat bir kat daha güçleş. 

mektedir. 

Bir Kızı 

Kaçırdılar 

ı Deniz Levazım Satınalma Komisyonu llGnları 1 

Maraş, (TAN) - Hususi Muhasebenin ve Bayındırlık Bakan
lığının büyük yardımlarile ,ehrimizin içinde birçok anacaddeler 
açılmıttır. Otomobil garajının bulunduğu yerden askeri kıtlaya 
kadar olan yol kamilen parkedir. Şehre büyük bir çirkinlik veren 
"Kanlı dere, de doldurularak yol haline getirilmiş bulunuyor. . ' 
Mara' yollarında kullanılan parke ta.tı civardaki "Ahır,, dağın. Antevie asf ali 

Yollar 
dan çıkarılmaktadır. Maratın kazalara ve civar vilayetlere giden 
d:ğer yolları da bitirilmittir. 

Bucak 
Elektriğe 
Kavusuyor ' . . Bucak, (TAN) - Burdurun şırın 

bir parçası olan kasabamız, Antalya 
ve Burdur arasında, ehemmiyetli bir 
mevkidedir ve 2 ki!ometre uzağında 
bulunduğu Burdur • Antalya şosesi
ne doğru inkişaf etmektedir. Yeni vU
cude getirilen jandarma karakol bi -
nası, yol levazımının saklarunasına ve 
mühendislere mahsus modern evcik
ler hep şosenin iki tarafına sıralan • 
mışlardır. 

Değirmen ve elektrik 
Bucakta susuzluk yüzünden değir. 

men yoktur. Kaza halkının ekser:ı·, 
komşu köylerde bulunan değirmen ve 
fabrikalardan büyük zorluklar çeke
rek istifade etmekredirler. 

Çeltik ziraati 
1-'trtnçlerinin evsafı itibarile birin- Gaziantep, (TAN) _ Bu yıl açıl-

ciliği kazanan Maraşta, çeltikçilik mış olan ve şehirden bir kaç kilomet
gUnden güne ilerlemekte ve büyük re ilerde bulunan asri mezarlrğa gi· 
bir gelir temin etmektedir. Pazarcık den yolun asfalt olarak yapılmasına 
ve Maraşaltı civarındaki arazi geniş yakında başlanacaktır. Imar planm
cetveller sayesinde en iyi çeltik ne- da müstakbel istasyon, tayyare mey
vilerini yetiştirmcğe müsait bir ha- danı ve küçük endüstri snhası, (Ni
le getirilmiştir. zip yolu) adını taşıyan bu işlek yol 
Maraşta çeltiği kn~ğundan ve Uzerinde bulunmaktadır. Bir kaç yıl 

darjanından ayıran fabrika ve de- l,.i d h . t' b" b"t"n arta k 
~ · . . el ekte- :r n e e emmıye ı us u u ca 
g~rmenler ihtıyac~ kafi g. mem .. olan bu yolun, asfaltlanması, bu iti -
dır. Maraşta yetışcn çeltık ma~sulu barla büyük bir isabettir. 
Ceyhan, Mersin, İstanbul fabrikala-
nna gönderilmekte ve buralarda ka
buğundan ve darjanından ayrılmak
tadır. Çiftçiler bu vaziyetten milş· 
telkidirler. Çünkü tamam bir halde 
bulunan çeltiklerin kamyon, araba 
ve trenler vasıtasile uzaklara götü
rülmesi büyük masrafa yol açmak • 
tadır. Çeltik ekenlerin en büyük i&· 
tcği, geniş bir fabrikanın sUr~tle ku
rulması ve işe başlamasıdır. 

Sular kirefli 

Urfanın Tarihi 
Hazırlanacak 

Urfa., (TAN) - Çok zengin bir 
tarihe malik bulunan Urfa hakkın
da lbilyük bir eser yazılmıştır. Şim
diye kadar YR2•:mış eserler küçük ve 
eksik olduğu cihetle böyle l!:>ir kita
bın basılması ~üphesiz mUhim bir 
noksanı doldurmuş olacaktır. Maraşta içme suyu kireçli ve pis· 

tir. Bu su "Ahır" dağından gelmek
tedir. Membaında temiz ve içmeğe Nadirköy Elektriğe 

Kavuşuyor 

Izmir, (T~~) - Dağkızılca nahi
yesine bağlı Karaağaç köyü civann
daki tütün tarlasında erkek kardeş
lerile beraber çalı§makta olan 14 ya
şında Fatma, ayni köyden Hüseyin 
oğl uHasan ve Omer oğlu Hamza ta
rafından kaçırılmıştır. Kızın erkek 
kardeşi mütecavizler tarafından a -
ğaca. bağlanmıştır. Çocuk, yarım sa
at uğraştıktan sonra kurtulup kara
kola haber vermiştir. 

Jundarma sabaha karşı Fatma ile 
Hasan ve Hamzayı Buca.da Kozağaç 
me\ kiinde bulmuş, fakat, Hasan kaç
mıştır. Hamza da karakoldan sıvış -
marun yolunu bulmuştur. Fatmanm 
tecavüze uğradığı anlaşılmaktadır. 
Tahkikata devam ediliyor. 

Bu Sene lzmitte 
Bir Lise Açdması 

Muhtemel 
!zınit, (TAN) - İzmit ve mülha

kat ilk ve orta mektepleri imtihanla

rmı bitirmek ve yaz tat~e başla
mak üzere bulunuyorlar. Geçen sene 

Herekede açılarak bUyUk faydalan 
görtilen zayıf. bakımsız, grdasız köy 
ve şehir çocuklarına mahsus kamp 
bu yıl daha mütekamil ve geniş bir 

şekilde gene Herekede kurulacaktır. 
Kültür Direktörlüğü bu husustaki 
hazırlıkları ikmal etmek üzeredir. 

Birkaç sermayedar ga.zolinle çalı • 
~acak bir değirmen vUcude getirmek. 
tedirler. Ayni zamanda bu değirmen
de istihsal olunacak elektrik Bucağı 
da tenvir edecektir. 

pek müsait olduğıu halde geçtiği 
yolların fenalığı yüzünden bozulmak 
ta ve terkibindeki kireç ve madeni 
emlA.h çoğalmaktadır. Eğer demir 
borular vasıtasile şehre indirilecek 
olursa Maraşın içme suyu pekala te
min edilmiş olacaktır. Belediye lbu iş 
için müteaddit defalar teşe!:>büslere 
girişmiştir. Fakat bugi.inkU bütçesi 
işi başarmağa kati değildir. 

Nadirköy, (TAN) - Akşehire bağ 
h olan itöyilmüz yakında elektriğe 
ka\"l.lşacaktır. Köy ihtiyar heyeti bu 
işi çalışma programına koymuş olup 
değirmeni çeviren sudan elektrik is
tihsali ile tesisatın beş bin liraya mal 
olacağı hesap edilmiştir. 

Mek~epler tatil devresine girince 
anne ve babaların büyük bir düşün
ce ve end4ıeleri tazeleniyor. Bu da 
tzmitin bir liseye olan ihtiyacıdır. 

Bu seneki mahsulün, köylünün bü· 
tün borçlarını ödemiye yetecek dere. 
ccde bol olacağı umulmaktadır. Düz 
bir ova üzerinde bulunan Bucakta, 
dnğ taraflarından getirilecek ve bil
hassa Kestelden alınacak su ile pirinç 
ziraatine başlanması dil§linUlmekte • 
dir. 

İzmit, ~ilbassa son seneler içinde 
büyük süra.tle inkişaf eden bir vila
yet merkezidir. Adapazarı, Geyve, 
Kandıra, Mendek ve bütün mülha. 
katta yetişen gençlerden ~oğu orta 
tahsil ile iktifaya mecburdurlar. Ev
velki sene lzmit ve Adapaza!rmda 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= o~mekrehl~maleder~u~·~h-ı 

Bucağın geçen seneye kadar pek 
bozuk olan yollan yapılmıştır. Buca
ğı köy ve nahiyelerine bağlayan yol
lar da yapr!maktadır. Bunlar, ara • 
smda Kızılkaya - Bucak yolu ile 
Korkuteli kazasına ait olan ve Boz· 
ova nahiyesine giden yollar da v:ır -
dır. 

Bucak halkevinin hakiki faaliyeti, 
yeni binanın yapılması ile başlıya -
caktır. Bundan sonra bilhassa her 
cihetten halkm irşat edilmesine çalı. 
eılacaktır. 

Bir Batında 
Dört Çocuk 

· Sıvas, (TAN) - Deliilyasta otu -
ran Hamie oğlu Mustafa Yıldızın ka
nsı Zeynep btr batında dör terkek ço. 
e\lk doğurmuş, dördü de ölmüşttir. 

1 Kastamonuda Giydirilen Fakir Çocuklar l .siline devam edemiyen talebenin aa 
yısı 244 tür. Bu sene de ayni mik 
dara yakın talebe mezun olacaktır. 

lzmitte liseye elverişli bir bina \'ar
; dır. Küçük tadilat ile burada bir lise 

Kastamonu, (TAN) - Çocuk Esirgeme Kurumu, yüzden fazla fakir n 
kimse iz çocuğu baştan a~nğı giydirmiştir. Gönderdiğim resim bu yanu. 
lan \'ali A\'nl Doğan Ue bir nrnda gö terh·or. 

açılması mümkündür. 
Valimizin de bu hayırlı işle meş

. gul olduğu memnuniyetle haber alın 
mıştır. 

Altı Ayakh 
Kuzular 

Mu,, (TAN) - Düzmarnik köyün 
de bir koyun iki garip teşekküllü ku 

'. ,zu doğurmuştur. Bu kuzuların ön a
.yaklarmdan başka dörder art ayak 
lan, ikişer arkaları ve ikişer kuyruk 
tarı vardır. Bunlardan birinin arka
sında hem emeklik, hem dişilik uzuv 
!arı görülmUştür. Bu hayvanlar, doğ 
duktan iki saat sonra ölmUslerdir. 

Marmara Ussu Bahri Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 
Cinsi Kilosu Tahmini tutan tık temtnatı 

Lira Lira Ku. _. 

Bakla 4.000 200 
Semizotu 2.000 140 
Taze f asUlye 8.000 640 
Kabak 5.000 350 
Patates 15.000 1050 
Taze sovan 3.000 150 
Kuru sovnll 12.000 360 
tspanak 3.000 210 
Pş.tlıcan 5.000 2;)0 
Bamya. 2.000 JOO 
Domates 6.000 240 
Salça. 3.000 600 

4490 336 7IS 
Komutanhğımız Deniz erleri için yukarıda cinsi ve miktarları yazılı oıı 

iki kalem sebze açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltme!i 11Hnziran931 

Cuma gUnU saat 14 de tzmit Tersane kapısındaki komisyon binasında yı.· 
pılacaktır. lstektilerin yukarıda yazılı ilk teminntlarile birlikte ka~iı.nl 
vesikalarını muayyen gün ve saatte komisyon başkanlığına vermclerı. ) 
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mucizesile 
artmıttır. 

