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Türkleri öı··mden 
Kur.ta ... anl r Ağır 
Tecavüze Uğradı 

ltalyan demir sanayiine 
parmaklıklar. ham 

madde ola ak 
Roma, 11 (TAN) - Habeş harbi

nin . başlangıcından beri, ltalyada 
demır ve çelik sanayiine ham madde 
temini için hurda demir toplanmakta
dır. Faşist fırkasının son bir tami
mine göre .iemir toplanmağa daha 
~eniş bir mikyasta devam edilecek ve 
bazı binalen çeviren lüzumsuz par
maklıklara kadar bütün hurda demir. 
ler sökülrr ... k hUkflmete verilecektir. 

AtatUrkün 
Cümhurreisi Atatürk 

lstanbula Trabzonda Mühim 
Son l 1-. Ho "'_\ r °'"' 

3el şlerindfı Tetkikler Yapıyorlar 

~"""~~t 
Başvekil t 

Seyahat~ i 
Çıkıyor ~ 

-t Ankara, 11 (TAN muha--

i birinden) - 8Qfvekil ismet~ 
lnönü, Temmuzun ilk halta-~ 
sında, yanında Vekaletler 

f mütehassıs/an olduğ·ı halde~ 
tuzun bir memleket seyahati-i 

ne çıkacak. birçok vilayet~ lerimizi tetkik edeceklerdir. 
~~ ...... ......, 

Bütün devlet 
Daire~erini 

Ziyaret ettiler 

Ankara, 11 (TAN muhabirinden) - Mardinde yapılmakta o
lan petrol araştırmaları müsbet neticeler vermek üzeredir. Petrol 
Arama Grubu Direktörü B. Cevat Eyüp, Mardine gitmittir. 

Adan ada 
Sıhhat 

Müdürünü 
Vurdular 

Adana, 11 (Tan muhabirinden) -
Bugün henUz hüviyeti bilinemiyen 
bir adam, Kazancılar çarşısında sa
at kulesi dibinde sıhhat müdürü B. 
Hüsnü Muhiddini sağ bacağının ar · 
kasından bıçakladı. B. Hüsnü Mu -
hiddin, aldığı ağır yara yüzünden 
çok kan kaybetti. Meçhul mütecaviz, 
yüzüne mendil tutarak kaçtı. Vakayı 
görenlerin üade)erine göre, bu adam, 
siyah gözlüklü ve lacivert elbiselidir. 
Zabıta, kendisini aramaktadır. Bir • 
çok kimseler zanaltma alınmıştır. 
Tahkikat devam etmektedir. Yaralı, 
memleket hastanesine yatırılmıştır. 

Tayyare Piyangosu 
Tayyare piyangosunun 23 Uı ıcü ter 

tip 2 inci keşidesi' dün çekildi, bugün 
de devam edecektir. Kazanan numa 
raiar bugün 10 uncu sayfadadır. 

Sıvasın Divriki kazasında ve di· 
ğer bir yerde zengin demir madenle 
ri bulunmuştıur. İktisat Vekili B. Ce 
lfı.l Bayar, Bağdat seyahatinden dö • 
~i!fte bu madenleri tetkik edecektir. 

Kuvarshane bakır madeni, temmuz 
lçinde saf bakır vermiye başlıyacak
tır. Senevi istihsal 2500 tondur. Mor 
gur maden mmtakasmdan gelen ra
porlara göre, buradan da her sene 
6000 ton saf bakır istihsal edilebile 
cektir. Ergani ile birlikte bütün ba

kır madenlerimizden 938 senesi için 
de 11 milyon liralık bir döviz temin 
olunacağı tahmin edilmektedir. 

Prens Otto 

Krah ispanya 

Olmayacak 
Viyana, 11 (A.A.) - Kralcılar 

şefi Baron Wiesener, Kralcı "ÖSter
reicher,, gazetesinde Arşidük Otta'· 
nun İspanyada bulunuşu hakkında 

diyor ki: 
"Arşidük Otto, İspanyada hiçbir 

siyasi maksat gütmemektedir. Ken
disinin İspanyada kraliyetin iadesi işi 
le alaknsı y.oktur. Arşidük. lspanyol 
nasyonalistleıinl tanımak ve yaralı 

olan amcası Prens Gaetan de Bour
bon - Parme'i ziyaret makımclile 1s -
panyadadır.,, 
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IDiPLOMAALAN MEZUNLARf iS KANUNU 

Rober Kolleide Dün 
Yeni Mezunlara 

Diplomaları Verildi 
Dün Robert Kollej yetmİf dördüncü diploma tevziini yaptı. Bu 

ıene Kollejden edebiyat hastelyesi olarak 24, fen bastelyesi ola

rak 1, makine mühendisi olarak 4, elektrik mühendisi olarak 3, 
nafıa mühendisi olarak 15 talebe çıkmıştır. Bu 47 talebeden dör

dü Bulgaristandan, ikisi Filiatinden, biri Suriyeden, biri Iraktan 

gel mittir. 

Dünkü merasimde Üniversite Ordinaryüs Profesörlerinden İb
rahim Fazıl Pe1in, Robert KoJlej hakkında intıbalarmm neticeai

ni kısa bir konferans halinde söylemiştir. 
Profesör demiştir ki: "Kollejin sos 

~ııl ve maşeri hayatım çok dikkate 
değer buldum. Hocalarla talebe ara
ııındaki münasebet yalnız derslere in
hisar etmiyor. Arada sıkı bir arka. · 
daşlık vardır. Talebe her fırsatta 
müşküllerini ı.ocalarma açıyorlar ve 
rehberliklerinden istifade ediyorlar. 
Talebe biribirine karşı da sıkı ve sa
mimi arkadaşlık bağlariyle bağlıdır. 

tt.'erbiye sistemi iradeyi ve mesuliyet 
duygusunu inkişaf ettirecek yolda -
dır. Mektep, talebesini serbest hayat 
için hazırlıyor. Hele son sınıf talebe-
11i kUçük etütler hazırlıyarnk serbest 
•urette çalışıyorlar. 

-

~TEREDDÜDE DÜSEN 
MÜMESSİLLER 

İZAHAT ALDILAR 

Balkan otomobil 
Yarısı basladı 

Yunan Turing Klübünün tertip ettiği Balkan Rally otoma· 
bil yarışlarına dün ba,landı. Türkiye T uring Otomobil Klii· 
bünden Bayan Azize ile lıviçre Sefareti memurlarından B. 
Blöş, Yunan Turing Klübü azalarından B. Mo•kol ve Paça· 
koa'un otomobilleri, dün •aat 11 ele Taksimde toplandılar. 
Y arııa girenler Cümhuriyet abide•ine çelenk koyduktan ~on· 
ra yola çıktılar. Bu otomobillerle Bükreı, Salya ve Belgrad
dan i1tirak eden Balkanlı diğer yanşçılar, yarın Atinaya 
varmış olacaklardır. Yarı1ın hedefi, hiç ceza almadan, niza· 
mi 1ekilde muayyen mualelercle, muayyen ıaatlercle var
maktır. 

• 
it Kanunu, önümüzdeki aalı gününden itibaren tatbik edilmiye 

batlanacaktır. it Dairesinde, gece İfçilerinin vaziyetlerini teabit 

etmek için bir haf tadan beri devamlı toplantılar yapılmıf, it ve

ren müesseselerin mümessillerine izahat verilmiştir. Kanunun 

nizamnamelere taalIUk etmiyen maddelerinin tatbikatı, salı gü

nünden itibaren iş müfettitleri tarafından kontrol edilecektir. Bu 

tef titlerde, bütün it verenlerle itçilerin kanuni vaziyetle~i de göz
den geçirilecektir. 

T ereclclüile dü,ülen noktalar ı 
Kanunun tatbikatında tereddüde 

düşen ba§ı i§yerleri, işçilerle yapıla
cak mukaveleler ve haftalık çalışma 
mUddeti etrafında iş dairesinden la
zımgelen izahatı almışlardır. Bu iki 
meselede kanunun tayin ettiği esaslar 
şunlardır: 

iki Babalı 

Çocuk Ne 
Olacak? 

Benzin- ihtikirı 
Resmen anlaşıldı Bir sene veya daha fazla sUren iş 

akitlerini mukaveleye bağlamak za
rureti vardır. lş verenlerle takım kı· 
lavuzları, arasında aktedilecek olan 
bu mukaveleler yazı ile yapılacaktır. 
lş verenlerle işçiler, iş müddeti bit
mezden evvel, kanunun tayin ettiği 
müddetler zarfında yekdiğerini işten 

çıkacaklarından veya çıkanlacakla. • 
rından haberdar edeceklerdir. lş ve
renler veya işçiler, ancak sıhhi ve ah 
lii.ki sebepler dolayısile akdi bozabile-
ceklerdir. lş verenler, işçiye, yeni bir 
i§ bulabilmesi için IUzumlu olan za· 
manı, iş saatleri içinde temin edecek· 
lerdir. lşçi ücretleri ,en geç, haftada 
bir defa ödenecektir. Her tediyede, 
işçiye aldığı Ucrctin hesabını göste • 
ren bir pusla verilecektir. Aylığı 30 
liraya kadar olan işçi Ucretleri ha
ciz veya devir ve temlik edilemlye
cektir. Kanunun tayin ettiği haftalık 
çalışma müddeti (48) saattir. Anc:ak 
bu kırk sekiz saatlik çalışma müdde 
ti, hemen değil, kanunun meriyet nıev 
kiine girdiği tarihten itibaren üç se. 
ne içinde temin edilecektir. !ktısat 
Vekaleti, bu üç sene zarf u:ı,da, pçyder 
pey neşredeceği kanunlarla kırk sekiz 
saatlik çalışmanın hangi müessese
lerde, ve ne gibi şartlar altında tat-

Izınir, (TAN muhabirindenr -
Buca kaymakamlığının küçük Şadi 
hakkında yapmakta olduğu tahki- Benzin ve petrol fiyatlannda son günlerde gayritabii bir yük-
kat bitmek üzeredir. Şadinin Baytar selit görülmüttür. Belediye İktısat Müdürlüğü, bu husustaki tet
Azizin mi, yoksa Bursalı fabrikatör kiklerini bitinni9, bir rapor hazırlamıttır. Bu rapora göre, benzin 
Mehmedin çocuğu olduğu şu a- ı ve petrol satan firmaların fiyatları yUkaelttikleri anlatılmaktadır• 
na kadar anlaşılmış değildir. Fabri - y · h kk d B 1 d. R · · b .. A • k kat.. M h t B d b azı yet a ın a e e ıye eısı ugun katı hır karar verece .. 

or e me , ursa an uraya. . 1 . . . . · .. .. .. . · 
dönmiyeceğini ve Kaya isminde bi- tır.. tın V ılayet ıhz~r komııyonunda da gorutulmesı muhtemel dır. 
rini Bucaya gönderip tahkikatın 80• rı'icaret odası da pıyasada yaptı- \ 
nuna kadar bekleteceğını bildirmiş- ğı tetkikler sonunda ayni neticeye Muhafaza Memurla• 
tir. vannıı:ıtır. Fakat, benzinciler ortada 

herhangi bir ihtikar olmadığı iddia. rının Maac.ları 
Baytar Azize gelince, o, Şadinin s 

sındadırlar. Onlara göre bu artma 
kendi çocuğu olduğunu, küçüklüğü - fiyat temevvUçlerlnin tabii bir neti
nil bile yüzlerce şahitle isbet ede Arttırdıyor 

cesidir. Ve asıl mesele ağır resim ve 
bileceg-ini söylemekte ve: "Onu bana İstanbul GUmrUk Muhafaza B"• ~ vergilerin azaltılmasındadır. Benzin- <-t 
Allah verdi. Elimden de ancak gene mildu"rlu"ğil t"~kı'lıı.tmm ge ... ı.,Jetil· ellere göre, beher kilo benzin için -Y u •u.y 

Allah alabilir,, demektedir. Aziz, bu 13,20 kuruş gümrük, 1,32 kuruş ok- lmaesıM· ekclairascrlbalşrtıl~yıl~hıaştıvre. n~lmu i~taır· k.sBa\u• 
hadisenin nasıl ortaya çıktığı hak- n ~ 
kındaki suale cevaben gazetecilere şu truva, 3·30 kuruş ta istihlak resmi layiha ile başmüdürlük emrindeki 

ödenmektedir. Bir kilo için verilen re 
malumatı vermiştir: bir kısım memurların barem derece-

sim yekunu 19,02 kuruştur. 
Çocuğu na•ıl bulmuşlar! Buna 1,95 kuruş muamele vergisi leri yükseltilmektedir. Bu haber mu• 

hafaza memurlarını çok sevindirmif• 
"- Bir gün kapı çalındı. Şadi gi- de HA.ve edilirse benzinin kilosu için 

dip kapıyı açtı. Bir jandarma kapıda 20,97 k~ru~. resim verilmeflktedird. ~u1 .- tirMuhafaza teşkilatı 932 yılındanı,e. 
bir fotoğraf göstererek Şadinin olup na naklıye ucrct ve masra an a ı a i 5000 d f zl k k 1 k . · ey· 

d 
- . . . r en a a aça çı ı ışı m 

olma ıgım sordu. Benziyor dedim. Er ve edılırse 30 kuruşa satılan benzın, d k t B · n 
t · ...a•-fli • .:ıı k d be · . - 1 h. ,_. ._ li' ana çı armıstır. unun t:Alµxü~~ •• toaı M...,.A J1!TI••flnDa Uman anI Dl bU J§]e Ugra§&n (!J:'.fl JC ,..ar nn•.,_,,__ .)uvv ..., ı.ıyll~L'UrllCa-tua\lUt: Rli~l\'!jl lktısatta cazibeli say diye bir ka

nun vardır ki emekte zahmet tarafı
nı azaltmağa taalluk eder. Işte Kol
lcj tedrisatında bu kanun tam bir tat 
bik sahası bulmuş ve çalışıp öğren
mek bir zevk haline konulmuştur.,, 

Rober Kollej Müdürü 
Doktor Rayt 

1 
bik olunacağını tayin edecektir. ~48 
saatlik çalışma müddetinin en agır 
işlerden başlıyarak, derece derece da. 
ha hafif işlere teşmili dUşUnülüyor. 

lş dairesi memurları, Istanbuldaki 
\şçi mikdarını kati rakamlarla tesbi. 
te çalışmaktadırlar. 

bölüğe çagııuı. çvcug .... o..,ı..: ............ ı ı.. ııhı.ıua.n. ..... .ı... . . . . ğa, 2000 i de muhtelif kaçakçılıklara 
tedi. Götürdüm. Meseleyi de anladım. Bu iddia, son fıyat yUkselışınm aittir. Bundan başka yirmiden faz ıı. 
Fabrikatörle kansı, çocuğu muayene sebeplerini izah etmekten. uz~ktır. şeker, ipekli kumaş gibi kaçakçı §&" 
ettiler. Bildikleri bir işareti aradılar. Binaenaleyh, netice, beledıyenın ve bekeleri meydana çıkarılmıştır. 
Bulamadılar. Çocuğumuz değilmiş. ihtikar komisyonunun kararını bek. 

Profesör, Atatürk inkılabının genç. 
ler için açtığı büyük imkanlardan 
bahsetmiş ve yeni hayata karışacak 
gençlere, güzel yollar göstermiştir. 

Robenson hayatı geçiremeyiz 
Robcrt Kollejin direktörü Dr. Rayt, 

merasime riyaset vazifesini çok te
miz bir tUrkçe ile idare eylemiştir. 
Dr. Rnyt mektepten ayrılan talebesi
ne çok güzel sözler söylemiı:ıtir. Ver
diğı konferanstan şu birkaç fikri alı
yoruz: 

"Dünyada Robenson hayatı geçiri
lebilecek boş adalar azalmıştır. Hepi
miz Robenso nolmaya teşebbüs et • 
ıek dünyanın boş adaları bu salonda 
bulunanlara bile kafi gelmez. Tabia. 
timiz inzivaya meyletse bile diğer in
ııanlarla sıkı bir temas ve işbirliği ha 
line düşmekten kendimizi kurtarama 
yız. Bu zanırete karşı durursak ce
miyetin tazyikı ve teyit edici kuvvet
leri bizi ezer. 

Hele bir kenarda kalmağa razı de. 
ğilsek insanlar arasında mevki ka -
Eanmak ve ileri gitmek istiyorsak di
ğer insanları anlamak ve tanımak 
mecburiyetindeyiz. Başka insanlar • 
dan yardım görmeden kimse ileri gi. 
demez. 

Yardıma yardım 

lnsanlar, içlerinden birinin kendile 
rini ii.lct diye kullanmak istediğini, 

Miisterek 
1 

Tarifenin 
Esasları 

Türk • Bulgar tren tarifelerini bir
leştirmek için çalışmakta olan komis 
yon, önümüzdeki hafta işini bitirecek 
tir. Bunun için yeni bir tarife hazır
lanmaktadır. Birleştirilecek olan yal
nız navlun tarifesidir. Yolcu tarifele-
ri buna dahil değildir. 

Komisyonda hükumetimizi temsil 
etmekte olan Nafia Vekaleti tarife
ler müdürü, 34 kısım tarife hazır
lanmaktat olduğunu, bunlarla bütün 
Türk ihraç mallarının Avrupaya çok 
ucuz bir tarife ile sevkedilebileceğiui 
söylcmitşir. 

Haber aldığımıza göre yeni tarife
ler ile bilhassa yaş meyvelerin de Av 
rupaya ihrac temin olunacaktır. Ha 
zırlanac~k tarife, Türk - Bulgar ve 
Yunan trenlerinde aynen tatbik edile 
cektir. 

Bir Ceset 
Bulundu 

hakimiyeet iddialarında bulunduğunu Dün, öğleden evvel Arnavutköy sa
farkederlerse pek tabii olarak bu hillerinde tefessüh etmiş bir ceset bu 
yardımı esirgerler. Insanlardan iunmuştur. Ta';:ıibiadil Enver Karan 
üstün olmak için yalnız bir doğru ve cesedi muayene etmiş, tahkikata müd 
devamlı yol vardır: O da hedefimizin deiumumi muavinlerinden Cevdet el
§ahsi ihtiras olmadığını, başkalarına koymuştur. 

faydalı olmak istediğimizi, kendi I _ - ---
menfnatmizi ancak umumun men. iHRACA T 
faatinde aradığımızı fiillerimizle KOMiSYONCULARI 
lsbat etmektir. Halkın ihtiyaçlarını nazı ithalat ve ihracat komisyon-

. kendisinden daha iyi kavrarsak, yol cularınm vergi vermemek maksadile 
· gösterirsek, halkın emniyetini kaza- iaJT!:>p~ sicillerindeki kaydı adi ko· 
nırsak halk ta bizim üstUn mevkilere misyoncu1uğa çevirttikleri görUlmtiş 

14 ~ıkmamıza hak verir ve bizi sever. tUr. Bundan sonra vergi tahkikatı 
ı Yalnız kendini düşünen adamın gide- yapılırken komisyoncunun bilfiil gör-
: iJileceği yol çok mahduttur.,, düğü hizmet esas tutulacaktır. 
J. Derslerde ,sporda ve bilhassa kafa 
~porunda ileri giden talebeye müka· 

ı 'atlar ve mezunlara diplomalar dağı
l kldıktan sonra misafirlere bahçede 

çay ikram edilmiştir. Bu seneki kafa 
sporunda kazanan takım, mühendis
lerin kurduğu Uç kişilik takımdır. 

dediler. Gittiler. Fakat, sonra naSıl lemeğe ka1ıyor. BiR ÇOCUK OTOMOBiL 
AL TINDA KALDI 

oldu ,bihr.ıyorum Fabrikatör çocu • --------
ğun kendisine ait olduğunu tekrar id- Ukmekteplerde Bugün 
dia etti. Ebe Bayan Saffet, Doktor 

Kadını 
Hasan Kemal, Kamran Kenan da Şa imtihanlar Bitiyor 
dinin benim oğlum olduğunu bilirler.,, 

Trakya umumi müfettişliğinin &ı 
dirne 60 plaka numaralı otomobili. 
,oför Hilminin idaresinde Şehreminin 
den geçerken Kazım adında 15 ya~ 
larında bir çocuğa çarpmıştır. On te· 
kerleklerin arasına dUşen çocuk, 
muhtelif yerlerinden yaralanmı§tlf· 
Kazım, dün tabibiadil Enver Karan 
tarafından muayene edilmiştir. veri 
lecek rapora göre, şoför haltkındaıci 
tahkikata devam olunacaktır. 

-~. ~---•sP NSU U ...... 

E~~~~j ~1!pıd• Nişanca- W.E~Vll!J{A~WE~ 
da bekçi Dervişin evinde oturan Me- s~~ 1 R LA' . 
liha, Atatürk caddesinde dolaşırken 1 
eski dostu kunduracı Cemalle karşı.· 11 ililıi•Iİilii~~-İİIİİİrlİİlllllİ 
laşmıştır. Cemal, Melihayı tekrar evı- ndenberi 
ne çağırmış fakat kadın bu teklifi B lrkaç gU k lJ şehrimizde bu. 

b ' . . Ce 1 ·,ınan Tra ya mumi Müfettişi 
ka ul etmcmıştır. Buna kızan ma • , fi Dirik d" 
bıçağını çekerek kadının üzerine sal- GeneralF.~llzunye gitmı~:abah oto· 
dırmış ve ağır surette yaraladıktan mobille me ş · 
sonra kaçmıştır. Kadın hastaneye kal • 
dırılmıştır. G Urnriik \'e İnhisarlar Vekaleti 

ıuüsteşarı Adil Okuldaş, dün 

Belediye, Otobüsleri sabah tst.a.nbul gUmrUkleri başmüdür 
Iüğühde me~gul olmuştur. 

Yakında lsmarllyor 
Belediyenin getirteceği otobüsle • 

rin gUmrUk resminden muaf tutulma. 
sı hakkındaki 18.yihanın bugünlerde 
Kamutayda görUşUleceği anlaşılmak
tadır. Belediye, otobüs satmak için 
kendisine mUracaat eden firmaların 
mümessilleri ile müzakereye başla

mıştır. Karar gelir gelmez, otobüs • 
ler ısmarlanacaktır. 

KiNiNDEN ZEHiRLENDi 
Nuruosmaniyede oturan Nurinin 

kızı Pakize , bir sıtma nöbeti esna -
sında fazla miktarda kinin almış ve 
zehirlenmiştir. Pakize, hastaneye kal 
dınlmıştır. 

Kanalizasyon 
Yol inşaatı 

ve 

Belediytmin beş yıllık imar planına 
dahil olan yol ve kanalizasyon inşaatı 
için ayn ayrı birer tatbik programı 
yapılmışt1r. Yeni bUtçe ile program 
bu a~ sonunda tasdikten gelirgelmez 
belediye hemen 937 yılında yapılacak 
yol ve kanalizasyon inşaatına ba§lıya 
caktır. 

• 
M aarlf l\lüdürü B. Te\'fik, bugUn 

Ankaradan dönecektir. 

• 
B elediye \'C h~susi idareden maaş 

alan emeklilerin Uç aylık ma
a..,lan dün dağıtılnuya başlnnnu~tır. 

• 
K iiçükpaznrda Te~,1~·ec1 sokağın. 

da oturan yedi yaşında İhsan, 
evin penceresinden diişere-J< ağırca ya· 
ralanmıştır. 

• 
E renköyünıle Selami~e. mede o

turan l\luvaffağa Havagazi Şlr 
ketlne ait 3717 numaralı kam,·on 
~arpnu~, raralamıştır. • 

• 
T u:da içmeleri yarın açılacaktır. 

Yarından itibaren yeni tren 
seferlt>rl tf'rtiı) edilmi~tir. 

• 
K arabük f~~rikaları iç~~ ıngute-

reden dun sabah dort mühen
dis daha gelmiştir. 

• 
8 lrkaç gün enel memleketimize 

gelen Hataylılardan mürekkep 
bir grup dUn akşam memleketlerine 
dönmek üzere burad:ı.n aynlmışlardll'. ................. 

Bütün ilkmckteplerin beşinci sınıf· 
larında Mayısın 31 indcnberi devam 
eden mezuniyet imtihanları bugün sa 
at on üçte sona ermektedir. 

Pazartesi ve salı günü mektepler
de talebelere ilk okulları bitirip bitir 
medikleri bildirilecektir. Imtihanı ka 
zananlann diplomaları bu ayın sonu
na doğru merasimle dağıtılacaktır. 

Gazi Köprüsü inşaatı 

Tekrar Başhyor 
Gazi köprüsünün projesindeki son 

değişikliklerle ihale bedeline ya~ılan 
ilaveler Nafia Vekaletince tasdık e
dilmiştir. Belediye, vaziyetten inşa
atı üzerine alan grupu haberdar et
miştir. Sekiz on güne kadar köprU
nUn yapılmasına fiilen başlanacaktır. 

Yeni Rize Valisi 

Festival Programı 
Tekrar Değiştiriliyor 

Festival komitesi, Balkan haft&• 
sına bütün Balkanlıların zengin prol 
ram ve heyetlerle iştirak edeceğini 
görerek evvelce hazırladığı prograJlll 
değiştirmek mecburiyetinde kalmış • 
tır. Yeni program yakında hazırla • 
nacaktır. 

Yaralanan Çocuk 
Rize valiliğine tayin edilen Bele- Ayvnnsarayda Karabaş mahalle • 

diye reis muavini B. Nuri. yakında sinde bakkal Şükrünün üç yaşındn~ 
yeni memuriyetine gidecektir. Bay oğlu Fikri, ninesinin kabak kızarttığı 
Nuriden açık kalacak muavinliğe Cfn tavanın Uzerine devrilmesi neticesin• 
kaya kaymakamı Bay Halukun tayin de muhtelif yerlerinden yanmış, ha&' 
edileceği söylenmektedir. taneye kaldırılmıştır . 
=============================================:==~ 
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12 Harlran 9371 CUMARTSl Bugünkü Hava: AÇIK 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun -
dan aldığımız malfımata göre, bu -
gün yurdumuzda gökyüzünün Kara
deniz kıyılarında kapalı ve yağışlı, 
Doğu ve Orta Anadolu mıntakaların 
da kısmen bulutlu ve mevzii yağışlı 
diğer yerlerd~ az bulutlu geçmesi 
muhtemeldir. Rüzgarların umumiyet 
le şimali istikametten ve ortjı kuv -
vette esmesi ihtimali vardır. 

Dünkü Hava 
Dün hava, akşama kadar hafif bu 

lutlu ı?ecmis. rüzı?ar cenunta.n sa -

1

7 nci ay Gün: 30 Hızır: 35 
Arabi 1356 Rumi ı353 
RebiUlahır: 3 Mayıs: 30 

GUneş: 4,28 - Öğle: 12,13 
İkindi: 16,14 - Akşam: 19.40 
Yatsı: 21,43 - İmsak: 2,08 

atte 10 kilometre sllratle esmiştir· 
Barometre 763, milimetre, en az sı· 
caklık 13, en fazla sıcaklık 23 santi' 
ttat olnrn.k knvdedilmlııtir. 
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tif"K 

USYADA ORDUYA iHANET! 
Babıc11i Cc:ddesi 

Zifleniyor 
Zlflenmenln tiirlü U var. Bu benim 

yazaeağnn zlflenme. zlflenmelerin en 
bayağısıdır. Allah seUimet versin. Ba.. 
bıilinin Ok ziflenmeslnl eski t tanbul 
Valisi Bay Haydu yapbrmı.b. O za• 
mandanherl Babıali caddesinde taşlar 
yerinden oynadıkı:a bir ufak zlflenme 
ya.mlmak idet oldu. 

