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l ahrika+. İstiyorlar 

(ANKARA, 16 - TAN MUHABiRiNDEN) 

. ~urı:ye kaynaklarından duyulan haberler, Türkiyenin, Hatayın 
gırı•tiği tetebbüslerde derhal menfi propagandaya alet edildiğini 
~nlatrnaktadır. Bunlara göre, Türkiye hükumetinin İskenderun 
..\ anca.ğında Türklüğün kalkınması için aldığı tedbirler, Sancakta 

ra.plrk ali.metinden hiçbir iz bırakmıyacakmı,. Daha timdiden 
l'a.pıla.n birçok tetebbüsler bunu gösteriyormuf . 
....___ -ı Türkiye - San<'ak hududu kal-

s .
1 

1 1 dınlmı~.:nış, Hataylı \·atandaş olan 
0 vy et e r e am~leni~ Türkiyeye serbeste;~ ge

çebılmesı, Hatayın mahsulatmın 
1 

K · 1 k- ı · · giimrüksiiz girebilmesi, Ziraat Ban. a r s 1 1 1 kasmm orada açacağı şubenin ııa.. 

1 
tayhlarm zirai borçlarını deruhte 

~ • etmesi, Sa<'aktaki Araplığı öldür. 

t: rn n 1 yet mek içinmi_ş. 
Iş Bankasının Antakyada açmıya 

Ahmet Emin YALMAN karar verdiği şubenin de bu ülkenin 
t' ticaret ve sanayünin inkişafı için 18-

aki den diplomasi denilince zım gelen krediyi temin etmesi ayni 

~t~;oıam·~,ı.:· e;~~c~ d~ hile- ~·;e ;~~u:~·;;~d~ .. ~;kly~~in ~~~ğı 

Filistin Protestosu 
Berlin, 16 (TAN) - Filistinin tak. 

simi teşebbüsü üzerine bugün Bağ. 
dad'da elli bin Arap tarafından bir 
protesto nümayişi yapılmıştır. 

• 

M alı bir fey anlaşılrrdı. bu tedbirJere karşı tedbir almalı, o da 
)<,. 'thur İtalyan devlet adamı oradaki Araplığı ihya edecek çareler 1 

"'"0 r' b. 1 dil ·· l" k 1 l" · • t 

1··········.······························-········ ································ 
ı Afgan Padişahından Atatürke 
f Ankara, 16 (A.A) - Dört kar- bat misakı münasebetile siz Ek- bulundukları telgrafı büyük bir 
: deş millet arasında aktedilen Saa- selansa en hararetli tebriklerimi memnuniyetle aldım. Dört kar-
: dabad misakı münasebetiyle Iran arza müsaraat ediyorum. Saada- deş millet arasında mevcud en 
: Şahinşahı ve Irak Kralının Reisi- bad misakının, bizinı dört memle- sıkı dostluk rabıtalarını bir kat 

cümhurumuz Atatürke gönderdik- ketimizin tesanüt ve kardeşliği ve daha teyid ederek cihan sulhünün• 
leri muhabbetkfı.r telgrafları ve A- sulhün muhafazası için en mües- esaslı desteklerinden birisini teş-ı 
tatürkün büyük bir samimiyetle sir bir amil olacağına kaniim. Bu kil eden bu mühim eserin, millet-$ 
verdikleri cevapları evvelce aynen fm;attan istifade ederek siz Ekse- lerimizin barışseverliği sayesinde: 
neşretmiştik. Şimdi, ayni samimi- lansın şahsi saadeti ve Türkiyenin meydana gelmiş olması hepimtz ı 
yet ve muhabbetten mülhem olan refah v~ ikbali için e.n samimi ~e. için iftiparı mucip bir hadisedir.i• 
Afganistan Padişahının telgrafla- mennilerimi arzederim. Saadabad misakının milletlerimı-

A ganistan Padi5alu Mohammed riyle Atatürkün cevaplarını da a- f ze kutlu olmasını temenni eder-! 
şağıya yazıyoruz: Zahir Han ken bu hayırlı vesile ile zatı hüma ı 

Ekselans Kemal Atatürk Afganistan Padişalu Majeste yunlarmın sıhhat ve saadetini• 
Türkiye Cümhuriyeti Reisi l\lohammed Zahir Han ve kardeş Afganistanın refah ve: 

Ankara. Kabil ikbalini yürekten dilemekle bah-1 

Dört kardeş ve dost memleket- Saadabad misakının imzası mil-
tiyarım. • 

lerimiz arasında imzalanan Saada. nasebetiyle göndermek lutfunda K. ATATURK i 
.......................................................................................... 

Japonya, Çin •• • 
Uzerıne 

Beş Fırkallk Büyük 
Bir Ordu Gönderdi 

Fakat Çin 
Derhal Silahla 
Karşı Duracak 

1 

·I 
1 

(En son radyo ve ajanı haberleri) 1 

, . 

lıl Un ır sözü var: "Vatanı- şunme ı ve arar ar verme ı ınıış. ı 

d·~~ namına yapmayı mübah gör-1 Bu sözlerin hangi maksatlar için 
llgUltıüz b'rtak h k tJ . söylenmiş olduğunu izah etmek füzu-

taharrn .. 1 ım are e erı j li.dir. Tekrara lüzum yoktur ki, Tür-

1 
Çin hududuna ıevkedilen Japon orduıundan 

bir müfreze 

Lnnılra, 16 (TAN} - Uzak Şarkta Çin· Ja
pon ihtilafının çok tehlikeli bir mahiyet aldıfll 
bildiriliyor. Amerika kaynaklarından timdi ve-i 

rilen malumata göre, bet fırka dan mürekkep 1 

100 bin kitilik bir Japon kuvveti Çin hududu- i 
na sevkedilmittir. Bu kuvvetin vazifesi, Çinin 

hi;ı:j 12 ıçın yapmıya kalkıtsak kiyenin Hatay ülkesinde yaptığı yar
hap sahtekar ve dolandırıcı diye dımlar, biliıtefrik Sancak halkının 

---------------------·------- j Hopey ve Cohar mıntakalarında 

Nazi 11 i ·Kombinası ::~ı~'.r Mançukuo vücude getir lYse tıkarlardı.,, kalkınmasını istihdaf etmektedir ve 

Buna kartı Çin hükU.metinin de ~aıı.IPloınasiyi belki de bala bu eski 1 siyasi hiçbir mahiyeti yoktur. Suriye 
tıiye;da alarak başkalarını aldatmak hükumetine yapılan ihtara gelince; 
fnellllıle kendi kendilerini aldatan Suriyenin de S~ncak halkının kalkın
ti:p d.eketler var. Fakat Türkiye bu ması için al~cagı tedbirlerin çok ye. 
leket 

1~10nıasiden en uzak olan mem- rinde olacagı . muhakkaktır. Ancak, 
Senede 
Metre 

O M 
hazırlanmakta olduğu ve herhan· 

2 ·ı ıyo n gi ilhak hareketine kartı gelmiye 
azmettiği bildirilmektedir. Çinin 
Londra Sefiri İngiltere, Vating-~r. hiçbir zümreyı tef~ik etmemesi ve 

lkıizu k diplomasisi dürüstlük, te- Türklük, Araplık dıye. bir ikilik ibda. 
tia· ~ ve Çok berrak bir sulh sev- sına çalışmaması §artıyle ... 

ı llzeri 
C.:llttır ne kurulmuştur. Her işi a-

D okuyacak ton Sefiri de Amerika hükU.meti 
ile temas ederek Çin devletine 
yardım temini için çalıtmakta
dırlar. tuhft;u Kenarda, köşede veya fırsat 

l:ıecıer nda halledilecek hiçbir gizli 
1 Yoktur. 

A Yni hedefe doğru devamlı bir 
i.,_ surette .... 
"" ... ılll d yurumekten doğan bir 
lara h ostıuklanmız vardır ki bun-

er v · • ~ict 
81

• azıyette sadık kalmak ha-
Yaseti · · • l>ldir 8 mızın §aşmaz bir prensi-

!\a~ı~ k Undan başka sulbü tam ma
esasına or~ınıya .müşterek emniyet 
ltal"§ı hag]ı kalmıya ve mütecavize 
deıı de~rh~ alınıya ait hedeflerimiz
tn~Yiı. }I;~r fc?a~arl.~k.~savvur ede 
~Udaf angı hır kuçuk menfaatin 
~ nası ın k d. u._.akkat . a sa ıle fırsat arayıcı, 
lla tiri.. bırtakım siyaset oyunları-
) -~ınenı · · ·h · ernez b ızı 1 timal tasavvur edi-
~. · ouna "h · ~'Ul.kU dü .. 1 

•• t~~acı~ız da yoktur. 
2-ic:t siya rustıugu ve samimiyeti, ıia-
bo l'urk s~~~ ~n k_fırlı yol biliyonız. 