50 

Cildim hemen yan ölmUş bir halde 
idi. Buruşmuş, solmuş ve ihtiyarla. 
mıştı. Maamafih karakterim henüz 
gençti. Dansı seviyordum, fakat hiç 
kimse beni dansa davet etmiyordu. 
Bugünün erkekleri, gençliği anyor -
lar. Nihayet bir cilt mütehassıs ile 
istişare ettim. Dedi ki: Cildimin "Bi
ocel,, i cildi terü taze tutan kıymetli 
cevheri azalmıştır. Fen, son zamanlar 
da "Biocel,, l genç hayvanlarda giz
lenmiş cilt hilceyrelerinden istihsal 
çaresini bulmıya muvaffak olmuştur. 
Tıpkı cildinizin "Biocel,, f gibidir. Bu 
ce'!her, şimdi cildinizi beslemek ve 
gençleştirmek için matlup nisbet dai· 
re51inde Tokalon kreminin terkibinde 
mevcuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve resimlerde görüldü-

ğU gibi memnuniyetbahş neti~eler ~ 
de ettim. Sonra, bir rniknatisın çel 
cezbettiği gibi cilde son derece yap:~ 
ma hassasım veren hususi ve kıyıne t 
maddeleri ihtiva eden yeni ve gaye 

ince bir pudra kullandım. Hemen b~ 
. ,. 1 d ya~ ıll• men gayrı mer ı o up su nn, l• \' 

dan ve tagayYUratı havaiyedcn 
yen müteessir olmadığı için b:ı .., 
zu alırken veya sıcak bir salond 
scderek tcrleseniz bile yüzünUzd '3:1. 

Yanı bit kalır. Bu yeni pudranın şa 

hayret ve orijinal renkler v~ır. !~ 
cazip keşif pek büyük ve mal~ fe J1l· 
kiirlıklarla Tokalon müessesesı tfl rı 
fından temin edilmi!;ltir. Ve Tokal~e 
pudrasına karıştırılmı!;ltır. Her yer 

.rtTtlZ· Tokalon krem ve pudrasını nrn,.--
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haı- Acaip! .. Halife,, r.Jeni sadece 
kın kanlarını döktürmiye mi, 

llleınur ediyor? .. Ben, onun ordu
sunun b~kumandanıyım. Bana ko 
ca Ordusunu teslim ediyor da, beş 
on deve yükü ganimet eşyasını mı 
etnniyet etmiyor. Acaba ben ele 
~eçen ganimet mallarının defteri
dı Yaptırıp ta ona yollıyamaz mıy 
~.? .. Bu emniyetsizliğe, çok te

essur ederim. Git, Halifeye böyle
ce söyle. 

<Ebuı Hasip) denilen memur, 
~ Müslimin kılıcından kellesini 
Urta:rdığına teşekkür ederek, 

~kıbar) şehrine avdet etmiş .. Doğ 
~ ca Halifenin huzuruna çıkarak; 

1 b~-~üslimin teessür sevkile söy
:gı sözleri, mübalağalı bir şe-

de nakleymişti. 
b~ur; karaktersiz, evhamlı ve 

_assa çok vesv(lSeli bir adam ol 
dugu için; EbW Hasibin naklettiği 
•öııere, birçok manalar vermiş; 
tık - Anlaşıldı... Eba Müslim, ar-

beni hiçe sayıyor... Amcama 
ta.fer kazanması onu r;,usbütün şi
:artnu13. Eğer Horasana avdet e
'lleerse, mutlaka o da isyan edecek. 

lki de beni Hiliı.fetten hal'ede
rek Yerime kendisi geçecek. 
Demişti. 

linı 11an~ur, bunun üzerine Eba Müs 
e bır nıeirtup göndererek : 

<Ganimet mallarının defteri ya
pı1 .... _,_ .. 
ti~ ıçın. tarafınıza adam gönde 

lnıesı, katiyyen size emniyetsizlik 
~~ ileri gelmemişti. Hatta böyle 
ti lrşey, aklımızdan bile geçmemiş

r. Siz de bilirsiniz ki· harplerden 
ao ' ta nra, ele geçen şeylerin halifeler 

.. rafından bilinmesi, usul ve adet 
'tUnıl iııdcn.dfr. Bu işe (Hnltt' ·n 
tlıeınur edilmemesine ise, onun bu 
l'ada.ki işlerinin çokluğu sebebiyet 
~ermiştir. Mademki; gönderdiği -

1 
iz nıemur, kendisine hiçbir ma-

flrnat verilmeden iade edilmiştir. 
Şu halde, beklediğimiz defter, ta
tat'nıızdan gönderilmelidir. 
U ~ir de, amcam Abdullah bin A
lanın Valiliği znmanmda, Suriye v=
l Ye.tinin umuru, müzepzep bir ha-
e gınniş, oradaki halkın bize olan 

fladakat ve ral'Drtası, hakkiyle te
~. edilmemiştir... Bunun için 
eli urıye valiliğini uhdenize tevdi e-
Yoruın. Bu emrimin vusulünde, 

;ıe:haı maiyetinizdeki askeri yer
i etine dağıtarak, kafi derecede ma 
f.e~e, derhal (Şam) a ha.reicet e
L ınız. Ve muvasalatmızı da acilen 
'-'ana bildiriniz.) 
J Diye katı emir vermişti. 
~ Müslim; Halifenin bu mek

tubunu alır almaz, kalbinde çok 
detin bir acı hissetmişti. Ve o te
~Urle kaleme sarılarak bu emre, 
IU mealde bir cevap vermişti: 
tf <Ben, bunca hizmet ve fedakar-
ıtlanmm mukabilinde, sizden an. 

tak bir takdir beklerdim. Halbuki 
eıı bent, acı acı tahkir ettiniz ... E-

fer ben, hakarete ve esarete ta-
11tnnıü1 eden bir adam olsaydım; 

~'lnevtıerin aleyhine kıyam etmez 
'1lın. Suriye valiliğine, başka bir 

~unuzu gönderiniz. Ben, artık 
biç bir hizmet ve vazife kabul et
~orum. Fasılasız çalışmamın 
1 
el'diği yorgunluğu dinlendirmek 
çin, askerlerimi toplıya.rak Hora.

'ana çekiliyorum.) 
Demişti. 
lialife Mansur, Er.la Müslimin bu 

tevabnu okur okumaz, öfke ve 
"~eseden, çıldıracak hale gel
tnişu, Ve, Eb8. Müslimin hakikaten 
ardueunu toplıyarak Hora.sana doğ 
l'U hareket ettiğini ha.ber alınca, 
k:1k evhamı bii'Sbütun artmış .. 

bar şehrinde du.rnmıyarak, doğ
ruca (Medayen) kasabasına n.ak-
~tnıl.şti. Oradan, Eba Müslime Ust 
:te mektup göndererek, muhte· 

te
el blr felaketin önUne geçmek is
nıiştt 

d Ebl MUslim, muhtelif sebepler 
oıaYisne, Cafer Mansurun öteden :eri kendisi aleyhinde beslediği i

g~etkirane fikirleri bilmiyor de
f tldi Fakat; her tUrlU hırs ve men 
a.atten daima uzak yaşıya.n o 

Yazan: Ziya Sakit 
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rararelli Geldi, .Fiyat • 1 e 

mett adam; vaktiJe (İmam tbra
hiın) e verdiği sözden dönmek is
tememiş.. (Haşimi) hanedanına 
karşı kalbinde beslediği derin hür
meti haleldar etmek, aklından bile 
geçmemişti. 

Bunun içindir ki; halifenin (Me
da.yen) den gönderdiği mektupla
ra. en hürmetkar ~ir lisan ile mu
kabele göstermi§ti. 

Tuzak 
alife Mansur, Eha Müslime 
karşı o kadar maharet ve 

müla.yemetle hareket etmişti ki; 
bu mert kalpli Türk oğlu, halife
den kendisine hiç bir ziyan gclmi
yeceğine kanaat getirmişti. Ve 
(Medayen) e yazdığı son mektup
ta: 

(Gerek şahsınıza ve gerc-k ma

kamınıza olan hilrmet ve merbuti
yetimin derecesini hiç bir sözle ifa 

de edemem. Pek yat'.tında bizzat 
huzurumıza geleceğim. Ubudiyet 

ve tazimatımı tecdit edeceğim.) 
Demişti. 

Bu mektup, o kadar merdane 
ve safiyane bir lisan ile yazılmış. 
tı ki; Eba Müslinıin, kendisine nıut 
lak bir surette sadakat ve merbu. 

tlyet beslediğine bizzat Halife 
Mansur da, iman ve kanaat getir

mişti. Eğer vaziyet ı!>öylece devam 
etseydi, Mansuru ebediyen leke • 

dar eden tarihi bir nankörlük hfıdi 
sesi zuhur etmiyecekti. Fakat, Eba 
Müslimi çekemiyenler, (Mcdayen) 
de halifenin kalbinde kül bağlıyan 
ateşi, tCtkrar parlatarak yeniden 
bir alev haline getirmişlerdi. 

Ebıi Müslimin rakiplerinden biri 
de, ordu kumandanlarından Hasan 
bin Knhtcpe idi. Bu zat, halifenin 
hususi katipliği ve baş mabeyin-

ciliği vazifesini ifa eden (Ebu Te· 
ra.b) m eniştesi idi. .. Ebu Terap; 

dessas, hilekar ve bilhassa insan· 
la.r üzerinde daima müessir olan 

ikna kuvvetine malikti. Onun içh~, 
Halife üzerinde de çok müessir bir 
rol oynamakta idL 

Halife Mansur, artık Eba Mils· 
limden kendisine hiç bir ziyan gcl

miyeceğine emin oıa'.re.k (Mcda
yen) den (Anbar) şehrine avdet 

ettikten sonra, (Kahtepe) tarafın
dan E!>u Teraba birkaç mektup gel 

mişti. Bu mektuplar, halife Man· 
sura yeniden şUpheler verecek• ve 

onu gene Eba Müslim aleyhinde 
düşilncelere sevkcdecek mahiyette 
idi. 

K ah tepe, Eba Müslime karşı 
beslediği rekabet hislerini 

halifeye belli etmemei< için çok 
kurnaz davranıyordu. Halife ile 
Eba Müslim arasında cereyan eden 
!}eyleri bilmiyormuş gibi hareket 
ed!yordu. Belld de, kayinbiraderl 
Ebu Terabm ilhaml!e bu mektup
larmda, şöyle bir lisan kullanıyor
du: 

(Veziri ali Muhammet) Unvanı
m taşıyan Eba Müslimin, gerek 
Emirülmüminine ve gerek Haşimi 
hAnedanma bunca hizmetler ettiği 

ıy r! 1 

inkar kabul edemez. Ancak şu var 
ki, araya 'bazı müfsitler girnıiş .. 
Bunlar, Eba. Müslimi dalfilete sev
ketmişlerdir. 