. 

Sekiz kumandan 
uhakeme edilivor . 

~loskova, 11 (TAN) -... Buglin Rusyada. siyasi 
ehemmiyeti itibari~·le ~ok alakaya 18yık bir muhake· 
me görülttektir. Suçluların, kızıl ordunun nüfuzlu 
!1ahsiyetlerinden olmaları bütün Sovyet Rusyamn ata.. 
i<a ve nefretini bu büyük casusluk ve hıyanet da,·ası. 
na çekmiştir. Su~luldr birkaç zam:ı.ndanberl mevkuf 
idiler ve cürümleri hakkında taklbat ve tahkikatla 
me:;gul bulunuluyordu. 

&gün tahikat raporu bitirilmi~ ,.e suçlular hususi 
mahkemeye verilmiştir. 

Tas Ajansı bu münasebetle n{?ağıdaki resmi tebliği 
neşretmiştir: 

Dahiliye Halk Komiserliği org_anlan tar~fından, 
muhtelif tarihlerde tevkif edilen; Tuchaçevskı, Yakir, 
Ubaroviç, Kork, Aydeman, Feldman, Prenkov ve 
Putna haklarındaki tahkikat bitirilmiş ve mahkemeye 
verilmiştir. 

Mevkuflar, askeri vazifelerini suiistimal, askeri ye
mine ihanet, vatana, Sovyetler Birliği milletlerine ve 
işçi ve köylü kızıl ordusuna hıyanetle suçludur: Tah
kikat, bunların Sovyetler Birliğine karşı dostluga uy. 
mıyan bir siyaset takip eden yabancı devletlerden bi· 
rinin askeri mahfelleri ile devlet aleyhine iş birliği 
yaptıklarını tesbit etmektedir. . • . 

Bu yabancı devletin askeri casus teşkılatına dahil 
Ceneral Aydeman'ın geçen ıenelercle lstan- olan mevkuflar, Sovyet ordusu hakkında malumat 

bulu ziyaretinde alınmıf bir rumi vermekte ve muhtemel bir harpte kızıl ordunun bezi-

l metini hazırhyacak bozgunculuk faa.. 

Bilbao Müclnfaa Na.mı Alman ,.e ltaL li.yetinde bulun~a~!~ idile:.· ~edefle: 
yan tahtelba.lılrlerine meydan okuyor. n, SovyeUer Bır~ı~de buyu~ a:8:zı 

D O•• r t De v l e t ;~~;:t:~d:r~::.:.::: 
ve ıbraf etmışlerdır. 

Dava bugün (dün) Sovyetler Bir· 

A l l 
liği yüksek divanının hususi mahke. n a s t l a r :~::.nilnde, gizli bir celsede görüle· 

' Mahkemeye yüksek askeri divan 
.~ndra, ıı (TAN) _ ispanya sulannda kontrona meşgul dört devlet mahkemesi reisi Ulrich reislik edecek. 

llıunıessUleri, Mister Eden, Fransız EI~isi Corbin, ltalya EJç~l Grandi, Al· tir. 
l'lPJıttı;ı. ltJ&h"J \'on Ribbentrop bugün lngiltere ha.riclyesinde toplanmışlar Suçlular tarafmdnn itiraf olunan 
~ ~ • • AUı. ...... &&UJ.iW1.4.., ~ ... _,.,_ .. •-~,;ı; •. ~laştınlan noktalar; ta· suçların cezası ölümdür. 'M.ahhcn-.c, 
lt 11iidiselerlnln te.knırlannuıması, emnt)"" ....... .._._~ r._..,. ...... a ........ , ıawn Kın arı vcıuıgı takaırde hükmün 
g:ıtroı Ytıpan gemilerden birine taarruz edildiği takdirde bunun bütün yirmi dört saat zarfında infazı icap 

tılilere ynpdmı .. sayılmasıdır. .n ~ eder. Bugün suçluların idamları lehin. 
,__ u noktalar Valansiya ve Salaman., 
~ hUkfunetlerine bildirilecek ve ce· kanlığı ve İktisat Veka.Ieti bir tali • de birtakım nümayişler yapılmıştır. 
"ap beklenecektir. Dört devlet ara· matname hazırlamışlardır. Bu tali -
~~aki ınüzakereler Avrupadaki teş. matnameye göre İspanya ve Fastaki 
t'ikı mesai namına hayırlı bir başlan· İspanyol limanlarına gidecc« olan 
tıç saYılnıaktadll'. Türk gemileri, önceden kontrol edil-

lIARP v AZll.'ETt mek için takip ettikleri rotaya göre 
ta liarp v~ziyetine gelince, bugün iki Duvr, CebelUtta~k, Şerburg, . Brest 
f ~f ta Guvadalera mıntakasmda Löverdon, Marsılyn, Lizbon lımanla 
~ıı.atı~etten bahsetmektedir. Cümhuri. nna uğrayac~ktır. Bu lim~ar~an 
etçuer hUkfunetin resmi bir tebliği· binecek siyası masuniyeti haız mura 
~ göre Guvadelharanm Utanda mın. kipler, ecnebi tebaasının ispanya li -
h kasnıcıa muvaffakıyetle yapılan bir manlarma. çıkıp çıkmadığını, ~~rp 
llıa~eket neticesinde 130 Asi esir düş· malzemesi ~oşalblıp boşaıttlmadigmı 
Uş \'e mühim mikdarda harp mal- kontrol edeceklerdir. 

:::a~ ele geçirilmiştir. Clarided ga
to 1 bu harp malzemesi arasında 
~tralyöz ve tüfek olduğunu yaı 

dır. 

to liUkfımet tayyareleri bugün Sara· 
ler SSa~ boınbardıman etmiştir. Asi . 
~ ~ukumetin dört tayyaresini dil· 

dUklerin; iddia etmektedirler. 

Kardeş Afganın 

istiklal Y ddönümü 
Ankara, 11 - Afgan istikla.Iinin 

yıldönümU münasebetile rcisicümhur 
ile Afgan Kralı arasında telgraflar 
teati o!unmuştur. 

Fransa da işsizlik 

Azaldı 

Paris, 11 (A.A.) - lşsizlik hakkın 
daki son istatistikler, işsizler mikda
rmm 340.062 olduğunu göstermekte
dir. Geçen sene ayni vakitte işsizlerin 
sayısı 417,786 idi. 

Doktor Schacht 

Avusturyaya Gidiyor 
Bertin, 11 (TAN) - Alman Ban

kası mildürü Dr. Schaht, Haziranın 
17 sinde, A vusturyaya giderek, bir 
kaç zaman evvel Avusturya Bankası 
mUdUrünün Almanyaya yapmış oldu· 
ğu ?!varcti iade edecektir. 

Yeni Ziraat Vekilimiz 

Makamına Geldi~,_,,--~~~ 
Ankara, 11 (TAN Muhablrln- ' 

den) - Yeni Ziraat Vekili B. · . ,, 

Şakir Kesebir bugün öğleden ' 
80nr& vekilet makamına geldi, ~ 
tebrlkleri kabul etti ve sonra ya· !~ 
nmda siya."i müsteşar Ali Rıza 

~ 
ve idari müsteşar B. Naki oldu

ğu halde vekalet dairelerini 

gezdi. ~ 

~ 
Hilkfımet, Ziraat Vekfiletine -

ikinci bir siyasi müsteşar daha ~ 
getinnlye karar vermistir. ~ 

Haber aldığımıza göre, ikinci ' 