~le gU .. ıcı. sıyasetinin kuvveti 
1ıtbııllles·çluklerın daima fevkinde ka
lUrıu le ın~edir. Bu hakikati türlü 

Crübelcrden geçirdik. 

1
_ D Un ?doskovadan duyulan kıy-

'llJ ınetu 
'l\ı, ...... etli b" nutuklar, bu esaslan 
.. llrk _ ır surette teyit etmektedir. 
llaaebet1 8

.0 vyet dostluğu, harici mü-
~ 1 erıın· · 
de eıı., tab·· ~ın daima ilk safında 
._. tluktu 

11 hır anane halini alan bir 1 
~~~etler~~ ıı:r ~Urlü vakaların ve 
~r§ıdan k ınıtıhanından geçmiş, 
h flıadan a~ıya mü§kül görünt·n her 

ıı. ku, ... ue~kisinden daha berrak da-
D ·ve ı b' ' 

\> evıet ır surette çıkmıştır. 
teaiı oıllla~nılanınızm hiçbir hususi 
eırn ti a an 'Mosk/Jvada· bir araya 

ve bu d tl ~ . . os ugtı en . kuvvetlı 
(Arka lO "uncuda) 

• f 

Nazilli, 16 (TAN muhabirinden) - İkhsat Vekilimiz B. Celal 

Bayar, beraberinde mebuslar, İzmir Vali ve Belediye Reisi olduğu 
halde bu sabah buraya geldi ve doğruca dokuma kombinasına gi
derek tetkiklere batladı. B. Vekil, fabrika düdükleri ve halkın al

kıtları arasında hararetle kartılandı. 
Kombinayı baştan aşağıya gezen 

1

-
: B. Celal Bayar, fabrika ş<!flerinden 

ve müteha.ssıslardan uzun izahat aldı. 
Bu izahata göre, Nazilli fabrikası se
nede 20 milyon metre basma dokuya
cak, ayrıca bu muhitteki el tezgah
l<.rı içi~ 300 bin kilo iplik yapacak
tır. Şimdiden altı aylık sipariş alm-

Kamışhda 

Altı Ermeni 
Öldürüldü 

1 mıştır . . 
Adana, 16 (Tan muhabirinden) -

Suriycden alınan haberlere göre. Ka
mışlı kazasında Hasicede dün Vata
nilerle Ermeniler arasında yenid.:n 
kanlı çarpışmalar olmuş. altı Erme
ni ölmüş, üç Arap polisi de ağır . ya: 
ralanmıştır. Vatani Deham aşıretı 
büyük şeyhi, Ermeniler ve Fransı~ 
tarafına geçen Samhar aşireti şey~ı 
Abdülhamza.yı öldürmek için 600 kı
şilik bir kuvvetle harekete geçmiştir. 

Ispanya ihtilafl~rım halletmiye 
uğraşan Ademi Müdahale Komitesi. 
nin mesaisi yine neticesiz kaldı. Son 
haberler üçüncü sayfadadır. 

Bir numaralı fabrikada iplik ve do
kuma kısmı gezilirken fabrika mü
dürünün vekile verdiği izahata göre, 

I bu kısımda pamuklar ambarıardan a
lınarak otomatik aletlerle 34 numa
radan 38 numaraya kadar ince ip:ik 
yapılacaktır. 

Fabrika.da ilk parti makineler 1 A. 
ğustosta ve bütün fabrika ise 25 Teş. 
rinievvelde işliyecektir. Fabrikanın 
yapacağı ilk çeşitleri 12 nunııı.radan 
başhyacaktır. Fabrikada 768 tezgah 
vardır. Nazilli Fabrikası Kayserıden 
daha ince işler yapacak, lröylü '\le şe
hirli için ayn ayrı kumaşlar dokuya
caktır. 

Nazilli fabrikasının basması, Kay. 
seriden daha ucuza mal edi~ecektir. 
Memleketimizde şimdiye kadar kulla
nılan basmalar dört renk ve dört de· 
sen üzerine idi. Nazilli kombinası ise 
on renk ve on desen üzerine iş göre. 
cektir. 

Vekil B. Celal Bayar yarın sabah 
Çeşmeye gidecektir. 

Hasiceliler hükumet kona~ını sar
mıslar, fakat jandarmalar ateş açmış 
larrlır. 
Sancağın eski delegesi olan Düryo 

dün bir ayrılık nutku söylemiştir . 

BiR 

14 

HAFTADA 

KAÇAKÇI 
Ankara, 16 (A.A.) - Geçen bir 

hafta içinde gümrük muhafaza teş
kilatı biri ölü, biri yaralı 14 kaçakçı. 
yüz altmış üç kilo gümrük kaçağı. 
yüz yirmi defter sigara kağıdı, iki 
yüz 'altın lira ile iki kaçakçı hayvanı 
ele geçirmiştir. 

Diğer taraftan da Japon murahhas 
larile Çin murahhasları Tien-Sen'de 
görüşüyorlar. Japonların ağır şart-

lar teklif ettikleri ve Pekini askeri 
işgal altına almak istedikleri hakkın
daki haberler teeyyüt etmemiştir. 

Fakat Japonlar Nankin hükumetinin 
harp hazırlıkları yapmış olduğunu i

leri sürüyorlar. Japonlar Kanton 
ve daha baka şehirlerde gördükleri 
husumet yüzünden bu şehirleri tah
liye ediyorlar. Japon gazeteleri şima
li Çin meselesinin katiyetle halliru 
istiyorlar. 

H;engtai yakınında Çin - Japon 
kıtaları arasında vuku bulan 
müsademeler Tokyo hariciye ma
hafilinde çok vahim bir ha _ 

dise telakki edilmekle beraber iki ta
rafın her temastan içtinap için elle
rinden geleni yapacakları söyleniyor. 

İngiltere ile Amerikanın Tokyo 
nezdinde ayn ayrı teşebbüs ettiklerı 
ve Çin _ Japon ihtilafının dostane bir 
surette .hallini istedikleri bildiriliyor. 

İngiltere ile Fransa, Çinin talebi 
üzerine İngiltere, Fransa ve Ameri
kanın müşterek bir teşebbüs yapma
ları lehinde idi, fakat Amerika buna 
muhalefet etmiştir. Sovyet Rusyanm 
tasavvurları henüz malfım değildir. 
İngiltere vaziyeti endişe ile takip et
mektedir.Çünkü Nanki.n hükumetinin 
şimali Çinin Japonya tarafından ilha
kı teşebbüsü takdirinde siliı..hla mu
kabeleye karar verdiği muhakkak E.a 
yılmaktadrr. 

B. Bene, 

Çekoslovak 
Kabinesi 
istifa etti 
Prag, 16 (TAN) - Çekoslovakya 

kabinesi, bugün istifa etti. lstifanın 
sebebi, kömür fiyatları hakkında ih· 
tilaf hasıl olmasıdır. Anlaşılan Maliye 

Nazırı, kömür madencilerine devlet 
yardımı temin ederek fiyatları tut

mak istememiş ve bunun neticesinde 
buhran patlak vermiştir. 

Iyi malumat alan mahafilde beyan 
olunduğuna göre, eğer Reisicümhur 
Beneş kabinenin istifasını kabul ede
cek olursa yeni hükumetin teşkili va. 
zifesini tekrar Hodza'y.a tevdi ede-
cektir. 

ÖLÜDENiZ 
ÜRDON 
• • 

Kıymetli muharrir Biirhan 
Belgenin, Arap diyarında yap. 
tığt tetkik dola~masını anlatan 
mektupları devam ediyor. Bu. 
giin be inci !'B.Yfn.mızcla, Bur. 
han Belgenin derin müşahede-
lerini okuyacaksınız. ı 

• • ............................ 
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1 Mücadele t ı rr~b:;;;ıı;~ 
.~ ... !'~ ~ Oqnarken : 
~ ~ Patladı ~ . ~ ~ 

~ Dün öğleden •onra Akbı- ~ 
~ yıkta bir Facia olmuıtur: ~ 

ı ~ Ula ve Cemal adlı on ya- ' 
1 ~ şında iki çocuk, ıokakta ta- ~ 
' banca harı,tırırlarken, Ce- ~ 
~ malin elindeki tabanca bir- ~ 
' denbire ate, almıı ve kur,un ~ 

ı ~ Ula'nın göbeğinden girerek ~ 
1 ~ arkasından çıkmıftır. Poli• ~ 
ı ~ yaralıyı derhal Şiıli Çocuk ~ 
' - haataneıine kaldırmııtır. Ce- ~ 
' mal eve kaçmıf ve korkıu•.ın- S 

Büvük lavdaları görülen meydan pazarlarından biri ~ dan da kapıyı arka•ından ~ 

t Y d 30 
; kilitlemi,tir. Poli•, Müddei- ~ 

Ya 1 n Üz e ; umumi.likten izin aldıktan ~ 
1 sonra arkada,ını yaralıyan ~ 
- Cemali evin bodrumunda \ 

C U Z 1 a t 1 1 m a S 1 ~ ya~alamıştır. Nöbetçi Müd- ' 