Bunlardan biri de, EM Müsli • 
min divan katipliği vazifesini ifa 

eden, (Malik) tir. Daima Eba Müs
limin refakatinde bulunan en doğ

ru sözlü adamlardan bizzat aldı • 
ğım mahrem malfımata nazaran 

Malik, bu basit dü'Şünceli Horasan 
hyı her zaman Emirülmüminin a. 

leyhine tahrik ve teşv!~< etmiştir. 

Eba Müslim, artık o dereceye 
gelmiştir ki; Emirülmüminin tara-

fından gönderilen mektuplan bi • 
le kendisi açıp olrumıya tenezzül 
etmiyerck, bunları nedimleri ve 
mukarripleri huzurunda Malik'in 
önUne atmakta .. Ona okutup, ken
disi mağrur bir tavırla dinlemekte 
imi~ .. Malik ise, Emirülmümininin 

mektuplarım daima müstehzi bir 
eda ile okuyaraı1t gerek Eba Müs

limi, ve gerek huzurunda bulunan
ları güldürmekte imiş.) 

(Arkası var) ,-

Belgrad, 4 (TAN) - Yugoslavya. 
da kooperatif teşekküllerine büyük 
bir ehemmiyet veriliyor, bilhassa is
tihlak kooperatifçiliği, iyi bir inki • 
saf devresine girmiştir. Burada koo· 
peratifçiliğin tarihi yenidir. Buna 
rağmen, halen 2S~ kooperatif var . 
dır. Bunun 120 si istihlak kooperati
fidir. Geri kalanlar, kredi, istihsal ve 
inşaat kooperatifleridir. Ana serma
yesi 100 milyondur. 

Yugoslavya kooperatifer birliği. 
kooperatif sigortacıhğı te~kilatrnı da 
tamim etmiştir. Birlik bir buçuk se
ne içinde kayde değer neticeler al • 
mıştır. Kooperatife kayıtlı olanlar i
çin Yugoslavyanm Vranitsi kaplıca
larmda 222 şer yataklı Uç bUyük o. 
tel satın almmıstır. Birlik şimrılde ve 
cenup sahillerjnde iki blivlik otel 
daha bulmuş. Sloven Alp dafflarında 
100 vataklt di~er bir otel yaptırmt!'.!· 
trr. Birliğin elinde Belmoadrn en bU
yUk bir fırını vardır. Günde bir va
P,On un sarfeden bu fırın, çok ucuz 
ekmek verebilmektedir. 

Paris Borsası 
Paris borsasının dünkü kapanış fi

yatları: 

Londra 11.89: Nevyork 22,46.1/2, 
Berlin 900, Brüksel 378,75, Amster
dam 1235, Roma 118,20, Lizbon 
100,65, Cenevre 5130. 

MADENLER: 
Kurşun 22.17, bakır 62,64, kalay 

255, altın 140,10,1/ 2, gümüş 20,1/8, 
çinko 21,17,10. 

Hayvan !orsc:ısında 
Dün hayvan borsasında 561 kara· 

man, 364 dağlı~. 130 kıvırcık, 63 ka
rayaka koyunu ile 3323 kuzu, iki ke
çi, 53 ökiiz, sekiz inek, Uç dana, 12 
manda ile bir malak satılmıştır. Ku
zu etinin orta fr·atı kilosu 22,30 ku 
~tnn şatdmıı:ıtn·. 

ANADOLUDA HAVALAR 
Anadolunun muhtelif mmtakala . 

rnıda hava fazlaca ısınmıya başla -
mıştır. En yüksek hararet ts'ahiye
de 37, Antnlyada 36, Adana ve Bod
rumda 35 dereceyi bulmuştur. Yağ. 
murların arkası kesilmiştir. 

uc: melele 

oıdu Yükseldi 
. DUn şehrimize dört vagon buğday, 

bı~ ~agon arpa, bir vagon tiftik gel
mıştır. Sert buğdaylar çavdar nisbe
tine göre 5,34 kuruştan 6 kuruşa ka
dar, yumuşak buğdaylar 5,10 • 6,34 
kuruşa kadar satılmıştır. Polatlının 
ekstra 5-6 çavdarlı buğdaylnn 7,13,5 
kuruştan müşteri bulmuştur. tki 
gündenberi müvaridat az olduğun • 
dan ekstra ekstrn mallara 1-2 çav
darlı olarak 7 ,20 kuruşa kadar alıcı 
vardır. Umumiyetle 1-3 çavdarlı bu~ 

~ 

daylar 2-3 para faz'asiJe satılmakta. 
dır. Malın azlığından depo ve silolar
da tüccarm stok olarak sakladığı 
Polatlı buğdaylan piyasaya çıkarıl .. 
ınıştır, 

Italyan tohumu denilen ve Kuşa. 
------·------- dasında yetiştirilen yeni mahsul buğ-

B ı dayı piyasaya getirilmiş fakat satı-a m u m u ~dar 6,10 kuruş istediklerinden satı 
.amamıştır. 

ve K
• Beyaz ve çavdarsız olan bu buğ-

ltre daylar altı kuruşa verilmiştir. Yeni 
mahsul arpalar ihracat için aranmı
ya başlamıştır. Geçen hafta dört ku Karadeniz ve Anadolu malı balmu

mulann ihracı durmuştur. Bu sene. 
ki balmurnu mahsulümüz hemen ka
milen satılmıştır. Kilosu 90 kuruşa 
verilen bu mallar geçen sene de ayni 
fiyattan verilmiştir. 

Kitre fiyatları da bu sene cinsle -
rine göre yüzde 40 - 50 kuruş yük
selmiştir. 1936 da en iyi birinci be
yaz mallar 170 lmruştan iken bu se
ne 235 kuruştan müşteri bulmuş ve 
ihraç olunmuştu!".. 

Dünkü muameleler 
· DUn borsada muameleler pek can 

!ı geçmemiştir. Türk borcu Uzerinde 
az iş olmuş ve bu hisseler 18,80 lira
da açıldığı halde 18,65 lirada kap·.-• 
mıştır. Sıvas - Erzurum hisseleri 97 
liraya kadar yükselmiştir. Anadolu 
tahvil ve mümessilleri evvelki gün 

fiyatlarmda hiçbir tebeddill olma • 
mıştır. Aslan çimentosu 13,40 liraya 
kadar düşmüştur. Merkez Banka!'lı 

88 irad:ır. Bir sterling 623 - 626 Jru. 
ruş olarak tesbit olunmuştur. 

ruşa alıcı yok iken dün 4,05 kuruşa. 
kadar muamele olmuştur. Mersinde 
teslim 400 ton yeni arpa 3,15 kuruş. 
tan ve Haydnrpnşada teslim yeni ar
padan 150 ton 4.05 kuruştan alivre 
olarak satılmıştır. 1 

Çuvallı mısırlar 4,28 kuruştan, 22 
ton kuşyemi yüzde iki analiz!i olarak 
Tekirdağ teslimi 8,38 kuruştan ve 
çavdarlann kilosu 4,17 • 4,20 kuruş. 
tan hep ihracat için muameleler ol .. 
muşlardır. 