!!ilyasi müst~hğa Kastamonu ' 
Mebusu B. Tah in Coşkunun ta· i 
ylni kara.rla..5tınlmıstır. B. Şakir Kesebir 
~~~~~~~~~~ı~ı~ı~~l\l'.I 

Van Zee 1and 
~merıkalJa 

Gidıyor 
I..ondrn, 11 (TAN) - Brük~lden 

haber \·erildiğine göre Belçika Ba.~ve.. 

kili B. Van 7..eeland bugün Parise 
varnuştır. Ba.~vekil, yann (bugün) 
saat 15 te Cherbourg'tan Berengaria 

vapuruna binerek Amerika yolculu· 
ğuna çıka<'aktır. 

IAımanya 
Dışbakanı 
Peşte de 

Sofya, 11 (TAN) -Alman Dış Ba 
kam Von Neurath, bugün öğleden 

sonra üçte tayyare ile Peş • 
teye haı eket etmiş ve Peş. 
tede Hariciye Nazın Kanya \'e İtal
ya, Avusturya, Bulgristan ve Yugos
lavya elçileri tarafından karşılanmış
tll'. Bay Kanya, kendisine bir ak§am 
ziyafeti vermiştir. Alman D13 Bakanı 
Von Neurath Sofyadan hareketinden 
evvel Bu gaı Başvekili Köseivonnfa. 
Her Hitler namına Alınan Kartal ni· 
şanının büyuk saııbını tevdı etmiştir. 
Bulgar Başvekili, Von Ncurath şere
fine bir ziyafet vermiş ve bir nutuk 
söyliyerek iki memleket arasındaki 
dostluğu tebarüz ettinniştir. 

Vnn N~ımıth cevaben söylediği nu. 
tukta umumi harpte iki memleket 
arasındaki silah arkadaşlığına ve 
harpten sonraki felaketli seneler zar
fmda ki kalkınma hareket1erinden ve 
iki memleketin dert ortağı olduğun
dan bahsetmlştır. 

Harp Malullerinin 
Terfihleri için 

Ankara, 11 (Tk'l) - Eski tekaüt 
kanununa göre. maas alan harp malul 
lerinin terfihi için hazırlanan layiha, 
bütçe encümeninde görüşülmüş, hH· 
kilmler biitUn ordu mallıllerine teş
mil edilmiştir. 

metleri kendisinden bu hususta çalı§· 
masın1 resmen u::temi~ler ve o da bu 

Lakin bu zlflenrne. ldi.hvnrun ziflen. 
lenmesl gibi değildir. F•knı malfim: 

t.oıtanhulnn eski 1:engin1P.rinden hlri· 
st Bo~7.da VS.J)nr 1 lemediı?i tlevirler. 
de ka\"Ji?mı tamir rttfnnesfni kah\"B.. 
~a emir VfiJ'mls. Tamir f.ttfn te kah
va masl"!tf ll!;f:~inl suntlnht zaman 
'k~'"'k sahibi yekfuıo pek yüksek gör
müş: 

- Yahu! Fir lmvrk ...tflp,nmp fm'! bu 
'<ıtdar ımra f!lıbr mi! Yenisini alsam 
'1n h!\ mmz olurdu. 

Deyince kfihyn dayanamamış: 
- Efendimiz Yalnız kayık tleıSI, 

ayvaz bendeni7.. Rğa bendeniz \'e ıntltı. 
"""' h'"' ,.ın°ntl'k oovah'l1r verm1$. 

Babrallnin zfflp,rıkf --df'f'li/?im d 
hl- bu c,ec;it del!ilifir ve dohmrnnu 
oı~vlf'rnek lamn srelirse artık Rahdi1f .. 
rle olmms 7.llvkfnln huc;inkU halhie 
katdmm zf fümmesintlen hıt ka rlflen,, 
Tfle heldemek te beYhutledlr. 

Saltanat devrfnı'le Sabah. ikdam 
ı:;bl gaut,elArfn çıkttğı mmanlnl'fla 

~lJd kavrk 7.ffJenmt>si knbOintfe..n 'lif. 
lenfsler matbuat ehline nasip olur. 
'lltı<il. RnJ!Ün onlar tarihe 1.."'!lnstnTS hf. 
rer had!Sf'Jfen ba."11.-a blrse:v deMldir 
VA nnnn ldnrli" kt: Bahm11nln rlflen· 

meıı;I IAfr "fl<'tflcçe fçlm ~ker ve bu• 
t;h1Jrli gibi yazılar yazanm. 

Bu mlinacıtıhf'tle u mUşnhedeyt de 
vanmak lstfvorum: 

Bizim cadde'Çf çamur olmasın diye 
"'.ffilvor1ftr llatrnkf hiitUn zfflf'nenler 
~mnr olrtm'fu P"hl h'7:fm cadde de ea.. 
"l'\nrlnkt11n kı>nt'lint 1mrinrnmıyor. O. 

ı, .. "'" bu ziflenme ktllf f'tfne ne lilzum 
var! 

B FET .. EK. 

Grev yüzünden 
Sokak harbi 

Monroe, (Miclıigan) 11 (A.A.) 
20 si kadın olmak Uzere 120 grevcinin 
Newton ... teel Company fabrikası ö
nünde vücude getirmiş olduklan ba· 
rikatlara karşı tüfek, ruvelver ve göz 
yaşı döktürücü gaz bornbalarile mU

i.h 200 polis memuru tarafından 

bir taarruz icra edilmıştir. Polis me
murlan, ip ve halatlar, masalar, sıra
lar, otomobiller vesaire ile vücude ge 
tirilmiş olan barikatlara hücum et
mişlerdir Grevciler, tuğla vesair eş
ya atarak karşılık vermişlerdir. 3 . 4 
dakika mukavemetten sonra grevci
ler, mevkilerini tcrketmişlerdir. Sekiz 

Van Zeeland'ın bu yolculuğu hak. 
kında birçok fikirler beyan edilmek
tedir. Tahmin edildiğinP. göre, Belc;ika 
Başvekili, diinyadaki bütün kar.şıklı
ğın harpten sonra, iktısadi müvaze. 
nenin teessüs edememiş olmasından 
doğduğuna inanmakta ve yıllardan be· 
.. i bu hususta tetkikatta bulunmakta
dır. . kişi yaralanmış ve 15 kişi de gazla ze 

Fakat Van Zeeland şımdiye kadar h' 1 · tir F b 'k thal' ı 
'azifeyi kabul etmişti. 

Belçika Başvekilinin Amerika.da 
tetkikat yapacağı, bPlki de ReisicUm. 
hur Roosevclt'i bir dünya iktisadiyat 
knnfp,.p,.. ..- L A•••.,mıya teşvik edeccfr 
SÖy~cıımektedir. 

"re ve Fransa hiikfı 

ır enmış . a rı anın me ı açı 
bu J,ususta sorula.n ıuallere kaçamak ld v d · t' k tm 

kl . . mış o ugun an greve ış ıra e e-
l: cevı:plar verme e ıktıfa etmiştir . 1 800 l tekr 11 · 

SeY,ahatin hakiki gayesi katiyyctle 1 mb ~I o antı ame e ar § erme 
b.1. kt . d aş amış r. 

ı mememe c. ı "' e, ~onunda çok 
mühim neticelPl' çıkabileceğini gözd< ·------

• k utmnnıı:ıJ: lAl'TT"ldJT. Bir Sosyalist ha Asiler, cephelerde i~ra değer bir 
dır dfae VUku bulmadığını bildirmekte· 
<la le~. Yalnız Estoryasta ve Aragon· 
~kflmetçiler tarafından yapılan 
<lel zt.., pi'.ıktirtüldüğü ve Guva
!cet haradaki Utanda mıntnaksında hU 
"e nıe~ beş yUz zayiat verdirildiği ila 

Orta Avrupada Nüfuz Çarpışmasl . Blum Hükumetini 

Tenkit Etti 

cdiJm~ktedir 
) .. ailbaoda iki fi.si tayyaresi mitral -
oı ateşi ile düşürülmüştür. 

l.7E1'1: BlR FİLO 

lı 11. ui bir t~htelbahir muhribi filosu 
tirS.Sk hükumctınin hizmetine girmiş
"e · Bu filo en son sistem malzeme 
faa sllahla mücehhezdir. Bilbao müda. 
Ilı nazırına göre bundan böyle Al
,.a~~ ve ltalyan tahtelbahirleri bu ha 

ıde barınamıyacaktır 1\.. • 
ltii sıJerin Bilbaodaki Lemona mcv • 
1\. .§iddetle bombardıman edilmiştir. 
la eııerin şıddctli bir taarruz hazırlık 
batı YnptıkJan anlaşılıyor. Asiler, Bil· 
re~ rnuıtaknlannda müteaddit tayya 
ltfl. 0m~ardımanlan yaptıkları va ~il 
tu rn_etçı'eri ağır zayiata uğrattıkhrı 

bıldiriyorlar. 
İSPA~ A SULARINDAKİ TüRK 

GEMlLERlNE TALİMAT 
'l.',.l\.nkara, 11 (Tan muhabirinden) -
~~kiyenın de dahil bulunduğu tspan 

0 işlerine ademi müdahale komitesi 
da 

8
:rdan geçecek gemiler hakkın 

tar zı kararlar vermiştir. Bu ka-
lar dahilinde Genel Kıurmay Baş 

S 'ln giinle.rde Orta Avrupa ile 
Balkanlar hararetli bir siya.. 

r;i faaliyete sahne olmuştur. Lehls. 
tan Cümhorreisi B. l\losciki De Drş. 
bakam 1'1imlay Bek Romanyayı zl· 
yaret ettiler. Birkaç ı;ln ~onra C'.e. 
İcoslovn.kya Dışbakanı B. Hodza Ro. 
man)'&}'T zf;raret edecek. Dl~er t&

raftn n Almanya Dışbakanı Fon 

Neuyrath Yugoır41avya, ve Butgaris· 
tan devlet merke7.lerinl ziyaret et. 

mı~. daha sonra Peşteye gitmiştir. 

811 zlvnretlerden maksat ne! 
'Muhtelif amtllPrfn ve muhtttif 

kuvvetlerin faaliyet halinde olduğu 
meydandaclrr. 

r,.1,n~t•wı-~-(Vft. Orta Avntna De 
Balkan devletle-rintn lktısadi bir bir
''' vii<mde !!dlrerek Almanva ve t

talya<tan miist.aldl yaşamak taraf· 
tandrr. 

Boı,R mn't'Rhll Fon Nen'\"l'ath~ 
hn n'A" ~1Pvhinıle hulnnrln~ı ve hu 
devletlerin ttaıya ve Almanya ile 
teı;;riki mesnl Ptmedlk('e bir is başar. 
mn-a muvaffak olamıvacaklarmı 

anlattığı muhakkak sayılıyor. Çün-

Fakat Orta A vnıpada wzlyt\. 
tin inkişafına hizmet ederek 

bir devlet te Romanyadır. Roman-

ya, son zamanlarda. fa~istliğe ruırşı 
fazla temayüJ göstennlye ve fa.,ıst 

teşkilatını kuvvetlendirerek komU· 
nizm Ue mücadeleye "ınştamış, bo 

da. Roıruınyanm AhnanJ·a ııe an'* 
ma.c;ma ve teşriki mesai ctınPsine 

yardım eden bir hareket saydmışh. 
Romanya, Çekoslovakya ve Yugos
lavya De birlikte Küçük Antantı tej· 

T abli neticenin ne olac.a~·nı 
liestirmek -.imdilik miimkün 

d~ğildir. ÇünkU iki t.arafm da koz· 
ları 1\rıV\•etlidir. 

Siyasi mehafilde çalkanan bn rl· 
, ·avetlere ilave eılifecek hlr riu,·et
dnha vardır. Bu rivayete göre Vu· 
goslavya--ltalya pa.ktm'n imza.'ml. 
~anberl Balk"Undakl nüfuzu a.rsılan 
Almn'lva. Fon ~euvrnth'm son 7.! 
yareti ile nüfu"T.unu sn"lnmla'llnk 
ve kendi siyaseti lehine anlaş· 
malar hq....,rfıı.-..,nk fikrinrlPtlir. Al . 
man)·a, Kont Ciaıtonun Rel~ratta 
bulnntln~ s•rnda Vu~oslaV)"'tl., !Un· 
carbtan \·e Bulgnrf"ltruulan müte. 
şekkil bir blok viicude getirmek. \•e 
Yugoslavya ile hirJnrte bir adP.mi te· 
Cft\;İ7. nıtktı lm7.nl:ırrınk. ist~miot. fn. 
kat dileı'{i tnhal-01m1< etme'llfc;tf. Sn 
var ki l'u~oslavvnnm Y<'ni bir taah· 
hliilı> 1?irc;...,ive hazır ohıp olmadığı 
belli deıl'lldir. 

Riittln hn ri""vrf:lı>r. ,..llhf,.... '-fr 
nüfuz çarpı,.masmm devam ettiğini 
apncık ~iic;terivor. 

Bu ~p1şmadan ne çlkacağmı ya. 
landa göreceğiz. 

Paris, 11 (TAN) - Mebuslar Mec. 
lisinde Sosyalist mebuslardan Bay 
Paul R~ynud hükumete gümrük 
mesailinde salahiyet veren bir layiha 
nın müzakeresi sırasında, Blum hük\l 
metinin iktısadi siynsetini şiddetle 

tenkit etmiş ve 40 saatlik haftanın 
Fransa iktıı.adiyatına müthiş bir dar 
be vurduğunu, işleri ve istihsali geri
lettiğini, hayatı pahalılaştırdığını söy 
liycrek, frangın düşmesinden dolayı 

hayatın pahalılaşmıyacağına daır o
lan hükumet vaJtlerini hatırlatmış • 
tır. Hatip sözlerinin nihayetinde, sos 
ya1 ıslahat yapmak için, bu kadar 
fazla para harcanmasmın çok tehli· 
keli olabileceğini söylemiştir. 

Tekirdav n a 
ilk M~hsul 

Tekirdağ, 11 ( A.A.) - Diln Tekfr
dağının Ferhadanh ve Yazır köyle • 
rinden zahire borsasına iki iin kilo 
taze arpa gelmiştir. Bu mUnasehf>tle 
zahire borsasında bir tören ynpılmre 
ve yeni mahsulün kilosu 22 buçuk ku 
ruştan satılmıştır. 



Dükkanın içinde 
Cürmümeşhut 

1 rı-·

Vermemiş 

Sllrtte 
1 len n 
Cinayetin 
Suslusu 

PAR 1 S Fransada 
Serpinde 14 Temmus lllllllderi 

NATT A -=~- K"'bln lerln 
1 ftMMUZDA 

h H t Olle Ntlfl'l1atı: aıebt edecek ilkİftlp, bu eğlen aya 1 11,30 Pl&kla 'l'lrk mUIDdll 
Cl1eri Mhablara kadar doya do- BaftdlB 13,dD lılalıtellf p1lk 
1& görebilecektir. Pariste intifar edea w ılmdlld yatı 14 Sem. 

Acele kaydolunuz. Fransız Başvekill Leon Blum'un ga. ........ •••lllll)twıatıı.tı 
30 TEMMUZDA t •teei olan Le Populalre'de Blum htt l8,30 Pllkla dans musikisi 

hareket edecek büyük seyahat ldlınetinin yıldönUmU m. .. aebettle: ~af:!~~ 8;:i ~m• 
için yeri• ualmıtbr. KUracaat: J'ran•nm tlQllncll cmnlqııiJetinde tk. I0.30 ömer Rıa taratmduı 
Bevoğlu Natta tl4ar mevkllne plmif 100 kabinenin 16yln 20,M ~ IU b_eyeti 

Telefoa: mtf --- 111P ll8teld ve iktidarda ne kadar kal· &JU'I) 11.ll <>nietr& D.1S 
------~---- shklarmı göeteren bir cetvel lntip.r et ve borsa haberleri ve ertesi 

SuJtanahm« bbiııct m1b ... JaA. M E y L O o u. eot diktatıe pyuı baldutaau ı:=:... ~ S°!ıar, 
=:~f!8=u~::1: Usldldar Dolancdar parla c1varm. :::.::.:t~: 1= Gt11111a .,._..O. 
cap ettiren hldiae tudur: da Nusuhi Efe.ııdi camilnde 13 Bul- da kalan kabinesi Waldeck • aou. lento.tir 

Osman SUrtte evli ve Uç çocuk ba- ran Pazar gQntl öjte n•manndan 1eau kablneaidir. Ba Jı86Mt 19 21 .L&11wis: BllyQk fU'kılar • 
burdır. iki amedenberf brmmdaa IODra ı.Jinap Hanım mfJfl'Ute.bıclen yılmda idareye PClldl w • .,. • fGalk •--~ 
aynlmıf "latanbuıa plmJttir. Ge- Selim Bey kamı Bayan Hatice Lali yedi gün kabmftı. llmdl19 War1d 11118ll11arder 
çen .. brısmm Abdilrl'eaak 18 • nap, General Ramiz aileel ve bllctım. bblneleriıı iktidar mevldlnde • u l,'8 Parla Jma dalıur: Pl&k 

"Dinde biriaiyle gayri meıru mtınue- =-~=~ durmq olanı da 198& )'Ilı ,._. ~ ~~l~~: 
"Jette bulundutunu ve ondan dojurdd Sadd ve httkbıetl tetkll vuiteeiııl alan ..._ •· Pllk. 10M' x... H 1 • 

tu bir çoeufu da bofarak öldürdilJO ettin tarafından mevUid ve hat. nand Bou.lllon'un lrablneeldlr. Cila- a8ırJL Jl,10 ~ ..-: 
ıU duymUftur. Olman, bunu Sllrde llll 181if okunacaktır. Anu edenlerin ktl 8mrll ancak 4 ~ llrmtlttllr. Bir 11 Png lula ...... ~ Pazı11 

1 yazını,, karmt,te .A.bdtlrremk tev• Pbneleri ~·& :a.. ç.-1ww. ay wı bir aydan u ömtlrltl lrabbleler ~Pnl~ koımr 
idi edllmitlerdir. Abdtlrreaalı aonra· I 17 tanedir. 1UO ltolia ima ... ~ Vı 
tan •rbeet blralulmıftır. ()aman, ilk T .. -LL.. B. Briand 11 defa kabini nıllıl oı. k-.t 1UIS ~ ~ +~ 
haberi aldığı uman kanama bir mek ... ur muttur ve rekor da ODda _._lt&. Blknt AU8l'f bliado. ıuo 
tup Y&Zarak oocaklanm ı..taabula Evlltıarmmm evlenmeleri mllna • dır. ..mılı Jfacar Jaalk mUllldll IO 
ıöoderdtkten aonra kendiBl.rdn evden •betile yakmlarmm tarafmdan IÖ9" limdiki Blum kablwl 111 &dr •· = = kowr I0,10 
Olk1P gitmMfnt bildirmiftlr. O vakit terilen umiml allka ve teveccilhe zunlufu itibarile 19 unculuia almak a. lranlik .::~ 
bdm ~ Iatanbula pder- kartı her iki ailenin ttlkran ve mln- tadır. .... taW-inlw lftiraldle ---

;A.ali19 ikinci Cm mah"-We dün l»ir ba-bp taahlrilclU- mittir. Abdtlrrem.lt talaUye edildik- netlerini IUDJD&fl kıymetli 81ltwılan· _. 21,10 V&l'fOft ~ 
ifa elmemelr daw ........ Suçlu if1ie nai)-etincle bulunu ten bir mtlddeet aoma lltl bulundu· nmn 16.tutklr dellletinden rica ede. B • • ı K m11111d popuıt.l 2'.ll P9lte 

y akopyan imllncle bir tfiocardı. Apan,.U ıetirttlli ~ tu için bunun Olmaa tanfmdan öldil riı. 15m1 az m"'Hef 
,tbde Mt teminat akçeelni Merkez Banlcaıma yatırmamak ı1lldqtl iddia eclllrlllttlr. l>lln O.. Merhum General Cevat Verghı'ln O,... 0,.1M11 

taahbtkltbıO lf 1med"li lcld" eclT clu. cz..._ı --L- rnan mahkemede lrndlatnl müdafaa ttl 1'.eref Vergin. Muhittin Ulttlndaf. ıe.ao Roma 1111& d•Jpm ~ 
• • • ı ıa 1 •JOr ... ~u aTI1aab ederken, "ben 2 Kqmtan 29 lıla)'ll& B •• •• Mllbo radyo lirik plyee 22 

lllrlldl eellecle fU teldJde bir mfldafaada IJahmclu: akdar Jatanbuldan &Jn}chm. J'akat lznikte y eıilcami uyuyor ''Kovulcina,, üılmJi Jaa1k Operul 
Ovan Yakupyan Almanyadan ıe- 8lirde gltmedtm Dl,arbeldrde &uan Oda .......... 

~ olgeçen tlrttill etJUUD bedellerini n.ktinde 6 lamlnde lllr ..., ... _. ,...... mi· Tamir Edildi Biamll, (TAN) - Geçen lelleye . 23 Vuwova oda mwıilml ---
~ banka,a bqvurdu. laffr Qldnn, AbdtlrrllıllUI bm il • Lzıik kadar Diyarbtldrbı kUotik bir aa- IJ8YODU 

H d Banka, bir kolaylık geeteremeditf için dUrmedb*., cfedltlr. (TAN) - Bakım11s..lıktan hiye merkat olan Bilmi1. ima .. ...... an 1 n a fabrikaya mllraeaat etti. Banka ı.tan HlJdm bil mldafaayı kabul etme • harap bir t*il almJf bulunan Yetil manda mühim baymdJrhk çabfma. 16,0G Prag ima dalguı kelUD 
,._ buJdald mame.tu Adolf Mttllere bir diti ltba O..•m- tnklt .,...,.., canıibı esub ıurette tamir olwıaca- ıarma k&VUfJDUftur. Kaza, doluyu lltali 18,11 Roma ima dalgqf 
~Ut İllDİDcle bir manifatu- mektup ~ve banka Ue ternu jı lalıRedilmektedir. Dlyarbekire baflıyaa yol tlzeriade po~ tulalan 18,IO VU'fOva 

• dün ~ Y olppa et:meatnt bUdfrmlttir. .A.dolf Muller • ~ etratma alçak bir duvar ve Dicle tenarmda buluDduğu içla =:!.19,10 Btlknt m8'hur 
-.maım iclade llı••i.-~ benb De tema etmte ve bonalanmm 1r çeki1miftir. Avluauna da çe,meler Mlytlk bir ehemmiyeti haizdir. yeni Ro~c1ang 

KeropeJI ,...,...._ ...,.. ti~ •Y. tecD etmittlr. Bu tlç ay sarfında ve birkaç hal& yaptmlmaktadır. Bismilde 300 ev vardır. Yeni bir Prag ima -1 • .__ teman ve 
• • da mtlvelrlrUhrı ına. vaziyetine dllf- • Hal1mı •lbhati du,ttnWerek tı- -a-

latemif ft ftl'llleJIDCe tik• mtlf, tuflye muam banbdald yttsde rataııelerin kapu ve pencelerlne in- htlktmet blaamm IDflllD& llaj1a. nmtall 22,25 Kantık aou.t llıl'OI~ •*· Sultauhmet Sulh Blrlacl bet tMnlnatlan tnerbn banka "ta· ae dolap teli çektlriJmjotlr. ll!lmJtbı. ha& bir m1aara tetıldl ._ mmlElıll 
hAkimi, Cndeti 21 lira p&• ahhtuerbd ifa etmedi,, Aa- bö·"e bir Şefika Handan '-m'-de bir -n,. • Sitğ, bahçe ve •ytiDJDdere hlf& eden kerpiç evlerin bacWanm•maa 21,15 Bl1kret 23,10 = 111 

wıv .TA UI w ·- ,, t lnz J ...... ,,..__ Nt•andmlftlr. _,, .. Roma--·- •u 
ırıw _...._ etmiftir. iddiada bulunmu§tur. im dtln mtıddeiumumlllte mtbuaat ra o m..,. .. ur. urnç Ziraat me- Ku& ~ mtlmblt w malı• --, ~- -

Awlrat hunclaa .onra ~ ederek Çolak Hayri aleyhinde bir tğ- munı Hayrı 7etm!f ıthıdenberi ~u ıuldar olclutu 1q1n bllb•- •ı 8 19.,. Ilı . .ır • •----

ELEKTRiK AbunJadalli .. llHHılen ... 1Wııe1r fal ft ~ı..tal kırma c!aVIMlft A91"•9· Jıafaratla mHoadaJe etmektedir. bahC~. bbtlk bir oh---' . ... . ua~ nf'!ftm\!ll~ 
tuba ~ Mttddetumuml Cevdet tır. Ban4'nuı ön ~ ~· vertlinelrtedlr. 

CERY 1 "llerlıd IH-.n!blrmtla lddiuma glSre, Çolak Hayri kendiet- Ye ......... Eleifrlk Yoleularm Bhllld1dea Dlclllda a.. Yeni 
1111nln be,uw:r MJleee hU8111d bir ne hem tecari8 ıtmit ve hem de dit- Buna Yenı,eııtrt (TAN) _ iki btır taratma kolaylıkla pçebl!mele 

ÇAL mektupla bolulamu. •nJradan lal'. lerini kırarak bir ay evinde zorla hap bin haneal bulunan Yenlfehlr ya.km- ri için bir ka;vık temin ediJmlf, btl-
1DJ.1a llmm yoitul',. WI. Mahkeme, eetmiftir. Tabibi adiller lam aaa,. da elektriğe bWf&C&ktır. Beledi tilıı nahlJe ve köyler telefonla 

rapor wwdlil lddlwllı tn· bankadan böyle bir mektup pllp pl- ne etmiflerdir. Mtldclelumumllik talı· reisi Velnut bu it lem latanbaı1: kaza merkellııe ballamqtu'• TanmDUI lpOI' muharrlrl.erllllllldl-. 
~ Tıbbi .un batkltlp Raif mecltiini ve ifli8 tarihini 11e>rmak için kikata baf)•mlfbr. temularda bulUDIDQftur. Yalrmda Tallt Kltat J.enl blr apar mecm 

lllllllda dlbı suıtanaJunet IUlh 1d- muhakemeyi talik etti. teeiaata b&flamlcaktll'. Aiaf S.vtlsl cıkanmYa karar vermlft:lr. Daha 
wa mahJrem...,. bir elektrik - 9• y k l•I .. Tllrk Spor'' mecmuulle m 

taima davum& bakıldı. lir- Zontalclaia Glnderilecek ır an es .. 8eblrdekl ataoıarm ıaanmwnuı yetini tudlk ettirmlt 'llall Tallt 
aftbtıan RaHln 1latka bir teı. Mahldmlar Aynlıyor Tevk•ıf Edlldi RUHSATSIZ DiŞÇiLiK için ap.c diplerinin •aıt lıa'alalmam tatın "Klrmm • BeJU" lamlle 

lira 20 Jmrullü w la kilo- aap....- lelyle mefCU1 olan Bur- YAPMIŞ llımnchr. Halbuki eebrla bUI ,... racatı 1'Dl apor mecmu1111111& da 
bir _..,.. caJ&imı iddia e- • m8ddehmmmlıll c.mn, dtln Anka- Tllccardan Bay Ali, dtln tramvay. Mehmet t.rmde bir genç, ruha.t- rinde ve bilhıaa Nura00'•"11'1 ._ vaffak olaoalm1 muhakkak -~ 

_........_Raif, evinde baftlUI bu· rac1uı ı.tanhıla plmlfttr. :e. Cemil, la Harbiyeye pterbn Ibralüm imDln m cllglllk yaptlil lddlut71e dtln mtld CaPlofluncla ......... dipleri tq. ruz. Yeni mecmua IPOI' illerinde 
ldn katl,m elektrik Al'fet.. m111ltellf UpJanelerclen r,onguldala de •blkalı bir yankaicl )'elejinln lç delumumlllie verilmlltlr. Mehmet, e. •• .,arm tan aynlmJyacak, lddluı o1aoü 
tcldla edlyol"du. lılubalrt • ı g&ıderileeek mahlr6mlan ı.blt eL cebinde bulunan 40 lirumJ jiletle k• vlnde bir mtlftel'181ne dit takarken l&l'ta örUltıdtlr. Buralllrdakl ba1k na. bldlleleri tam blr bltaraflüla 

ı..nn ca1Jn1muı lgla talik eclDdl mek lçla birkaç cttne kadar :suna. met IUl'etlyle qll'JDJfbr. Sultanah • ctırmU llllfhut balbıde ~. mma belediyeye mtlracaat edllmlı, edecektir, Dk nillhuı bu namıll'l'M 
tekrar tevlrtfhı_,.. alDdlrll- 8aldteelr ve civar haplaanelere gide- illet BuDı Birinci Cela h&kimi lWablm Kubakemeatne ll8rbeet olarak devam ağaçların kurumaktan kurtarıl- gllntl çıkacübr. Arkadıpmıa 

aektlr. baklanda t.evldf karan verıniltlr. ecUJeceld:lr, DWD iatenilmlttir. den mU\'affalaJet clilerls. 

- Blfa! una cWmtlJGl'aa Ula. Çot tatlı, çok 

16yltlyonua -. -- almıyacalmı d1lfb· 
'ilıatb~m. Bnittmal s&dlmla &dblt ptlrl70nım da 

gtllilyorum. 
- Sen IÖdmtl blme! Ne decUm, ba! (lnı hafta 

llltlntbırdl: llWJa) .,.,,,..., (Olmu) dene.. 
Dıttyar lradm durdu. Bir anda llrtelnhl ele '°*" 

...... tı. ... - --- ...... ldL 
Gtll Beldlm ful& wdetmecl: 
- (Olmu) .... o lkfamda tesl ,... Qlmrl 

........ alJr, baraJa pllnıln! ........ 
itinde Kmhrmalm 6t.e ..,_ eletlrlm. .. 

- Naml olur bala?. 
- Gece vakti, HDba btklMm lmnlda olar, ua 

T 
...... ihtiyar Wm .. ....,...... Bu (llUll o
t • mlnumı anJamama*Man: pa,.a.. 

1fte IJe1le olur •• 
tl>IJOl'du. IDrden bir claldb ~ ....,, 

- ... gok ata' 1ılr lf. ....,. bdal' Jdo ·-
- Nud ohlla••! ..,_ .. ldMlbll 4ledln -1 

f fite b6yl..me. Rem kimden T .A......._ 
aflNtl adıma im m bpt:ll'D'T -.ı O a-

bemm babunla, el tılrllk o,_,.,•fdL ataa 
utar pgltlerl tuttldar, Kardlalataa 1NN)a 

aııaırta varddar. Jld at p.tladı. 
- lla1acltnP, ben allU demek iltemlJormL Ka

da decBkoda olar. Soara bea -*erim. it Gn.J'& 
JF? Pefhof Mtın kimblllr ne l&tlar ... 

- Saa qJu1 tmf ODiar 1111& oemulw it ,....,or
._ de onlara terk~ bqıllık VtriJOL U..pi 

utaıaam • 
.... Bunu daha ueturupta yapuk olmu mT 
- Neden olmınT W- mebum llllbiıt•ı 

Nud! 
Nud olaeü! !'alanda ,.._.. tep mn • 

ctlJMI gttndb, ~· on, oa bet atlı s&lderl
wWln1111 w.lralavmea Yld"bet.le ....-

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

Yolda Jaep, ilatiyar Ddmm hqm ve mtlrme ll9t 
lerial clilftlncll. l>ottor ı&dle bütıiı lllD'-ll bUllda 
ualıiJet 11111 IÖl'IJor, fakat blru ruba Dlfu ... 
bir _.. tabll1t blklfbiı vakit bU.bllttln ..... 
tloelere vaftJOl'4a. 

Kalbi 1* ayııa kadar teada ve ,artllellWr y&e 
BekQnlll, ~ ~ evvel llllulana 
tabiatlM'JDJ Dl•mlftı. Onca hl9'lr meafaat, hJoblr 
kapalı dGfbUt olınadaa, muen blrle,tlrl18ll lld 
katbe yıDai'ca lmtt•c ve blldpf mUlaadell verdik
ten ..., blıtenblre deiftmek.. •Mmn ... imla 
mü.. Od gen~ h&Jab bııburun ~ .U,S. ~ 
ıema.. w IOlll'&; muameleel çok '* tereci• ilk clo
byuflle menfaatlerbı en hmdalarmı elemek .. [)aba 

I ken4lll hllrl'91f ulabrbn, Otll Bekim flph_. 
bunJan birer birer bflletmtltL T'okla, o kadar ha
Um ft JlllDUfÜ, o derece yorsım d11r&D y6rUk .. 
clmm dudaldan .... ttrltl tltremu, cukmdüt td 
liJlh ıtmlerl, llltb bir atefle ~ Baml. 
bimt kmcllll ele bine~~ L&kln o bdar atetl 
vt lel't olamıJordu. Kendi kendine: 

- Ha•amm halda var. Şebrln ton. topralı ate
flad8 'lrtmlf.. Dl11 gfllthmedl. Ve ODU tekrar tlfle
mek iP stın ıörmlf n Jralbl çarpmı, 1ıh' bdm ... 
f.t Jlmn hnlf. Ve 6ylecealne olunea, tlmcH ....-. 
lan. elMtt.e art aat enelldnden daha .rt w • 
nırdu. 

mfdntln altmda ftldt ftktt bir blclmrkla ... 
mü llltt,.a 1ılr lalcldet ftl'dı. Yahm, f8hlı4e ,_,ı. 
arumcla cluJ1lf .. cltftlntlfleri tellf edebllle ft 1111-
llnln idi" ortumı almıya mUftffak olaydı. K.,._ 
banm dtlfttnlltl, pek patili Qdmlbh '* mı,.,., 
bir w..t idi. Yapmnld ta. namlteuld ~ 
ıa 119J1i1 taJallı temlk ...._. arumda pDaıJM-. 
...,.. w talk lıllplldl 1Jbı ..... ...,. "* ft Cof" 
lnmclu. Bil" IDtWlar ................ Mlll ft .... 
vat clelu idi. , ...... . 



BAŞMUHARRiRi 
'I' Ahmet Emin YALMAN 
~~'nı hedefi: Haberde, fi· 
~t her feyde temiz, dü· 
• ..._ ' lanıİnıi olmak, kariin 

~ o~a çahfmakm. SARKT A 

7arihten 

~ONUN MESELELERi 1 

~~AVCILIGIN 
S eet.e ae bu ay befmcla bir 
.....,. Batta. yapıldıjmı öiıwldik. 
~ Kreıı, Kitap llaftumm rL 
'et19 ..._. etmlt ve bu mtbıue-
~~ere bet ev hediye et-
111\llı ftler kara ile bet mulıar. ....... 
'-'::::-;,,,., onlardan ziyade 
~ 1 Onlarda en ftl&lı kitap 

MERAKU 
~ - a bin iken, bizde 4 - 6 

~::.==--= TARiHi "' ........__defa yapdaeak Kitap Haf. 
\it ~ muharrirleri, hüktmetl 
~~llllmntlyeyl, memlekette ki- -------· 

~ artıraeak \'Ulta ve 
~ cltlttlnmlye 118Vkedeceğl ve 
~ ~ netredllen kitaplar et-
"'- Pl'Opaganda yapılmasına hlL 
~için, herhalde çok faydelı 

Say{ alar 
Sanal Memimle 

Asrın En Meıhur 

Ressamı Dava A~h > 

ll'ranm l'elS8mlanndan Mauriae 
Utrlllo yeni resmin tistatlanndandı:r • 
Kendisi kansı De mesut bir hayat 
allnnekt.edlr. 

Yalnız yaflyan bu meşhtır ressam 
en tanmm11 resim galerilerinden biri 
olan Tate Galery neşrettiği kateJo. 
tunda l~en öbnllş olarak göster. 
mittir. 

Londranm bu tanmınq galerisi ree
samm ea ehemmiyet.o tablolareu t.et
lılr ederkea -.retttğl katalofda, ~ 
calduğmulanbert içkiye miipt.ela ol
dujuııu bu yWen abesi tarafmdaa 
evden koğuldufona ve en iyi reslınfe. 
rbıt yaparken içki tlleei cebinde olL 
nk çabftıpu YM1111ttır. 

Reaemm otmduju puslyonlann 
ltahlplerl tarafmclan içkiye olan ipti· 
llar ytlsönden lrandmldıbıu,hlrer tile 
içkiye mukabil en iyi tablola.rmm ... 
fm aloubğmı yudiktan BOnra, fazla 
olarak 19M 1e11eslnde üldllğtinii ete 
yazmek pfletlade bulmunuttur. 

Bwam galeri aleyhinde tahkir ve 
t.ethlr davuı açDUttır. 

Sapancaya 

Rağbet Fazla 
~fikir lıaroketleri lolııde 
~ halde yapdan nept.. 
1ııı......_--:'" bihaber bulwnıyorm. Kitapçı 
~ ldtabr llAn edip karle haber 
~or. Teni teılklll.tr, kitabı oku
~ eline kadar göttlremlyor. Bu 
-._ idnde Ttlrldyede kitap u.tJtı_ HALiFE SOFRASINDA 

hmtt (TAN) - Sapanca tenezzWı 
treınlerl baflam'f, hmltten ve İltan· 
buldan bu tenezzühe çok ral'bet edit
diti görUlmilfttlr. 

Mimar Seyft Arkan, Sapanca tçfa 
güzel bir imar projeal hazırlamıştır. 
Gelecek sene Sapanca tımmmıyacat 
kadar modem bir 1&yfiye olacaktır .. 

-..._ arta.e.uu beklemek muhal temen-
0.... ...... 'blrtey değildir. 

lılt.. leln lllatbuat mildttrlyetlnln 
~ evveı memlekefle bir Kitap 
llllllr. Ol'plllae etmee1 '°k ana 

• 
~ Haridye 
,..., Sofyada 
-..-;. 8o - -- -
~IJ&yaP9t1. 
~ t.JıJp Ya. ta Cihan Harbinden ev
ili ~ ett111 Baidat yolu slyuetL 
' de adım adım t.aklp etmek-8'fh Bu yol iiserlnde Belgrat ve 
ttteaa l'aı-dır. Alman Hariciye Nazın 
~ ~grada, oradan Sofyaya geo., 
~ ziyaretler, Bağdada dojnı 
~ adupJamu tetkll eder. 
~ Ya müstemleke bulamayınca Sa doğru uzanarak, buralarda 
~ 1armı müstemlekeler temin 
' llıtlyacmı duymWJtur. Yol U.ze