- deıumumi muavini lhıan, ~ 
- tahkikata el koymuıtur. ~ 

ümkün Ol k "··-------~"---
Ankara, ıs (TAN muhabirinden) - Tür~e~~yat Elektrik 

' pahalılığı,, ile mücadele edilmektedir. Bu mücadelede s • k • • 
aevlet daireleri kendilerine dü,en vazifeyi teshit etmi, ve ça- 1 r et 1 n 1 n 
lışma prog11amları çizmişlerdir. Gaye memlekette ucuz ve sıkın- I 

tıeız bir hayat yaratmak. ya,ama şartlarının •ertliğini ve ,idde· Kaç a k ç ı l ı g" 1 tini gidermektir. Elde muntazam metodlar, sağlam prensipler 

vardır. Bunları tatbik etmek iç.in de, her fırsattan istifade edil- Elektrik Şiricetinin kaçakçılık da-
diği görülmekte ve bu hal önümüzdeki aylar, nihayet 1938 ıene- vasma dün gümrükteki asliye beşin-
si için geniş ümitler vermektedir. ci ceza mahkemesinde devam edilmiş 

tir. Ehli vukuf, evrak üzerindeki tet-
llk çare: Serbest rejim ratabilecektir. 

En salahiyetli ağız1arm verdiği kikleri bitiremediği için raporunu 
bu teminat, belki, bugünün şartla- mahkemeye verememiştir. Dünkü cel 
nna göredir. Yarın, serbest reji- sede, şirketten mahkemeye gelen ce

vaplar okunmustur. Bunlardan biri-
B ugün meriyet mevkiine gi

ren genel ithalat rejimi, ik
t1sat Vekaletinin aylardanberi üze
rinde işlediği ve memleketimizin 
yaşama şnrtlannı daima gözönün
de bulundurarak verdiği esaslı bir 
kararın ifadesidir. Bu rejimin ka

min tesiri iç pazarlara kadar inti- • 
kal edince bu nisbetin halkın lehi- sinde F işaretli bir tamim olup olma

dığının anlaşılamadığı, diğerinde de 
ne olarak değişeceği muhakkaktır. 

imha edilen dosyalara ait zabıt va-
Açrk pazarların faydası rakalarının defterlere kaydedilmedi

bul edilmesi, memleketin iktısadi O ahiliye Vekaleti memlekette 
hayatında bir rüştün ifadesi oldu- meydan pazarlarından bü-
ğu kadar memlekette "ucuz hayat,. yük faydalar görilldüğünü tesbit 
yaratmanın dcı. belki ilk çaresidir. etmiş, bunlnn artırmak, büyük vi-

Yabancı pazarlardan memlekete layetlerde haftanın her gUnündo 
akacak toptan mallar üz.erinde ge- bir semtte pazar kurdurmak için 
niş gümrük müsaadeleri tanımak, emir vermiştir. Halkın en yakın-
jç pazarlarda hareketi artırmak, dan temasta bulunduğu bu açık 
memlekette mal çeşitlerini çoğalt- pazarlarda, şiddetli bir murakabe 
mak ve rekabet sahasını genişlet - altında fiyatlar, ''çarşı,. dan bariz 
nıek ıneticelerini tevlit edecektir. 824 surette ucuzdurlar. Bu ucuzluk nis-
mnddelik memnu listenin kaldırıl- beti hiçbir yerde yüzde 25 - 30 
ması, bu malların da gümrükleri dan aşağı düşmemektedir. Meydan-
verilmek suretile serbestçe memle- daki bir malın kilosu 70 kuruş ise 
kete ithaline müsaade edilmesi ye- onu köşedeki bakka!dan 100 den a-
ri boş kalan bazı ihtiyaçların tat- şağı alamazsınız. Fakat burada 
minini istihdaf eder. Fakat bu mad bakkala da "ihtikar yapıyor,, de-
delerden pek çoğu lüks mallardır. mek mümkün değildir. O, bu ma-
Memleketten harice geniş miktar- lın üstüne, pazarcının mükellef ol-
da döviz çıkmasını icap ettirecek madığt bazı masraflar yüklemiye 
matalardır. Iktısat Vekili, bunu dün mecburdur. 
bize anlatırken, güldü: Fakat bakkalla pazarcı arasında-

"- Uiliyorum, dedi, bu mallann ki bu fark daha ziyade orta halli 
içinde meseli\ Bb'lr kürkler gibi Av. aileyi sıkmktadır. Zaten "hayatı u
rupamn lüks eşynsı vardır. Bunla.. cuzlatma., davasını adım adım ta
rı da alıyorum. Fakat bu pıaUan kip edenler de aylık kazancı 60 li
lstilılfık edecekler nihayet çok mah ra veya daha az olan sınıftır. 
<luthır. Zengin \'e liikse meraldı o- Elele çalı1ma 
lan ldmselcrdir ki iktısat tedbirleri ------
alınırken göz öniinıle bunlar tutul- • ktısat ve Dahiliye Vekalet-
maz. Fakat ben bu lüks malların 1 !erinin bütün teşkilatlarını 
lmrsıhğmcla köylünün malım sata- bu yolda seferber ettiklerini birinin 
cağım. Ve benim kazancım daha toptan, öbürilnün perakende mal-

lar üzerinde daimi ve şiddetli bir 
murakabe kurmuş olduklarını gör
mek insanı çok nikbince düşünmi
ye sevkediyor. 

çok olacak.,, 

iç pazarlarda murakabe 

Bir yandan Iktısat Vekaleti 
toptan mallar üzerinde mü

samahakar bir zihniyetle hareket 
ederken öbür yandan da Dahiliye 
Vekaletinin iç pazarlarda çalışma
sı vardır. Çünkü hayatın ucuzladı
ğı ancak buralarda alman tedbir
lerle hissolunabilecektiı:. Halk bü
tün ihtiyaçlarını kUçük pazarlardan 
temin eder ve memleketin yÜzdc 
doksanından fazlasını da müsteh
lik zümre teşkil eder. 

Dahiliye Vekaleti, müstehlik 
zümreyi bu pazarlarda korumakta
dır. Bunun için de perakende sa
tışlar üzerinde müessir olmak, kü
cük esnafın ihtikar yapmasına mey 
dan vermemek için bütün tedbirleri 
almıştır. 

Eğer küçük esnaf serbest hıra_ 

kı ırsa. gümrilk kayitleri ne kadar 
müsamahakarane alınmış olursa ol
sun, halkın ferahlık duymasına e~
nafın ihtikarı mani olabilir. Halbuki 
bu sahada itina ile çalışmak, 

toptan ve perakende mallar 
arasında tıir tevazün kurmak, yapı
lan tahminlere gore, yüzde 10-15 
nisbetinde bir hayat ucuzluğu ya-

Temin edildiğine göre, bu tedbir
lerin tesiri önümüzdeki üç, dört ay 
içinde derhal hissolunmıya başlı

yacaktır. Nihayet 938 senesine, da
ha müsait şartlar içinde gireceği
miz muhakkaktır. 

Yüzde 30 hayat ucuzluğu, maaş
ların ve ücretlerin yüzde 30 artma
sı demektir ki, bu da memlekete fe
rahlı ve mesut bir istikbal vadeden 
bir hfı.disedir. 

Kemal Zeki 

Yeni Liman 
Tarifeleri 

Liman ücretlerini tesbit edecek 
tarife komisyonu dün ilk toplantısını 
liman işletmesinde yapmıştır. Toplan 
tıda vekalet tarifeler müdürü Muh
sin, deniz~ ticaret direktörü Müfit 
Necdet ve liman işletmesi müdürü 
Raufi bulunmuştur. Komisyon, tari
fe esaslarını kararlaştırmış ve yapı
lacak değişiklikler için toplantıyı baş 
ka gilne bırakmıştır. 

ği bildiriliyordu. Hakim, suçlulardan 
Jan Liizaryana bunun sebebini sor -
du. O: 

- İmha için dosya tutulmaz. J)o..f 

tere de kaydedilmez ve RJra.;.D.UmarJb 
sı almaz, cevabını verdi. Müddeiumu-
mi, Jan Liizaryandan ve diğer suçlu
lardan bazı f!Ualler sordurdu. Muha
keme, ehli vukuf raporlarının gelme 
si ve şirketten istenen dosyaların ge
tirtilmesi için Ağustosun 6 sına hıra 
kıldı. 

Muhafaza Kumandanı 
lzmire Gidiyor 