Yerli Mallar Sergisinin 

Jüri Heyeti 
G::ılata.sarayda açılacak olan yerli 

ma.lar sergisi için jürl heyeti seçil .. 
miştir. Heyette Ticaret odası umumt 
katibi B. Cevat Nizami, GalatasaraY. 
müdlir muavin1erinden bir zat, par~ 
ti namına B. Kara Ahm~t ve Sanayi 
birliği idare heyeti azalan buluna .. 
caklardır. Aynca vilayet namına da 
bir murahhas iştirak edecektir. 

~~~ı~~~~J~ı~~~~ı~~ı~~m~~~~~ıı~i~ı~~~ı~~~~ıı~ı~ııı~ı~ 
~1\~~\Ij\1j~jjj\~~\~~~\jl~~~~I~\~~~~1~i~~~~ I i 
<!:!> G ~ T L E R i ffi~ffüii~f?~~für~~~~i~~~~fü~fü~~~f~ii~ 

A~k ve Güzeır ı 
Onlar ermiş muradına, biz ç.Jm.. 

hm tahtına, d erlerdi. O:ılarm tnlı
tına çıkmal< mümkün olamayınca, 
bize dedikodusunu yapmak kalıyor. 
r~mlni görenlerden bazı!an: 

- Canım, diyorlar, öyle bilyiik 
tahtı bıra.~tıracak kadar güzel de 
değilm~!-

A.şkın sadece güzellik aradığı ef. 
Bancsi ancak eski ~'Danm "dünya 
güzeli,, rntkoıallannda, sonra da, nşa. 
ğı Ytıkan, o masalların devamı de. 
mek olan hay:ıli romnnlr.rdadır. Ka

dınların da birçoğu, csld zama.n ro. 
nıancıınn gibi, h:ıyalJerine rruığlôp 

olcluklarmdan, erıkckler yalnız gü. 
zel kadnııan scvebUir, sanırlar. 

Halbuki a~k hiçbir zaman güzel. 
Uğe esir olmamıştır. Bir kere, lnsa. 
n~ dtinyada hc~eyl unutturan blL 
yük aşk pek nadirdir. Pek ı;ok fev. 
kalade hadiseler görmüş olan bizim 
neslimiz büyük aşkın da bir misaıı. 
ne ~it olduğundan dolayı kendi L 
nJ bahtiyar tutabilir. Bu misal de 
gösteriyor Jd, bii.l;ik aşlm tesir e. 
den ınutlalta güzellik değildir. 

Oteki, gelip geçici, sayılan hesa. 
ba sığmıyarak l<üçük aşklara gelin. 
ce, onlnrda da güzelliğin rmıtlı* bir 
şnrt ol:ııad ğma herkes ,ah't olmuş. 
tur. Bir kn~L~a dcğ"r veren şey ynl. 
nız güzellik dcf;'ildir. Meşhur bir 
güzelin dediği gibi, bir güzel kadın 
ayni mmanda zara' olmazsa, onun 
güzelliği de ucunda yem bulunmı. 
yan bir oltaya benrer. Zariflik te 
kimI 'inin yüzUndcki ifadede, söz 
söylemesinde, tta,ulanndn, gi~in. 

me tarzında, çok defıı fikirlerinde 

bu!unur. Aşl<a yem o!an şey if;te im 
znrifliğin çıkardığı güzel kokudur. 
Esldden buna "seyyale., dcrlerdL 
Radyo mnk~eJeri çoi;raldığmdanbe. 
rl ona "aşk dalgası,, diyenler de 
\'ardır, fal<nt seksapel tabiri, her. 
1'eyi aç:kça söylemeli merak eden 
bu devirde daha üstün ~ıkmı§t{r. 

nu seyynJeyl, dalgayı, cazıöeyl 
Veren ~y güzellik değil, filozoflnnn 
ve tabiat atimıerinln fiİ{irlerlne sö
re, nesli de\'am ettir.Dek arzusudur. 
Bu arzunun ır.ut~nl<a giizelliğe bağlı 
olmadığ:~ !:lçclder bile isnat eder. 
ler: Elbette d1'kıt etm~~sinizdir 
BahçeJerimizdeld en ~Uzel~ rtreh1c; 
o arzunun rağbntinl görmedikJerln. 
den lasır lmJ·rlar._ 

Fakat bu da güzellik nşk tçln btr 
engeldir, deme!< olmaz. Bi.18.lds, gU. 
ıellik ~kın gelmesini kolaylaştırır. 
Tesbihin kusuruna bakmayınız, aşk 
l~lerinde güzelHği mağazalarda 
camekflnlarma koyduktan, parlak 
ı~ıklar ~n elektrik limbalanna 
benzetirler. Bu ı. ıklar g~nlerl ca
mekônm önilne çekerler, a.ncn.k, asıl 
.rağbet ettirecek olan camcldnm 
içindeki zarif ~eylerdtr. 

Rerşeyi evelden söylemiş olan Ef. 
ta.tunun "ziyafet,, klt:ıbmı okudu. 
no?sa. (hunun türk,. de tercümesi 
varclır) bilirsiniz: A .. .k ~thı:lU~ 
doğ:lo~ı gece h!isıJ ol:nuştur. haha. 
sı berelcct, nnMı S!'falcttlr. GilzeJ. 
lik gecesinde hasıl olduğu. 
no hervaklt hatırlamak ister, fa.kat 
babasının sarho)uk anında basıl 

olduğu için, o zaman ayık bulunan 
anası onu en çok def o. kendine ~
ker ... 

9 HAZİRAN ÇARŞMIBA 
l'AKAl.At' 

Sterlin 627,- 627,-
Dolar 1~3.- l~J.-
1''ralısız Fr. 110.- 113,
Liret 120,- 125,
Beıc;ıKa frangı 8U.- M.-
Drahmi 18,- 23,-
lsveç Fr. 568,- 577,-
Lcva 22,- 23,-
Florın 63,- öö,-
Kron Çek 70.- 75.-
Şilin Avusturya 20,- 23,-
Mark 4:!5,- 28,-
Zloti 20,- 2:1,-
Pengo 21,- 24.-
Ley 12,- 14,-
Dina.r 51,- 51,-

f sveç :> - :rı -
Altın 1045,- 10461 
Bauımot 2a-l. - Z>.">, -

l;l!Kl F.R 

Londra 
New-York 
Paris 
Milin o 
Bı . ·sel 

' At.ı...a 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Bertin 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama. 
Moskova 
Stokholm 

625,50 625,50 
O,'' 892 0,7&>0 

17,7275 17,73 
14,9912 14,9912 

4,b810 4,6810 
87,37 81,3. 
3,455 3,455 

63,9488 63,9488 
1,435 1,435 

22,6410 22,6410 
4,2062 4,2062 

13,9888 13,9888 
1,9712 1,9710 
4,1662 4,1562 
3,9888 3,9888 

107,4340 107,4340 
34,5325 34,5325 
2,7464 2,7464 

23 985 23 98.5 
3.10 3,10 \.. _______________ ,_ 

Pauır liyatlan 
Burada istib.18.k kooperatifleri, pa

zar fiyatlarının bir nevi n8.zmu ol • 
muştur. Mali vaziyeti olanlara, 
iktısadi kuwetli tUccarla.ra kar. 
~ yardımcılık etmiştir. Kredi koopc· 

~ ........... """~ 
9-6-937 

111.d.1.LAR 

"'lNSt Aşağı Yukan 
Kr • .t'u. tu. ra. 

Buğday yumuşak 6,10 6,34 
öu>-an" ser~ '- 4 o 

o .J "'•" .-

Arpa 4, 5 -,-
ı 'ovuar 4 
~ ,J.0 - .-
l\USJl' san 4,25 -,-
.t'C.)'ll1r ucyaz ~".- 2&,10 
Peyııır Kaşar ~~.- -,-
Aı.JOll ınce 5::iU- 580-, ' . 
J. u . .JK uıai J.u.ı,- ilU,-
l. apatı. J.ıQ.Kya kırkım u~,- 04,
i li.ı;Jall: .tUıauuJ ıUı xur. 4~,- 57,
.ı:ı:ı.u.ıuK 

A>u0 ... ay 
a."".,. 
,l 4.1. ı.üt 

.b .... '-.)lllir 
n.aşaı· 

Un 
b.cpek 
Pamuk 
l<"asuıye 
K. Fındık 

G l O EN 

-,-

Ton 
J.on 

J., ,~ ... un 
18 .L'on 
u 12 ı on 

7ö 'J.'on 
13 l'on 
w~ l'on 
6~ Ton 
1Y2 Ton 

Arpa 
Razmol 
lç ceviz 

300 Ton 
201 Ton 
l* Ton 

DIŞ FIYATLAR; 
Buğday Liverpul 

,, Şikago 
,, Vinıpek 

Arpa Anvers 
MISır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Ham ı..urg 
~ndık L. Ham~g-

5,77 K. 
5,09 K. 
5,t>- t{. 
4,9lı t<. 
3,fü, ,{. 
8,0ö K. 

94,15 ~'\., 
94,15 K. 

ratif ıeri de esnafı , KUÇı..tK tacıı ıe.rı, 

hususi banker ve faizcilerin elinden 
kurtarmıştır. Yugoslavya Bulgaris • 
tan arasında yeni bir gümrük ve ko. 
operatif ittifakı mukavelesi yapılaca
ğı da söyleniyor. 
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Lonılraya tayyare ile hemen hergün altın gelir ve tabancalı 
polisler bu altın kümelerini muhafaza ederler 

Rusya, Dünyaya 
Etekler Dolusu 
Altın Döküyor 

. Son ~ünlerde dünyada (Altın) m evzuu üzerinde çok hareketli 
hır faalıyet vardır. Dünyanın maruf piyasalarında müthit bir altın 
fazlalığı başgöstermittir. Elimize geçen istatistiklere göre bu al-
tın bolluğunun başlıca ıebebi Sovyet Rusyadır, 

1 

Sovyet Rusya 1929 yılında takri-r------------
ben 30,000 kilo altın istihsal eder -1 A k 
iken, 1936_ da bu miktar takriben n arada 
200,000 kiloya. varmıştır. Bu hesap-
ça, Sovyet Rusya yedi sene içinde, R • s • • 
dünyanın en büyük altın müstahsili esım er gısı 
olan ve yılda takriben 2,5 milyon kl } J 
lo altın çıkaran. cenubi Afrika.dan QÇl l Ul 
sonra. gelmcktedır. 

Halbuki altın istihsalinin yüksel • 
mesile alıcılar da artmış değildir. Bila 
kis alıcılar gittikçe azalmaktadrr. 
Mesela, Almanya Adeta altınsız yaşa 
maktadır. Birçok Memezi Avrupa 
ve Balkan memleketleri de ayni su
retle altınsız kalmayı tercih etmek 
t edirler. 

Bugün, yeryüzünün iki büyük al
tın alıcısı vardır. Bunlardan biri A· 
merika Birleşik devletleri, diğeri de 
Büyük Britanyadır. Vasat derecede 
alıcılar ise, Holanda, Belçika. ve tsviç 
redir. 

Halbuki son zamanlarda Amerika, 
~vrupadan kaçan sermayenin sığ • 
nağı olmuştur. ÇünkU Avrupada 
sermaye Uzerinden ağır vergi alın • 
maktadır. Amcrikada vaziyet lböyle 
değildir. 

Bu itibarla Amerikaya altın halin 
de sermaye yığılmaktadır. Amerika 
iktisatçıları i:lunda büyük bir tehlike 
seziyorlar. Cümhurreisi B. Roose • 
velt'e, memlekete girecek altına ağır 
vergiler koymak, altın alımını tah
dit etmek gibi teklifler yapılmıştır. 

Bunun üzerine altın müstahsili 
memleketler telô.şa düşmüşlerdir. 

Fakat son günlerde Amerika Maliye 
Nazırı Morgenthau: '- Altm alışı 
mızda hiçbir tebeddül yoktur. Altına 
daima ayni fiatı vermekteyiz. Bir 
ons altın (takriben 28,5 gram) 35 do 
}ardır.,, demiştir. Şu halde Amerika, 
altın almıya devam edecektir ve fi
atı da düşürmiyecektir. 

Acaba fiat düşse, bunun Rusya.ya 
t esiri olacak mıdır? 

BirçCL'c mütehassıslar: "Hayır!,, di 
yorlar. Çünkü Rusya, altının kendi 