~ kartıamda, gariptir, İtalyayı 
~ • Çönktt Almanya Ue İtalya 
~ zahiri bir anla§ma olmaama 
S • Balkanlarda İtalya De AL S.: blrtblrlne rakip vaziyett.edlr. 
~ YugQS)avya De Bulgarlstanı 
..... e bağlamıya çalılfallştır. Al
~ lla.rtc!ye Nazın. Bağdat yolu il. 
~ dlldJen bu rakibi kaldnvak yol 
......_~ • ._.,eslle seyahate çıkmıftır. 
~ bu mittecavb siyasetleri 
'9 ..._ ~ bUtiin Balkan devletleri 
~ biz de uyanık bulmumya 

~ Almanya De anıa,,. 
~-- llleafaatl vardır. Çtlnkll o da 
~Ya dayanarak Neuilly mua. 
l't llbı bozmak, ve bütün ko .... ula-
1'~ lllilılanmak &l'ZU8Ulldedır. Von 
~ y Belgrattan da eli boş dönme. 
~ 11goslavlar da lkttsaden Al
ı.,.. .ıh baflıdırlar. Nitekim Alman. 
~ ll'atta, bütün BalkUIJann lk
·- ,,..:_~yetini idare edecek bir mer 
~ gettrmı,ıerdlr. Bu merkez 
~ m BaMc:aıılardakl nüfuzuna 
~"~endfrecek ve senelerden beri 
~ kundan Alman lktnedi 
-....._ bertetmlye ~ktır. 
~Ya slyueten ve lktrll8Clen 
'-. doinı Ul&llıyor. Uyanık ola-

/ 

LUleburgazda 
!lldırım Faciası 
tlıı~Ule~u~, (TAN)- Son hafta i
~I:nize mütemadi yağmurlar 
... ile . Geçen gUn çayırdan ara
')lk ot Ptirmekte bulunan Kum
~ ll1Uhtan Htise.yine yıldırım isa
~11tir. Hüaeyln ölmtış, arka· 
ı..:..:._- .. d~n b1ri ayaldanndan yara
~ diğeri korkudan ba.yılmlftlr. 

&rabaaı tamamen yanmıştır. 

YEMEK YiYEN 
BAHTIY AR ASLAN 

ken kendisine bekçilik yipardı. Ze
rikin boyunu kıymetli bir altm tu 
ma süslerdi. Humariveyh uyurken 
yanma kimsenin aokulmaama im • 
kAn yoktu. Çi1ııldl Zerik parçalardı. 

Zengin ve müreffeh saraylar. 
da, konaklarda UYUfan he

yecanları tuelemek için avcilık adı 
na birçok tuhaflıklar da yapılırdı. 
Abbasi halifelerdeD. Xttktedkiıbilla 
hm veziri Cafer bin Hanzabe yı • 
lan, enkerek )'ilam, akrep ve kırk· 
ayak gibi haşeratı beslemekten ve 
11eyretmekten eonauz bir sevk ve he 
yecan duyardı. Kahiredeki evinde 
zehirli ve muzir hayvanlar için 
mermer döşemeli zarif salonlar tah 
sis etm.ift1. Yılanlar hUIU8l ve kıy
metli sepetler içinde beslenirdi. Ko 
nağmda birçok yılan ve çiyan mtt. 
rebbileri vardı. Zengin vezir kendi. 
ıine görülmemif bttyilkltlkte ~ya
hut cinste yılan getirenlere bol pa. 
ralar verdiği için Mımda yılan av
cılığı ilerlemitfi. Yılancılar bu ao
ğuk ve uzun mahlliklardan • vezir· 
de bulunmıyanlan • yakaladıkça 
umduklanndan fazla paraya kavu
ıurlardı. Cafer muayyen zaman. 
larda haşerat salonlarm.m önUne gi 
der, memurlar blltUn hayvanlan 
bırakırlar. Bunlar biriblrlerlle kav 
ga eder ve dal&f!l"larken vezir zev
kini tatmin ederdi. 

Sapanca belediyesi, meyvp. satışla
rının temiz olmasma ve hilesiz mq
va sablmasma ehemmiyet vermekte. 
bu yolda pek titiz hareket etmek
tedir. 

Sapancaya gidenler, evvelki sene
lerde olduğu gibi oturacat, gezecek 
ve ylJeC8k bulamamak gibi fikiyet
çi olduldan hallere artı ktesadüf et
memektedirler. A vcılıfın tarihi pek eski

dir. Ben bu ~ımda 
yiiliiu. i..- •• --"---~--
Irk tarihinden bahsedeceğim. 
llkçailarda avcılık ok ve ka
panlarla yapılırdı. Daha aonra 
dolan, pbin, tavpncıl, atmaca 
gibi yırbcı kutlara avcılık öi
retildi. Ceylin, yaban eteii 
gibi büyük hayvanları avla
mak için köpek kullanılmıya 
bqlandı. 

Misk keçisi ve aslanı bile avlı. 
yan en cins ve kuvvetli köpekler 
Tibette ve Tllrkistanda yetişirdi. 
Saneon ve Samson adını alan bu 
Tlirk köpekleri Hatay dağlarında 
avcılıfa alıştınlırdr Ayasofya kü
tüphanesinde 3188 numarada kayıt 
lı Seyyit Ali Ekberin Hatayname
sinde bu Sall80nlar içıln mühim bir 
yer aynlmıştır. Kanuni SWeyman 
Hataydan birçok cins Sansonıar ge 
tirmlştl. Osmanlı ordularında Sam 
soncu teşkilltı mtlbim bir yer tu. 
tardı. Bu köpekler Türkler vaBrta· 
sile batıya gitmiş ve fakat asıl ka· 
nmdan ve asaletinden birçok PY· 
ler kaybetmfttir. 

E mevl halifelerden avcılıfa 
ilk merak sardıran Muavi· 

yenin oğlu Yezit idi. Bu halifenin 
sarayında birçok yırtıcı av kuşla
rı, maymunlar, parslar ve köpekler 
vardı. Yezit köpeklerine altın tas· 
malar 'Ve bilezikler taktırır, altın 
sırmalı çullar giydirirdi. Her köpe-
ğin hizmetine bir adam tahaia edil 
miıtL Daha sonra bazı Abbaaf hali 
feler avcılığı bir meslek haline ıe· 
tirmİflerdl. Saraylarında birçok 
av ve süs hayvanlan beslenirdi. 
Haruntlrretidin kansı Ommtı Cafe 
rin büyük bir maymunu vardı. Bu 
maymunun hizmetine tam 30 kiti 
aynlmııtı. Maymuna insan gibi el· 
bise giydirilir, kılıç kU§l.tılır, atla 
gezmiye çıkarrldığı zaman da bu o
tuz kişi hizmetinde bulun'iırdu. U
şaklar girip çıktıkça maymunun el 
lerini öperlerdi. Bir gUn Yezit bin 
MUrsed valde Sultan ZU:beydeye ve 
dalaşmıya gitmitti. Yanma çıkarı. 
lan maymunun elini öptürmek ı .. 
tediler. Yezit hemen kıhcma dav
randı ve kuvvetli bir V1ll'Ul1a may. 
munu ikiye böldü. Fakat az kalam 
Retidin gazabına uğnıyordu. lıla. 

birane bir dalkavukJ.ukla kellesini 
kurtarabildi. 

A bba.\d halifelerden Mehdi ile 
HaruntırreıP.t avcı idi -

ler. Reşidin oğlu Salih domuz avım 
çok aeverdi. Diğer oğlu Memun yır 
tıcı hayvan avlanna bayılırdı. Ha. 
life Muteaem ise avcılarm piri de
necek kadar bu işin meraklısı, hat
ta hastası idi. Bağdad clvarmda av 
lanmak için çölde uzun bir duvar 
yaptırdı. Dicle de bu duvara amut 
bir vaziyette akıyordu. Halife bU· 
sual alaylarla çöle çıkar, av h&Y· 
vanlan ürkütWtlr ve yanm daire 
şeklinde bunlarm tlzerine yUrüııe
rek duvarla Dicle araaına Bikıftm· 
lır ve kolayca avlanırdı. Türklerin 
avcılığı esatir! devrelere kadar çı. 
kar. Oğuz Hanm 24 kolunun On
gunlan hep avcı kutlardan seçil • 
mitti. 

K A.şgarlr Mahmudun {Divani 
Ldgat • it • Tllrk) Unde de

delerimizin avcılığı hakkında aayr. 
sız m~ıbeler vardır. Iskenderl 
Türkistandan tersyUzUne çeviren 
Amillerin baımda eski Türklerin ko 
§an beygirlerin UstUnde oklarile 
kUI aviamıt olmaları reliyor. Bil· 
tün Ttlrk hükt1mdarlan avcılığa ö
nem verirlerdi. Selçuklu bWdlmdar 
lardan Melikşah meşhur avcı idi 
Bir avlanma esnasmda vurdufu 
hayvanJann sayısı on bini bulmuş
t~. Bunlardan yalnız yaban eeekle
nnın ayaklartıe ceylanların boynu
zundan bir minare yapılmıştı. Bu. 
nu bize Vefiyatülayan adlı kitapta 
nakleden tarihçi lbnihalligan hU
ktimdann her av için bir dinar sa
daka verdiğini ve bu avlanmaamda 
fakirler& 10 bin dinar dağıttığını 
da Y&Zıyor. Gene Selçuklu ht1küm· 
darlardan Sultan Mesut av köpek
lerinin terfihinde pek ileri gitmiı· 
ti. Köpeklerine IU'IDalı atlutan çul 
lar giydiriyor ve ayaklarına altın 
bilezikler takıyordu. Osmanlı suı.. 
tanlan da avı çok severlerdi. Top
kapı 1&raymda hazine kütüphane • 
Binde 1431 numarada kayıtlı bulu. 
n~ HUnername) de padif8lılann 
bırçok av manzaralan resimlerle 
tesbit edilmittir. 

A vcılık bir aralık bilhaaaa hU 
kt1mdarlar arasmda 1&lgm 

bir hastalık halini almJttI. Avcı ve 

Yazan: 

lsmail HakKi 
Konyah 

vahşi hayvanlar saraylarda htikUm 
dar tahtlarının dibinde bile yer alı
yordu -Boyelilerden Azit • Dud -
Devle kendi divanmda taht üzerin
de oturdufu zaman ulanlan, kap. 
laniarı tahtının etrafına baj'latı • 
yor ve bu suretle halka korku ve 
dehşet dağıtmak istiyordu. Mısır
da Tolon oğullarından ikinci Melik 
Humariveyh aslan sevgisini bir ip. 
tilA. haline getirmişti. Sarayında 
muazzam aslan parklan yaptırmış
tı. Zerik adı verilen mavi gözlü bir 
aslan Humariveyhe pek alışmıştı. 
Bu aslan sarayda serbest dolaşır ve 
hükünıdarm sofrasına bile iştirak 
ederdi. Humariveyh 'taze oğlak ve 
tavuk Jmartmalarmı bu ulana a
tardı. Yalnız bu aalanm erkeği çok 
vahtt idi. Di§isini Humariveyh'ten 
kıskandığı için hususi bir inde hap 
Bedilirdi. Zerik Humariveyh uyur. 

Halife Emin de balık avcılığım 
severdi. Sarayında kt1peli bir de ba
lık vardı. ClnBi nadir olan bu balı. 
ğm kulaklarma yavru iken iki§er 
incili birer kllpe takıhmttı. 

OK~UYUCU . 
MAK. LE LE·R_I 

XX. nci Asır Adamı 

Zonguldakta 
Hamit için 
Toplantı 

YA>nguldak (TAN) - Halkevfmt... 
de UçUnctl edebiyat toplantısı ~pıl. 
DUJtır. Başkan Kara oğuz kısa bir 
hitabe ile içtimaı açmış, buraya gel
mif olan f&lr Necip Fazıl, merhum 
A.bdWhü: H&mit hakkındaki fikirıe. 
rint ve hi.tıralarmı anıatmı,br. Ge • 
rek Necip ll'azılm sö!leri, gerek ıaJr 
Behçet Kemalin Abdülhak HA.mit 
için yazıp okuduğu ıilr fiddetle aı. 
kışlanımştır. : 

Halkevi, HA.midin eserlerini bir 
araya toplıyarak kitap 1araymda 
bir Hi.mit k<>§esi hazırlamış, bunun 
açılma töreni de ayni gün yapılımt
tır. 

Aydın • Çil)e Yolu 

Düzeliyor 
.... 

Aydm (TAN) - Daimi encUmea, 
geçen mall yıl içinde ihalesi yapılaa 
Aydın • Çine yolunun 22 bin liraya 
mal olacak kısmında bu sene de 111· 
p.ata devam olunmasma karar ver
miştir. İnşaat yakında bitecek, ba 
IU.rette Aydın • Çine arasında ln
r.asız muvasale temin olunacaktır. 

Ekseri inaanlarm kanaatlerine gö- Fakat "La Rochefoncauld" taraf • 
re lnaan, ne yaparaa hep menfaati i- la.rmm bu kanaati yirminci urm in· lzmitte Deniz Orkeatrumm 
e&;b~dır; menfaati olnıadıfl hiç bir ite. sanlan için ula doğnı değildir. FA. Konaerleri 
~ sokmaz. lnaan, iyilik gördüğü tetik yapan adam egolstllfi yırtıp at 
b?' arkadaşına, veya herhangi bir mış olan adamdır. ÇUnkt1 "Bergson" hrnit, (TAN) - Yaz mevsiminfa 
k~eye kal'll httrmet beller ve ona un fikrine göre gllzeli ve hakikati devamınca deniz orkestrasının hafta.. 
mmnettar kalına, bunlan bqka iyi· görebilmek için göalerhnize perde dU nm birkaç gününde, hllk~met, teı-... 
liklerde de bulunaun diye yapar. Yok ft1ren menfaati yırtıp atmak lbmı • ne ve deniz kumandanlık bütçelerinde 
sa hürmeti htırmeet için bealemez. dır. çalması kararl&ftınlmı, ve bu kara-
GUneş, dağlar arkaamda kaybolduk- Yirmlncl yllayılm fen, ilim adamı, rm hemen tatbikma başlanmıştır. 
tan so~ namı .umu ve unutulur. gözleri klSrleten menfaat dedlflmiz . İzmit halla b~dan dolayı derla,f 
sa hayır ltlemiyen bir doet veya bir kara perdeyi çoktan yırtınıp. Top- bir memnuniyet ızharetmektedir. 
hayırsever ele öylece unutulur.,, ratm derlnlilderlnde kutup deııizle-

Herhangt bir kabahatliyi affetme. rinde, göllerde ve bllmem daha nere- : ar:.~ı, insanın diğergi~l!ğa dol 
miz ona kendtmlsl mtt1&111ahıklr o- lerde fenni arqtırmalar yaparken in ::_ ıgme. d~'1~t etmez mı . .• 
larak göıatarmek içindir. Yoksa acı- anlık için camm veren yirmhıci a- ve ilim C:d:cı .:Usrm 

808~ "'
dığımız için delllcllr. Dttergl.mhk, in 111' adamı, menfaatlever midir? .. Bir dilşUndüğUnii ıö~eme~, ı::: aa 
sanın ~rint bmattıran bir !ilk ook fedaklrhklara dayanan IOllyete cllrUm işlemek ve gençleri de 
gibi gorUntlne de hakikatte mevcu- hayatmm gittikçe fazla eevllmeai ve yola aevketmek elemektir 
diyeti ve rolü obmyan bir hWyadır. estetikle megul olanlarm gUndeıı ıii y&Jd. Behar 
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zmirde · · p işle • 
1 

ul önüm e nuyor 
r····5c;;yer· .. ·1 'Birleşen Klüplerin Tekrar 

Haber aldığımıza göre Teşrinievvel 
nı olan Adnan, İzmir takımlarının milli kümede oymyacak kuv-

içinde, Halkevi sporculannm geçen vette olmadıklarını ileri sürerek bunlan birleştirmiye teşebbüs 
11ene Sovyet Rusyaya yaptıklan ziya. etti. Birleşme işine eski klüplerin hemen ekseri erkanı muanz idi
reti iade etmek üzere Sovyet sporcu. ler. Futbol Ajanı mütaleasını Valiye de kabul ettirerek İAİ o cep-
larından büyük bir kafile memleketi· T 

mizi ziyaret edecektir. heden tuttu ve ekseri sporcuların bu i•e muanz olmalanna rağ· 
Sovyet sporcuları Ankara, lstan· men takımları üçer üçer birleftİrerek eskiden mevcut altı klübü 

~ulb~' lzmirde futbol, güreş, eskrim ikiye indirtti ve her şeye rağmen bu birleşik takımlarla milli kü-
' e ısıklet temasları yapacaklardır. I . . . 
------------ _ me maç arına ıştırak etb. 

Neticede bu birleşik lzmir takımları 
milli küme maçlarında sonuncu ol • 
dular. 

Birleşmiye muarız olanlar bunu 
görünce pek tabü olarak bu teşebbli· 
sun akamete uğradığından ~ahsetti
ler. Hakikatte de iş öyle idi. Bir Al· 
tay, bir Altınordu takımı ne kadar 
fena oynasa bugünkünden daha fena 
netice alamaz ve sonuncudan aşağı 
ya düşemezdi. 

Milli küme başında vilayetin "pe
derane,, mildahalesile atılan bu adı· 
mm muvaffak olamaması üzerine 
§imdi klüpler eski şekillerine dön • 
mek ve tabii hayatlarını yaşamak is· 
tiyorlar. 

Daha yirmisine yeni girmişti. 
::;ök mavisi gözleri, ipek gibi 

yuml4~ak sacı sa~ları ve uzun kum. 
ral bıyıkları vardı. Hafif kumral 
bir sakal beyaz yüzünü bir güneş 
parçası gibi sarıyor~u. Yirmisini 
bulduğu halde kendisini eskisi gibi 

Birleşen lzmir klüprerinin lzmir sahaırnda milli küme Şüphesiz ki atılan adımın yanlışlı-

foCuk Ali diye çağırmaktan vaz -
geçmiyen koylülere bir gün kızmış, 
"Ne kızıyon be çocuksun işte yüzü 
ne bak gız yüzünden farkı var mı?., 
dıyerek takılan akranlarına da içer. 
Uyerck sakal ve bıyık bırakmıştı. 
Sonradan onlara artık çocukluktan 
çıktığını hatırlatsın diye, olacak 
sakalını kesmedi. Belki de ipek gibi 
kumral tüylerle çevrili yüzünü bu 
hal içinde eskisinden daha ~ok be. 
ğcnmişti. 

maç/an hatıralarından ğmı görmüş olan resmi makam sa· 
---------------------------·--.bipleri de daha fazla ısrarın lüzum· 

o 

1 li Yüksek Di 
ey eti • 

1 
Türk Spor Kurumu nizamnamesi mucib:nee teşkili icap eden 

Yüksek Disiplin Divanı seçimi geçen perşembe günü Umumi 
~erkez içtimamda yapılmıştır. 
Heyete aşağıdaki zevat seçilmişler· -·------------

dir· G I t~tanbul Saylavı Atıf Bayındır, es· G a (1§ ray 
k; Galatasaraylı müdafi Adnan, Ana-
dolu Ajansı Direktörü Muvaffak Me· f b 
nemencioğlu, C. H. P. Başsekreteri Zi 

• cu erı •• 

ya Arknnt, tş Bankası Merkez Direk· Ceza 
törü s .. ~; R"'hı . 

Görec~k 
GOREŞ AJANLICI 

Eski güreş ajanı Vefalı İsmail Hıık 
kının istifasile bir milddettir açık bu. 
lunan lsanbul güreş ajanlığı Kalgay 
S1mi Karaycle tt!klif edilmiş ise de 
gUreşin muhat bulunduğu bugünler. 
deki şartlar dahilinde bu işi kabul et
mekten imtina eylemiştir. 

f s~an~uls or Klübü 

Kongresi 
tstanbulı;;por l\fübU B~tantığın. 

dnn 
ı - tdare Hey.eti gördüğü lüzum 

llzerine kon~Yi fevkalade olarak iç
timaa davet eder. 

Galatasaraym emektar boksör ye
tiştiricisi ve masajcısı Danye!in bazı 
futbolcularla beraber klilbün faal aza 
lık disiplinine mugayereti itibariyle 
klüpten alfı.kasmm kesildiğine dair 
idare heyetinden verilen karar klüp 
dahiline asılmıştır. Futbol şubesinin 
faal Azasından olmadığı halde bu ka. 
dar ağır bir ceza alan Danyelden son. 
ra, onunla birlikte faal aza disiplini
ni bozdukları znnnolunan futbolcula· 
rm da şiddetli cezalara uğrıyacaklan 
söylenmektedir . 

Du ün!tü 

Küme 

iHi 

Maçı 

suz olduğuna kani bulunuyorlar. Fa
kat bu işte faal rol oynamış ve bu 
yanlış adımın atılmasına sebep ol
muş olanlar var ki fikirlerinin isa
•.!tsizliğini bir türlü kabul etmedik
leri için hfı1a bu suni birleşmenin 1z. 
mir sporuna lüzumundan bahsetmek 
te ve normal şeklin avdetine set çek

Uzun boyu, geniş omuzları ve ye. 
ni bıraktığı sakalı, bıyığı ile karşı. 

mek için işi bir (fırka otorite.si) şek bilhas .:ı böyle a,,riıabii bir ha-ı 
!ine sokmaktadırlar. va yarauldıktan &onuı t:tc.ı•~ı:e su. 

Nitekim, İzmirin yeni futbol ajanı tunlarında münaka~ı:ı etme,•i lü
Suadın Anadolu gazetesinde çıkmış 

zumsuz t, uluyorum. olan şu mektubu da bizim !>u millaha 
zamm tevit etmektedir. Bu taıJzihin muhterem gazete-

" ANADOLU gazetesi BQf ya· nizin ilk çıkacak nüshasının ayni 
zıcılığına: sütununda yazılmasını rica ede. 

Gazetenizde iki gündür Je. rim. Hürmetler. 
vam eden spor bahisleri ara•ına Suad Yurdkoru 
iımim karıştırılmakta ve bu me- Yeni ajan Suat lzmir belediye reis 

muavini ve eski Beşikta§ klübü spor
yanda birtakım mütalealar der· cularındandır. uzun zaman 1zmirde 
meyan edilmektedir. Her şeyden spor idareciliği yapmıştır. 
evvel bilhassa şu noktayı belirt- Bu zatın me«tubunu neşreden 
mek isterim: "Anado1u,, refikimiz Bay Suadın bu 

lzm "rin muayyen bir spor işin. meseledeki noktai nazannı şöyle i-

d zah etmektedir: e şunun bunun düşünceleri 
"Bay Suadın fikirleri maliim· 

(Parti otorite ve prensiplerine 
dur: Şehri semtlere tahsim et-

b•le zarar verebilecek kadar bü- ki ı 
mek ve eski üp.eri ihya etmek, 

yük) bir mesele ,eklinde ortaya 
L onlara saho vermek .. ,, 

atmaR ve ( devletci bir lırkaya Ec'Yer filhakika Bay Suadın müta-
giren b'r insanın: Ben liberaUm, laas~ bu ise hemen ona müzaharet 
sizir. içinizde de o •uretle çalı~a- edip Allah muvaffak etsin demekten 
cağım .. ) demerine benzetmek başka yapılacak şey yoktur. Zira bi
yanlıştır, haksızlıktır, insafsız- zim de mütalaamız İzmir sporunun 
lıktır. eski ve normal şekline avdeti ve e-

2 - Kongre 26 Haziran 937 Cumar 
tesi gUnü saat ~13.30) da EminönU 
Halkevi salonunda toplanacaktır. 

i Çok mühim olan bu kongreye bütün 
J klüp aza ve mensuplarının mutlaka 
< gelmelerini rica ederiz. 
( 

Bugün Taksim stadında saat 17 de • • • ğer eksiıkliklerni, bozuklukları var-
Partının ısmi, otor'te ve pren· sa onların ikmal ve tashihine çal~ıl-

tzmirin Doğaııspor KlübU ile Güneş sip/eri her işte ve herkes tarafın- masıdır. 
KlübU arasında bu haftanın ilk milli Jan ortaya çıkarılmıyacak :lere- Yeni Malumat 
kUme maçı yapılacaktır. Her iki ta. .. ·ede büyüktür, kıymetlidir, e• lzmir muhabirimizden aldığımız 
knnda bazı oyuncular eksik olduğun. hı.mmiyetlidir. Böyle bir mev. veni maluma.ta göre lımir klüpleri i-1 
dan müsabaka müsavi şartlar altında zuar lınssasiyetini de eıJvelemir. Şini girmiş old~~u şimdiki çıkmaz
oynnnacakttr. Bu yUzden karşılaşma- .1 • k dan kurtarmak ıçın yapılan teşebbüs 

r 
lı 

Su Sporları 
Birinciliği 

f Su sporlan Türkiye birincilik mil. 
~ 11nbaknlarmın bu sene lzmirde yapıl. 
ü mnsı düşünülmektedir. Bu mlinasebet 
d Je birincilik müsabakalarının İzmir fu 

annın açık bulunduğu tarihlere tesa
~ düf ettirilmesini fuar tertip heyeti 

spor kurumundan istemiştir. 
il 
fı 

ı 

k 
g 
n 

Karagümrük 

Sahasında 

.. Gayri fedcreler arasında Karag\lm· 
y rlik sn.hasında bu Paznr oynanacak 
l:J. toT') kup'lST maçlan şunlardrr-

Halıcıoğlu - LarıJ?a 1 ı !in B 
·,1 Kadıköy - Altıok 1,10 B 

Halıcıoğtu - Langa 2.15 A 
b Kndirgaspor-Ferlköv Şişlı' 3.50 A 

Altıok - Kadıköy 5.30 A. 

d~ ,_,azetecı erın ta diretmesi la· ler nı'hayet şu şekle gı'rmı'ştı'r. nm enteresan olacağı tahmin edilebi· 
lir. zımdı,.. Zahiren eski klUpler ihya edilmi-

Bu maçı Ankara mıntakasmdan B. iz.mir spor i~leri hakkındaki yecektir. Fakat Üçoku teşkil eden 
Kemal Halim idare edecektir. Jüşüncderime gelim~e: Burıları Altay ve Altınordu klüpleri ayrıla-

---:-~~----.---= cııklar ve eski Bornuva klübü Altay 
VİY ANALI RAPID ANKARADA üe, eski Buca klUbü de Altınordu ile 

, birleşecekler fa.d<at eski isimler iade 

Dün neticesini haber \'erdi~imiz An l<ara~UcU Raptd maçından güzel bir 
enstantane. l\fe§hur santrfor Binder Güç knlesi önUnde.. 

edilmivecektir. Eski Karşıyaka da 
Yamanlar klübUyle birlikte çalışacak, 
Göztepc ve 1zmirspor klUpleri deşim 
diki Doğansponı teşkil edecek, Dev
let demiryolları mensuplarının kur
duğu Demirspor klübü de tek olarak 
c,., ... _...,,..,,1....ı- ..... 

Şu halde tzmirde (Altay • Bomu-

Yamanlar) (Göztepe • lzmirspor) 
\_, ..... ıu::ıpur) ouuaK uzerc beş k.lüp 
olacaktır. 

Nitekim İzmir gazetelerinde çıkan 
beyanatın sonunda İzmir valisinin: 

- tlıtivı'lf• rıuvnMak klUp adedini 
arttırırız. Demesi de bunu teyit et
mektedir. 

cocu 

dan görene hiç te bir çocuk hissini 
vermezdi. Fakat yaklaşınca bu is. 
min ona niçin verildiği h~men anla
§ılırdı. Gök mavisi gözlerinde öyle 
temiz bir ışık ve dudaklarında öyle 
riyasız çocukça bir tebessüm vardı 
ki .. Köylüler onun geniş göğsünün 
altındaki kalbınin de lekesiz, her 
fenalıktan uzak olduğunu bilirlerdi 
Zaten bunu anlnmak için do bir ı.
re o gök mavisi gözlere bakinak kA· 
fi idi. 

Ç ocuk Altntn köydeki işi dam. 
lan loğlall)aktı. Bunun ne ol· 

duğunu belki bilmezsiniz. Köyler· 
de damlar ekseri topraktır. Bu top
rak damlann üzerinde ağır yuvar. 
lak taşlar durur. Kar ve yağmur 
altında çamurlar eriyip akmak teh
likesi gösterince, o yuvarlak ağır 
taşları yuvarlıyarak damı düzelt
mek ,çamurları sıvamak lazım ge. 
lir. J{Öylülcr buna (Ioğlnmak) der. 
lcr. Çocuk Ali bu ~i pek mükemmel 
yaptığı için köylüler damları akmak 
tehlikesi gösterdiği zaman hep onu 
çağırırlardı. Ve çocuk Ali bu işten 
aldığı az bir para ile, hazan kasaba
ya inip bulgur, pekmez satarak ya. 
zm tarlalarda çalışarak anası ile 
geçinir giderdi. \ 

Bahar yeni gelmişti. Yağmur 
mevsimi. Yani çocuk Alinin işlerL 
nin fazlalaştığı günler, hergün bir 
dama loğlamıya çıkıyordu. Yine 
yağmurun fazla yağdığı bir gündü, 
onu dam loğlamak için çağırdılar, 
köyün kenarındaki dik yokuşu İn· 
dikten sonra asri şoseye çıkan yolun 
üzerinde toprak bir kulübe vardı. 
lşte o kulübenin damını loğlıyacak. 
tı. Bu kulübenin yerinde eskiden 
bir evliyanın yattığı söylenirdi. Son. 
radarı fakirin biri şuna buna yalva
ra yakara oraya kendisine küçük 
bir dam yaptırmıştı. Ve tam kulübe 
bitip te içine eşyalarım taşıdığı gün 
adamcağız ölüverrnişti. Ondan son. 
ra da evin ismi tekinsiz kalmıştı. 

Köyden zaten uzak olduğu için kim 
se oraya ayak atmazdı, fakat son 
günlerde köye göçebe çingeneler 
gelmişti. Çadırlarını tekinsiz evin 
etrafında kurm .şlar çeriba.şıları da 
harap olmasına, isminin uğursuza 
çıkmasına filan aldırmadan eve yer 
leşi vermişti. 

·, şte çocuk Aliyi dammr loğla· 
mnsı için çağırdıkları yer bu. 

rast idi. Çocuk Ali oraya gitti, dön
düğü zaman yüzü sapsarı idi. Göz. 
lerine garip bir ateş düşmüştü, da· 
ma girerken kapıyı şiddetle çarp. 
mış ve anasının yüzüne hiç bakma· 
.dan gidip bir köşeye otıurmuştu. A· 
nası hayret içinde kalmıştı. Oğlunu 
biç böyle gördüğünü, hatırlamıyor· 
du. O ~nden sonra. çocuk Alinin 

ALI 
büsbütün değiştiğini görerek hayrt• 
ti ziyadeleşti. Kalbine keder düştU. 
oğlan yemekten içmekten kesilmiş· 
ti. Çok dalgındı, pek az konu.5uyor
du. Kadm pek Uzülmiye başlamıştı· 
Derdini komşularına açtı.. Ertesi 
gUn hemen köyde yayıldı: "Çocuk 
Aliyi tekinsiz ev çarptı. Onu çinge
nelere kanıp tekinsiz evin danıınt 
loğlaması bu hale getirdi ... ., KimSe.. 
lerin aklına oğlanı bu hale tekinsiz 
evin değil çeriba.şmm kızının getir" 
diği gelmiyordu. Kimseler kızın onıt 
nasıl birdenbire büyülediğini sezıne. 
mişti. 

Çocuk Ali tekinsiz evin daınt!JI 
dilzeltmiye gittiği gUn damm nze
.rinde taşı yuvarhynrak ça.ınurla1'1 

• ............. - --- ,_'7 --· 

du. Bir aralık bnşIDJ kaldırmIŞ -ve 
kendisine gülmUştU. Beline kada.t 
örgüsüz dağnık olarak uzanan si· 
yah kıvırcık s·.çtarı, ayı.i siyahlıkta 
şakaklarma doğru çekik parlak gtt. 
zel gözleri vardı. Çenesinde görlL 
nen uzunca beyaz bir çizgi halinde" 
ki küçük bir yara izi esmer teni ne 
tezat yapıyor ve çenesinde ışık vur~ 
mus ~ibi parlıyordu. Oğlana siyah 
çekikçe gözleri ates ~ibi yanarak 
gülmüştü ve bu gUlüş yetişmişti· 
Çocuk Ali derin bir sarsılma geçtr. 
miş, gözleri bulanmış, kalbinin göğ 
sünün altında ates kesildiğini. içinin 
yandığını hissetmişti. İşte aşk bl)yle 
bP"'1 "'TIIŞtl. 

K "'!evin önünden o. işini bitirin' 
cive kA.dar ayrılmamıştı. O 

damdan indiği zaman yanına yalt. 
taşarak: "Yoruldun mu be ağam!,. 
diye sormu§tu. Sonra cevap bekle.. 
meden entarisinin eteklerini uçur8 
uçura biraz ötedeki çadırlara doğrd 
ko"'1m t?itnıisli. 

Çocuk Ali o günden sonra her a1C 
şam tekinsiz evin etrafını dolaşmıı• 
yı adet edindi. Orava t?iderken rnUt.. 
his hir hevecan duyardı. Evin birsJ 
ötesinde durun. uzakta cadrrJaJ1ll 
ctrnfında dolaşan ktzı görünce bitn• 
sülciın hnlnr. hPle bnVtn kız vanfl'ltJ 
gelin te köve dııir manasız bi~er 
sornrak nnrl11k sivah JYii71Pri ile ~5ı 
terinin irine hA km l!i.ildiiMi ~ıımllll 
titrediğini ondan saklıyamazdı. l{Ö.

ye ilönerken muh~lclcıık her veri 
?.indqn cibl S?örecek kRnllr nıiit1'1~ 
bir azar içinde bulunurdn, bir gUı\ 
yine tekinsiz evin etrafında dolaS'f 
vordn Yine krz veldi, fakat hı1 .:ıe. 
fer gUIUp kaçmadı, yanma sokulıt
rak plivlP n~ıı kt.ıtki v!"!ı:ıll ı:ırrthı.rr ;Ftt• 

ret edip· ''Bana o tarafları gösterir 
misin?" diye .sordu. Hiç gülmfh'01" 

du. kaRlan catrlmıAb ve vel'P t-ııkf• 
yordu. Cocuk Ali titrek. boğuk bit 
sesle "Peki" dedi. Yüriirlliler. 

( ArkaSJ -varı 

lŞ BANKASININ HA.TAY' 
ŞUBESİ 

Ankara, 11 (TAN) - lş bankıı.!l"' 
nın Hatayda bir şube açmak yolu~; 
da teşebbüse geçmesi, Sancakta ırı .. 
pet piyasa hareketlerine vesile ~ .. !( 
muş, pek dilşUk fiyatla satılan il"""' 
kozalarmm fiyatı yükselmi..crt.lr nil1 

Banka.. Hatayda açılacak şube 
tesis hazirlıklarına b~J.mıştır. 
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ltloskovaya ve Kremlin sarayına uzaktan bir haloş .. 

lstanbul - Moskova - 7 ahran 

Rusyada Bir Musikişinas 
Bir Nazırdan Daha Fazla 

Hürmet · Görüyor 
desa sokaklarnı bir 
saat kadar otomo
bille dolaştıktan ve 
bUyük binalarını 
dışından seyret • 
tikten sonra otele 
dönerek çantala
nmı aldım, acele 

•••••••••••••••••••••••• 
YAZAN: 

: Sual Derviş 
•••••••••••••••••••••••• 

bir yemek yedim. 
" Ve istasyona gel. 

dik. Yemeğin Us-