Bir haftadanberi şehrimizde bulu
nan muhafaza umum kumandanı Gc 
neral Seyfi, bugUn tzmire gidecektir. 
General İzmirde teftişler yaptıktan 
sonra bütün cenup hudutlarımızı do
laşacak ve kaçakçılığa karşı alman 
tedbirleri gözden geçirecektir. 

R omanya ban<lırah "R-0manya,, 
vapuru tamir edilmek üzere 1L 

manımıza gelmiştir. 

• 
H er hafta. Cumarteıııl günleri sa.. 

at J.t te limanımızdan Kösten
ceye kalkan Roma.oya. \'apurlannın 

saatleri değiştirilmiştir. Bundan son
ra bu vapurlar Pireden llmanunı:za 

Cuma günü saat 16 da gelecekler ve 
saat 20 de Köstenceye hareket ede. 
ceklerdir. 

• 
Y onan bandıralı 1500 tonluk Hel-

las yatıyla dün limanımr:za. 150 
ltalyau seyyahı gelmiştir. Seyyahlar 
şehri gndikten ıo;onra Akdenize git· 
mfşlerdir. 

• 
D ün Vilayette ~eferberlik müdü. 

rüntin iştirakiyle kaymakam. 
lar bir toplantı yapmışlardır. 

• 
F e~tlval komitetıJI dUnkU topJantı-

l!11nda bu yılki l!ttanbul sezo
nunun programını bitirmiştir. 

• 
G ~f'n ay içinde şehrimizde yeni. 

den 4:> ev, yedi apartıman ya
pılmıı'J 349 bina. tamir edilmiştir. 

==============================================:= 17-7.937 -
Zeyrekte bir 
Köprü daha 
Kurulacak 

ı:::~:::: :;;:;:::~:;i:~,f ! deyiz. Rü:gar bile güneşin 
İ haran.•tini is:e içe cs'yor, ıe· 
+ rinlet,?.:eği yerde ter döktü- İ 
$ rüyor. Ve biz.ler en hali/ el· $ 
İ biselerf~~, açık saçık geziyo· $ 
J ruz. Ftı.fızat itiyatların esiri ı 
t olanlar sokakta, güneşin al· t 
S tında biif; sımsıkı kapalı ge- i 

1 

t ziyorlar. !,fte.. resimde gö- t 
Şehircilik mütehassısı Pros-\ 

tun tavıiyesi üzerine Gazi Köp
rüsünün Unkapanı tarafına ikin

ci bir ayak ilave edilerek yükseğe 1 
kaldırılacaktır. 1 

Bu ayaktan itibaren ilerde Zeyrek 1 

yokuşunun başına kadar karada ikin 1 
ci bir köprü kurulacaktır. Bu köprü 
tren yollarındaki köprüleri andıracak 
ve Gazi köprüsünün devamından baş 
ka bir şey olmıyacaktır. Eminönü ile 
Eyüp arasında işletilecek tramvay
larla araba ve otomobiller ve yaya
lar karadaki köprünün kendilerine 
ayrılacak olan gözlerinden geçecek
lerdir. Gnzi köpriisünden geçirilecek 
olan tramvayların Beyoğlu ile 1stan 
bul arasında işliyecek otomobil, ara
ba ve kamyonlar da bu kara köprüsü. 
nün üstünden Gazi bulvarına gcçive-1 
receklerdir. i 

Bu ?kinci kısım köpril 300 bin lira- ı 
1 

ya mal olacaktır. Bu köprü daha ev- : 
vel bitirilecek, ve Unkapanı meyda. l 
nına doğru muvakkat ve topraktan 
bir meyil verilecektir. 

Bir İhtiyar 
Sevdiği 

Kadını 

Yaraladı 

-------------- İ rnyorsunuz. 

BENZiN FIA TLARI 
DAHA İNECEK 

Benzin ve petrol fiyatlarını teshit edecek komisyon, bu sabalİ 
Ticaret Odasında ilk toplantısını yapacaktır. Dün şehrimize geleJI 
Dahiliye Vekaleti Mahalli İdareler Umum Müdürü Bay Faikle bıl 
sabah şehrimize gelecek olan lktısat Vekaleti Sanayi Umum M~ Ebvelki gün akşam üzeri, Florya 

treninde iki kişinin yaralanmasile ne dürü Bay Re,at ta bu komisyonda bulunacaklardır. 
ticelenen garip bir hadise olmuştur. İı.l{tısat Vekilimizin avdetine kadar 

Mustafa isminde bir terzinin ya- bu iş bitirilecektir. Şirketler, dünya 
nmda çalışan 65 yaşlarında Aziz, piyasalarına göre fiyatları geçen haf
evvelki gUn K1!,sükçekmeceden '16 ıo ta tespit etmislerdir.fıBu fivatJar bi-
d k lk t b. · skı·d.en -rt!r 11:::.'tcırunııtı1:: ırnı ııı,;yuua· vt!ım::-a a an rene ınmış ve e . . . . 

· t · · d be b 1 cektır. Tespıt komısyonunda şırket-
aynı erzının yan~ a ra er ça ış- lerin de murahhasları bulunacaktır. 
tdtlart Mahmure ıle karşılaşmıştır. Yapılan tahminler, evvelce tespit edL 
Mustafa, Mahmureye karşı ötedenbe len fiyatların biraz daha ucuzlaması 
ri. ~!~ ~evgi beslediği için, kadına ye- ihtimali olduğunu göstermektedir. 
nı ışını bırakmasını ve tekrar Mus- Bugün verilecek kararlar, lzmirde 
tafanın yanına dönmesini söylemiş- bulunan İktisat Vekiline bildirilecek
tir. Mahmure, vaziyetinden memnun tir. Farklı bir fiyat tespit edilirse bu 
olduğunu anlatmış ve arkadaşının bil karar derhal ilan edilecek ve hemen 
tün ısrarlarına rağmen bu teklifi ka tatbikine geçilecektir. 
bul etmemiştir. Sevgilisinin elinden 
büsbütün gidecerrini gören Aziz, bu
na fena halde kızmış, bıçağını çıka
rarak kadının üzerine atlamış ve 
boğazından bir yara açmıştır. Aziz, 
bununla da kalmıyarak bıçağı Mah
murenin vücudUne saplamıya başla
mıştır. Kadının feryadını duyan İs

hak isminde biri hemen kompartima 
na koşmuş ve bıçağı elinden almak 
istemiştir. Fakat, Aziz, tshakın da 
karnından ağır surette yaralamıştır. 
Aldığı yaralara rağmen Mahmurenin 
sıhhi vaziyeti düzgündür. Aziz, ya
kalanmıştır. 

Son 
Su 

Yangında 

Meselesi 
On gün evvel Kurtuluşta çıkan 

yangın esnasında itfaiyenin su ~ıkın
tısı çektiği yazılmıştı. Bu husÜsta Su
lar idaresinden izahat aradık. 

Sular idaresi şöyle diyor; 
"- Susuzluk mevzuubahis değil

dir. Çünkü o gün esen kuvvetli şmıal 
rüzgarı karşısında yangını söndürmi· 
ye kafi su olmasaydı, ahşap evlerden 
mürekkep Kurtulu3 ve civarının bu
gün yerinde yeller eserdi. 

Suyun ihtiyaca kafiliğidir ki, yan
gın büyümemiştir. 

Florya Plaiında 

Kabineler Ucuzladı 
Belediye Floryadaki iki kişilik ka

binelerin ücretini yan yarıya indirt
miştir. Kiracılar bunu kabul etme
mek istemişler, fakat, belediye kara
rını dünden itibaren tatbik mevkiine 
koyuvermiştir, tek kişilik kabineler
le diğer yerlerdeki plaj fiyatları da 
tetkik edilmektedir. 

Tramvaq 
Yolcuları 
artıyor 

Tramvay ücretlerinin indirilmesi 
tramvay yolcularının sayısını arttır 
mıştır. Geçen sene haziran ayında 

İstanbulda tramvay şirketinin taşıdı 
ğı yolcu sayısı yekunu beş milyonu 
bulmadığı halde bu yılın Haziran a
yında tam 5,695,499 yolcu taşınmış. 

tır. En fazla yolcu Şişli - Tünel hat
tında, ikinci Eminönü - Bebek ve ü
çüncü Harbiye - Fatih hatlarında

dır. 

Mühendisler 
çarıak.Jtaceae~ 

Döndüler 
Çanakkalede batan Capapino ~· 

purunun vaziyetini gözden geçirC~ 
gemi kurtarma şirketi mlihendislctl 
şehrimize dönmüşlerdir. 

Yapılan tetkikler, geminin dört~ 
ayda kurtarılabileceğini gösterınl.~ 
tir. Vapurun şehrimizdeki müme5S11 

ile gemi kurtarma şirketi aras[lldJ 
bugün müzakerelere başlanacaktı!; 

nk olarak vapurdaki.. hamu~.e~ 