sine kaça mal olduğunu bilmiyor. 
Rusyanm rejimine göre bu iş mali -
yet meselesi değil, amele işidir. Rus· 
ya, bugün altın madenlerinde bir 
milyon amele çalıştırmaktadır. Ya • 
rın isterse iki milyon da çahştırabi 
lir. Böylece dünyaya daha bol altın 
vererek, piyasayı altına boğabilir. 

Altın piyasasını düşürmek, 19 un 
cu asırda altın esası üzerine kurul
muş olan bugünkü dünya iktisadiya 
tını sarsmak, Rusyanm elindedir. 

Sovyet Rusya, lbunu yapmak is • 
t erse; dünya kendini nasıl müdafaa 
edecektir? Buna çare var mıdır? 

Evet, eğer Amerika, Fransa ve !n 
giltere anlaşırlar ve altın alımını, al 
tın fiatlerini bir intizama sokarlar
ıa bunun bir çaresi vardır. 

Piyasaya çok altın çıkarsa Ame • 
rika., menfaati ica~ı olarak &ltın al • 
mamak zorundadır. Halbuki bütün 
dünya, Amerikanın altın almasile ra 
hat bulacaktır. BUtUn mesele, Ame
rikanın kendi menf aaUnl, dUnya men 
fatlnden ayırıp aymnıyacağmdadır. 

Ankara, 9 (Tan muhabirinden)
llk Türk Birleşik resim ve heykel • 
traşi sergisi bugün saat 18 de Anka 
ra Halkevinde merasimle açıldı. Me 
raslmde Meclis Reisi B. AbdUlhalik 
Renda, Vekiller, Sefirler, Moous:ar 
bulundular. Maarif Vekili B. Saffet 
Arikan sergiyi açarken söylediği nu 
tukta dedi ki: 
"- Ressamlığın Güzel San'atlerde 

tuttuğu çok esaslı yeri, bu mevzuu 
benden çok iyi bilen bu güzide heye 
te karşı tebarliz ettirmek gayretin -
de bulunnuyacağım. Burada sevinç 
le üzerinde durduğum idari ve kül. 
türel mevzu şudur: 

Buglin açılmasını kutlıyacağr -
gibi, şu veya bu grupun sergisi ol -
duğu değil, birleşmiş Türk ressam· 
lannın olacağıdır.,, 

Bundan sonra sergi B. Renda ta • 
rafından açıldı. Ziyaretçiler, iki bü
yük salonu dolduran eserleri zevkle 
seyrettiler. 

Pariı • F elemenk Bankası 

Müd ürü Değitti 
Paris, 9 (TAN) - Istifa eden es

ki "Paris - Felemenk,, bankası mü· 
dürü yerine, sabık maliye müfettiş
lerinden B. Henri Johan umum mü
dür tayin edilmiştir. 

Çorlu panayin 
Çorlu, 9 (A.A.) - Çorlu panayırı 

bugün kapanmıştır. Üç gtin süren 
panayırdıı hayvanat ve eşya üzerin
de mühim alış veriş olmuştur. 

lngiltere 

Para Siyasetini 

Değiştirmiyecek 
Londra, 9 (TAN) - Bugün Lon· 

drada Kralın, yıldönlimil kutlanmış
tır. Birkaç gündür devam eden altın 
mUnaka§alan üzerine, lngiltere hü
kumeti; para. siyasetinde hiçbir te

beddül yapılmıyacağım bildirmiştir. 
Hilkfunet namına bu mesele hakkın
da beyanatta bulunan Sir John Si
monun sözleri, efkan umumiyede i
yi bir tesir bırakmı§sa da, istikbal 
için bir garanti teşkil edecek mahi· 
yette görülmektedir. Hük\lmet altın 
esasına taraftar olduğu müddetçe 
bu mesele kökilnden halledilcceğe 
benzememektedir. Esasen hakiki al~ 
tın mücadelesi daha yeni başlamış
tır. 

Şimdiki halde Amerikş., kendini 
dünyadan ayırmak istemiyor. Bu, 
böyle devam edecek midir? lşte bu 
rasmı ancak zaman gösterecek. 

BAŞMAKALEDEN MABAA T 

Sanayiimize 
Merak ve 
Alakamız 

(Başı 1 ncide) 
kmda tam bir fikir verecek, halkın a
lakasını kavnyacak yolda izahat 
yoktu. 

Sümerbank kaç para sermaye ile i· 
şe girişti? Bunun ne kadan eski fab
rikaların tahmin ve takdir edilmiş 
kıymeti idi? Nekadar para idi? Ban
ka seneden seneye mnl satışından ne
kadar para kazandı? Sermayesi ne 
sayede arttı? Yeni yeni teşekküllere 
yatırdığı milyonlar nereden zuhur et-
t .? 

l • 

Pahalılık vergisi 

S iimerbankın faaliyetini benim· 
sememiz ve canlı bir alfıka ile 

takip etmemiz için bu birkaç raka
mı hepimiz adeta ezberden bilmeliyiz. 
Eğer bu sermaye teşekkülünde güm
rük himayesi sistemi sayesinde elde 
edilmiş karın büyük bir hissesi var
sa bunu hiç çekinmeden, iftiharla i· 
tiraf edebilecek müessese, ancak Sü
merbanktır. Halk, yüksek maişet mas 
rafının . ıstırabını zaten duymuştur. 
Fakat hiç olmazsa: "Kesemden çıkan 
para kaybolup gitmemiştir. Bu feda
karlığım bir tohum va1.ifesini göre -
cektir, bu sayede yeni sanayi şubele
ri kurulacaktır. Günün birinde milli 
sanayiin tam inkişafını göreceğim ve 
bu sayede hayat ucuzluğuna ve mai· 
şet genişliğine kavuşacağım.,, diye· 
bilmelidir. Himaye sistemi dolayısile 
hergünkü ihtiyaçlara fazla fazla fi. 
yatlar ödemek, bir nevi vergi vermek· 
tir. Her vergi bir yüktür. Fakat ver
ginin iyi kullanıldığını ve semere 
verdiğini görürsek yükü derhal unu
turuz ve ferah duyarız. Hayat paha
lılığı neticesinde katra katra kesele
rimizden çıkan paradan milyonlarca 
sermaye birikmişse ve bu sermaye 
yjne bizim hayrımız için milli sanayi 
kuruluşlarına kullanılıyorsa, bunu bü
tün açıklığı ile bilmeliyiz. 

Maliyet liatı 

S onra şurası var: Her sanayi 
hareketinde son gaye, maliyet 

fiyatını gittikçe düşürmektir. Bizim 
sanayi hareketimizde bu bakımdan 
iyi ve kötü fımil~er vardır. 

Iyi amillerden birincisi, makinele
rin en son sisteme göre yapılması ve 

mevcut bir çok eski kurulmuş Av -
rupa fabrikalarından daha verimli 
bir halde olmasıdır. lkinci amil ame
le ucuzluğudur. Fakat diğer tarafta 
sayısız menfi ft.millerin karşısındayız. 
Ham malzeme memleketimizde paha 
bya mal oluyor. Nakliye ücretleri kor 
kunç derecede yüksektir. Memleket
te liman, yol gibi teçhizatın yokluğu 
pahalılık doğuruyor. Para. azdır ve 
çok pahalıdır. Umumi hayat, istihsal 
için en mühim amil olan zamanı ha
kir görUr yolda kurulmuştur. Hüku
metin bir çok şubeleri hala zaman 
kıymetini hiçe sayarak işliyor. Son
ra ucuz ame!e, teknik ananeleri olmı
yan, makineleri işleten, fakat bakma
yı bilmiyen, verimi çok az bir amele 
sınıfıdır. 

Milli bir mücadele 

1200 Senedenberl 

En Uzun Küsuf 
Nevyork, 9 (A.A.) - Diln Ncv -

yorkta güneş tutulmuştur. Bu tutuluş 
tam küsuf olmuş ve bir çok heyetler 
tarafından, d~nyanın bit ç~lc yerlerin
den seyredilmiştir. 1200 senedenberı 
en uzun sürmUş olan güneş tutulması 
dünkü olmuştur. Tayyareler And 
dağlan üzerinde uçarak resim çekmiş 
!erdir. 

Yaş Meyva 
Sa an 

Dükkanlar 
Yaş meyva salan dükkanlarm er • 

ken kapanması, bunların fazla satış 
yapmalarına mani olduğu için mey
valann çürümesinden çıkan zararla
rını kapatmak için manavlar müstah
silden fiyat kırarak mal alıyorlardı. 

Belediye, her tUr1U yaş meyva ye· 
tiştirenleri zarardan kurtarmak için 
bazı tedbirler almıştır. Bu arada yaş 
yemiş satan dükkanlann geceleri sa
at 24 e kadar açık kalmalarına izin 
verilmiştir. Bu suretle yaş meyvala
nn ertesi güne kalıp çürümesine 
meydan bırakılmıyacaktır. 

Cankurtaran 

Otomobille r i ile 
Hasta Taşınmıyacak 

Can kurtaran otomobilleri hakkın
da be!ediye yeni bir talimatname yap
mıştır. Bu talimatnameye göre, bu a
rabalardan birisi ücretlilere, diğeri 
dilenci ve deli taşınmasına, iiçUncUsü 
Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer kazala
rında çalışmak üzere B~yoğlu Baş

hekimliği emrine, dördüncüsü de Fa
tih, EyUp, Bakırküy ve Eminönü ka
zalarında çalışmak üzere Fatih baş
hekimliği emrine verilmiştir. 

Can kurtaranlarla hasta taşınması 
yasak e::lilmiştir. Üsküdar başhekim
liği emrindeki can kurtaran da Üskü
dar, Kadıköy ve Boğazın Anadolu ya
kasında çalışacaktır. Can kurtaran 
memur ve şoförleri hususi bir elbise 
ve kasket giycoeklerdir. 

Üniversite Kampı 
Bu sene ünjversitc kampı, Harbi

yede Yedek subay okulunda kurula. 
caktır. Her talebeden günlük yiyec~k 
':ledeli olarn~ 40 kuruş alınacaktır. 
Bu parayı her fakülte kendi tahsisa
tından verecektir. 

Kamp müddeti, 3 devreye aynlmış 
ve evvelce tesbit edilen tarihler değiş
tirilmiştir. Ilk devre 18 hazirandan 7 
temmuza; ikinci devre 9 temmuzdan 
28 temmuza, üçüncü devre de 5 a
ğustostan 24 ağustosa kadar devam 
edecektir. 

Tıp Yalebe 
Yurdu da 

Şehr!~d~!'!~~Y.!>~rdunun 
bir misli genişletilmesi kararlaşmış 
ve proje hazırlanmıştır. Önümüzdeki 
ay başında inşaata geçilecektir. Bu 
suretle önümüzdeki yıl Tıp fakültesi
ne eskisinden bir misli fazla talebe 
alınacaktır. 

IKTISA T VEKALETi 

B ütün bu amillere karşı devam 
eden mUcadele, milli bir mü

cadelenin en can alacak bir kısmıdır 
Amele başına verim nekadarla ba.~la. 
dı? Her fabrikada nekadar arttı? 
Maliyet ilk adımda kaç para idi ?Muh