~~~~§~~ tüne alaturka kah. 
ve !çı:nek ..istemi" 

tim. 
el o.telde alaturka kahve var, 
~diler. Onun için geç kalmışız. 
1:· en hareket etmek ilzere idi. Bi
~ teş;yi etmek için gara kadar gel-

ek lutfunda bulunan Odesa kon
:~osurnuzun eşine acele ile teşek
d r ve veda ederek vagona atla
b nn. lstasyonun peronu çok kala
cı::lık .. Birçok insan büyük bir yol-

§ı İ.eşyie gelmiş olacaklar. Koca. 
~an çiçek demetleri bir pencere
,,e d ~ ogru uzatılıyor. 

8 
F'akat bütün bunları ancak bir 

dan.iyede görebildim. Ben ayağımı 
ı:ha basamaklara basar basmaz 

e.n hareket etti. 

Ş inıdi koridordayım. Kondük-
1> tör gene - tabii rusçadan 
rı ıtşl{a • ingilizce de biliyor. Kom
art.ınıanı soruyorum. Beni kom

:~rt.ınıana kadar götürüyor. Ne iyi 
bır sUrpriz .. Istanbuldanberi bera-

er Yolculuk ettiğim Tilrk bayani-
:e gene beraberiz. O, benim eşya. 
~rırn. kompartıma gelince bunu da 
tea. C\rve'den anlamış. O da müs-

rıh .. Fena bir yol arkadaşile se-
~ahat etmek, herhalde pek cansı
ıcı birşey olacak. Hem Sovyet di. 

~atında kadın, erkek farkı gözetil. 
ediği için otuz altı, otuz sekiz sa

at ·· suren bu yolculukta yataklı va. 
tonda bir erkek yol arlmdnşile be-

~aber kalmak ihtimali de var. Va
ıa ben de, 0 da böyle birşeyin ol. 

:aınası için ve yanımıza bir ka. 
~~ Yolcu konulması için evvelden 

uracaat etmiştik ve bu vaadi al-

~ırtık ama.. Başka yolcu kadın 
•~ unmadığı zaman bir yatag·m bi. 
un · · kl ıçın boş bırakılmıyacağı 1§1-
rdı. 

llosJıova<la bir ka•lın ki-nyager 
ders \·eriyor .• 

Bu tesadüf her ikimizi de sevin
diriyor. Rahat nefes alarak kom
partımana yerleşmeğe başlıyoruz. 

Evvela kondüktörün Voks mümes
silinin hediye ettiği buketi suya 
koymasını anlatmak tazım. Fakat 
şUkürler olsun, yol arkadaşım iyi 
ingilizce ve daha evvel Moskovada 
bulunduğu için bann pek fasih ge
len bir rıısça konuşuyor. O derdi
mi anlatırken kendisine -

- Kuzum sorsanıza, diyorum, 
bizim trende büyük bir şahsiyet se 
yahat ediyor. Kimdir? Bir komiser 
mi nedir? Gardaki teşyi mera'Simi 
ve bir kompartımanı do.duran çi. 
çekler .• 

.~ .. r : :~ 
r::'~~ :· ..... ~~ 

r,"" . ~·-;:--~ •• r." ' ~· ~:l;i .. ""'·l ·~ . ·: •,:.. . " .. ,... ~ . l . :ı;~·--'.1- ..... · 1.· • 
- -- r "•· '"-.. ... 

A rkadaşım kondüktöre bu me 
rasimin kimin için yapıldı

ğını soruyor. Kondüktör cevap ve. 
riyor: 

- Odesa konservatuvarı Profesö· 
rU Stolarsky için ... Profesör Sto. 
larsky çocuk musikişinaslann pro. 
fesörüdür. Brükse1;1e ve Pragda 
beynelmilel konserlerde birinciliği 
kazanmış olan çocuk musikişinas
ların hepsi onun talebeleridir. Şim 
di Moskovada çocukların müzik fes 
tivali var. Talebelerinin en iyileri
le oraya gidiyor. 

,Sovyetler ülkesine ayağımı ata-

Iı çok olmadı. Fakat, bu dakikaya 
kadar bana kuvvetli bir tesir ya
pan bir hususiyete rastgelmemi§
tim. Tesadüfen muharrir olmuş bir 
insanım. Bana ailem musiki tahsili 
verdirdi. Düı1yıuım en büYllk ve en 
kıymetli musikişinaslannm yetişti. 

ği Almanyada, Vagnerin ülkesin
de konservatuvarda bulundum. Mu. 
sikiye ve musikişinasa çok kıymet 
verilen Almanyada bile ben • on
ların muhitinde bulunduğum için 
söylüyorum - bir sanatkara böyle 
bir hürmet gösterildiğini görme • 
dim. Gardaki merasim ancak bü
yük devlet adamlarına yapılan bir 
şeydi. 

Bir sanatkara böyle bir hürmet 
gösterilmesi doğrusu çok hoşuma 
gidiyor. 

P rofesör Stolarskynin talebe
lerile tanışıyoruz. Bunların 

içinde en meşhurlarından biri Di· 
rna Tasin, güneş senfosu ve Ispan
yol marşı ismindeki iki bestesi çok 
meşhur o'an bu küçük kompozitör 
ve piyanist henüz on, on bir yaşın
da bir erkek çocuğu. Şişman bir 
şey .. Büyük bir başı, kakülleri ve 
kulaklarını örten saçları var. Yün
den bir trening elbisesi giyiyor. 
Tren koridorlarında duvarlara tır
manarak yaşına uygun yaramaz
lıklar yapıyor. Herşcyi bir çocuk 
olan bu küçük sanatkarın müthiş 
gözleri var. lri, iri mavi gözler .. Fa
kat bu gözler on bir yaşında bir 
çocuk gözü gibi değil, yetişmiş ol. 
gun insanlnnn gözleri gibi bakıyor. 
Yol arkadaşım daha onu tanıma
dan ve kim olduğunu bilmeden ev
vel bana: 

- Şu çocuk ne garip, bir çocuk. 
dedi. Bakışlarını görüyor musu. 
nuz?. Insan ürküyor, hasta mı, nP
dir? Anormal birşey .. 

On bir yaşında kompozitör ve l:ti 
yük piyanist... Elbette herk~s gi
bi birşey değildir. Hükflmet Dima 
Tasin'e ayda üçyüz ruble maaş ve. 
riyor ve tahsilini bedavn yaptırı
yormuş. Tahsil edebilmesi için pa. 
raya ihtiyacı olmaması lazımmış. 

Bunlardan başka bir de Golde. 
tein var. Brükselde dördünc;Uüğil 

kazanmış bir kemancı .. Gene ayni 
konserlerde birinciliği kazanmış o-

JEAN HARLOW 
SON NEFESiNi NASIL 

VERDi? 
OnuHolivut 

Eceli' Bitirmişti 
Jean Harlov üremi hastalığının buhranlarile 

günlerdenberi pençeleştiği hastanede sah glinU saat 
onda, dehşetli bir buhran karşısında kalmış, doktor
lar, ikidebir kesilen nefesini devam ettirebilmek için 
her çareye başvurdukları halde muvaffak olamamış. 
lardı. Hastanenin büyük saati on biri otuz yedi da
kika geçtiğini gösterirken Jean Harlov'un elleri ka
tılaşmağa başlamış, yUzü balmumu sansına dönmüş. 
tü. 

Anası, kızının soğuyan ellerini avuçlan içinde ısıt
mağa çalışıyor. ölümüne aF;ıJ erdirememiş gibi sa.-
bit göilerle etrafına şaşkın şaşkın bakıyordu. GUn -
lerden~eri hiç gözlerini kapamadan hastanın başu-

cunda bekliyen, Holivutun en şık 
adamı William Powell gözleri yaş 
içinde: "Neden ölsün, neden?,, diye 
söylenerek odadan çıktığı zaman gU 
zel kadının dünyadan ayrıldığını 
herkes anlamışt ... 

J ean Harlov'un hastahğın~ıı 
doktorlar üremi teşhisi koy 

muşlardı .. Fakat platin saçlı kadı
nın Holivut eceliyle öldüğünü her 
kes biliyordu. Sesli sinemalar baş
ladığmdanberi fazla yorulan artist 
lerde görülen bu ölüm tarzına he. 
nilz fenni bir isim bulunamadığın
dan doktorlar ölllmden evvelki has 
talığın ismini vermekle iktifa edi
yorlardı. Halbuki tabii ömrü dört
te birine kadar indiren, bir artis
tin dayanamıyacağı kadar hızlı ya. 
şatan ve artistler arasında ismine 
HoJivut eceli denilen umumi bitkin 
lik Jean Harlov'u da sürUklemig 
götürmüştü. 

-lnsanın mayasını ve bütun haya 
tiyet kudretini emen, yaşıyorum 

zannettiği dakikalarda ölilm uçu. 
rumunun tam kenarına kadar geti
ren bu Holivut eceli Valantinoyu, 
Barbara Lamarı, Wallace Reed'i de 
bitirmişti. 

-Artistin hayatı 

J ean ~~r10v un genç kızh!;11n
dakı ısmi Harlean Carpen. 

ter idi. Jean Harlov anasının genç 
kızlık ismi idi. Kadıncağızın yega. 
ne emeli sinema artisti olmaktı. Fa 
kat emeline muvaffak olamaml§b. 
Kızı sinema artisti olunca anasının 

lan meşhur kemancı on dört yaşın
daki Mişa Goldstein'nin ağabeyi on 
8ekiz, yirmi yaşında bir delikanlı .. 
Ondan başka isimlerini hatırımda 
tutamadığım daha birçok cocuk • 
lar .. Sekiz. on yaşından on dört, on 
beş yaşına kadar. 

Sovyet trenlerinde bizde olduğu 
gibi birinci, ikinci ve üçüncü mev
ki var. Fakat, hepsinde yatılabili
yor. Biz birinci mevkideyiz. Profe. 
sör Stolarsky de öyle. Musikışinas
lar içinde birinci ve ikinci mevki-
de seyahat edenler var. Sanat ikti
darlarına göre mevkileri ayrılmış. 
Ayni rahatı bu"mak i~tiyen küçük
lerin ayni gayretle çalışmaları, bi
rinciliği kazanmaları lazım. 

T renimiz gen~ş ovaların orta
sından geçıyor. Geçtiğimiz 

yerlerin hepsi yemyeşil, hepsi işlen 
miş. Tarlaların arasında traktörler 
var. Saatlerce biribirini takip eden, 
kovalayan ve döne döne gözleri
mizden uzaklaşan toprak parçaları 
içinde ihmal edilmişine çalışılma
mışma rastgelmedim. Biz saatler. 
dcnberi kompartımanımızın kapısı
nı örttük. Kah kitap okuyor, kah 
yazı yazıyor, kah pencereden bu 
topraklan ve yemyeşil tarlaları sey 

d . ' re ıyoruz. • 
Vagon restoran varmış, biz va

gon restorana gitmedik, elimizde. 
ki yiyecek paketlerini açtık. Yiye
ceklerimizi payla§tık. Kondüktöre 

mağa ve parlamağa başladı. 

genç kızlık idealini birazıcık tatmin 
edebilmek üzere onun ismini almış
tı. 

Gil.zel artist 1911 senesi Martı
nın üçüncü günü Kansa.s Cityde diln 
yaya gelmişti. Babası orta halli bir 
dişçi olarak tanınmıştı. Annesi or
ta bir dişçinin karısına yapabilece
ği fcdakdrhklan kfi.fi görmüyor, 
daha lliks hayata atılmak emelleri. 
ni besliyordu. Holivuta gidip artist 
olnıak hUlyasile dişçiden boşandı. 
Daha kundaktaki kızım alarak Şi
kago şehrine yerleşti, orada olduk
ça zengin bir ltalyan tUccan ile ev. 
lendi. Kadm sinema artisti olmak 
hülyasını bir tilrJü tahakkuk etti
remiyordu. Film şirketleri onu bir 
kere olsun tecrübe etmek istemedi-
ler. 

Mektebin en güzeli 

S eneler geçmiş, küçük kız ser. 
pilmiş ve devam ettiği mek-

birer de çay ısmarladık. Yataklı 
vagon koridorunun bir ucunda u
fak bir masa üzerine oturtulmuş 
muazzam bir semaver var. Kondük 
tör, istiyene bu çaydan bir bardak 
getiriyor. Çay içmek için vagon 
restorane gitmeğe ihtiyaç yok. 
~eriiler yanın saatte bir, bir bar. 
dak çay içiyorlar. Ben çay tiryaki
si olmadığım için ancak birinci bar 
dağı ısmarladım. Akşam yaklaşı. 
yor. Birkaç dakika, ismini okuya. 
madığım bir istasiyonda durduk. 
Tren halkı hemen perona indi. Bü. 
yük bir hayretle peron Ustünde ge
zinen insanların birçoğunun terlik
li, ropdöşambrlı ve pijamalı olduk
larını görüyorum. Bütün bunlar 
Avrupa seyahatlerinde görUnme • 
miş -nanazralar. 

Ş imdiye kadar rastgeldiğim 

şehirli kadınlann hepsi yUz 
terine pudra, allık sürüyorlar. On
lar da bizim gibi yüz tuvaletinden 
hiç çekinmiyorlar. Yalmz giydikle • 
ri elbiseler elegant değil. Bilhassa 
giyinişin çorap ve ayakkabı kısmı 
nı fazla ihmal ediyorlar. Bu sene
nin modasına uygun gitmiş kadın
lara pek az rastgeldim. Fakat. bel
ki Moskovada bu şey değişecek. 

Civarda dağ, tepe filan olhıadığı 
için ovanın üstüne gece ağır, ağır 
gölge serpmedi. Her taraf birden 
ve her taraf ayni koyulukta kararı. 
yordu. Trenimiz şimdi karanlığın 
içinde ilerliyor. Ve biz pencereden 
bakarsak, alçak lzboların, bazan 
açık bırakılan kapılarından ışıklar 

görüyoruz. Ha va çok serinledi. 
Trende kalörifer yanıyor. Acaba 
Moskova çok mu soğuk? 

Jean Harlow ve William 
Pauwel 

tebin en gUzel kızı olarak şöhret · 
bulmuştu. Bilhassa saçlannın pla • 
tin rengi ve parlaklığı gözleri alı. 
yordu. Kız mektepte verilen bir 
müsamerede ilk kocası olan Char
Jes Mac Grew'le tanışmıştı. !ki 
genç seviştiler. Ailelerine haber ver 
meğe lilzum görmeden evlendiler. 

Kan koca Holivut civarında ki
raladıklan zarif köşklerinde yerleş 
mişler ve sinema artistlerile düşüp 
kalkmağa başlamışlardı. Ahbapla. 
n sayesinde güzel kadına bir film
de ufak bir rol verdiler. Dk filmi
ni oynarken sinema ismi olarak 
annesinin kızlık ismi olan, Jean 
Harlov'u kabul etti. O günden iti. 
baren asıl ismi olan Harlean Cnr
penter yerine Jean Harlo\• yaşa.. 

ilk büyük teıadül 

J ean Harlov henüz sönük bir 
artist halinde ikinci roll rde 

meşgul olduğu sıralarda Holivutta. 
Cehennemin melekleri filmi hazırla 
nıyordu. Filmin birinci rolü Greta 
Nissen'e verilmişti. Fakat Iskandi
navyalı artist ingilizceyi bir türlü 
güzel tela:ff uz edemediğinden reji. 
sör filmde muvaffak olamıyacağın
dan korkmağa başlamıştı. Filmin 
erkek kahramanı Ben Lyon rejisöre 
Jean Harlovu tanıttı. Rejisör ilk 
görüşte beğendiği platin saçlı yıldı 
zı "Cehennemin melekleri" filmi
nin ilk rolüne aldı. 

Bu filmle beraber şöhreti fevka. 
iade parlıyan Jcan Harlov bilhas
sa Barbara Lamar öldükten sonra 
Holivutun en fazla cinsi cazibeye 
malik yıldızı olarak takdim olun
mağa başlanmıştır. Jean Hnrlov 
meşhur olduktan sonra ilk kocasın 

dan a~nlmış, ikinciyi, biraz son. 
ra UçüncU kocalan almıştır. Son ko 
cası onun güzelliğini daha ziyade 
meydana koyan bUyUk reklam re. 
simlerini çıkaran fotograf artistle
rindendi. Fakat onunla bir sene ya 
şadıktan sonra fazla geçinemiye • 
rek ayrılmıştı. 

Son arkaJap. 

Son zamanında hasta olmadan 
sık sık dolaştığı ve en samimt gö
rüştüğü, Holivutun dedikodularına 
sebep olan dostu Amerikan filminin 
en şık adamı olarak tanınan Willi
am PowcJJ'di. 

Onunla başhyan ve her glin sı. 
caklaştığı görülen dostluğu izdiva. 
ca kadar varamadan yirmi altı ya. 
şmda tükenmiş bir kadm halinde 
Holivut eceli ile gözlerini kapadı. 

Şöhretini temin eden filmler 

J ean Harlov çok genç yaşın. 
da öldüğü halde epey film 

çevirmiştir. Esasen onu bitiren bu 
fazla çalışmadır. Şöhretini yüksel
ten filmler içinde §unları sayabiU· 
riz : 

Un Homme de fer, L'enneml 
Public, Platinum blonde, La belle 
de Saigon, Hollywood Revue, La 
f emme aux cheveux roux, La maJle 
de Singapour, Imprudente Jeu. 
nesse, La beauM de la ville, Les in
vites de huit heures, Sa !emme et 
sa dacetylo, HolJywood Party, J>ro. 
prietee Presonnelle, Valet du Cwur 
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Dünyanın 
istikrar.ve 

Atatürk 

İzmit Davasında 
.Vali Üstündagın 
Teczi\tesi istendi 

Trabzonda 
(Başı 7 incide) 

Atatürk, vilayet konağında bir 
müddet kaldıktan sonra Cümhuriyet 
Halk Partisine gitmişlerdir. Büyük 
Onder gerek vilayet makamında ve 
gerek parti merkezinde Trabzon vila
yetinin işleri ve inkişafı, halkın refa. 
hı hakkında verilen izahatı dinlemiş
ler, hükumet ve parti beraberliğir.in 
iyi neticeleri parti faaliyetinin inkişa 
fı, aza adedinin yükselmesi hakkın-

Bir 
Türkiyenin Akdenizdeki 
Ehemmiyetini Anlatıyor' 

/ (Başı 1 incide) 
dan daha uzaktır. Bütün dünya mil
letleri harp için silahlanıyor. Dünya
nın hiçbir devrinde silah için bukadar 
para sarfedilmemiştir. Hiçbir millet 
bunu istemiyor. Herkesin emeli, sağ
lam bir sulh ve devamlı bir istikrar
dır. 

İzmit, 11 (TAN muhabirinden) - Vali B. Muhittin Ostündağ
B. Hüseyin Cahit Yalçın davasına bugün de devam edildi. Bele
diye avukatı Hamit, B. Muhittinin avukatı Necati, Enis Tahsinin 
avukatı Kemal Hikme1/e B. Hüseyin Cahit Yalçın duruşmada ha
zır bulundular. daki izahattan memnun olmuşlardır. 

Dün, Akdeniz meselesi üzerinde, Pariste çıkan Paris - Soir ga· 
zetesine röportajlar yazdığını anlattığımız, muharrir Claı ,~e 
Blanchard'ın yazısının ikinci kıımını da bugün gelen Pariı - Soır· 
da okuduk. 

Muharrir, lstanbulun manzarasını kendiıine 
tasvir ettikten sonra diyor ki: 

"Petrol almak için Boğazdan ge -
çen türlü türlil ecnebi gemilerini göz. 
lerimle takip ettim. Batumda, Kösten 
cede, dünyanın ruhunu, orduların ka
nını, gemilerin hareket kudretini teş
kil eden petrolü emecekler. 

mahsus üslupla 

"Sulhe varmak için ticaret kayıt ve 
engellerinin kalkması icap eder. Mil
letler arasında müsavi prensiplere 
göre ticaret kurulmazsa "iyi komşu
luk., mefhumu kağıt üzerinde kalır. 

"Roosevelt bir hareket adamı oldu
ğu için fikirlerini derhal fiile çevir· 
miştir. Amerika, karşılıklı tarife ten
zilatı üzerine dayanır bir harici tica
ret siyaseti takip edeceğini ilan et
miştir. Bu esas Uzerine şimdiye ka· 
dar 16 yeni ticaret muahedesi yapıl
mıştır. Diğer birtakım memleketlerle 
d~ ınu. bedeler hazırlanıyor. '.mcrika
n~n dünyaya gösterdiği sulh ve silah· 
sızlanma yolu böylece ticaret anlaş
malarından geçen bir yoldur. 

"İyi komşuluk., siyasetinin Ameri. 
kan inhisarı altında olduğunu iddia 
etmiyorum. 

"İyi komşuluk,, siyasetinin cidden 
büyük ve çok ileri gitmiş bir mümes-
6İli Türkiye Cümhurrcisidir. Roose. 
velt gibi Atatiirk te laf adamı değil. 

dir, hareket adamıdır. Hareket adam· 
ları sôzli kafi görmez. En kestirme 
~·oldan müsbet faaliyetlere geçerler. 
i\.tatürkün "iyi komşuluk,. siyasetinin 
milmessili sıfatiyle yaptıklanndan bir 
kaç misal göstereyim: 

"Mütareke znmanıncla Türkiyede 
cesaretini ve kendine itimadını 
ka~·betmiş, Umitlerl kınhus bir 
halk varcb. Atatiirkün cüretli \'e 
per\'nsız önderliği hu halkı, cesur 
\'C kendine @\'enir bir millet mev. 
Jdine yiikseltmiş ,.e bütiin clünyaıım 
hürmetini knu.nclırmı ·tır. Tiirk mil 
Jeti kendi nef ine ve başkalarının 
hakkına hürmet etme~·i öğrenmiş. 

tir. Yeni Tiirk Cümhuriyetl diin
:ranın başlıca memleketleriyle mü. 
sa vat e ruı üzerine dostluk muahe. 
deleri imzalaını far. Harbin haydut
luk olduğunu ilan eden. Briand -
Kello~ misakma ilk iltihak eden 
memleket Türki~·edir. Atatürkiin 
"iyi kom ulul<,, siya etinin tesiriyle 
Tiirkiye, Bnlknıı Hirliğinin lmrulmn 
sıncln ilk rolü oynamıştır. Rirknç 
hnfta:ra kndnr ela dört Şark kom
susu tle buna benzer bir misak im· 
zalı.rncaktrr. Afyon ve u.nışturucu 
madcleJere karşı olan m111etlernra
sı nnlru mı.ra Türkiycnin iltihaJunı 
Atnttirk bizzat istemiş ve "iyi kom· 
~uluk,. iynsetinin in aP.ca mesele
lere alt tntbikntınu nekadnr ehem· 
miyet vcrcllğiııi lıöylece göstermiş-
tir. ' 
"Şurasına şüphe yok ki Tiirkiye bir 

kaç sene evvel sıkı birtakım ticari ka
yıtlar, memnuiyetler, döviz müraka
beleri kurmuştur. Fakat bütün bu 
tedbirlerin ancak tedafüi bir mahiye
ti vardı. Maksat, acı bir ticari rekabe
te atılmak değil, ancak milli dövizi ve 
milli ıktısadi hnyatı korumaktı. Mil
letlerarası münasebetler bakımmdan 
bu takyitlere olan lüzum azalınca der 
hal gevşetildi. lki hafta evvel de yeni 
bir adım atılacağı ve bütün ithalat 
ıı;etlerinin kaldırılacağı ilan edilmiştir. 

Suçluların mahkümiyeti sabıkaları ne karşılıklı olarak haysiyete doku
olup olmadığına dair yapılan istila nacak hakarette bulunmuş oldukları 
ma İstanbul milddeiumumiliğinden görülmektedir.,, cfemiş ve sözlerine 
gelen cevap okundu. Yalnız Selim şu suretle devam etmiştir: 
Ragıbın mahkumiyeti olduğu ve di- "- Mufassalan anlattığım veçhi
ğerleri hakkında bu yolda bir kayda le B. Hüseyin Cahit Yalçının ilk de
tesad.üf edilmediği ~ildiriliyor~u. .. fa Akşam gazetesile B. Ostündağa 

MUFETI'IŞLIKTE 

Bundan sonra üçüncü umumi mü. 
fettişlik merkezini teşrif buyurdular. 
Burada Erzurum, Gümilşhane, Erzin 
can, Kars, '~ize, Çoruh, Ağn vilayet
leri belediye reisleri, umumi meclis ü. 
yeleri, Parti ve Halkevi reisleri, milli 
kurumlar başkanları. halk teşekkül -
leri mümessilleri kendilerini istikbal 
etmişlerdir. Atatlirk, kendilerine tak 
dim edilen bu zevata iltifat ettikten 
sonra üçüncil umumi müfettiş Tahsin 
Uzer'in izahatını dinlemişlerdir. De
niz yolu ile Trabzon • Iran transit yo 
lunun yapılması, Erzurumdaki büyi.ik 
inşaat, kasabalarda su ve elektrik tc 
sisatr, kooperalif teşkilatı, Erzincan 
ve lğdir ovalarının sulanması ve bu· 
na mümasil işlerin alakadar vilayet
lerde doğurduğu inkişaf, ı'efah ve 
bundan dolayı halk gelirinde ve umu
mi vaziyette görülen mütemadi te
zayüt hakkında verilen bu izahatla 
Ulu Onder yakından ilgilenmişlerdir. 