kurtarılması düşünülmüştür. çun~. 
bunlardan bir kısmının bugün boz 
madan çıkarılması mümkündür. . • 
Diğer taraftan, batan gemi, git~ 

çe fena vaziyete girmekte, arazill. 
fenalığı vapurun kaymasına ve de~ 
lere süriiklenmesine sebep olma~ 
dır. Nitekim, vapur, bugüne ka!u. 
geçen zaman içinde tamamen de\ ııJ• 
miş ve pek az kısmı su yüzünd~·Jt·ııı 
mıştır. Güvertede bulunan ınu~1• 
miktarda yağ hamulesi denize ys.r 
m~~. . ~ 
Limanımızda haciz altında .b~l"' 

nan İspanyol vapuru da içindekı ~. 91• 
lcri Rusyaya göndermek için ınu şl• 
ade almış ve dün bu malların bO~ 
tılmasına başlanmıştır. Haciz k0 1'ıJ 
yan bu mallar 2000 tondur. 500 to 
limon ve 1500 tonu da kurşundu!· 

t • 

Bir Günde 26 
Tifo Yakası 

1 
CUMARTES 1 
17Temmuz~ Bugünkü Hava : DEGlŞIK 

2 - Itfaiye yangm yerine geldiği 
zaman bir ev kamilen yanmış ve iki 
ev de tutuşmuş ve yarı yanmış bir 
halde idi. Bu vaziyette derhal işe gi
rişen itfaiye bu ahşap evler muhitin
de bol suyun deliletile yangını izole 
etmiş ve büyük bir felaketin önünü 
almıştır. 

-----":""-.-. 7S 
Yeşilköy meteoroloji müdürlüğün- 7 inci ay Gün: 31 f!ızır· 

den aldığımız malumata göre, bugün ArabS 1356 Rumi ıs.53, 

Otelciler Birliği 
Otelciler Birliği kurulması için ya

pılan hazırlıklar bitirilmiştir. Bugün 
lerde bütün otelcilerin iştirakile bir 
toplantı yapilacak ve ni1,amname göz 
den geçirilecektir. Birlik, yakında 

çalışmalarına başlıyacaktır. 

tstanbulda hava dünkü gibi bulutlu ., 
geçecek ve rüzgar şimalden esecek- Cemaziyülevvel: 7 Temrnuz 2 ı9 
tir. Güneş: 4,42 - Öğle: 1

9
'39 

Bugün yurdumuzun Trakya, Koca tk' d' l6 19 Ak l ' 
eli mıntakalarile Karadeniz kıyıların ın 11 

' - şam.: z zS 
da kısmen bulutlu, orta Anadoluda Yatsı : 21,38 - İmsak: ' W 
bulutlu, diğer mıntakalarda az bulut 1-----------ı~. ıı.t o 
lu geçnresi muhtemeldir. ve en az sıcaklık ta 15 sanUırt' ıııı\r 

Dünkü Hava rak kaydedilmiştir. Dün ba''a 
Dün en fazla sıcaklık 25 santigrat ki 760 milimetre idi. 
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fi.EK 
Ademi Müdahale Komitesinin 

Bugünkü Umumi 
lçtimaından Netice Çıkmadı 

Q il M ı, d ~ Vindsor Dükü 
62 oaa e OSıOYauan~ Karadeniz de 

Meksikaya D~an ~ teı!~~:~i!r~;~:;in:-g::~:= 

lstanbul için 
Istanbul ihtiyaç i~inde bir şehlrdir. 

Bu ihtiyaç, bir şehrin ya~ma ait 
ilk şartların eksikliğidir. 

lstanbulu güzelleştirmek, bir Av· 
rupa şehri haline getirmek, ona tu. 
ristik vasıflar vermek, uzak birer ha. 
yaldir. lstanbulun suyu yoktur. Ter
kos suyu kıttır. Pahalıdır. Günde ve. 
rilen su nüfusa nazaran !:Ok azdır. 

Şebekel'i büyültmek, suyu artırmak 

lazımdır. 

~ Dükü bu yazı, zevcesiyle beraber Ka-

Pil ol Groınov ~ :~e=:n~~~~:~:=:/~:e~~r 
Almanya ve ltalya lngiliz Planmı 

Kabul Ediyorlar Fakat Asi 
1 Vekillerimiz 
Şerefine 
Ziyafet 

~ Bu sebeple orada Prens Ştırbey koş 
~ künde ikametgah hazırlıklarına baş
~ lanmıştır. 

~ Ame-r-ik_a_v_e 
lstanbulun lağımları yoktur. Şeh

rin bellibaşlı caddelerinin altında bile 
Jağonlar doğru dürüst akmaz. Gerçi 
kanalizasyon yapılmaktadır. Fakat 
daha bu kanalizasyonun bitmesi \'8 

işlemesi i~in seneler ve milyonlar la
zımdır. 

İspanya Bu Plana Hiç Yanaşmıyor Avrupa 
Arasında . lstanbulda yürünecek kaldmm 

. londra, 16 {TAN) - Ademi Müdahale Komitesi bugün öğle
den evvel bir, öğleden sonra da bir saat toplandı ve İngilterenin 
lon teklifini müzakere etti. 
ı ~ı.ı murahhasların d~,·letlerinden talimat almaları i<:ilı tehir olunan 
~tırna başladıktan sonra Almanya murahhası Fon Ribbentrop ve İtalyan 
~UraJıhası Sinyor Grandi, İngiliz planının müzakereye yarar bir esas teti

ıı ettiğini söylediler. 

Moskova, 16 ( A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

Dün B. Zekai Apaydın, B. Rüştü 
Aras ve Şükrü Kaya şereflerine bir 
akşam ziyafeti vermiştir. Ziyafette 
B. Molotof, Mikoyan, Ejof, Litvinof, 
Mejlauk, Sudiin, Budenny, Stomon
yakof, vekille;e refakat etmekte olan 
zevat ve Türkiye elçiliği erkanı ha.zır 
bulunmuşlardır. 

~ s~1~~~~!:ı- Geçenlerde, 
İngiltereden Amerikaya on iki faatte 
ilk ticari seferini yapmış olan Cale
donia tayyaresi.yine Atlas denizini 12 
saat 7 dakikada geçerek İrlanda kı
yılarındaki Foynes adacığına gelmiş 
tir. Ayni zamanda Amerika.dan İngil 
tereye gelmiş olan Clipper tayyaresi 
de 16 saat 24 dakika süren bir u~ş 
tan sonra da Terrencuve'deki Bot
woods kasabasında inmiştir. İki tay
yare, İrlanda sahillerinden 1100 mil 
mesafede Atlas denizi semasında ve 
pek yüksekte sabah saat dört buçuk 
ta biribirlerile karşılaşmışlardrr. 

yoktur. 
Başka yerlerdeki köy sokakları ls

ta.nbul sokaklanndan daha düzgün. 
dür. Şehrin İ!:inde, etı iyi ,.e yeni ma. 
hallelerinde ta.5 çağına alt meşhur 
Arnavut kaldırımına bile hasret !:e
ken caddeler vardır. lstanbulun yolla 
nnı, sokaklarını yapmak gerektir. 

--- -- Norveç, Yooanistan, (ekoslon.k-

r
~•<:ıo<:ıo••••••••••• ••••••••ı 1 ya, Türkiye, lsveç, Danimarka, YtL 

Earh d' goslavya, Finlandiya ve lrl~nda de~e-
ar ın Anası geıeri ıngiltere pıanmın ıehmde be~~ 

H · t 1 f natta bulundular ve planın na.zan ıh-
a rı a ara Bakıyor ! bara aımması ıazım geldiğini aoıattı. 

lar. 
PLAN KABUL EDILIYOR 

Sovyet Rusya murahhası Maysk~, 

1 

plan hakkında bir şey söylemedı. 
Fransa murahhası, planı Salaman~ 
ve Valcnsiya tarafından kabul edıl
mesi şartiyle muvafık göreceğini 
söyledi. 

Ziyafetten sonra yapılan kabul res
minde kordiplomatik, hükumet azası, 
Sovyet müessesatı zimamılariarr, sa
nat ve matbuat mümessilleri haı;ır bu 
lunmuşlardır. 

Moskova Tünelinde 
Moskova, 16 (A.A.) - Türk Vekil 

teri B. Rüştü Aras, Şükrü Kaya ve 
yanlarındaki zevat diin Mo~·~rnva met 
ropolitenini ziyaret etmişlerdir. 

~ 

i 
i 
~ 
~ 
--- Gromov adlı bir Rus pilotunun ' 

fstanbul pistir. Hila r-öplerfnin ne 
yapda~ağı belli değildir. Süprüntüsü. 
nü muntazam topJı~·ac.ak vasıtalar az, 
topladıklannr yakacak frnnlan yok· 
tur. Çöplerin denize atılma."tı hala üs
tünde ittifak edilmiş bir tedbir değil· 
dir. Zaten şehir bir şehir gibi ne yı. 

kanır, ne süprüleblir. lstanbulu te. 
mizlemek lazımdır. lstanbul karan• 
lıktır. Bu şehir gibi denize nazır sırt. 