telif fabrikalarda ne derecelerde a- Maadin Umum Müdürlüğünden: 
zaldı? Samsun vilayetinin merkez kazası-

SUmerbanktan beklediğimiz hare- na bağlı Çama.lan köyünde: Şimalen 
ket tarzı, yalnız yürilmiye değil, yü. ve şarken Çimenli kiliseden (hali ha
rlirken vardığı bilfün neticeleri hal-
ka olduğu gibi bildirmiye kıymet ver. zırda Çimenli köyü camii) Ayıtcpeye 
mesidir. Arada fena neticelere vanl- hattı müstakim, cenubcn: Ayıtepe • 
mışsa olduğu gibi söylenmeli ve se- den Domuztepeye hattı mUstakim, 
bepleri anlatılmalıdır. Bir müessese, garben: Domuztepeden hudut başlan- ı 
hatalarını olduğu gibi itiraf edecek gıcı olan Çimenli kiliseye hattı müs-
kadar geniş düşünebilirse kolayca bir takim ı'le mahdut 395 hektar "d 
"t" t h . arazı e 
ı ıma avası yaratır ltiraf edilen bir K l 
yanlışlık daima lehte. tesir yapar. Fe- ı Samsunun uyumcu ar arastasında 
na tesir yapan hatalar, ancak dedi- oturan T. C. tebaasından Şahval oğ
kodu yo'lu ile yalan yanlış yapılanlar lu kuyumcu Canhut tarafından 7, 6, 
dır. 933 tarihli ve 1-3 numaralı ruhsatna. 

Ahmet Emin YALMAN meye dayanarak aramakla meydana 

İzmir Telefon Şirketi de 
ı Satın Alınacak 

İzmir, 9 (Tan muhabirinden) 
İzmir otomatik telefon tesisatının 
hükumetçe satın alınması müzake • 
relerinde bulunmak Uzere Erikson 
şirketi mümessili, bugün geldi. Ya • 
kında Ankaraya gidecektir. 

çıkarılan simli kurşun madeni 99 yıl 

müddetle mumaileyh uhdesine ihale 
olunacağından maadin nizamnamesi _ 
nin 36 ve 37 inci maddeleri mucibin
ce buna itirazı olanların 10, 6, 937 
tarihinden itibaren iki ay içinde An
kara.da lktısat vekaletine ve mahal· 
linde vilayet makamına istida ile mü
racaat eylemeleri ilan olunur. 

ANADOLU KULÜBÜ 
Büyükada Şubesi D irektörlüğünden: 

A~~dolu Kulübü .. Büyükada Şubesinin 12/ 6/ 937 Cumartesi gUnUn
den ıtıbaren sayın uyelerine açılmış oulunacağı ilfın olunur. 

............................ 

• 

QANKA'rA 
YATIRILAN PARA ~Yi 

tK iLMi~ TOJ..IUM GiBi V~QiMLi DiP 

U OlANTS~ OANr ONi ~: 
l(ARAKeY PALAS ALAL~MCi ı.tAN -

150- 200 L·ra ayhkla Kontro-
lör allnacaktır 

lktısat Vekaletinden : 
1705 ve 3018 numaralı kanunlara müstenit nizamname ve kararname 

hükümleri dahilinde ihracatı mürakabe teşkilatı için memur alınacaktır· 
Taliplerin haiz olmaları laumgelen vasıflar şunlardır: · 
l - En az lise veya bu derecedeki ticaret mektebi mezunu olmak. 
2 - Askerliğini yapmış bulunmak, 
3 - 35 yaşından yukan olmamak, 
4 - Memleketin her mıntakasında vazife görmesine sıhhatca marul b1I 

lunmamak Yüksek !ktisat ve Ticaret, yüksek ziraat veya mülkiye mek .. 
tehi vey~ huk la.kültesi mezunu olmak, yabancı dillerden bir veya bit 
kaçını bılmek tercih sebeplerindendir. 

Y'Ukrıdaki vaSıf ve şartları haiz olan talipler müracaat istldalarma: 
1 - Doğum tarihleriyle bulunduklan işleri ve son vazifelerini ve hakla• 

nnda kimlerden malO.mat alınabileceğini de göstermek Uzere kısa bir ter
cümei hal varakası. 

2 - Tahsil dereceleriyle Askerliklerine aid vesikalaıın suretleriniı 
3 - Nihayet 1937 de çekilmiş iki adet kartpostal IJüyUklüğUnde boy fo

toğraflarını eklemelidirler. 
Talipler arasmdnn istenen vasıf ve şartlan en çok haiz olanlar Vekalet• 

çe ihtisas kuı·suna devam etmek üzere seçilecek ve bunlara kurs mUdde • 
tince 100 lira aylık ücret verilecektir. 
. K.ur~ l Temmuz :9~7 de. b_aşlı!a~ak ve iki ay kadar sürecektir. Taliple

r~n ihtisas kur?u.na ıştırak ıçın hıçbır manilerinin ve serdedilecek herhangi 
bır mazeretlerının bulunmaması şarttır. Kursa girmesi kabul olunanlar • 
dan, vek~letçe tayin edilecekleri mahallere itirazsız gitmeği önceden ka • 
bul eyledıklerine dair taahhütname istenecektir. ihtisas kursundan eh • 
liyetname alanlar kadrodaki ücreti 200 lira olan kontrol memurluklarına 
başlar ~"ta 150 Ura ücretle almacaklar ve memleketin muhtelif ihraç mer 
kez ve limanlannda istihdam edileceklerdir. 

15 Haziran 1937 talihine kadar kabul edilecek olan mUracaatlann fktf .. 
sat vekaleti lç Ticaret Umum Müdürlüğüne yapılması lüzumu ilan olunur. 

(1442) (3193) 

Galatasaray Lisesi 
Direktörl üğünden~ 

Kamp bnşlıyacağından kampa tabi talebenin 17 Haziran Perşembe sa-
bahı saat 8 de mutlaka okulda bulunmaları. (3231) ........ :... ......................... . 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. Ci Keşide 11 / Haziran / 937 dedir. 

Büyük ikramiye 
40.000 Liradır 

Bundan Başka: 15.000. 12.000. ıo.ooo 

Lirahk ikram yelerle (20.000ve10.000) 
L i rahk i ki adet mükafat vardır .. 

Ayrıca: (3.<lOO) Liradan başhyarak (20) 

liraya kadar büyük ve kü~ük bir~ok 
i kramiyeler·e amortileri havi olan bu 
zengi_n plandan istifade etmek i(j n bir 

bılet almaktan rekinmeyiniz 
' ~ ... J 
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ILACLARINIZI Bahçe· 
kapıda ı 

SALiH NECATİ den almız. Reçeteleriniz bUyUk bir 
dikkat. ciddi bir istikametle hazırlanır FOSFATIN NECATI Çok kıymeUl bir bebek gıdasıdır. 

Bununla beslenen yavrular tom • 
bul ve kuvvetli neşeli olur. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası Yüksek Mühendis Mektebi 
Direktörlüğünden; 

AK T 1 F 
~SA: 

ALTIN: ::san kilogram 21,043,967 
BANKNOT • • • • • • • . 
UF AK.LIK • • • • • • • • 1 

Dahildeki Muhabirler: 
'l'ürk lirsı • • • • • • • • 

il ari,teki Muhabirler: 

ALTIN: Safi kilogram 5,054,479 
Altına tahvili kabil Serbest 
d'• • OVfzler • • • · . • • • • 
Dlğer dövizler ve Borçlu kliring 
baki leri ye • • • • • • • • 

Hazine Tahvilleri: 

Deruııde edi evrakı nakaıye 
karşılığı • • • • • • • • . 
Ranunun 6 ve 8 inci m'addelerine 
teVfikan hazine taraf mdan vaki 
tediyat • • • 1 • • • • 

Senedat Cüzdanı: 
liAzıNE BONOLARI 

'l'lCA.RI SENEDAT • 
• • • 
• • • 

lıham ve Tahvilat Cüzdanı: 

. 

~~ 

. lDeruhde edilen evrakı nak-
4 - (diyenin karşılığı Esham ve 

(Tahvilat (itibari kıymetle) 
B-serbest esham ve tahvilat . 

'1vaıular: 
Altın ve Döviz Uzerlne • • • 
'I'ahvilat üzerine , • , • • 

lli.aedaTlar • 

:t 
.. 

Muhtelil • • •• • • • • • • • • • 
Yekun 

--~-----------lstan bu I Haricı Askeri 

Kıtaah ilanları 

~-------------llr!_Iepsine tahmin edilen fiat 64 bin 1 

!'ol olan kırk tane yarım tonluk şev 
e e, Ford ve bunlara muadil evsafta I 
11~sau kamyonetler kapalı zarfla ek
~eye konulmuştur. İhalesi 25 ha
d • 937 cuma gUnü saat lldedir. t
S ati Şartnamesi 320 kuruşa M. M. v. 1 
t .. ~lı_naıma Komisyonundan almır. İlk 
~1nat 4450 liradır. 
e~ksUtmeye girebilmek şartlan. Bu 
\ı ıltıneye girmek isteyen firmaları 
11 
erecekleri kamyonetlerin evsaf şart 

1~e plan ve resimlerini 15 haziran 
\1 37 tarihine kadar Ankarada M. M. 

1 • ~atınatma Komisyonuna vP.recek
~l'dir. Bu evrak üzerinde yapılacak 
tn kikat sonunda kendilerinin eksilt
t eye girebileceklerine dair tahriri 

1 
1 ebli~at yapılacaktır. Bu tebliğatı a
ban fırnı.aıar eksiltmeye teklif mektu I 
u Verebilirler. Eksiltmeye girme 

:artlerinl haiz istekliler kanuni temi ' 
. atı ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
~c~ maddelerinde yazılı belgelerle 
1.rlıkte teklü mektuplarmın ihale sa 

~tinden en az bir saat evvel Ankara -
\ı a ld. M. V. Satmalma Komisyonuna 
erıneleri. (707) (2941) 

•• * 
Alanisa Merkezindeki kıt'at için 

··~A-
"'V\J\IU,, kilo Sığıreti münakuaya ko 

11Ulınu.ştur. Şartnamesi bedelsiz ola

~ lfanisada Tümen Satınalma Ko
l.J. lSyonunda görülebilir. Münakasası · 
d liazlran 1937 Cuma günü saat 17 
e ııanisada Tümen Satmalrna Ko -

~8Yonunda yapılacaktır. Eksiltmesi 
n apaıı zarf usuliledir. Beher kilosu -
tcıU!J. muhammen fiatı "20,, kuruş ve 
te~~akkat teminatı "1200,, liradır. 1s 
<>ld lller Ticaret odasında mukayyet 

1 Uklarma dair vesika ibraz edecek 
b~~- Muvakkat teminat makbuzile 
n ır ikte teklif mektubları münakasaS: Yapılacağt belli saatten en az bir 

t evveı Tümen Satmalına Komls
l'onuna vereceklerdir. (713) (2964) 

• • • 
t .Kırklareli Tümen birlikleri ihtiyacı 
çın kapalı zarfla 50000 kilo sadeyağ 
Satın lın 
95 a acaktır. Muhammen bedeli 
t kuru§ olup tutan 47500 liradır. !ık 
11enı.inatı 3562 lira 50 kuruştur. Şart