Reıs, bundan sonra başka bır soy- karşı "Akşamcı remziyle hnıkaret 
liyecekleri olup olmadığını suçlular -1 etmiş olduğu ~a ılmakta ise de 
dan sordu. Suçlular: Matbuat kanununu: 27 inci madde-
"- Hayır!,, sinin 1 inci fıkrasında remizte ve 
Cevabını verdiler. Bunun üzerine namı müstaarla yazılan yazılardan 

milddeiumumi iddianamesini oku • dolayı muharrirlere ceza tayin edi-

du. leceğine dair bir sarahat olmadığrn-
1DD1ANAME dan B. Yalçın hakkındaki cilrüm un-

B. Hüse~in Cahil Yalçın tarafın- surlan mevcut olmamasına binaen 
dan Belediye Reisi B. Üstündağ ve hakkında ceza tayinine mahal yok
"Jl;ılüm gazeteciler aleyhinde dava a· tur. 
çrldığını ve bunun rüyeti esnasında B. Enis Tahsin ise, Matbuat kanu 
Belediye Reisi B. Ustündağla Bele- nunun, 27 inci maddesinin ilk ve son 
diye namına dahi B. Hüseyin Cahil fıkraları mucibince Belediye Reisi 
Yalçın ve Akşam gazetesi sahibi B. B. Üstündağ hakkında B. Hüseyin Ca 
Necmeddin Sadık ve neşriyat müdü- hit Yalçın tarafından yazılmış olan 
ril B. Enis Tahsin aleyhine mukabil makaleyi neşretmek suretile B. üs
haknret davası ikame edildiğini ve tündağı halkın husumetine maruz 
gazetecilerden B. Asım Usla B. Nec kılacak surette gazetesile tahkir et· 
meddin Sadıkın mebus olmaları do.. tiği cihetle Matbuat kanununun mez 
layısile haklanndaki takibatın mu - kur maddesile ceza kanununun 65 
vakkaten talik olunduğunu hikaye inci ve 82 inci maddesinin son fık
eden müddeiumumi, aıkşam gazetesin ralan mucibince cezasının tayinini 
de "Biriken para,, başlıklı yazı na- talep ederim. 
mı altında ve (Akşamcı) remzile SUÇI ... U GAZETECİLER 
çıkan makalenin ve bu makale dola- Diğer suçlu Vali B. Ustündağın 
yısile B. Muhiddin Üstündağ tara - dahi B. Hüseyin Cahit Yalçını ilk de 
fmdan neşredilen mektubun tetkiki· fa vaki olan hare«eti yüzünden 
ne geçerek bu yazılarda bazı cüm • zikri geçen mektubu yazmasile B. 
lelerin hakareti mutazammın oldu • Hüseyin Cahit Yalçına hakarette bu 
ğunu söylemiş ve şu mütaleayı ileri lunduğu cihetle ceza kanununun 482 

sürmü.c;tür: inci maddesinin son fıkrası ve Re-
"- B. Hüseyin Cahil Yalçın, mez- fik Ahmet, Ali Ekrem, Selim Rıı.gıp 

kur yazının kendisi tarafından yazı- ve Ethem İzzetin de hakaret mektu
hp yazılmadığı hai~kındaki suale kar bunu neşrettiklerinden dolayı keza
şı Matbuat kanununun 27 inci mad- lik Matbuat kanununun 27 inci mad 
desi mucibince kendisine mesuliyet desinin son fıkrası delaletile ceza 
teveccUh edemiyec::eğinden l:>ahisle kanununun 65 inci ve 483 üncü mad
müspct. menfi açtk bir cevap verme- delerinin son fıkraları mucibince ta
mekte ise de şikayetnamesine ve yini cezalannı ve ancak Vali B. Üs
mahkeme zabıtlanndaki ifade ve "bi tündağm bu me&tuöu yazmasına B. 
riken para,, başlıklı makaleyi be - Hüseyin Cahit Yalçının ağır ve hak
nimsiyerek gazeteyi ibraz ile kendi sız hareketi sebep olduğundan ceza 
namına kaydiyesini vermiş olması - kanununun 485 inci maddesinin son 
na ve B. Muhiddin Üstündağ tara • fıkrasına göre B. Ostündağın ve suç 
fından aleyhinde mukabil dava açıl- ortakları olan gazetecilerin cezala -
drktan sonra: "Akşam gazetesile ~- rının iskatına karar verilmesini iste
lakam kalmamıı;ıtır,, diye ilan etmL5 n· .,. m.,, 
bulunmasına naznran mezkur mnka- Hakim, suçlulardan müdafaaname 
lenin ıkendisine aidiyetini zımnen ka lerinin hazır olup olmadığını sordu. 
bul etmiş görünmektedir. Suçlular, mühlet istediler. M.uhake -
Diğer taraftan İstanbul polis ikin me, ayın 22 sine bırakıldı. 

ci şube müdilrlüğünün tetkik v~ tah 
kike milstenit mütaleatı ve şahit B. 
Necmeddin Kocataşm ifadesi de bu 
yazının B. Hüseyin Cahil Yalçına 
aidiyetini kuvvetlendirmektedir. 
Akşam gazetesi neşriyat müdüril 

B. Enis Tahsinin de B. Hilseyin Ca
hil Yalçına aidiyeti anlaşrlan maka
leyi aynen neşrettiği sabittir. 

Belediye Reisi B. Muhiddin üstün 
dağla arkadaşlarına gelince, B. Üs· 
tündağ yazılan mektubun kendisi -
nin olduğunu beyan ile beraber Ak
şam gazetesindeki "Biriken para,, 
başlıklı makaleye cevap olarak ya
zıldığım ve hakaret kastı olmayıp 
bir cevaptan faaret bulunduğunu söy 
!emektedir. Diğer gazetecilerin B. 
Üstündağ tarafından yazı1an mek -
tubu aynen neşrettikleri gazetelerle 
ve ikrarlarile sabit olmaktadır.,, 

Hamidiyemizin 
Akdeniz 
Seyahatı 

Atina, 11 (TAN muhabirim:len) -
Türk deniz mektep gemisi Hamidiye 
Korfu limanında büyük bir samimi
yetle karşılanmıştır. Gemi limanda 
demirler demirlemez vali, belediye re
isi ve daha diğer erkan gemiye çık
mış ve kumandanı şehir ve hilkumet 
namına selamlamışlardır. Karaya çı
kan Türk denizcileri halk tarafından 
heyecanla alkışlanmıştır. Denizcileri
miz şerefine bir ziyafet verilmiştir. 

Karacabey Yolunda 

HALKEVINDE 

Atatürk bundan sonra Halkevinı:: 
gitmişlerdir. Halkevinin önünde bti
yük bir halk kütlesi heyecanla Ulu 
Onderi alkışlıyordu. Atatürk, Halke
vinin temsil, halk dershaneleri, spor, 
dil, tarih, edebiyat, köycülük, içtimai 
yardım gibi faaliyetleri ile halkın 
Halkevlerine artan iştirak ve rağbP.
tinden dolayı salonlann küçük geldi
ğini , birqok" kimselerin yer.:!izlikten 
dolayı tatmin edilmediğine dair baş
kanın verdiği malumatı dinlemişler 

ve memlekete büyiik faydalar vade
den Halkevi faaliyetinin arttırılması
nı tavsiye buyurarak Halkevi salo
nunun tevsiine dair halkın dileğini 

tasvip etmişlerdir. IBu Onder Halkev 
}erindeki clişi sergisini gezmişler ve 
takdirlerini izhar buyurmuşlardır. 

BELEDİYEDE 

Halkevinden sonra Ulu Onder, so
kakları tamamile kaplamış olan hal
kın silrekli alkışları ve yaşa sesleri 
arasında belediyeyi teşrif etmişler -
dir. Kendilerine takdim edilen bele
diye meclisi üyelerine ve ecnebi dev
letlerin Trabzondaki konsoloslanna 
"iltifat etmişlerdir. Belediye reisi Trab 
zon su ve elektrlk işleri hakkında iza 
hat vererek uzun senelerden beri hal 
şeklini bekliyen Trabzon suyunun o
tuz kilometre mesafodeki Kalyon de
resinden getirilmesi için mütehassıs
lar tarafından bir proje hazırlandığı
nı ve elektrik tesisatının belediyeye 
devri hakkında halkın dileklerini ar
eztmiştir. Ulu Onder, Trabzon su ve 
elektrik işlerinin bir an evvel halle
dilmesini tasvip ve bunu halk mümes. 
sillerine beyan buyurmuşlardır. 

KIŞLADA 

AtatUrk. bundan sonra mevki ko
mutanlığına gitrnişl~r, orada topla • 
nan komutanlarla bır müddet görüş
tükten sonra Trabzonun denize na
zır kalesinin burçları Uzerinde kurul
muş olan Güzelhisa.r _Parkmı teşrif et 
mişlerdir. Karadenızın engin ufukla
rına nazır bu güzel bahçede bir mild
det istirahat buyurmuşlardır. Halk, 
Ulu Onderi hararetle alkışlıyordu. 

Boğazlar meselesini biltün canlılı. 
ğiyle kavramak için, uzun boylu izn
hata lüzum yok, bu manzara önün
de biraz düşünmek k8.fi. 
~ontreux konferansı bütün konfe

ranslar gibi dünyayi pek az alakadar 
etti ve mühim neticeleri gözlerden 
kaçtı. Halbuki bu konferans netice_ 
sinde Tiirkiye boğazları askerileştir
mek ve kontrol etmek hakkını ka-
zanmıştrr. 

Bu netice, inkılapçı Türkiyeyi, dün 
yanın bUyük devletleri sırasına çı
karan ve bir Akdeniz ihtilafı halinde, 
ona kavi bir silah veren, neticedir. 

Geçen yılın 20 Temmuzunda dün. 
yanın en milhim deniz kapıları niha. 
yet Türklerin ellerine geçmiştir. Tür 
kiye, sulh zamanında, muahedelere 
riayet ederek ecnebi ticaret ve harp 
ger.1ilı:'rinin geçmesine ses çıkarma
dı. F"akat bir harp çıkar ve Türkiye 
de bu harbe iştirak etmiş bulunursa 
kapıyı düşmanlarına kapayacaktır. 

Dünyada bundan daha kolay kapa
nabilecek delik mi olur? Türkler bu. 
nu gayC>• iyi biliyorlar. Bu dar hen
değe nisoetıe, Cebe!Uttarık kolayca 
geçilebilecek bir yerdir. Tür boğazın-

dan bir tek gemi geçinceye kadar, 
Cebelüttarıktan, Ingiliz sahil batarya 
lannın ateşi altında bile olsa tam bir 
filo geçebilir. Zaten, bu, büyük harp 
te isbat edilmişti. Çanakkale sırtla
rındaki siperlerine giren Türkler, de. 
lice bir te§ebbUse kalkan düşmanlan
nı kınp geçirdiler. 

O toprakta 200 bin kişi yatıyor. 
Coğrafya, insanın bütün tahrlpkllr 
dehasına, yeni silahlanna rağmen in
sana hakimdir. 

BİR BAŞKA KISIM 

Akdeniz ve Karadenizde hakimi · 
yet daha uzun zaman ancak ku';p" .. 
donanmalarla kabil olacaktır. Çunku 
ihtilaf halinde Boğazların kapısı, 

sadece Tilrkiyenin dostlarına açıla -
caktır. 

Türkiye, müttefikleri için çok kıy. 
metli, yardımı gittikçe ehemmiyet 
peydahlıyacak bir dost olacaktır. 

Şu halde meseleyi bugünün aske
ri ideoloji mücadelelerinde konulduğu 
gibi karşılamalıyız. Bugün boğazlar 
meselesi şu demektir: Sosyalist-S~v 
yet kalabalıkları birgün Garbe aka~ı
lecekler ve Akdeniz müvazenesıne 

m U t h i ş a ğ ı r 1 ı k l a r i e mil
dahale edecekler midir? Yoksa 1917 
de olduğu gibi Şarkta mı kalacaklar
dır? Böyle bir vaziyetin ehemmiyeti
ni kestirmek güç değildir. Çünkü bu 
hal, A vrupanın bu kısmında bir har
bin sonunu deği§tirebilir. 

Buna rağmen, sakın, Cebelüttarık. 
taki fethedilmez kale manzarasını, bo 
ğaz içinde de aramayınız. Burada ~a 
ya olmadığı gibi, yarların arasına gız 
lenmiş toplar da yoktur. 

Hava kuman· 
danlığı kanunu 

(Başı 1 incide) 

dikten sonra Ereğli şirketinden ~· 
nan liman, demiryolu ve madeni~ 
ve Kozlu-Kilimli demiryollarının ı:ı. 
tilmesi, Havzadaki işlerin inhisar 
tına alınması haickındaki .projenin gô 
rüşülmesine başlandı. 

Refik İnce ve Mithat Altıok, prD' 
jenin hususi ehemmiyetini ve Ha'·~· 
nın istihsal bünyesinde yaratacıığI 
değeri tebarüz ettirdiler. 

HAVA MÜDAFAASI 
Göçmenlere ve muhtaç çiftçilere 

tohumluk ve yemeklik dağıtılIIl~ 
hakikındaki kanun projesile güınrt1 ft 
ve inhisarlar teşkilatı kanununa bS:ı 
h cetvelde değişiklik yapılmasına dıı: 
ir olan proje de kabul edildikten s~ 
ra hava müdafaa genel komutanlı 
hakkındaki layihanın görüşülmesin~ 

tı· başlandı. Refik İnce, korunma t~ .. 
batı hakkındaki madde görüşülilt ) 
ken burada kullanılan (Yaptırırib 
kelimesi üzerinde durdu. B. Sil 
(Kayseri) de, hava tehlikesinden JtO 
runma yolunda şimdiye kadar aıııı: 
ınış olnn tedbirleri izah etti, müte~ı 
ben kUrsüye gelen Maarif Vekiliniil 
kısa izahatından sonra Refik tnce, 
yine (Yaptırır) kelimesi üzerinde ıs· 
rar etti, ve: . lt· 
"- İcra Veidlleri Heyetine dire 

tif veren bir kanun ·buradan ç:kll " 
maz. Teşkilatı Esasiye Kanunu bun· 
!arın şekil ve suretini göstermiştir·•' 
dedi. A 

.Milli Müdafaa Vekili General J{;: 
~m Öza:lpın izahatından sonra l~ 
ha kabul edildi. 

1 
KAN GÜ'l'ME SEBEBlLE tşLENEJ'l 

FİİLLER 

Kan gu·· tme sebebil~ işlenen fiiller . e 
hakkındaki kanunun m~~akeresınd 
geçildi. Bu milnas~etle soz alan ./\ 
liye Vekili B. Saracoğlu şu iz.a.hatl 
verdi: 
"- Kan gütme hastalığı çok da.l' 

sahaların sayılı aileleri içinde yS.ŞS. " 
maktadır. Kökleri asırların derin• 
tiklerinde bulunan bu kin ve intikanı 
hastalıgıw nın son dökUntlilerini u1A111 

ıt~ süren zamanın tedavisine bırakma. 
tansa büyük meclisin mildahalesil~ 
ve süratlc tedavi etmeyi hükumeti 
niz pek yerinde bir iş saymıştır. ·ıe 

Bu kanun heyeti vekile karar: 
münhasıran bu hastalığın bulundugu 
bölgelerde tatbik olunacaktır: ~:ıı 
gütme yolu ile bir cinayet irtik _Pr 

. . bl edilecek olursa mahkeme canının 
dam altında oturan ve layihada sa~ 
lan yakın akrabalarını bu1undukla. 
Yerin 500 kilometre haricine çıkaJ'St 

ura caktır. Umuyoruz ki, bu kanun s .. 
le tesirini yapacak ve bu kurunuvil9._ 
ta adeti gUzel ve medeni Türkiye~• 

. ked ektit'·•' zi sUratle ve ebedıyen ter ec ıı. 

Tiirldyenin Atatiirldin ~Ülisck 

n nurlu önderliği altındaki terak· 
kisine clair diğer birçok dikkate 
değer deliller gö ·terilebilir. Fakat 
buna hncet yoktur. Gerek Ciimhur
relsi Hoo cvelt ,.e gerek Ciimhur· 
rci i Atatiirk ''iyi lwmşuhık,, mcf
huınuıııın iki bü,\'ük miimessilldir. 
Her iki i diiııyanın huzuru, istikra
rı, sulhii ve iktısatça normalle.5me
si için çalışmakta.dır.,. 

EELEotYE REtstNtN HAKARET Bir Otomobil Kazası 
FIKRALARI 

Atatürk, bundan sonra kışlayı tef
tiş buyurarak oradaki askere bazı tat 
bikat yaptırmışlardır. Ulu Onder ön
lerinde resmi geçit yapan askeri se-
lamladıktan sonra Komutan, silbay 
ve erlere iltifatlarını beyan buyurmuş 
tardır. 

Türkiye boğazlan silahlandırmak 

hakkını alır almaz, bura toprakları
nın dibine beton dökmeğe başlama
dı. Sabit ve müthiş toplarını da bura
ya koymadı. Bu deniz kolundaki ge
zintileri hiç bir kara göz kollamıyor. 
Hem, ne lüzumu var? Birkaç tel ör
gü ve birkaç torpil Bizansı alanların 
zinciri kadar vazife görebilir. 

Kanun Adliye Vekilinin cu be~an .. 
tını müteakip müstaceliyetle muza 
kere edilerek kabul edildi. Türkiye~ 
İtalya arasında Romada imza edil~e 
olan Ticaret ve Seyrisefain mua.h~u
sile ticaret anlaşmasının ve mer i· 
tatının tasdiklerine aid kanun UiY t 
haları da kabul edilerek yaı_-ın 58; .. 
10 da toplanmak üzere içtımaa 
hayet verildi. 

ilyonluk 
Tahsisat 

1 Ankara, 11 (TAN) - Demiryolla· 

1rımızın Diyarbekirden itibaren Irak 
ıve ~ı an hudutlarına kadar uzatılması 
ıve Van gölü sahillez:iııde yapılacak 

1yeni deniz tesisatı için 50 milyon Ji. 
ranın sarfma mezuniyet veren l~yi~ 
ha, bütçe encümeninde görüşlilmüş, 

meclis ruznamesine alınmıştır. 

Roma Elçimiz 
:Ankara 11 (TAN) - Roma büyük 

ıııt imiz B. Hüseyin Ragrp bhıkaç gUn 
kalmak Uzere şehrimize geldi. 

Milddeiumumi, bundan sonra ge
rek Akşam gazetesindeki makalede, 
gerek Belediye Reisinin mektubunda 
hakareti tazammun eden fıkraların 

hangileri olduğunu işaret ettikten 

Bursa, (TAN) - Evvelki gün Ka
racabey yolunda bir otomobil kazası 
olmuş, şoför Halilin idaresindeki 122 
numaralı otobUs, bir virajda devril
miştir. Iki kadın yolcu ağır surette 
yaralanmıştır. Diğer yolculann yara. 
sı hafiftir. Şoför yakalanmıştır. 

MEVKl KUMANDANLlCINDA 

Saat 18,30 da AtatürkUn ikamet
lerine tahsis edilen köşkte bir garden 
parti verilmiştir. Köşkü ve bahçesini 

1 
yüzlerce davetli doldurmuştu. Ço • 
-uh, Bayburt, Vakfıkebir ve Erzu _ 
-umdan gelen halk oyun heyetleri 
nuhtelif milli danslarımızı oynamış
nr ve Atatürkün takdirlerine mazhar 
ılmuşlardır. Bayburt heyetinde iki ta 
'le de genç kız bulunuyordu. Vakar 
ve maharetleriyle nazan dikkati cel 
beden bu yavrular Türk kadınının 
vurdun uzak yerlerindeki içtimai mev 
1<iini de pek glizel canlandırıyordu. 
Türkün Ulu Gilneşine kavuşmuş o

~ lan Trabzon şehri şevk ve heyecan 
~içindedir. 

Muharrir, Boğaziçinin ruha ferah
lık veren sükunetinden ve güzelli
ğinden bahsederek makalesini şöyle
ce bitiriyor: 

Bu romantik çerçeve içinde, herke 
sin kolladığı ve malikiyetinin Şarki 
Akdenizde Türkiyeye bu kadar mil -
him bir rol bahşettiği, Boğazın bu ol 
duğuna inanabilmek için insanın aklı 
nı zorlaması icap ediyor. 

Satılık kelepir yeni 
motosiklet 

D. K. V. marka 950 lira kıymetin
de sepeteli yeni ve hiç kullanılmamı§ 
530 liraya maktuen satılıktır. Bahçe. 
kapı. Hasan Deposuna müracaat. 

Romanya Krab 

Lehistana Gidiyor 
Vnrcıova 11 (TAN) - Cüınhut "

1 -s ' . . Ne.zıt 
reisi B. Mosciki ve Hancıye ahat-
B. Beck dün akşam Bükreş sey bil 
lerinden dönmilşler ve istasyonda. .. 
kumet erkanı tarafından karşılan 
mışlardır. ·raıt 

Kral Carol, Polonyayı 25 Hazı t]e 
b il asebc da ziyaret edecek ve u m n ırı 

Posen'deki UçUncü piyade alayın 
fahri şefliğine tayin olunacaktır~te· 

Gazeteler bu ziyaretin iki metezn· 
ket arasındaki başlıca dostluk k 

- yazar~· hürlerinden birl oldugunu tc .. 
sitayiş dolu makaleler neşretmek 
dirler. 
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1 E K O N OM 1 1 
Y cı.zan: Ziya Şakir Buğday 

Satışı 

Durgun 
1 

Dün ışehrimize otuz Uç vagon buğ
jay, bir vagon tiftik, 2 vagon çav
dar, bir vagon arpa gelmiştir. Ayn. 
ca Ziraat Bankası namına da alb va 
gon buğday gelerek siloya alınmıştır. 
Yumu_şak buğdaylardan 1 - 2 çavdar
lılar Polatlı malı olarak 7,20-7,26 
kuruştan satılmıştır.Çavdar nisbetine 
göre, yumuşaklar 5,20 - 6.10 kuruş
tan satılmıgtır. Sertlerden Mersin m~ı 
lan 5, Polatlılar 1 - 2 çavdarlı 6 15 
kuruştan mUgteri bulmugtur. Bandır
ma malı arpalar 4,02, Kütahya mal
an 3,32, Anadolu arpalan 4 kuruş. 
.ur. Mersinden temmuz teslimi WO 
ton arpa Uç kuruştan ihracat iç~ sa
tılmıgtır. Çavdar 4,13 kuruştur. Mısıc 

l\fervanın 
~ çuvallı olarak Çerkesköy malı 4,26, 

Bandırma malı 4,30 kuruştan verll
mi§tir. Susam 15,30 kurugtan alivre 
:>larak satılmıştır. Altınları ----

Yeni Tiftik 
Mahsulü Sandıktan Çıkan Elmaslar 

Herkesi Hayrete Düşürdü 
ee Bu IUale, yine Halife Mansur 

\rap vernu,u: 
~ Ş~dilik ona kar§I fevka
'-- nıülayim davranmak.. dalına, 
~t kollamak. 

ka11dıklı Tahnıcat 
A Yni zamanda, Ebi Mtlsli -

lar da llıi halife aleyhine kışkırtan 
1a ekmk değildi Bunların ooğu 

' <tüıimı =mmeyin) evllttann 
~la.rı idi .•• Bunlar, sık sık 
"' lrlUaUmin tıeZdine gelerek ve 
•er~-
ı . "UlSattan istlfade ederek hali· 
.~ vaziyetinden fiüyet etmek· 
oııqerdi. 

tun Ş~yetçiler, Halife Mansu. 
gidişini beğenmiyorlar; 

'( - llillfetin, (Emevller) den 
(~asilere) intikal etmesinden, 
tin beyt), ne istifade etti?. Bi
~ Halife (EbUlabbas) gibi, bu 
tin e (Cafer Mansur) da hilüe-

haztneaini lüzumsuz yere israf 
tdiyoı-. Buna mukabil, (Ehlibeyt) 

' kiti derecede yardım etmiyor._ 
llaıitenin sarayında, kapıcılar, at 
~klan bile debdebe ve saltanat 
~~de yaşıyorlar •. sırma .işlemeli 
1111 

laeler giyiyorlar. Halbuki, Re
li u Ekremin torunlan; Mekkede, 
d edfnede zaruret ve sefalet için
..:. Yaşıyorlar. Bu, revayı hak mı
bk ? •• Biz ve siz; bunca fedakir-

li 
~ şahıslarm saltanat sürme-
lÇin . k k Ehl'be llhun nu yaptı .. yo sa, ı yt 

dı. a mı ortaya aWdık, diyorlar 

&ı.ı şiıkAyetler, asılsız değildi ..• 
hnitEhlfüeyt) ten birçoklan, artık 

et ve saltanat davasından 
~geçerek bütün hayatlarını ilim 
~ irfana hasretmişlerdi. (Altıncı 
il anı) olan (İmam Cafer Sadık), 
eu edinede mühim bir medrese VÜ· 
de de. getirmişti. Bu medrese, o 
lbı \'tin en yüksek ilim merkezİ\ ha 
de e gelmişti. Suriyeden, Filistin. 
re~' ~ktan. Basradan Medlneye 
~en bırçok talebeler ve ilim he
tt klrlan, bu medreseye devam 

lllektelerdi. 

)11 <lhıaın Cafer Sadık) cidden 
ilk ksek bir irfan ve mefkureye ma 
ru ti. z.amanında geçen ulum ve 
k·~un ıle İslam dininin esasını teş
~ eden hikmet ve felsefesinin 
Jçtih una vakıftı. İslam felsefe ve 
•tnı·a~ın ilı.'lcmektebini o tesis 
b 1fti. Sonralan, ayn birer mez 
fe;p tesis eden (İmamı Ebu Hani
•eh. i~e. Clmamı Malik) Kerbela 
ev~tltnın bu ytiksek faziletli 
llu 

1
dmdan, senelerce feyiz al • 

!tı~ ar: . onun mektebinde yetiş • 
bi lerd• Yine sonralan Basrada 
~ felsefe medresesi vUcude getir-

ş olan <fmamı Hasan Basri) de 
'1ne b ' "-<tı. u bUyUk zatm pkirt'lerin· 

(Ehlı1>eyt) e mensup olan kadın 
Iar içinde de; hikmet, felııefe ve 
,lirde temayüz edenler az değildi... 
Bunlardan (İmamı Hüseyin) in 
kerimesi (Seyyide Sekine), emsal~ 
aiz güzelliği kadar, ,Ur söylemek
te de yükselmişti. Evi, o devrin 
f&irlerinin ve ilimlerinin münaza
ra ve münakaşa merkezi haline 
~tl. 

(Ehlibeyt) in hemen her ferdi, 
mUtevaziane bir hayat ~çirmek
telerdi. Buna mukabil, Şam. KOfe. 
Anbar ve HAşimiye saraylarında 
Abbasi hanedanı, birdenbire tan
tanalı ~lr hayata aWıvermişlerdl. 

•• Ik Abbasi halifesi (EbUlab-
bas) ta, ,ahsen zevk ve se 

fahatten çok içtinap etınif; temiz 
ve dürilst bir aile reisi gibi ömür 
ge,.:nnişti. Hilifet maka.ınmı ifg.ıl 
ettıKten sonra, kazanılan milhiıra 
za.f erler dolayisile eli.De pek mü
him hazineler geçtiği halde, bunla
n şahsına ınal etmemişti. 

(Zap) nehri kenarında büyük 

bir hezimete uğnyaıı son Emevf 
halifesi (Mervan) m hazine 8&11• 

dıkları e1e geçirilmiş; bunlar doğ
ruca (EbUlabbas) a gönderilmİftl. 

nk Abbasi halifesi bunlan bir 
heyet huzurunda açtırmıştı. Demir 

sandıklardan çıkan kıymetli el • 
maslan birer !>irer eline alarak -bunlara hayret ve taaccUple bak-
mıştı. Ve bakarken de: 

- Hey, (Ümmiye) ntn torıınla
n! .• Bunları nerelerden tedarik 
ettiniz. Nasıl biriktirdiniz ... Ce
nabıhakka karşı kasem ederiın ki; 
ne benim kızlanm; ve ne de 
(Resü'lü Ekrem) in torunlan bun· 

tarın hiçbirini görmemişlerdir. Bel 
ki, ebediyyen de görmiyecekler. 