Nihayet Ingiliz planı esas itibaril~ 
kabul edildi. 

Tali komite, gelecek salıya kadar 

1 Ingiliz planını işliyecek ve salıya ka
ı dar yeni planı bütün teferrüatile tes-
1 bit edecektir. 

Bitip 
1ükenmiyen 
Grevler 

' idaresindeki tek motörlü bir Rus -
- tanaresi, son giinlerde akılların ~ 
' er;.;i:re<'eği miithi~ bir uçuş yapa. -
- rak bir hamlede 10,000 d<'n fazla -

Cenup fa 

Asariatika 
Kaçakçılığı 

lara kurulmuş başka şehirlere, hatü 
ka.ı;abalara denizden baktığınız za
man sokaklann dizi dizi elektrik lam
balan bir pırlanta gerdanlık manza
rası arzederken ge<"e lsta.nbul ötesine 
berisine at~ böeeği konmuş karanlık 

~e\ry 
ta"'. 0rk, 16 (TAN) - Amerikalı 
ı ".rarec· 
Çiıı l'a 1 Aınelia Earhardtı bulmak 
~ \> Pılan araştırmalar, hiçbir netL 
Üaler~:ıe~iştir. Arayıcı tayyareler 
dir. nu e elıboş ve ümitsiz dönmüşler. 
~~ ~a rağmen araştırmalara de-

;;1lıniye karar verilmiştir. 'y .\N) - Yukandaki resimde, 
li ...... ıuı Earhart•ın zanllı annesini 

~· ' a.1 e Okyanus haritalaruu tetkik 
'-"et b' 
k- 11' halde görih·orsunuz. Ana. 
""llidhı· • 
~ ın 8Önmiyeceğine ,.e tüken-

~e ne büyük bir misal. 

~Ankara 
Haberleri: 
4 
-~c:;a, ~ 6 (TAN) : 
"lllıtı. ~Y~ kazası Malatyadan 
lt.~t'J, Erzıncana bağlanmıştır. 
)'eıı 1\ suy~ üstündeki Agın nahL 
t'aptecı~Pkırden Zeban madenine 
lh~ • ilrni!)tir. Ehemmi1:etli gu··mü~ ·-"'<leni • ., '" 
' ) ata.kıamu ihtiva eden bu 
"ıa!( ... 1~ kıymeti günden güne art. ........... 

1t!ı11 ~\·Jet Demlryolları memle
tı11... gaçıa.nmasma '-·ardım i,.in "\·e f' ., " • 
cleıı )' ıdanıarı çok ucuza nakle. 
' en~ bir tarife hazırlamıştır. 

ta Ute~1Ye Vekaleti, kendi arzula-
letoı_ • aqe beca,_.· ı · akil ı.._-«Qe lda ., ış erme veya n -
''ll"'1l"ılh rece muvafakat edilenlere 
~~ ltıUs ve~ımemesine ,.e arzula.. 
t°"dıı - . teıııt olmıyarak idarenin .. gu ... • 
C!a)'~lerd Uzurn Üzerine yapılan be-
~la e.n dolayı \'erilmemiş har-
1111-e ıaca" "arsa bunıarm da tesvh·e-

' 

"-r verıni~tir. • 
ta İ(ll~·Se 
ltı ta zuh li Sıhhiye Müdürü Mus. 
lt 'köı b·~U Gazümtebe naklen, 

l\ahe likfirnet doktoru Tevfik 
- .\lJ rlye tayin edilmişlerdir. 
'°'I< e hl) ~ 8e)'ah etlerinden istifade ede-

ASlLER KABUL ETMiYOR 
Salamangadan gelen bir habere gö. 

re, asiler hükumeti, Ingiltere hüku
metinin son tekliflerini gayrikabili 

: kabul saymaktadır. 
1 Valensiya hükumetinin teklif hak
, kındaki vaziyeti henüz anlaşılmamış 
bulunuyor. 

........................... ..,_... ..... _"""':&.• ·- _ .. _ 
Avam kamarasında Ingilterenin a

demi müdş.hale siyaseti hakkrnd:ı açı
lan müzakerede amele lideri Mister 
Atlee, son Ingiliz teklifini şiddetle 
tenkit etmiş ve Ingilterenin Hitlere 
hoş görünmek yolunu tuttuğunu söy
lemiştir. 

Eden, Atlee'ye cevap vererek MiL 
!etlerin harp uçrumuna atılmakta te .. 
reddüt ettiklerini, beynelmilel mesai 
birliği lazım olduğunu söylemiş ve 
tngiliz planını müdafaa ederek mu
hariplik sıfatının tahdit edildiğini 

anlatmış ve nutkun sonunda "harp 
hiçbir şeye yaramaz. Harbin gayri
kabili içtinap olduğunu kabul etmi
yoruz. Geri bırakılnuş olan bir harp 
ihtimal ki önüne geçilmiş bir harp
tir, Meclisten, siyasetimiz hakkında 
bu bakımdan karar vermesini iste
rim,, demiş ve şiddetle alkışlanmıştır. 

ZAFER YILI 
Madr" L c~·phesinde rııuharenel ~r ~id 

detı:d.!'. Hükumet kuvvetlerıni.1 taar·
ruzunı!n •iurduğu iddia edilme~:tl!'ln·. 

Nevyork, 16 (A.A.) - Mişigan e
yaleti dahilinde 40 bin kamyon şofö
rü bugün grev ilan etmişlerdir. Det
roit'de tek bir müessese müstahdemi
ni hariç olmak üzere mezkur eyalet
teki bütün nakil vasıtaları müstah
demini de grevcilere iltihak eylemiş
tir. Bütün şehirlerin kapıları grevci
ler tarafından muhasara eauuu!iı.ı.. 

Tunus ta 
Hadiseler 

Paris, 16 (TAN) - 14 temmuz 
bayramında Tunusta kanlı arbedeler 
vukubulmuştur. Dün akşam da ayni 
hadiseleri takiben yine bir çok kav
galar ve dövüşler olmuştur. Doriot'
nun halkçı fırkasının yaptığı alaylar 
münasebetile halkçı cephe mensupla
rı ile bu fırka taraftarları arasında 
bir çok dövüşler olmuş, yüzden faz
la insan yaralanmıştır. Po!isin müda
halesi sayesinde arkası kesilen bu 
dövüşlerin elebaşıları olan 12 kişi 
tevkif edilmiştir. 

Diğer cephelerde ufak tefek hava mu
harebeleri olmuştur. 

Asiler ,harbin yıldönümii olan 18 
temmuzu milli bayram iliın etmişler
dir. Bu yıldöııiimüne ikinci zafer yılı 
adr verilmiştir. 

- kilometrP katetti. Bu uçuşun hu.. ~ 
- susiHti yalnız mesafenin uzun- -
t lu~,;nda de~il ranlıları ve cansız- -
~ Jarı donduran korkunç bir so~uk 'I 
~ it;erisinde ve tabiatle gırtlak ~ırt ; 
; la~a bo~u4:1arak yapılmasında- -
- dır. Ayrıca fennin ~imdi)·e kadar -
; keşfin.e bile c.-saret edemedi~i ; 
' Kutup mıntakaJan üzerinden bir ; 
' ha\·a yolu açılması da ~ayanı ; 
' dUılıAttir. ' 

-""''"''"''''' ...... , 
Prens Pauı 'e 
Su kast 

Paris, 16 (TAN) - Yugoslav Kral 
Naibi Prens Paul'ün Paris ziyareti sı. 
rasında. bir suikast hazırlamakla suç. 
lu, Hırvat Ustaşi teşkilatında Mart
çiç'in muhakemesi geçen gün burada 
yapılmıştır. Suikastçi, 0 zaman alınan 
tertibat sayesinde emeline muvaffak 
olamamıştır. Fakat evinin araştırıl
masiyle elde edilen evrak kendisinin, 
Ustaşi teşkilatı reisi Ante Pavcliç'le 
münasebette bulunduğunu göstermiş
tir. Martçiç, üç ay hapse mahküm ol
muştur. 

Mısır Tahvilleri 
Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde üç fa

izli ve ikramiyeli Mısır Kredi Fonsi
ye tahvillerinin dünkü ~ekilişinde: 

Ankara 16 (TAN Muhabirin· 
den) - ' Cenup hudutlarımızda 
kaçakçılığı geçim yolu yapanların 
bu sefer de başka bir yol tuttukları 
ve asarı atika kaçakçılığı yaptıkları 
anlaşılmıştır. Urfanın Haren kasaba
sında asarı atika kaçakçılığı ile uğra
şan birinin evinde araştırma yapıl

mış. çok eski devirlerden kalma bir 
küple üstünde kabartma bir aslan 
r.c:nni bulunan bir t<'sti ve 25 tane 
para bulunmuştur, Bu eşyalar müsa
dere edilmiş, Maarif Vekaletine gön
derilmiştir. 

;
1

- , Yeni Bir '°"'! 

~ Kuyruklu ! 
~ Yıldız , 
' Ne\'york, 16 (TAN) - Ameri- ~ 
- kanın me~hur llanard Unh·ersi- ) 
' tesinin Rasathanesi tarafından ' 
' tebliğ edildiğine göre Ağustostan ~ 
' b:ışhyarak ~·eni bir kuyruklu yıl- ' 