~ anı.esi her gün satmalma komisyo
c Unda görUlebllir. İhalesi 18, 6, 937 
urna gUnU saat 16 dadır. İstekliler 

5 - 6 -1937 Vaziyeti 
. 

Lira - P A S 1 F Lira 

29,600,021,68 

Münakasaya 
konulan 
mevaddın cinsi 

Pirinç 

Toz şeker 

Miktarı Tahmin Pey Eksiltme T. Saati Eksiltme 
Fiatı akçasi. nin şekli 

6000 K. 21,00 94,50 21/ 6/ 937 14 Açık 

8500 K. 27,00 172,15 21/ 6/ 937 14,30 Açık 

12,709,705,- Sermaye • • • • • • • • 
ihtiyat Akçeai • • • • • • 

15,000,000,- Süt 4000 K. 
2000 A. 

10,00) 
5,00) 46,88 21/ 6/ 937 15 Açık 

786,762,47 43,096,489,15 
Kase yoğurdu 

Adt ve f ev kala de 
Hususi 

725,645,77 725,645,7 7 
Tedavüldeki Banknotlar: 

2,105,172,40 
4,516,007,70 

Zeytin 
1,621,180,10 Zeytinyağı 

Sabun 

1000 K. 
4000 K. 
3500 K. 

2S,00) 
62,00) 
35,00) 

313,88 21/ 6/ 937 15,30 Açık 

7,109,529,03 

58,513,41 

43,172,4 71,57 

158,748,563,-

13,496,827,-

f,000,000.-
27,482,773,42 

37,542.210,47 
3,739,680,92 

61,961,60 
8,346,166,41 

. 

I 

50,340,514,01 

145,251,736,-

31,482, 773,42 

41,281,891,39 

8,408,128,0 1 

4,500,000, 
11,654,504,5 4 

9 336,741,682,2 

Deruhde edilen evrakı nakdiye • 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki 
tediyat • • • • • • • • . 

158,748,563,-

13,496,827,-
11.-------ıı 

Deruhde edl. evrakı nakdiye 
bakiyesi • • • • • • • • • 

Karşılığı tamamen altın olarak 
illveten tedavUle vazedilen . • . 
Reeskoııt mııluıhili ilaveten ted. 
vazd. 

Türk Lirast Mevduatı: 
Döviz. T aahhüdatı: 

1.45,251, 736,- ı 

19,000,000,
I 
1 

9,000,000,- "' 

Altına tahvili kabil dövizler • ·~ 970,51 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
b k. 1 ri 38,105,05 ıi a ıye e , • • • • • • · 

Muhtelil • • • • .. • • • · 

Yekun 

2 Mart 1933 tarih;nden itibaren 
lakonto haddi % 5~ Altın üzerine avans o/o 4~ 

173,251,736,-

13,319,869,25 

25.139,084,56 

103,409,812,38 

336,741,682,29 

, ______________________________________ ~ ... 
lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 

). No. Semti ve mahallesi 

776 

1132 

2212 

2307 

3357 

4005 

4612 

5265 

6561 

Arnavutköy 

Ortaköy 

Kuzguncuk 

" 
Kadıköy Osmanağa 

EmiJıönU Rilsteınp~tı. 

Beyoğlu Tom Toın 

Beyoğlu Kamerhatuh 

Kilçük Mustafapaşı 
Molla Hüsrev 

Sok~ 

E. Aya Nikola 
Y. Adalı Fettah 

Portakal yokuşu 
ve Dereboyu cad. 

Deli koç 

htrati kalfa 

E. Yazıcıoğlu 
Y. Osmanpaşa 

CambazhanQ 

E. Caddeikebir • 
Y. latiklal caddesi 

E. Karna vula 

Y. Karakurum 

KUçük Mustafa 
Paşa caddesi 

Emlak No. 

E. 70 Y. 6 
No:taj 8 

E. 64 Y. 66 
ve 2, 4 

2 

E. 33 

E. 3 

E. 3 Y. 64 
Ada: 387 

Parsel: 75 

E. 291 
Y. 301 

E. 94 

Y. 114 

Cinsi ve hissesi 

Ahşap hanenin 

% his. 

Kagir hane ve dük

kanların % his. 

İçinde kulubcsi olan 

2886 metre arsa 

81 metre arsa 

Arsa 

Hisseye göre 
muhammen h 

180 Açık ar

tırma 

500 

150 

100 

620 

" 

" 
,, 

" 

Kagir dükkanın 32/ 120 
ve kale mahallinin 
20/ 120 hissesinin tek
rar 1/ 35 his. 150 u 

2500 Kapalı Kagir dükkanın 
1751,50/ 4320 his. 

Üstünde odaları olan 
kagir dükkanın 
25/180 his. 

15 metre arsa 

zarf 

300 Açık ar

tırma 

150 ,, 

Yumurta 
Soğan 

Patates 

Kuru fasulye 
Kuru Barbunye 
Nohut 
Kırmızı mercimek 

50000 A. 
7000 K. 
9000 K. 

3000 K. 
1000 K. 
1000 K. 

500 K. 

Pırasa 7500 K. 
Lahana 4000 K. 
lspanak 5000 K. 
Kök kereviz 700 K. 
Havuç 1200 K. 
Karnıbahar 600 A. 
Yerli bakla 1000 K. 
tzmir, Adana Bak. 1000 K. 
Sem.iz otu 2000 K. 
Patlıcan 30000 A. 
Dolmalık domates 1500 K. 
Taze bamye 600 K. 
Ayşe kadın 4000 K. 
Çalı Fasulye 1500 K. 
Yeşil barbunye 1000 K. 
tç barbunye 500 K. 
Sakız kabağı 5000 K. 
Enginar 7000 A. 
Limon 20000 A. 
Salça 400 K. 
Maydonoz 2500 D. 
Dereotu 3500 D. 
Taze soğan 2000 D. 
Domates kır 1500 K. 
Tuz 2000 K. 

Ekmek 50000 K. 

2,00) 
2,75) 
7,00) 

13,25) 
9,50) 

13,50) 
11,00) 

2,50) 
4,00) 
5,00) 
4,25) 
4,00) 

16,00) 
5,00) 

13,00) 
4,00) 
3,00) 
7,00) 

20,00) 

136,70 23/ 6/ 937 

51,20 23/ 6/ 037 

11,50) 344, 70 23, 61937 
13,50) 
10,50) 
13,00 

7,50) 
7,50) 
2.00) 

15,50) 
1,00) 
1.00) 
1,00) 
5,00) 
4,50) 

11,00 412,50 24 6 937 

10 Açık 

14 Açık 

15 Açık 

10 Kapalı 

Koyun eti 31000 K. 44,00 1023,00 24 /6 937 14 Kapalı . 
1 - Mektebin 937 Mali senesi zarfındaki yiyecek ihtiynç'nn eksiltmeye 

konulmuştur. 

2 - Bu ihtiyaçların cins ve miktarlariyle fiatları ve ilk teminatları ve 
eksiltmenin tarih ve şekilleri hizalarında gösterilmiştir. 

3 - Kapalı zarf usulile yapılacak eksiltme'.er için isteklilerin teklif mek 
tuplannı 2490 N. lı kanunun emir ettiği diğer vesikı:ılarla b raber muay 
yen saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komısyon P.dsl·ğine ver 
melcri muktezidir. 

l 
4 - istekliler 937 mali senesine aid ticaret odası vesikalarını göstere 

ccklerdir. 

1 
5 - Şartname!eri görmek isteyenlerin her gün ve cks:ltmeye girecekle

rin muayyen gtin ve saatte Gümüşsuyunda mektep binıısı dahilindeki ko-

misyona müracaatları ilan olunur. (3180) 

Hava Yollan 
idaresınden · 

Devlet iş etme 

1 - Ankara • lstanbul arasında 7 / 6 937 "dahil,, drn ıtibaren 
A - Cumartesi gtinü hariç haftanD' diğer giınlcrinde: 

An karadan 
Istanbuldan: 

Kalkış Varış 
S. D. S. D. 

9 10 50 Istanbuıa 
15 30 17 20 Ankaraya günlük seferlerimiz vardır 

B - Cumartesi günleri: 

An karadan 15 30 17 20 lstanbula gtinlUk bir seferimiz var 
dır. Cumartesi günü lstanbuldan An 

• karaya avdet seferimiz yoktur. 
C - Pazartesi gUnlerl: 

8610 Samatya Hacı Hilse

yinağa 

Narlı kapı 
YalıboyU 

E. 44 

'.Ada: 4 

Harita: 698 

E. ve 
Y.1 

79:5 metre arsa 1 !stan bul dan: 7 
2000 Kapalı ı 2 - Acentelerimiz: 

8 50 Ankaraya ilave seferimiz vardır. 

zarf · 
8615 Kasımpaşa Emin camü E. Ca.nıcı E. 8 166 metre arsanın 

1h lrls. ' 
500 Açık ar

tırma Y. Harman Y. 12 

8618 Ortaköy E. Dereboyu E. 28-30 Kagir hane ve bah-
Y. Ortaköy deresi Y. 26 çenin 4/ 16 his. 500 · 

" Yukanda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. lhaleleri 18-6-937 tarihine dü· 
·en Cuma günü saat 14 dedir. Satı~ münhasıran gayrimilbadil bonoslladır. 

'----------------------------------------!· 
kanunun 2, 3 üncü maddeleriudcki 
vesika ve teminat mektuplarını havi 
zarflarını belli gün ve saatten en u 
bir saat evveline kadar Tümen satm
al.mak komisyonuna vermeleri. 

(727) (3112) 

• * • 
Her blr çtftine biçilen ederi 425 ku

ruş olan 60 bin çift kundura kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartnamesini 1275 

kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gUn komisyona gel -
meleri. tık teminat miktarı 13950 li
radır. !halesi 2416/ 937 Perşembe gü 
nü saat 15 tedir. Eksiltmeye girecek
lerin 2430 sa:;ıh kanwı 1 ve 3 cü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk te- alma komisyonunda arzu edenlere 
minatlarile birlikte teklif mektuplan gösterilmektedir. (9) (3248). 
nı ihale saatinden en az bir saat 
evvel Ankarada M. M. Vekaleti Sa
tmalma Komisyonuna vermeleri "8" 

• • • 

(3229) 

• 

20129 lira 91 kuruş bedeli keşifli 
Kütahya garnizon ve civarındaki 
2649 metrelik yol işine yine istekli 

l - Pııiarhisarm. 125000 kilo sığır çıkmadığından son pazarlığı 15, 6, 
eti. 937 salı günü saat 14 te yapılacaktır. 

• • 

2 - Thaleai kapalı zarfla ilk temi- Muvakkat teminatı 1509 lira 74 ku
natı 2525 liradır. 

3 -Tutan 35000 liradır. Fiyat tah ruştur. Keşif ve §artları Eski§ehirde 
mini 28 kuruıtur. askeri satmalma komisyonunda gö • 

4 - !halesi 26 haziran 1937 cu • rUlebilir. Isteklilerin kanunun tayin 
martesi günü saat 11 de Vizede ya- ettiği vesaik ile ihale gününde Es
pılacaktır. kişehirde askeri satınalma komis-

5 - Şartnamesi hergün Vize satın yonuna gelmeleri. (13) (3295) 

1 
Ankarada - P. T. T. Genel Direktörlilğil binasında 
1stanbulda - Karaköy P. T. T. binasında 

1 3 - Yolcularımw ücretsiz nakil eden idare otobuslarmm acenteler 
1 den meydanlara hareket saatleri: 

1 Saat 
A - Ankarada - ••cumartesi hariç,, 8,30 da 
Ankarada - Cumartesi günü - 15,00 ,, 
B - !stanbulda -"Cumartesi hariç,, 14,30 ,, 