Diye mırıldanmıştı. 
O sırada, İmamı Hasanm torun

larından (Abdullah bin Mehmet)• 
ilk (Abbasi) halifesine biat etmek 
için KMeye gelmişti. Bu zatı bU
yllk hürmetlerle kabul eden EbU

l&!>bas; 
- Senin ve amcazadelerimin ne 

kadar paraya ihtiyacınız var. Söy

le de vereyim. 
Dem.iştiı·· Abdullah, kısa bir dü 

şUnmeden sonra; 
- Ya EmirülmUminin !.. (Ehli

beyt) in en bUyUk zaruret içinde 
ya.şadıkla.nnı biliyorsunuz. Bize, 
bin kere bin dirhem (1) ihsan et 
te, sayenlZde refah ile geçinelim. 

Diye cevap vermiştL 
Bin kere, bin dirhem... EbUIAb

bas. bu adedi işittiği zaman, hay
ret etmişti. 

- Vallahi, bu kadar aklımdan 
bile geçirmemı,tim. Maamafih, 

mademki, (Ehlibeyt) f refah için
de ya.şatmak lazım.. fU halde ben 
bu parayı tedarik eder, veririm. 

Demişti ... Ve haitlkaten bu pa • 
rayı şahsı namına (Ebu Makrun) 
isminde bir Yahudi sarraftan borç 
alarak, Abdullah bin Mehmede tes 
lim etmiş .• (Ehlibeyt) e dağıtıl -
mak için Mekke ve Medineye gön
dermişti. 

Vakla, .l!t"bü'labbasın bu feda
karlığı; sadece (Ehlibeyt) 

e karşı beslediği muhabbetten ve 
akrabalık gayretinden ileri gelme
mişti. Onu bu kadar cömert dav
ranımya mecbur eden sebepler
den ~iri de; (Ehlibeyt) i böyle ih
aaıılarla onlan kendine çekmek .. 
ve kalblerinde halifeliğe karşı bir 
hırs ve iştiyak varsa, bunun önü
ne geçma'ltten ibaretti Nitekim bir 
aralık, (Abdullah bin Mehmet) 
bu arzuya kapılmış. sonra. kiifi 
derecede taraftar kazanamadığı 

için. böyle bir davaya atılmaktan 
sarfınazar etmişti. 

(Arkası var) 

DUn piyasamıza bu senenin yeni 
mahsulü olarak iki vagon tiftik ile 
ylln gelmiştir. Yeni tiftiklerimiz Kas 
tamonu malıdıı ve kilosu yi1z yirmi 
iii kuruştan satılmıştır. Yünlerin de 
kilosu yetmiş kuruştan müşteri buJ. 

muttur. 

Hayvan Borsasır.d~ 
Dün hayvan borsasında 163 kara· 

man. 364 dağlıç, 4383 kuzu, 15 o~
lak, 66 öküz, 12 inek, bir dana. Uç 
boğa, 3 manda, 5 malak satılmıştır. 
Kuzu etinin vasati kilosu 22,18 ku
Mlftur. 

Şile Fınd:kları 
şu~ havalisinin fındık yetiştinııe

ğe kabiliyetli olduğu anlaşıldığında~ 
5 - 6 senedenberi bu mıntakada fındık 
bahçeleri tesis ediliyordu. Bu sene 
de ziraat müdiriyeti Şileye yetmiş 
bir bin fındık fidanı diktirtm:ştir. 

Çocuk Neden Horuldar? 
Çocuk ohmyan biri yanınnda ho. 

nılclar v11 sizi sıkana, en iyi, mU. 
Cfıl'Tep ~ onun borultusunon a. 
henglne uydurarak ıslık (almak· 
tu-. Bu ıslık boroldryanı uyandınr. 

Fakat ~ğonuz horoldamaY' L 
det edlninCf! bwıu yapamar.smn. 
lshk onu da uyandın& bile, bUytL 
inek için !,'-Ok uyumas.nı ist.edıgllUZt 
Y&Vl"Qnuzu nyandınmya elbette la. 
Y'amu.sour, bU.R.lds honılduyor, ra
hatsız oluyor diye yiireğlnlz acır. 
Çocuğun honıldaması, gerçekten 

de, rahatsızI;s;oıdan, hem de geçici 
ve hafif bir rahatsızlıktan değil, 
en çok defa, bi\vtimesine engel olan 
umumi zayıflıktır. 

UoruJdıyan çooukta Uk dikkat e. 

dUen Şey, on on yaşms göre daha 
küçUk cüssede olmal'ıdır. Ydzil u. 

ranruş, gözleri si13h hlr çukura gir· 
mlş gibidir. Dişleri intizamsız ve 

dışarıya ~:kıldır. Burnw.&a dikkat 
edel'llenlz, ine., ve umnca olmul 
göztlnbe çarpar. .U dudağı üst 
dudağnun hlzasmdan geri olduğu 
için ağzı açık kalır. Güç nefes alır 
ve onun için uyku.sonda boruldar. 

Hele nezle olursa nefr.s almasm
dakl güçlük daha ziyade artar, bur. 
nu doludur, fakat zavallı mlnimlnl 
bnnıunu temizlemesini bRemedlğl 
için üst dodaiı humnntlan akan şey. 
lerle dahna bulqdı kalır. 

Onun sesi de tabll halini kaybet. 
mlştlr. Bunıandan aöyler. Ktılab 
da iyi l§ltmez, arada mada, zavallı, 

btlsbütön sağır olar. Bazı güırferfle 
kulaldannı göstererek ağlar \'t' ku. 
laklaroım acıdığım anlatır. 
Göğsü küçüktür, göğits tahtuı. 

lllD ön tarafındaki orta kemltf Y8'
sı olur. Dona karşıbk kamı bilytik. 
tür. Belkemlğl de çok defa bir tara.. 
fa eğrillr. 

Bu haldeki çocuğun Zftisı da 
P&rlak olmaz. Bakışmm MinUk, ağ. 
znıın açık olma8ı fikirce de gel'I kal
dı~ ifade eder. 

Bunlara sebep çocuğun kf'çük dl 
llnhı arkasmda vejetasyon denRen 
faılaJıkJardır. Bunlan boğaz milte. 
hB8Slsı bekim küçük bir ameliyatla 
lyt eder. Çocuk hem horuldamak. 
fan kurtulur, hem de ameliyattan 
SODJ'a kolayca hUytimeğe başlar. 

Fakat honıldıyan çocuk, boğaz 

mUtehassısma muayene ettlrlJdltf 
halde, böyle ve;etuyon bnlunmadı. 
ğı da olur. O halde ~#mı horul· 
daması belki boynunun alt kısmm. 
da bulunan Tymüs adındaki gudde. 
Din fazla bttyüldiiğtbıden Deri gelir. 
Çocuk btlytlytiı.oo bu gudde kaybo. 
lacaimdan buna merak etmlye ma
hal yoktur. 
Honıldıyan çocaklarm budarm. 

da da bançerede fazlaca manluk, 
yahut çenesinin ktiçtlkJUğtladen do. 
layı dDln vaziyetinde bir bomlduk 
vardır. Bunlar ~ ooeak btlytldükçe 
kendi kendine g~. 

Fakat horuldıyan ~ bir kere 
botu mtltehalsmma mat.laka g6I. 
termelldlr. 

1 Satışı Artan 
İnhisar 

Maddeleri 
inhisarlar idaresinin geliri son ay· 

larda çok artmıştır. Geçen senenin 
on ayma nisbetle bu yıl ayni aylarda 
beş milyon lira varidat fazlalığı var. 
dır. 936 haziranından 937 nlsanına 
kadar umumi varidat yekunu elli mU 
yon lirayı bulmuştur Bunun sene so. 
,unda altmış milyon liraya yaklaşa. 
cağı anlaşılmaktadır. Biltün inhisar 
-naddeJerinin satışlarında artm'i var 
dır. Bilhassa şarap astıeları ]iizde 
vUz elli nisbetinde fzlalaşmıştrr. 

Bu senenin on ........ ~ .. ~~ 683.000 11. 
ra kıymetinde 10,970,000 kilo mat • 

Tavuk cinslerinin ıslahı l~ln vlllyet· tütün satılmıştır. Geçen yıla göre, 
çe damtzhk cinslerden )'1L."ll11rta ve pL bir buçuk milyon lira bir fazlalık var 
llç dağıtılmasına ı.,ı~tır. Buse- dır. Tuz satışları da mikdar itibarile 
ne beş yüz piliç ve binlerce yumurta . 
dağıtılacaktu. Bu tevziat mübadele çok fazla artmış, fakat fıyatlar indl-
suretiyle yapılacaktır. tştiyenlere ve. rildiği için varidatta ancak 200 bin 
rlJecek cins plliçJer yerine kendilerin· lira kadar bir artma olmuştur. içki· 
den adi piliçler almacalrtrr. Bunlar. lerde de bir milyon liralık kadar bir 
ziraat idarelerince satdarak bedelleri fazla satış vardır. Geçen sene 7383000 
Irat kaydolunıu-.akttr. liralık içki satılmıgken bu mikdar 

Borsamızda 
Muameıeler 

Borsamızda dün geçen muameleler 
pek canlı olmamıştır. 18,65 liradan a
çılan Türk borcu 18,75 liraya kadar 
muamele gördükten sonra tekrar 
18,65 lirada kapanmıştır. Türk borcu 
Paristen 297 frank gelmiştir. 
Anadolu tahvilleri 40,20, miınıessiJ. 

ler 44,20, hısseler 20 liradır. Ergani 
hisseleri 95, Sivas • Erzurum 97, 
Merkez Bankası 88 liradır. Aslan c.;i
mentosunun hala kuponlan ödenme
diğinden bu hisseler mUtemadiy~r. 

düı~meıktedir. Dün çimento hisseleri 
13 liraya düşmUştilr. İstanbul Tram 
vay şirketi hisseleri de 13,25 liraya 
düşmüştür. Bomonti hisseleri 9. Sir
ketl Hayriye 15,50 lş Bankası 9,70 
liradır. Merkez Bankası bir isterline 
623-626 kuruş tesbit etmiştir. 

BORSA"' 
11 HAZ1RAN CUMA 
1' A K A L A t< 

Sterlin 627 ,-
lJolar l~,50 
Fransız Fr. 111,-
Liret 120,-
bt:ıçıırn frangı 8U, -
Drahmi 19,-
lsveç Fr. 570,-
Leva 20,-
Florin 63,-
Krun Çek 7U.-
Şilin Avusturya 20,-
Mark 25,-
Zluu ::ıu.-
Pengo 21.-
Ley 12.-
Dinar 50,-
Kı uıı lsveç ·~ıı -
Altın 1049,-
Banknot 254,-

Ç l K l ER 

627,-
12ö,-
114,-
125,-
04,-
23,-

575,-
2:1,-
66,-
75.-
23,-
28,
:lJ,-
24.-
14,-
52,
.~~. -

1050,-..... .,. 
~.-

Lonra 
Nev-'iork 

625,50 . 626,-
0, ı~i O,ıhıO 

Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Aınsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Bertin 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 

'\foskova 
Stokholm 

17,7325 17,715 
14,98ô4 14,\f ı 5 
4,6746 4 67 

87,37 87,30 
3,4496 3,4454 

63,94 75 63,8975 
1,4342 1,4332 

22,6410 22.6230 
4,215 4,2125 

13,9088 13,8975 
1,97 1,9684 
4,1662 4.1625 
3,9888 3,9850 

107,275 107,1885 
34.5325 34,505 
2,7465 2,745 
23.975 23,995 

3.10 3,0982 

~-------------,,,) 

8,195,000 liraya yükselmiştir. içki • 
ler içinde en mühim şarap satışlan
dır. Geçen yıl 220 bin lira kıymetin· 
de 211,000 litre şarap saWmışken bu 
Yitlitre mikdan 544 bine ve varidat 
ta 300 bin liraya çıkmıştır. Barut av 
malzemesi ve fişek satışlan da ehem 
mlyetli surette artmıştır. Bunların te 
min ettiği gelir 1,791,000 liradan 2 
milyon 172 bin liraya· yükselmiştir. 

Paris lorsası 
Paris borsasının dünkü kapanıe 

fiyatları: Londra 110,90; Nevyork 
22,48 1/2; Berlin 900; Brillaıel 
379,5; Amsterdam 1234,25; Cenevre 
514,50. 

Madenler: 
Kurşun 22,16: Bakır 61-62; kalay 

248.7,6; altm 140.7 1/2, gümüş de
ğişmemiştir; çinko değişmemiştir. 

Sigortacil2ğım1Z 
Avrupada sigorta işlen üzerinde 

tetkikler yapan Milli Reasstirane u
mum müdUıil B. Refi Bayar şehri • 
mize dönmügtUr. B. Refi l3ayar, İn· 
giltere, Almanya, Fransa. lsveç ve 
Yunanistanda sigortacılığımıza ait 
temaslarda bulunmuştur. Bu temas • 
lar sonunda Yunanistan. lsveç ve 
Fransadan mühim işler alınmış, '.>u 
memleket sigortalarile yapılan &n• 

laşmalarla senevi 75 bin liralık san 
bir menfaat temin edilmiştir. 

ZAHiRE 
BORSA Si 

ClNSJ 

11-6-937 
FlAl'LAR 

Aşağı 

Buğday yumuşak 6, 9 6,80 
" sert 6,- ö.14 

Arpa 3,32 4,-
Çavdar 4,ıı% 4,13 
~ır san 4,ı7 '-30 
Yulaf 4, 7~ -,-
Susam 15,30 
Tiftik Kastamonu ıu,-
Gilz yünil 70,-
Peynir beyaz 25,-
Peynir kaşar 43,20 

liELEN 
Buğday 
ÇavJar 
Arpa 
Un 
Mısır 
Razmol 
Nohut 
Peynri 
Kqar 
Tiftik 

G 1 DEN 

r··~·~~·:~;~~E~·LE:
0

! ~!oı 
!••••••••••••••••••~==~ •• ! Un 

l.:ugün 1ima.nlm.Da gelecek vapur- ~ef:'dık 
Saat 10 Anafarta Bartmdan, 15 DIŞ FlY ATLAR 

Bartm Mudanyadan. 6,30 Saadet Buğday Liverpul 
Bandırmadan, 13 Erzurum Karade- ,, Şlkago 
nlzden. ., Vinipek 

Bugün limanımızdan gidecek va- Arpa Anvers 
purlar: Mısır Londra 

1 R Anbı'"" ~ .. .,.h"" ıR ~,,_ Keten T. Londra 
caeH Mudanyaya, 20 Saadet Balıdır- l'mchk G. Hambuıır 
mava. 15 Ankara ~ .... '44--.. 1 Fm.d* L. Hambure 

CS.88 
812 
ıs 58 
491 
ı.~ 
8,-

IH 41 
94.41 
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Tayyare Piyangosunda Dün lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan 
). No. Semti ve mahallesi SokaiJ JÇmJAk No. CbW ve hilae81 Bl..,e st-_ 

Kazanan Numaralar 877 Beyoğlu HUseylnafa 

1
19797 21040 21675 23307 23316 24116 2317 2'34 2431 2•98 2'12'1 2'139 
2•480 2G'88 25'99 27177 21773 28'40 2842 2915 3080 3117 3189 3264 1770 Üsküdar Selimi Aıt 

ı 
28MI 291815 300f9 311531317n6 33'32 3700 4002 4077 4344 4403 4792 2270 Y.,Uköy 'Umraalye 
SMOG ae1s. amı asm 5094 5129 ıs211 5339 GtS15 5636 

Konmus ıo u,. ,,.__,. No.ı.r :: :~s! ~~~ ~!: ~~~ ~: '°3IS oaıata x.muk .. 
I ~ 161 72'5 '130 832 981 7629 7661 7683 7785 8305 8'32 Kara Muatatapa.p 

T L
• t • 1038 1ou 1081 ııu 12'8 20C51 8779 8797 8880 t2M 9'02 9576 "" Yenlköy Molla çelebl am ıs eyı 2099 2108 2221 2911 3088 8190 9927 995310129101541117311456 

32{6 3'e3 87'57 87159 6017 '121 116G& 11815 1188112020 12197 12233 D022 Slllv dkapı l'&tlh 

V . ~~~~~~~~~~~~ ~~ e rıyo ruz 38U 81M 8428 886' 88'8 8891 1377313919 13956 1396114324 14617 
7«2 7C598 7748 7800 7933 8311 1'556145861469014743147M 14843 

Tayyare Piyangosunun yeni tertip ~1 SM7 8810 9063 IN84 9643 H94lS 15213 15296 15611 15789 16107 
Ddiıcl k'f!deelne dün blflanmıttır. 1697 9889 989 103l51 10.30 10C501 16673 16707 16719 16772 16796 16863 
BOytlk ikramiye bugüne kalmlfbr. 107031071110825109U 1100911196 16866171481718017224172391740:S 
DUııkU çekilişte kazanan numaralan 11331 um ııue uw 1173011797 175651758817732177581790018101 
lll'aya konulmut olarak tam liste ha 12080 128TI 12U' 12'83 12998 13148 18283 1856118642 18664 18669 18706 
llııde a.,afıda bulacaksmız: 1341' 18llOl 1'1891Ul58 1'8°' 1'880 1880118828 18877 18884 18965 18971 5''18 

10,000 Lira hMftGll N 1'3911'811UIOd1520C51151509115180 190091902119256193831944119492 en.a 

1 
o. 1D682 ~ 15818 1:5826 1'5892 160&0 19M1 19623 19675 19918 20112 20226 ~ 

8012 18215 16365 16630 17710 18173 1836' 20324 20420 20434 2098 20689 20787 
3000 Lira hmn.n NoJar 18436 18577 18735 19058 19162 19319 20879 21020 21336 21•!59 21 881 21711 

Ayn.uaray Atik 
Kuatatap&t& 

BeJOllu Yenlleblr 

anı 1950119961181731sas. 1843& 18511 21778 21798 21909 22074 22228 22412 
IU66 187351905819162 ld3191950119967 2~7 22759 22802 23237 ~ 28387 BüT K.usıuncuk 

1000 Lira Aaanan NoJ•r 20009 20181 20347 21071 21162 21196 23532 23533 23534 23666 24430 U446 

Macar E . ve Y. 3f 

Babacan E. ve Y. 2 
1011'1. E. Karakol Y. Keklik 

Orhangazi ve Dolru)'OI 
Ytlklek kaldınm B. 112-11' 
Karaköypalu k&l'fl8I Y. 102-1°' 
m. Kiremitçi m. 28-25 
Y. Bahçe Y. 11-18 
m. veueı. Y. ltylt m. ı T. 
Nlam cad. N/1 

Hacı Ka)'IN.k 

E. T-M 
Y. 1-2-8-4 

aaY.11 

B.UT 
Y. 101-108 

wll 
No.t aj: 21·28 

M 

mubım•• I< 

28,M metre anıanm 
% his. 
90,6' metre ana 

eaa metre aranm 
200 

~ hla. aao 
ır.ki pottahaDe bina '1000 
IDIJD ma111J10 1at1. 

• 

bd abN hanenin 170 Açık 11-

15/11 hil. .... 
temde kuyun oı.n 
bo9tuı ft alurm 
1/1 hJa. 
8e740 metn tarla • 
ahir n 1amu""1' 
T No. lu muaHIDbl 
~ ft 8' No. lu ma
Jlalltntn 1/1 hJa. 

BIP'·flrmm 2" lü • 

Altmcla Md clOIMnı 
olan bıMDbl IO/UO 
lala. 

Mukaddema ana 

• 

• 

• 
• 

elynm haM 180 • 
16811 21350 21614 21719 21795 21839 22113 24"9 24f88 24526 24688 24679 2.s<>e 

22204 m"19 22312 22'1'6 22769 22857 25H9 ~ 25286 ~ 25M6 2MOO 
31429 23001 23096 23211 23521 23567 33700 25610 25628 25fH4 26867 28211 26305 

Yukarıda 9V8&fl yuı1ı pJrlmenkuller OD ıun mOdcletle •• ~. !baWlrl 21-8-98'1 tarlllDe 
ıen Pazartesi gUnU saat 14 dedir. SaU, mtlnhuıran gayrimUba.dll bonoelladJr. 

100 Lira lıımıntın No l.r 28816 23920 23863 24855 25164 25218 26835 26550 26601 26676 26706 26884 m 046 1163 1881 ı9&0 3888 215694 25909 26397 26679 26684 26769 26860 26871 26898 269'8 21386 27367 ____________ ;,...-____________________ _.,. 

U78 6989 11948 1M63 11392 189M 26924 27068 21221 27268 27308 27312 2'1541 27669 27713 27809 28160 28323 1 L A N 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
IC5882 37043 37243 28l03 28l3' 282M 28283 28447 28545 29421 29547 29829 29838 29973 300:>0 Ahmed Necdet Segbanm tahtı istl-

200 Lira icaanan NoJar 28698 ~ 28984 29887 29408 29907 3020130602 3064130694 80704 30783 cannda iken Beyojtu Beehıci Noter. 
2000 seu 2297 4893 MM 838f 30009 30082 30218 30299 30767 31181 30948 31088 31088 31121 81370 31573 llğinin 215 15 937 tarih ve 7803/102'5 
8"7 8786 11204 12112 13088 13'735 3l66S 31823 31980 32303 32384 32452 

31751 31913 32020 32()g6 32261 32362 nuınarune tuc:likli Satıl 1eDedile 
11'19& 18193 19071 19186 19784 23882 :S:S = = = ::! =~ 32371 32811 32828 32885 33008 33157 umumt vekili bulundujum Bayan Ma
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
3123183754 34477 315()18 38673 36525 3653f 37319 37439 38100 38795 34365 34~ 34704 34763 34897 S:S146 ban tarafından ~tılımt olan Fa~• 

l88tT 89828 
39654 39615 

35261 35561 35813 36202 36329 36601 Karagilmıilırte Lökciller caddesmde 
100 Lira hzanan No.lar 3887~ = = 39014 

36618 36641 366S9 38899 389'1'0 3TSM kAln 3l5 sayılı fırında Mumaileyh Ah-
1025 118& 286'1 8672 3881 6617 3963 1 375015 37540 37969 38025 38078 38292 met Necdet Segbanm hiçbir suret ve 
9611 9736 10698 uoıa 11497 11931 30 Lira lıımıntın No.lar 38309 38334 38675 38887 39053 39191 veçhlle allkalı kalmadığının ve mUa-

12431 14817 1610. 1M88 U579Q 18298 49 122 864 m 843 1130 39315 39380 39649 39621 39681 39846 takillen müvekkilem Marikanm mali. 
18'751660416880179261838819099 1208 11517 174:5 1776 2111 2266 39968 89981 mütteram bulunduğunun allkıdar

larm malbıu olmak tU.ere nan elu-

150-200 Lira aylıkla Kontro
lör alınacaktır 

lktısat Veka'etinden: 
1705 ve 3018 numarab bınm1ara ma.tenft nlunmame ve karamam• 

NJltlnıleri d•bUinde ihracatı mQrüabe tefkilltJ için memW' alınacaktır. 
'l'alipıerin Jıa1z olmıla.n lbJmpla vuıf1ar tunlardır: ı 

ı _________ , nur. 

Marika Olntn umumi vekili A. Mit. 
hat Moral Galata HUrrtyet han 1-2 NAS1R1LAC1 

KANZUI< 
, • T ıhaildar arana yor • 

1 
'tahsil ve tecrilbe sörmüt tab. I 

sD'dai'& lhtlyag vardır. tkl jb li-
ralık teminatla talip olanlar birer 
fototraf ve teldiflerile 1112 poe 

• ta kutuauna milracaat. • * 
1 - En u JJae wya bu derecedekl ticaret mektebi mezunu olmak. 
2 - AaQrllğllıl yapmlf bulumnık, 
a - 36 yqmdan yukarı olmamık, Beyojla sulh Balmk BlldmJtllns Bu caz·p ke"fin, aiZIN 

den: Aziz Mahmut, Firdevs vesaire.. Y 
4- Memleketin IMr mmtıkumda vazife görmeatne aıhhatça manii bu

ıamnanıak YUkeek tktmat ve Ticaret, yüksek ziraat veya mülkiye mekte
veya hukuk fakillteal mezunu olmak, yabancı dlllerden bir veya bir 

bilmek tercih •beplerindendir. 

'Tukandaid VU1f ve f&lilan hab olan talipler mtlracaat iıtidalarıııa: 
1 - notum tariMeriyle bulundukları lfleri ve IOD vuifelerini ve halda 

kimlerden ma16mat almabllecıfini de göltermek üzere ıuaa bir ter
e! hal varakası. 

2 - Tahsil dereceleriyle Aakerlilderlne aid vesikalarm suretlerini 
8 - Nihayet 1937 ele çeJdlmit lkl adet kartpostal ~lUğtlnde boy 

_. ... F'r>L. arını eklemtlidirler, 
~alipler araamdan tatenen vuıf ve fVtlan en çok halı o19.n1ar Vekllet 

llltleas kur1una devam etmek üzere meçllecek ve bunlara kura mtıdde-
100 lira ayhk tlcret ftl'Uecektir. 

ltUl'll 1Temmuz1931 de bafbyacak ve iki ay kadar ıilrecektir. Taliple
lhtlaaa kursuna lıfth'alr tC}ln ldoblr mantıerinin ve 1el'dedllecek berhan 

Jıir mazeretlerinin bulunmamam prttır. Kuna girmesi kabul olunanlar 
veklletçe tayin ecllleceklerl mahallere ltiruaıl gttmeği önceden ka-

911edHderine dair taahhütname iltenecektir. lhtiaaa kuıınmdan ehli -
e alanlar kadrodaki tıcretl 200 lira olan kontrol memurluklanna 
çta 150 lira tıcretle alınacaklar ve medeketia muhtelif ihraç 
ve llmanlarmda iatlhdam edileceklerdir. 