; dız arzımız semasındaki yıldızlar ~ 
., arasına katılacak her gece görü. ; 
.,, necektir. -
~ ....................... ,... ........................ ,'-#-

1903 senesi tahvillerinden 771,865 
numara 50.000, 1911 senesi tahville
rinden 10,531 numara 100.000 frank 
ikramiye kazanmıştır. 

bir konı tesiri ~·apar. Bazı semtleri. 
nin ı~ıksız ve siyah heyulası gecenin 
koyu lii.ciwrt göğii iizerinde ne kor. 
ku~ç görünür, lstanbuhı aydmlatma
h~,z. 

· ıstanbulda nakil nsıtaJan .kifayet. 
sizdir, pahalıdır, dağnıktır. Bunlan 

artırmak, ucuzlatmak, bir ele topla
mak lazımdır. lstanbulcla en mübrem 
sıhhi ihtiy~lar bile eksiktir. En kala
balık mahallelerde han alacak bir 
me~·dan, nefes alacak bir bahçe yok· 
tur. 

Istanbulda içecf'k tf'miz süt bol 
mak güçtür. 

tstanbul<la sehrin spor ihtiyaçlarmı 
en basit ~ekilde karşılıyacak bir stat 
yoktur. 

lstanbulda f P.rih fahur gezilebDe.. 
t'f"k bir cadde ~·oktur. 

tstanbulda 100 kisiye btr yatak hl· 
le diişmiyecek kadar hastane kıtlığı 
vardır. 

lstanlıulda olmı~·an şeyleri yazmak 
müşkül birşeydir, amma bu listenin 
daha uzatılması pek kola~·dır. Ve hu. 
na mukabil lstanhulda 800 hine yak. 
la.,an bir nüfus \'e şehrin bütiin bu 
ihtiya<;lanna karşı 6 milyonluk bir 
fakir bütçe va r<hr. 

ispanyada Harp Vaziyeti 

Aklın yolu birdir. lstımlmtun Y&.'1· 
:rabilmesİ, bir şt>hir gibi asgari bip 
ha:rat sUrebilmt>si için hiitiin bu say. 
dı~ım eksiklerin nisbeten kısa bir za. 
manda tamamlanması lazımdır. Bo. 
nun da bu fnkir hiitç~ ile ~·apdabll

mesine imkan yoktur. A<'aba halktan 
daha fazla fedakarlık istemek mum. 
kün müdür? }'edakarhk denilen şey 
;stenir. Ve bunun tahakkuku derece
sini istiyen ölçtüğü i!:in, istenmeden 
evvel onun iizerine miitalea dermeyan 
edilemez. Likin görünen kÖ)'e de ıa. 
ıavuz istemez. lstanbul halkından is
tenebilecek yeni fedakarlıklarla da 
bu eksiklerin ikmaline imkan yoktur. 

B ugün l~panya harhi birinci • -•••--••-••••••••-•••• • ••-•••••-••••••••••••••-: 
yılını tamamlıyarak ikinci • • 

~·ıla geçmektedir. lfarbin başladı. : y AZAN: ÖMER RIZA DOGRUL i 
ğı ilk sıralarda asiler, adeta yıldı- J • ...-• • 
nm sün.tiyle hareket etmişler v~ •----·••••••••••••••••••••• •• ••••.._.••••••••-
mesru hükumetin vaziyetini sars- raı;mda, Şimale doğru dönerek arroz yapmamış, , . ., bii~·ük hare. 
mı;ıardı. Daha sonra hükumet kuv Basklarla meı,gul olmaları tam on ketleri Franco'ya bırakmıştı. Sebe-
vetleri muka,·emetini artırmakla bir hafta kaybetmelerini ve Valen. bi, asıl ordunun asilerle birlikte ol-
arada sırada mühim bir buhranlar siya hükumetinin rahat nefes al&. ması yüzünden hükumetin yeni bir 
geçirmiş ise de bugün Cünıhuriyet rak çalışmasını temin etti. Valin- ordu \.'Ücude getirmekte ve bu işi 
hükumetinin vaziyeti Madrtdin ilk siya. hül~iımeti bu müddet zarfında ancak son zamanlarda başamuya 
taarruza uğradığı sıralard3ı0 daha Aragon, Madrit ve Cenup cephesin- muvaffak olmasıdır. 
çok sağlam görünüyor. deki vaziyeti iyice sağlamlamış, Son günlerde Madridin Garbinde 

Geçen Martta hükfımet kuvvetle- hatta salahiyettar müşahitlere gö- vuku bulan muharebeler bu yeni 
ri, a.cdlerin Guadelhara tarafından re bu cepheleri a.4'iler tarafından ordunun eseri idi ve bu hareketleri 

yardnuyacak bir hale "'etirmış· tir. son derece mühimdi. Ehemmiyeti, vukubulan taarruzunu püskürtmüş, ,. 
Bu suretle asiler Bilbaoyu zapt arazi işgal etmek, yahut asilere a-

fakat bu muvaffakıyete rağmen ihr bir darbe indirmekte değildi. 
ı ile meşgul olmaları onlara Madrit e~ hükfımet kendini top ıyamamış ve Cümhurivet ordusunun ilk defa o-

w •• ve Valansiyaya ka~ı, bir daha ele ., 
vaziyetin emin oldugunu gostereme- larak erkanı harbiye tarafından 
mfşti. Çünkü asiler, mühim bir ha. geçmez bir fırsat kaçırtmıştır. hazırlana.o plan dairesinde hareket 
zırhk yapmakla meşguldüler. Kata. Yine !'lalahiyettar müşahitlerin ederek bir iş ba.,armasmda idi. 

ğ anlatışına göre, daha mühim bir ı Jonyanm vazJyetl emin de ildi. Si- Gerçi daha evvel de taarruz ar 
i i nokta Cünıhuriyet kuvvetlerinin, ı1m tı yasi vaziyet buhranlı dl. As lerin ve mukabil taarruzlar yap ış • 

Temel tarafmda.n Valansiyaya ta- ilk defa olarak pli.na daya.nan bU- fakat bunlann hepsi de mevzii hat. 

Madritte General ~liaja'nın son ha
reketlerin neticesinden memnun ol
duğunu söylemesinin hikmeti bu 
idi. 

Bundan böyle General Franco'
nun tedafüi bir vaziyet almak ve 
bütün cephelerdeki tehlikeli nokta.. 
lara vuku bulan hücumlan bekle. 
mek ve karşılamak iztırannda ka
lacağı anlaşılıyor. 

ihtimal ki ispanya harbi bundan 
sonra yeni bir safhaya girecektir. 
Fakat taarruz yapmak kudreti, za
feri kazanmak veya zaferi katileş
tirmek kafi değildir. Çünkü Franoo. 

non kuvvetleri müdafaada hünerli 
ve kuvvetli olduğunu gösterebilir. 
Fakat hücum ve taarruz kuvvet ve 
kabiliyeti de zaruridir. Çünkü bun. 
Jarsız muzaffer olımya imkiıı yok
tur. 

O halde lstanbula alelade bütçesin. 
den hariç bir para l~zımdır. 

Bu para ya hükumet yardımı şek. 
linde, ya istikraz ile elde edilebilir. 
Bir üçüncü şıkkı yoktur. 

Onun için arasıra lakırdısı çıkan 
lstanbulun üç senelik, beş senelik 
imar planı falan gibi isimler altındaki 
teşebbüslere, \'e bunların tahakkuku 
için konulan para kadar ehemmi~·et 
atfetmek icap eder. Bence lstanbolu 
bugünkü perişa.nhğ>ndan kurtaracak 
amil şu yukar<la sö~·ledi~im iki ihti
malden birini tahakkuk ettirebilecek 
cesaretli bir şehir otoritesidir. 

B. FELEK 

~;)'e nıs: edenlerin sayısı, geçen 
t...-1 lartf tle Çok artmıştır. Hu
~ ~e göre aileden biri tam 

"et~a, diğerleri 3 80 tenzL 
t etınektedir. 

arru.z etmeleri bekleniyor ve Cüm- yük taarruz hareketleri yapacak ta tesadüfi idi. Son harekat ise 
hale gelmeleridir. ka.. 

huriyetçiler böyle bir taarruzdan cumhuriyet ordusunun taarruz 
endi'}tJ ediyorlardı. H alükatte ispanya hükômetl, blllyetinl göstermiş ve bu kabiliyet 

Demek ki ispanya CUmhurlyeti 
harbin ilk senesinde mukavemet 
göstermiş, ayni zamanda zafere 
yardım edecek vesileleri ele geçir
miştir. Bu da harbin yeni inkişaf
lan namına en kuvvetli anahtar. 
dır. 

Romanya Kralı 
F ranıadan Ayrıldı 