Istanbulda - Pazartesi günü - 6,00 ,, 

4 - Pazar günleri - YEŞ!LKÖY, ANKARA'da şehir gezinti 'ltçuşlan-
mız aynca saym yolcularımıza ilan olunur. (1441) (3192) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 1 
SATINALMA KOMIS YONU iLANLARI 

-------~ 60000 metre Hartuçluk Ham ipek Kumaş. 
Tahmin edilen bedeli 45000 lira olan yukarıda miktarı yazılı Hartuçluk 

ha.m ipek kumaş Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satıoalma Komis 
yonunca 24-6-937 Perşembe günU saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname 2 lira 25 kuruş mukabilinde Komisyondan verilir. Taliplerin mu 
vakkat teminat olan 3375 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde 
saat 15e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490sayılı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkftr gUn ve saatte komisyona müraca 
atlan, (3031) 
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ŞERBET VE DONDURMA MiDEYi BOZAR 

•• •• z z ozu 
Midevidir. Toz halinde ve meyvaf ardan yapı'mıştlr. Çok köpürür. Bir çorba kaşığı gazoz özü ve li~örle yarım 

. bardak buzlu su içinde çok nefis b·r şampanya olur. lngHiz ve Ecnebi meyva tozlarına dehşetli ve başdönd .. rücü 

bir sur ette rekabet etmekt dir. Şişesi, 25, dört mislı 50 kuruştur. Hasan is-nine ve rr arkasına dikkat. 

Hasan Df posu. ı stanbuf, Ankcra, Beyo§lu, Beşikt ş, fsk ·şehir 
. . 

ôKTôDAR Züm üt 
ve BELGEVŞEKLiG "E KAAŞI 

HORMOBiN Ka.pllcaları 
.. Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Posta kutuıu) 1255 Hormobin Galata latanbuJ a.w 

.. Bu sene kap'ıcala-
Oksürenfere:katranHakkı Ekrem nn otel ve lokanta-

~'ı KARDOL . larında büyük te
Asabıteskineder. ~en) Ol Ü 11 er yapl~-

KARDOL Ça~?'blan 
geçınr. 

KAR DOL ~eere=~I 
KARDOL Bat_ ~önmeaini 

geçırır. 

KARDOL Nef~ı. daralma· 
amı ıyı eder. 

KARDOL Deniz -~tmaaı-
na nafıdır. 

KARDOL Sinir buhranla
rını yatıttırır. 

KAR. DOl Bayılmalara 
'kartı gelir. 

·-

BAGl>A BiR GON , __ PANORAMA Edirnekapı Rum ilkokulu heyeti i
---' daresi, talebesine eğlenceli bir gün ge 

Bahçesinin musiki meraklılanna hakiki sürprizlerinden 
l - Kıymetli san'atkar. 

MÜNiR N URE·TTi N 
Yeni ve zengin repertuarile 

2 - Sevimli muganniye 

HAM • 
1 YET 

çirtmek emelile berayı tenezzüh Top
kapı Maltepesinde Bay Remzi Mağa
zalmm numune bağına götürdü. Hem 
çocuklar, hem de iftirak eden talebe
nin aileleri f evka!ade bir gün geçire
rek son derece memnun kaldılar. Bu 
nıeşhur bağm meyvah ağaçlann göl-

1 

geıd altındaki manzarası cidden ne
fistir. NUmune bağı sahibi Bay Rem
i ziye bUyUk bir nezaketle her tUrlU 
esbabı istirahatimiıi temin ettiğinden 

Yeni ve şen şarkılarile 
12 Haziran Cumartesi akşamın dan itibaren 

ba.şhyor1ar Tel. 41065 

dolayı sonsuz te§ekkürlerimizi sunar 
yazlık seanslarına ve hoş bir gün geçirmek istiyenlere 

tavsiyeyi kendimize vazife addederiz. 

Küçük Har:ka! -4 
Büyük Ko ayhk 1 ~ 

Çamura ·Çukura • t1 azaya -> 

Mektep Heyeti idaresi 

lstanbul asliye üçüncü hukuk mah
kemesinden: Galata Şehsuvar Boka -
ğmda 9 numaralı hanede mukim lz.. 
ra Bahar ve kanBı Luna vekilleri a
vukat Ural Dilek tarafından Galata 
Kemeraltı Zurefa eokağında 41 No. 
1ı evde Bakin Nesim Cemaliel ve ka
rısı Vida aleyhlerine \}36-985 No. ile 
açtığı tashihi kayıt davumdan dolayı 
gıyaben icra kılınan mahkeme neti -
oesinde: lzra Bahar ile Luna kan ko
ca olduklan ve 1338 DJu Diyana nam 

t\ar~ı sigorta? U C-
Yelek cebine ve el çan tasma sığar, C 

1 

kolaylıkla taşınır • 

1937 modoli JUNIOR cep f ner!eri ~~ 
Satış deposu: Galata, Haraççı (&\ki lJomuz) ..-

sokak No. 5 Telefon: 43861 ~ 

lsmall Ömer lş~en C: 
Beklenilen taze Junlor pillerimiz gelmiştir. ~ _;L...(.._ıırıwı.ı:ı.ı:ıu.ı:ı""" 

1
1'.!._ ________ ~ • ... ------------ kız çocuğunu lzra Beharm sulbun • 

BEYOCLU VAKIFLAR DIREKTöRLOCO iLANLARI 1 jan hasıl ve Lunadan doğma olduğu 

-..--------------------•- ve Jzra Beha.nn Vida nammda kimse 

Muhammen değeri 
Lira Kr. 

436 00 

245 00 

772 00 

36 27 

810 00 

150 40 

: stı ık Mah ül.ıer ile evlenmediği gibi Lunanın da Ne-
sim isminde bir §abısla tehhül etme
mi§ olduğu ve bu suretle nüfus ku • 
yudatmm sehve müstenit bulunduğu 

Şişlide Kağıthane caddesinde eski 12 yeni 62 No. ıu sabit olduğundan Izar Behann Vida 
tıstünde iki oda:lı dükklnm * hissesi ile evli olmayıp Luna ile evli bulun
Topanede Kılıçali paşa mahallesinde medrese $. eski duğu ve mezbure Lunarun da kocası 
8 yeni 12 No. Ju dükkanın Sf.? hissesi. Neşim olmayıp Izra Behar olduğu ve 
Kame;hatun M. Tekkuyulu S. eski 8 yeni 10 No. lu Diya.ım. nam kızın anası Vida olmayıp 
hanenin ~ hissest Luna olduğu suretinde nüfus kayıtla-

• 
Kurtuluş mahallesinin Kavurma S. eski 52 yeni 54 rm tashihine dair 24, 5, 937 tarihinde 
No. lu hanenin 112/12 hissesL verilen hükmU havi ilam müddeialeyh 
Topanede Karabaş mahallesinde Topçular caddesinde !erin ikametgahının meçhul olmasına 
eski 311 yeni 345, 305 No. lu üstünde iki odalı dük- mebni H. U. M. K. 141 inci maddesine 
kfı.nm 1h hissesi. tevfikan illnen tebliği temip kılm

lKamerhatun mahallesinde l{alyoncukttluğu C. eski mıı ve bir sureti de mahkeme divan-
29 yeni 37 No. lu UstUnde odaları bulunan dUJd(8.nm hanesine talik edilmiı olduğundu.n ta-
30/840 hissesi. rihi ilandan itibaren 15 gün zarfında 

Yukarda yazılı mahallerin mUJkiyetıeri peşin para ile 17-5-937 tarl - müddeialeyh NeBim ve Vidanın tem
linden itibaren 31 gün müddetle açık arttırmaya c;tkarılm~. Dıalesi yiz1 dava edebll~ği teblil makamı-
16-6-937 çarpmba gtınU komisyonda yapılacaktır. % 7,5 pey pa.ralarile na. kaim olmak üzere llln oliınur. 
Beyoğlu Vakıflar MUdürlUğU mahllılat kalemine gelmeleri. (2781), (33302) 

mış ır. 

1 Haz'randan it baren fiallar
daki ucuzluk bilhassa calıbi 
dikkattir. 

Çınar Ote'i: Bir günlük pan
siyon komple (Otel ve yemek) 
b:r kişi cin ( 325) kuruştur. 
iki kişi için otel ve yemek (550) 
kuruştur. 

Büyük ofel: Bir günlük pan
siyon kom pi~ (otel ve yemek) 
bir kişi için ( 350 ) kuruştan 
başlıyarak kat ve oda'arına 
göre yedi liraya kadardır. iki 
kişi için altı liradan 9 liraya 
kadardır. 
Aile~er için ayrıca tenzilat 

yapı lir. 
Lokanfafarda büyük bir it·na 

ile hazırlanan yemeklerin tabl
dotu: Büyük lokanfada 100 ve 
Park Lokantasında 70 kuruştur. 
Alakart yemek fiatların dahi 
tenzilat yapılmıştır. 
Banyo fiatları geçen seneye 

nazaran çok ucuzlamış'ır. <32s 3> 

Dev' et Demiryo'ları -ve Liman tarı 
iş etme Umum Müdürlüğünden 
13/6/937 tarihinden itibaren Tuzla içmeleri işletmeye açılmıştır. Han

gi trenlerin içmelere gideceğine dair olan ilan istasyonlarda mevcut oldu· 
ğundan fazla tafşilat için istasyonlara mU.ra.caat edilmesi muhterem hal-
ka ilan olunur. (3220) 

llİllllİllİl_ ... llliıııım__ ' 
dı ,k Cjy şı n d 

· Daha ·güzeld r? 

Bu ·sualin cevabıru, kimseler 
veremiyordu. Fakat yapılan tec· 
rübeler şu neticeyi verdi: 

- Kıtdın her va~ta ~e,dir! 

Yalnız, VENOS KREMi, 
VENOS PUDRASI, VE
NOS RUJU, VENOS BRl
y ANTINI, VENOS RiME
Li. . V~NOS ESANSI kul-

lanmak prtile ••• -
-- Dr tHSAN SA.MJ-

G Q N Q K Q K ASiSi 
Belantaklııta •• lhtilltlanu Urtı 

pelı tesırlı .. taae ıeıdır Dinnpo. 

lo Su har Mahmat ftirbn1 No 1 IS 

1
. Dr. Rifat Çağlf J 
Gur~a hastanesi sinir mUte -
hassısı. Muayenehane: Ankara 

caddesi No. 71 --
Siz de bu kremden 

şaşma)flnız ! 

tün ve eşsiz kahnıştu. 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tecrtlbf 
mahsulü olarak vttcude getlrillllll 
yegane sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve prlatanlıkla dejll. 
sıhhi evsafmm Parls, Londra, Bel'• 
Un, Nev. York gtlzelllk enstltuleriD
den yüzlerce krem arasında blrhl
cllik mükifatmı kavmmıt oı....W
lsat etmiştir. 

KREM BALSAMIN 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acı badem kremleri, Tanf1l• 
nuş ecza, ıtriyat ve tuhafiye mağa
zaln.rmda bulunur. 

tNGtt.lZ KANZUK ECZANESi 
BEVOGLU - ISTANRUL 

Sahibı : Ahmet Emıo \'ALMAN 
Umumi Neşriyatı tdare Eden: 

8. SAi.iM 
Gazetecilik ve Nefrlyat nırır LJınfıet 

$irketi. Basu lığı ver TAN matbaası 