Buiran 1937 tarihine kadar kabul edilecek olan milracaatlarm ikti
weklletJ Iç Ticaret Unıum Mtldtlrltlğtlne yapılmuı lüzumu llln 

Din müttereken mutaaarnt 01duklan iÇiN neler yapabildi
Fenköytınde Çoban sokağında eski 
17 ill 33 mükerrer kapı No. lu ve 381 ğınİ geateren h&kıki 
lira muhammen kıYJDetll mUtrez &r1& t ~ f 1 
nrn tamımı fU.YUUD ila1eai için açık 10 o~ra ar. 
artırmaya konuldutunduı ıa.7_937 Demen bir hafla ..,.,... W.. edllela ve g-o ~ 
Sah ıuau uat 15 den 16 ya kadar ook kM••v, blıb9 ,.. ......_ olld hllee)Telerbıdm. llUblal 

t1Sİ"· Beyoğlu Sulh Mahkemem BqkltiplL mil ve blUbı clsô ve '""""*'*· bu cnber, tlmcll pembe ımımıt~ 
AMERiKA.DA UZUN i'E'J'- ttnoe mtıayecle ile satılacaktır. Artır lan ...U olmapar. Bu W. kmdL ld Tolmloa kNnl t.erldbbade 

KIKAT NETlcat OIABAK ma bedeli muhammen becteUn ytUde lerl i9la Adeta bir ....,._ .... aaUıar. Her poe ,.,_..,.. 
BVLDUGU B1B FORHOL. 75 tııi bulursa o JUn ihale edilecektir. Fakat, url fea lçbı, aaoM. - lmDumm. 81s 1Q'8l'kea: C!lldilllll 
D'Va. liNZ1JK N.&alB IJA. Bıdmıdrgl takdirde 15 inci ,une ge. ve sabırlı t.et.ebbtl ....,..... ye.. bl9llyecek ve 
CI ea eald llUll'lan bQe klldba. len 28-7-37 Çarşamba gtlnU saat Dl bir zaferi oldu. AJlmler, bara· ~ bir balta 
dela Çlbrv, Ciddi ve .. yam W- den ye kadar lora olunacak ıuklaldanıı lhtlyarlaymca lll9)'da. fJllda al olacak ve oa 1111 
mat bir n-.r llleıdır. ve en 90k artıran& ihale edilecektir. na çddılmm 111'1'111& vllaf obmlt- 1'99 g&1bleceladnk Gtllldtls 
lNGILIZ BANZUK ECıANE8J 1 - Al'laDJll evsafı Mahkeme Bq- lardır. OOd, bul euaudmcıl •· clld wna olma bqu rmıdlM1111 

BEYOGLU - ISTANBUL kltibt nesdlndeld 937-12 No. lu doe- ll1ll'larnu plp eder. O- bee1eJL TokakMI kn1Db11 llallan•m-

•

--------- yada yamlı oldutundan anlamak i9tL nb yenldea tlı.._lr ye .-..... lleBleıl slt.lr, llGlk ••••alrl • 
' yenlerin onda okuyabWrler. itte. Vlyua Vaiv....._. pıofellir. pMır ve Wrbc ... arı.-• 

----------- . 2 - fhaleJe kadar blrikmft MalL lerlDdm Dr. 8tejakal'lll eulp ilet- lleıt ve • Prkia bir elldl JGW llJ 

S k kt b. k ye, Belediye vergl1eri ve Vaklf loare- fi bunu temin eder. "BloCeln t&blr tıp.,.,.._.. 
o a a ır onuşma al 20 ıMDe1lk Evkaf t&vtz bedeli ve tel ---------------------""' 

- Nami oldu?.. Kn•m11D clUitbı Wtye milft.erlye aittir. 
huırhklarmı bitlnbildmlı ml! 3 - ArtfnD&y& girmek tattyenler r aktilo isteniyor 

(1442) (3193) - Ne ge2r, damat dtbıy&J1 gu. muhammen bedelin )'(1zde 7,15 u ntabe- Guetemistn 11 Hulran 937 tarlhll ntlahumda Rami bir mU11111r 

!i-ı--------..-..----------~- miı, zevkini lnceltmie bir leDQ olduğu tinde temtnat akçam veya tnuaal bir den istenilen Daktilo hakkmdUd Uln sehven U)"Ufturucu maddeler lnlll
içtn bir ttlrlU kendilline beyeDdirece)( bankanm teminat mektubunu getirme 11&n anteti altında Deıfl'OlunmUıJtur. Bu Ubm adı pçen daire ile hi-

Yeni Tllrklyede oturmak W.lıttyarhğma eren ---- cihuı nerede yaptırabileoeibni dütün lerl prttır. al&kaaı olmadığı tuhUıen llln olunur.,. 
'E:lt e:a ..._7 .::a ...., l &:::. mekten it &örmeğe vakit bulumyo. • _ Artn'ID& bedeli ihaleden ttlba. ......., ...... .., ~ .. .. ~ r rum. Artık Londraya Biparif vermep ren 7 gtın içinde mahkeme kuuma 

lerinizi Yüksek Zevkinize 0cire Süılemelisiniz. karar verdim. yatmıacaktır· Abt takdirde ihale 
Bunun için; - Cddırdm mı birader? .. Acaba bosularak farla fiyat, arar ve liyan 

'· Du Pont de nem .... et Cle E au PDNf D dövis alabilecelı miain, alaaıı da ora- faiz bi1l htlkUm kendialaclen aJmıcak 
ll D.RJICnl da kul mu konduracaklar. Ben de tır. 

tle ftewburgh, n. Y. 1namullb L-U 1~ aenbı damadın kadar mUtkWpeeen. 5-2004 No. lu icra ve lflla K. nun 
~k zarif ... •.. - dlm. Ben de çok dUtilndtım. Fakat Be 126 mcı maddesine tevfikan gayri • 

ERDELiKLERiNI ARAYINIZ :'~N~~=~:: ::tt;;~~ =: 
Ankara - Anafartalar caddeal Kmacı Ham altında Bekir Hamamcı pzaann gezdikten aonra fikrim de- kul berindeki haklarını huaun ile fL 

...ı1U1umda satılan perdeliklerle beraber Da Pont mamulltı IOfra llftl. Kmnun ve oğlumun btıttın el· iz ve murat• dair olaıı iddialanm ta. 
bezlerini de psrmeH•taiı, hazmı oradan çok çabuk ve Avrupa pat için ilin gllnUnden itibaren 20 rllD 

Pont Fabrikumm yaptığı maUar çok cSayamldı ve tamamne yıka- mamullma faik bir halde teda.rJk ede. içinde evrakı mUabitelerile birlikte sa-
nabllir. Benzerlerinden aakmm11 ve markumı lll'&l'la iateyhıiL bildim. Sen de oraya bir git, eıntntm tıf memuruna mtıracaat etmelldlr. Ak 

Du Pont mamulltı Iatanbulda qatıda yuıh mağazalarda satılıyor. benim glbl yapacakam ! al takdirde haklan tapu ldlttlto ne 
Btabllaman Orozdl-Bak İltanbul A.D. ~aryadla Beyotıu - Pljamalarm, gömleldertn, to ca· aabtt oJnuyanlar •tıf pvumm pay. 
Yontan Ayanoğlu " IAAl'O l'raako lılahdumlan ., maprlarm ve fevkallde rop d6 pmbr latmumdan harlo kalırlar. 
Buan Alanya " 1ar ile bdm lçln ldmonolar, kombtae.. 8 - eartnuM Mahkeme cllftnha. 
Dilber Kardefler Mtl-tı ., • n sonlar, çamqırlu n Radyo marb nemde herkMin ~ ,... a-
RŞIMID•S Müeaaeeeei Beyoilu l8tlkW cadcles1 No. 30 lpek çoraplarm mengtn çeptlerlnl on- llllmlltır. Ful& mal6mat almak t.tl-

da bulabilecek miyim?.... yenlerin 981-12 1&ymı De Bqkitlplt. 
... 1.941. je mtlracaatlan llln olunur. 

,. ŞiRKETi HA YRiYEDEN 
DiKKAT 

Boiaziçinin Karadenbıclen ıelen ea temis, en ııhhl hanıll• 
methur "AL TINKUM PLAJI,, Puar ,UUUnden itibaren apt. 
mıfbr. 

• • • 
Köprilden hareket.eaatleri "7,30, 9,38, 11,20,. 13,30, 14,30. 

16,30, 18,30 .. dur. 
AJtmka11naaa clBnÜf aaatleri "16,40, 17,15, 18,31, ıı,OI 

20,25" clir. 
• • • 

Altmlmm pllJı, .Rumallkanimcla aalail teneaflh mahalll 
ile ci•an maire rerlerl •• Sütlüce plljı Tilrldre Cümhuri,.tl 
tandatlarma minhaur olmak bere WW.tlma lel'beat Waa 

clatu ilin ohmar. 
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ILACLARINIZI Bahçe
kapıda 

SALİH NECATİ dikkat. ciddi bir istikametle hazırlanır 

den alınız. Reçeteleriniz büylik bir 
FOSFATIN NECATI 

Çok kıymetli bir bebek grdasıdır. 

Bununla beslenen yavrular tom -
bul ve kuvvetli neşeli olur. 

Zümrüt 

YALOVA 
Kaphcaları 

Bu sene kaphcala
rın otel ve lokanta
lannda büyük te
kemm ü 11 er yapll
rruştlr. 

1 Hazirandan it' baren fi aflar
daki ucuzluk bilhassa calibi 
dikkattir. 
Çınar Oteli: Bir günlük pan

siyon komple (Otel ve yemek) 
?ir kişi icin ( 325) kuruştur. 
iki kişi için otel ve yemek (550) 
kuruştur. 
Büyük otel : Bir günlük pan

siyon kompl~ (otel ve yemek) 
bir kişi için ( 350 ) kuruştan 
baŞ'lıyara Ka ve odalarına 
,9Öre yedi liraya kadardır. iki 
kişi için altı liradan 9 liraya 
kadardır. 

Aile!er için ayrıca tenzilat 
Yapılır. 

Lokantalarda büyük bir itina 
ile hazırlanan yemeklerin tabl
dotu: Büyük lokantada 100 ve 
Park Lokantasında 70kuruştur. 
Alakart yemek fiatların dahi 
tenzilat yapılmıştır. 
Banyo fiatları geçen seneye 
~zaran çok ucuzlamıştır. <32

33> 

Lüleburgaz Şarbayllğından 
tli lUleburgaz Belediyesi için alınacak 7000 lira muhammen bedelli tam 
22~1 60 bcygırlikoir motör ile 55 kilovat amperlik 3 safhalı 50 tekeni.irlil 
tl\ı 380 voltluk milccddet bir adet alternatörün eksiltmesine talip çıkma
'llu fi olduğundan alınacak olan motör ve alternatörün eksiltme kanunu • 
rıa: 40 ıncı maddesi mucibince pnnrhkla nlınmalarına karar verllm!ş ''.e 
oı arlık gUnU 17 Haziran 1937 perşembe günü saat on yedi tayin edilmış 
tn rn~kla ınuayyen bu gün ve saatte pazarlrıkla şeraiti fenniyesine uygun 
tn otor ve alternatör vermeğe talip olanların Ltileburgaz Belediye Eneli • 

l
:ne gelıneleri ilan olunur. (3303) 

2"niz Levazım ~atınalma komisyonu lliinları 1 
ı8 'l'~h~in edilen bedeli "4878,, lira "78,, kuruş olan "45384,, kilo ekmek, 
ıu1 azıran 937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 te kapalı zarf usu-

e alınacaktır . . 

d~~Vakk~t t eminati "365,, lira 1191,, kuruş olup şartnamesi komisyon -

1 
er gUn parasız verilir. 

llalatekli.Ierin, 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka 
l<a 1 teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
~P~ı~paşada bulunan komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde ver· 

Ptı. ( 3156) 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
Kıymeti yliz liraya kadar olan emlakin müzayedeleri badema gazete !erle ilfın edilmiyerek bu müzaye -

deleri gösteren varakalar komisyon divanhanesile lstan~ul defterdarlığı ve tapu ve kadastro koridorlarına 
1 talik edilecektir. 1 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilinları 1 ----------------KıRALiK EMLAK 
Semti 

Galata. 
Galata 
Beyoğlu 

Kabataş 

Galata 
Kasım paşa 

Büyükderc 
Galata 
J{asımpaşa 

Kasım paşa 

Hasköy 

Kasım paşa 

Topa ne 
Beyoğlu 
Boğaziçi 

Kasım paşa 

Kasım paşa 

Kasım paşa 

Kasımpa.5a 

Kasım paşa 

Kasım paşa 

Kasım paşa 

Kasım paşa 

Kasım paşa 

Topane 

Kasım paşa 

Kasım paşa 

Kasımpa.şa 

Kasımpa.şa 

Şişli 

Ortaköy 
Galata 
Kasım paşa 

Feriköy 
Ortaköy 
Topa ne 
Kasım paşa 

Kasım paşa 

Kasım paşa 

Kasım paşa 

Kasım paşa 

Dolma bahçe 
Sütlice 
Büyükdere 
Galata 
Gruata 
Ga~ata 

Kabatll.§ 
Galata 
Beşiktaş 

Topa.ne 
Topa.ne 

Topane 
Beyoğlu 
Topane 
Galata 
Beyoğlu 
Beyoğlu 

Galata 
Galata 
Galata 

Galata 
Beyoğlu 

Kasım paşa 
Kasımp~a 

Mahallesi 

Yenicami 
Yenicami 

Hüseyinağa. 

Ömeravni 
Emekyemez 

Eyylihüm Ah
met (efendi) 

Büyükdere 
Şah kulu 

Eyyühüm Ah
met (efendi) 

Cnmiikebir 
Kiremitçi 

Ahmet çelebi 
Camiikebir 

Sultanbcyazıt 

K. .M. çelebi 
İstin ye 

G. H. Paşa 
G. H. Paşa 
G.H.Pa.şa 

G.H. Paşa 
G. H. Paşa 
Camiikebir 
Cam tike bir 

G. Hasanpaşa 
G. Hasanpaşa 

Hacıminıi 

Bedreddin 
Kayık iskelesi 
G. Hasanpaşa 
G. Hasanpa.şa 

Mecidiyeköy 
Ortaköy 

Sultanbeyazıt 

Seyitali çelebi 
Pangaltı 

Büyük ayazma 
Çavuşb~ 

Bedreddin 
Bedreddin 
Bedreddin 
Bedreddin 
Bedreddin 
ömeravni 

Mahmutağa 

Büytikdere 
Alaca.mescit 

Sultanbeyazrt 
Sultanbeyazıt 

Ömcravni 
Yenicami 

TUrkali 
Sultan!>eyazıt 

Sllheyilbey 

Süheyilbey 
Kuloğlu 

llyasçelebi 
Şah kulu 
Kuloğlu 

Kuloğlu 

Kemankeş 

Sultanbeyazıt 
Sultanbeyazıt 

Yenicaml 
Kuloğlu 

Camiikebir 
Camilkebir 

Sokağı 

M. Alipaşa Han Alt kat 
Fermeneciler alt kat 
Caddeikebir 
Dolma bahçe 
Cami ittisalinde 
Camü şerü 

Çayırbll.§I 

Kalekapı 

Ufak köprü 

Turabibaba 
Cami 

Turabibaba 
Cami 
Telgraf 
Pazar kayığı iskelesi mahalli 
Orta 
Mektep 
Havuzkapısı 

Mektep 
Atik tersane kapısı 
Atik tersane kapısı 
Atik tersane kapısı 
Havuzkapısı 

Kayık iskelesi 
Şehit Mehmet oasa camii 
altında 

Havuzkapısı 

Ahmetefendi odun yerinde 
Kayıkiskelesi 

Atik tersane K. 

Büyükayazma 
Topane camii 
Mandıra 

No. sı 

39 
4 

197 
197/ 205 

3/ 1 

15 
24 

27/ 33 

1/ 5 
2ı 50 

MU. 9 
10, 12 
13/ 19 

8 
32 
7 
6 

48 
34: 

3 
41 
41 

6 
7 

Fransız mezarlığı karşısında 

o 
42 

9/ 11 
12 

280/ 264 
25/ 39 

109 

Topçular 
Mezarlık 

Mezarlık 
Mezarlık 

Mezarlık 

Mezarlık 

Dolmabahçc 
Bademlik 
Çayırbaşı 
Mahmudiye 
Yenişehir 
Yenişehir 
Dolma bahçe 
Fermencciler 
lmaınali 
Cami 
Eski ayan binast yanında 
No. 10 mektep mahalli 
Topçular 
Ağa.hamam 3.cü vakıf han 
1Iyasçelebi 
Kulekapı 
Ağahamam 3-cil vakıf han 
Ağahamam 3-cü vakıf han 
Çömlekçi 
6-cı vakıf han 34 No. lu 
Mumhane 

10 
394/ 386 

221, 223 
35/ 51 

o 
219 
40 
38 

197/ 207 
118 

98 
4/ 280 

553/ 1 

12114 
22/ 1 

12 

20 

Cinsi 

Yazıhane 

Oda 
Apartımanın 4·CU katı 

Dükkan 
İki oda 
Baraka 

Dükkan 
Apartımanın 3·cÜ dairesi 
Hane 

Ahır 

Kayıkhane 

Dükkan 
Arsa 
Kagir hane 

1/ 3 hisseli hane 
Hane 
Müfrez 200 zira arsa ! 

Dükkan 
Dükkan 
Oda 
Arsa 
300 zira arsa 
Müfrez 50 zira arsa 

Bodrum 
250 Z. Arsa 
300 .M. Arsa 
289 M. murabbaı arsa 
Dilkk8.n 
Garaj 
Hamam içinde beş oda 
Düki<an 
Dükkan 
Düki<fın 

Külhan odaları 
Dükkan 
Dükkan 
Oda 
Oda 
Oda 
Oda 
Dükkan 
Hane 
Arsa iskele 
Dükkan 
Dükkan 
Dükkan 
Dükkan 
Dükkan 
Hane 
Dükkan 

Han 
Dilkkan 
9- cu dairesi 
lmam meşrutası (Hane) 
Dükkan 
3-cü dairesi 
4-cü dairesi 
Apartıman 

Oda 
6-cı vakıf han beşinci kat 
20 No. lu oda 

Fermeneciler 124/ 33 Dükkan 
Ağahamam 3 - cü vakıf han yedinci daire 
Turabföaba 5 No. lu Dükkan 
Kayıkiskelesi 43 Arsa 

Yukarda yazılı vakıf mallar 31 Mayıs 938 sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konul • 
muştur. İsteklilerin 18-6-937 cuma günü saat 14,30 da Beyoğlu vakıflar direktörlüğü akarat kalemine gel -
meleri. (3243) 

- Doktor - Operatör 

MUKADDER 1
Heybeliada deniz lisesi Müdürlüğünden 

1 - Bu yıl deniz Hsesinin (9) ve (10) sınıflarına aşağıdaki şartları ta
şıyan okurlar alınacaktır: Doğum ve kadaı hastalıkları 

Birinci sınıf mütehassısı 
KADIKÖY, Rıhtım cad. Nemli

- "'ade sokak No. 52 Tel. 60788 

1 
a) Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak, b) Orta okuldan çıkmış 

bulunmak, c) Lise 9 için yaşı 15-17: lise 10 için 16-19 bulunmak. 
Namzetler deniz hastanesinde muayene ettirilecek ve okulda müsaba-

ka sınavından geçirilecektir. 
2 - Kayıt muamelesi: 1-26 temmuzda Heybeliadadaki okuldadır. Bu 

arada sıhhi muayene de yapılacaktır. Müsabaka sınavı 2 Ağustostadır. 
3 - Kayıt için gelecekler bera~rlerinde : Nüfus hüviyet cüzdanı, otra 

okulu bitirdiğine dair şahadetname veya tasdikname, askerlik öğretme -
ninin gizli raporu, aşı kağıdı, 9 adet vesikalık fotoğraf (başı açık), ken 
disinin ve ailesinin hüsnühaline dair vesika, olculun hangi sınıfına istekli 
olduğuna dair arzuhal (bunda makine veya güverte ayrılmak istediği de 
yazılacaktır. ) 

4 - Okul yatılıdır. Girdikten sonra yiyim, giyim, kitap okul tarafın -
dan parasız verilir. , 

5 - Dilekçe ve diğer vesikaların numunesi okuldan parasız olarak 
alınabilir. (3294) 

Fatih Sulh ü~üncü Hukuk US.kim. 
llğlndcn: Zühtü Türkan tarafından 
karısı Samatyada Etyemez yokuş çeş. 
me tramvay durak yeri 137 nolu Nec· 
det evinde Seniha aleyhine açtığı sulh 
teşebbüsünde dava olunanın ikameL 
gahmın meçhul olduğu yapılan tahki. 
kattan ve rnilbaşir meşruhatından an. 
!aşıldığından mahkemece 20 gün müd 
detle ilanen tebligat icrasına karar 
verilmiş ve muhakeme günü olarak ta 
7- 7- 937 Çarşamba saat 10 tayin 
edilmiş olduğundan mezkur gün ve 
saattem~kemedeha~rb~un~maın ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

f ' Kadın, ka~ yaşında 
Daha güzeldir? 

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

- Kadın her vaşta güzeldir! 
Yalnız, VENOS KREMi , 

VENOS PUDRASI, VE
NOS RUJU, VENOS BRl
y ANT1Nl, VENOS RİME
Li, VENOS ESANSI kul-

J~nmak tartile ... 

~ ................ . 
J. KiFYOTi 
T efrişat ticarethanesi 

Tünel meydanındaki yazıhanele. 
rinl Asmah lUesciclde l\linare so· 
kağında (Perapalas karşı ında) 
13 No. lı Stüdyo ve AföJyeleri da_ 
hiline nakil ettiğini muhterem 

müşterilerine bilc.lirlr. 

~ ................... , 
----------lstanbul Haricı Askeri 

Kıtaatı ilanları ··----------1-Pınarhisarm 517 ve 69, Demir-
köyün 126, Alpullunun 52, Vizenin 
69 ton kuru otu. 

2 - Yalnız 517 ton kapalı zarfla 
diğerleri açık eksiltme. 

3 - Alpullu otunun tutan 1430, 
Demirköyün 3790 Vizenin 1898, Pı
narhisann 14218 ve 1898 liradır. 

4 - Pmarhisarm 1Ik teminatı 1067 
ve 143, Vizenin 143 Demirköyün 281, 
Alpullunun 108 :iradır. 

5 - Demirköyün Fiat tahmini 3, 
diğerleri 2,5 kuru§tur. 

6 - İhaleleri ayrı ayrı 23 Haziran 
937 Çal'§amba günü saat 15,16 da Vi
zede yapılacaktır. 

7 - Şartnameler arzu edenlere her 
gün Vize Satmalma Komisyonunda 
gösterilmektedir. "18,, "3350,, 

• • • 
Ankara Garnizon Kıt'at ve mUcsse4 

satı için kapalı zarftan pazarlığa çev. 
rilen 200 ton koyun etine pazarlık g(L 
nU istekli çıkmadığından 18-6-37 
Cuma günü saat 15 de tekrar pazar
lığı yapılacaktır. Koyun etinin tutan 
70 bin lira olup tık teminatı 4750 lira· 
dır. Şartnamesi 350 kuruş mukabilin. 
de komisyondan verilir. İsteklilerin 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
yazılı vesika ve teminat mektuplarly. 
le yazılı gün ve saatte Ankara Levtt
zrm amirliği satmalma Komisyonuna 
~elmeleri. "21,, "3353,, 

• • • 
375000 kilo yulaf kapalı zarna 

29-6- 937 Sah gUnU saat 11 de mU
nakasası yanılacaktır. Umum tahmin 
tutarı 18750 lira olup ilk teminatı 

1407 liradır. lstE:klilerin muayyen vak 
tinden bir saat evvel teklif mektup. 
lannı Bomovadaki Askeri Satmalma 
Komisvonuna vermeleri. 

"3351,, 

* * * 
"19,, 

Manisa Tümen kıtaatının ihtiyacı 

için 28000 kilo sade yağı kanalı zarfla 
mUnakasaya konulmuştur. Sartnnme_ 
si 136 kuruş mukabilinde Manisa Til
men satmalma J{omlsvonunda görUJe
bilir. MUnakasası 28 Haziran 937 Pa. 
zartesi ı:riinü saat 17 de Tümen satın. 
alma Komisvonunda yapılncakttr. Mu 
haınmen bedeli beher kilosunun 97 
lmrus ohm tutarı 27160 Iirıı dır. tlk te
minatı 2037 liraJır. İstekliler Ticaret 
Odasında kayıtlı oldukl::-.nna dair ve
sika gösterftıeleri laz1mdır. t steklfü•r 
ilk teminRthtriyle birlikte kan:ıh zarf. 
tarını mUnakasanm yaprlacaı?ı sııı:ıL 

ten en az bir saat evveline k11dar Til
aksi takdirde gıyaben karar verilece
ği ilan olunur. 

Sahibi: Ahmet Emin YAI.MAN. Umumi Neşıiyatt İdare Eden: b. SAL1M men satm alma Komisvnnmıa verme
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası leri lazımdır. "20,, "3352,, 
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Sinekler, hacctnlık ve yislllc getlrlr. 
Tahtakunılan geceleyin kanınızı e.. 
mer. Hamam böcekleri yemeklerinlzl, 
erzaldnnmzı kirletir. Pireler si7J ısı· 
nr. Güveler elbi~elerinizi eşyalarınızı 
didikler, harap eder. IIaşarat insan. 
lanı. \"e hayvanlara muzlrdlr. 
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HER FIATOA HARiKULADE 

COCUK ve ERKEK KUNOURALARI 

YERLi MALLAR PAZARLARI 

~INIH DAMLA:;I 

RDOl 
lütün .. inir nöbetlerine, a
ap yorgunluklarına ve ba· 
v:ılmalara kartı yegane ve 

wn il5.çbr. 

liuvuk reklama ne lıaoet ! 
Bir lrutu 

FAZIL 
Çil il~ cı 
Seni çok güzelleştirir. 

tmnl yeri: l<;dirne Kimyager Fa 
zıl Soysal Uiborntm·an. ________ , 

1 • • • . • • • •• : ;:~. ,,. t-. • ..... '_...._...J. .... . 

~ıhhat ve Güzellik ---.-------~ 
~ağlam ve Güze.I 

D;ş'erle 
Sağlam ve gUzel dişler de 

RADJOLiN 
ile temin ed11ir. 

~ ...... Hlll .................................... ~ 

ı Kendıne beyhude 

yere eziyet ediyor 

NEVROZiN 
varken ısfırab çekilir mi' 

Diş!erin!~?~~~~.~:.~~~~:~·~:~:i I 

BAŞ, Diş· 

ağrıları 
ve u,ütmekten mütevellid bütün 

ağrı sızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya kartı ı bulamadıkları bi r hastalığın, diş iltihabından Deri gel 

diği pek çok tecrübelerle anln~Jlmışt:ır. 

Günrla iki defa d şleı irıizi fırç ılıyarak ve ~aima 

• 
1 RADYO 

kul'anarak dişlerinizi koruvabil rsin'z. 

, , Bu akşamdan lübaren . * 

p AN ORAMA Bahçes"nde 
Memleketimizin hakikaten en yüksek ve en kıymetli san'atkan 

MÜNiR NURETTtN 
ve arkadaşları KEMANI SADi ,TAMBURi REFiK 

Sesi ~k çok H A M ·ı y E T 
sevilen Bayan 

Saz heyeti: keman: Cevdet, Kemençe: Sotiri, piyano: Fc~zi, Udi: Mı· 
sırlı lbrahim, kanun: Ahmed, klarnet: Ramazan, Ney: Emın 

Artistler: Rndüc, Şükran, Birsen, Faide. Fahriye, K. Safiye, Muaz. 
zez, okuyucular: Hamit, Artnki, Solist Mustafa 
Pek yakında başka hakiki sürprizler, bu f cdaknrlığa rağmen fiyatlar-

.. _____ da hiçbir değişiklik yoktur. Tel. 41065 

Dev'et Demiryo~lan ve Limanları 
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 tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi muhterem bU-
ka illn olunur. (3220) 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
' 