Paris, 16 (A.A.) - Romanya 
Kralı, bu 8abah otomobille Paristen 
aynlmıştır. Asilerin bu korku ve endişe sı- şimdiye kadar, büyük bir ta- yüksek olduğunu ispat etmiştir. 
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1".a.hkemel'er.de 

Kahvede Geçen 
Kanii Kavganın 
Muhakemesi 

Nöbetçi 
Mahkemele·r 

Listesi 
Bu sene nöbet tutacak mahkeme-

1:-rin listesini Adliye Vek!Jeti tasdik 

Dün Ağın:eza mahkemeainde bir öldürme davasına ba,landı. ederek dün müddeiumumiliğe bildir
Su;lu yerinde Abdullah isminde bir genç va;dı. Davacı yerine miştir. Bu sene asliye birinci, ikinci, 

dördüncü, beşinci ceza mahkeme
de Emine adlı çarfaflı bir kadın geçti. İki gözü iki çefme ağlıyor- Jerile asliye beşinci ve altıncı hukuk 
du. Hadise beı ay evvel Küçükpazarda geçmitti. mahkemeleri nöbet tutacaklardır. 

Anahtar 
--, Abdullah bir gece saat 24 te el a- Beşinci hukuk mahkemesi ticaret 

yak çekildikten sonra Küçükpazarda davalarına altıncı hukuk mahkemesi 
Velinin kıraatanesine gitmiş. Abdul- Bcyoğlununki de dahil olduğu halde 
lahla bir alacak meselesi yüzünden ahkamı şahsiye davalarına bakacak
ağız kavgası yapmıya başlamış. Kav tır. 

Şapkanın 
içindeymiş! 

ga kızışmışı iş kamaya saldırmıya da Nöbet tutacak sulh mahkemeleri 
yanmış. Abdullah kamasını çekince şunlardır: 

Neden Daima 

KARDEX 
ÇU!\"KU: 

K A R D E X yarım asırdan be.. 
ri, görünür fiş sis
temlerin itiraz kabul etmez üstünlüğü ile tanınmıştır. 

K A R D E X kelimesi bütün dünyada "Görünür fiş sistemi,, nin mü. 
teradifi olarak tanınmıştır. 

f{ A R D E X Berlin Olimpiyad oyunlarından sonra, İspanyanın ademi 
müdahale Komitesini ve İngiltere Kralının taç giyme 
merasimini tanzim etmi~tir. 

1\ A R D E X her hangi bir işde her hangi bir dairede yarar. 
K A R D E X gözünü çeker çekmez arzu ettiğiniz malıimat yeknazar. 

da görünür. Kardex işaretleri, bir gözün muhtevi oldu
ğu bütün kayıtların bir fotoğrafisidir. Hiç şüphe yok 
ki Kardex müessir bir kontrol için icap edilen iş aletle. 
rinin en mükemmelidir. 

K A .C D E X Acentasma müracaat edcrse.rıjz size hiçbir taahhüt yük_ 
!etmeksizin arzu ve ihtiyaçlarını mütalea edecektir 

o 

D ,ı-ıı.v ·.:.. 
o 

r----.---~----~.--qr~ z:~---:::: ....... --~--~------1 
Remin~tôllRand o] 

==::::;ıj~KARDEX -s- Jr.=C=---;:==;=~ 

TÜRKİYE UMUl\I ACE.N'TASI: 

SIDl'fEY rtOViL ve Şsi. 
Halefi Sidney Novil Galata, Billur Sokak No. 13-15 Posta Kut. 1154 

Tel: No. 40892 

.. 

Ra d·yo 
Bugiinkü Proırram 

lstanbul: 
Oğle ne:?riyab: 

12,30 Plakla Türk musikisi ı2,.5f 
Havadis 13,05 Muhtelif plak neş!l> 
tı 14 Son. 
Ak~am nr~riyatı: 

0

18,30 Plakla dans musikisi 19.~ 
Konferans Doktor lbrahim Zati (~e 1 sim hastalıkları) 20 Cemal Kanıil .~ 
arkadaşları ta afından Türk nıuJI 
si ve halk şarkıları 20,30 Ömer ıu~ 
tarafından arapça söylev 20.45 ~elı 
ma ve arkadaşları tarafından Tüt 
musikisi ve halk şarkıları {Saat aY"-. 
rı) 21,15 Orkestra 22,15 Ajans ' 
borsa haberleri ve ertesi günün pf0

6 Tamı 22,30 Plakla sololar, opera " 
operet parçalan 23 Son. 

Günün Program Ozü 

llAFlF KONSERLER 

Dün asliye dördüncü ceza mahke
mesinde hırsızlığa teşebbüs ettiği id
diasile tevkif edilen Aziz adlı bir gen 
cin muhakemesine başlandı. Aziz, 
bir gece Tozkoparanda Ahmedin evi
nin kapısını karıştırırken ev sahibi 
tarafından görülmüş ve Tepebaşmda 
polis tarafından yakalanmıştır. 

Velinin tam göbeğine saplamış ve ye Sultanahmet sulh üçüncü hukuk, 
re ~er~iş. Bu sırada Velinin karısı 1 birinci ceza, 3 üncü eeza, Fatih 2 in 
Emıne ıle küçük çocuğu uyanmışlar. ci hukuk, Galatada birinci ceza, Be
Abdullah, bunların üstüne de saldır- yoğlu dördüncü hukuk, ikinci ceza, 
mış. Emine sokağa fırlamış ve ferya- Beşiktaş Sulh ceza, ikinci hukuk, Ye 
da başlamış. Abdullah ta kamasını niköy sulh mahkemesi, Beykoz sulh 
aldıktan sonra atmış ve Yemişe doğ mahkemesi, Üsküdar sulh ceza mah
ru kaçmıya başlamıştır. Yemiş iske- lcemesi, Kadıköy sulh ceza mahke
lesinde nöbet bekliyen bekçi Rama- mesi, Kartal ını.lh mahkemesi Adalar 

zan, kendisine dur emri vermiş. Dur sulh mahkemesi, Beyoğlu birinci ce- ti Eczacı Aranıyor· -. 
mayınca polis Necmiden istimdat et- za, Fatih birinci sulh hukuk mah-
miş ve karakolun yakinine kadar da kemeleri. 
getirmiş. Fakat, Abdullah bekçinin Istanbula yakın hat güzergahında bir fabrikada çalışmak üzere dip-

7,10: Berlin kısa. dalgası: ~la~ 
7.30: Sabah konsen. 9,20: Parıs . 
sa dalgası: Plak. 9.45: Plak. ıo.~~i 
Plak. 10.50: Plfık. 13 Paris kısa o-
gası: Plak. 13.10 Bükreş: Salon~ 
kestr~ı. 14.15: Paris kısa dalgail• 
Konser. 14.45: Plak. 15: Konser• 
16.10: Roma kısa dalgası: Or~~ 
tra, sopran. 16.30: Paris Jtısa ~: 
gası: Büyük orkestra, şarkı. 17.~; 
V arşova: Hafif musiki. 18. 19 . ..,.,. 
Bükreş: Askeri konser (Çek ese~ 
!erinden). 20.10: Leipzig: Valslet• 
21.10: Kolonya: Eğlenceli haft~ 
nu programı. 21,40: Prag kısa 

1 gası: Hafif musiki. 21.40: Roııı• 
Karışık konser. 22. 22.25: prag ~ 
sa dalgası: Halk konseri (Dvor-ı 
Novak). 22.45: Bükreş: Lokanta~ 
dan konser nakli. 23: 23.1~:-~ 
Bari vesaire: Varyete pruı;ı--

Dün mahkemede Azizi yakalryan 
polis şahit olarak dinlendi. Dedi ki: 

"- Aziz önümden gidiyordu. Bi
risi geldi. Bu adam bizim kapıyı a
nahtarla açıyordu. Beni görünce 
kaçtı. Yakalayın, dedi. Azizin şapka
sı elinde idi. Yakaladık. Karakola gö. 
tilrdük. Üstünü, başını aradık bir şey 
yoktu. Şapkasının astan içinden yeni 
törpUlenmiş bir anahtar bulduk. Bu 
anahtan şikayetçinin kapısına tat
bik ettik. Uyuyordu, 

önünden kaçmış. Polis Necmi ve bek l 1 lomalı bir eczacı alınacaktır. Talip olanlar dört güne kadar Bahçckapı-
HALKEVLERıNDE Taş Han 48 numaraya müracaat et melidir. ,çiler kendisini takibe başlamışlar, ı 

Abdullah, Eminönüne gelince kendi- lkmal İmtihanlarına Hazırlık ' _-1 
sini denize atmış. Polis, Necmi kur-
tarmış ve karakola getirmiştir. 

Dün mahkemede Hüseyin, Yakup, 
bekçi Ramazan şahit olarak dinlendi 
ler. Onlar hadiseyi olduğu gibi anla 
tıyorlardı. 

OPERALAR, OPERETLER 
Dersleri MüJde r MüJ.de ! ~~~~~~-:, 18.30 Roma kısa dalgası: Pucd-

Şişli halkevinden: Her ders grubu ,il ni'nin ''Manon Lescaut" ope~ 

Şahitlerden birisi de 6 aya mah
kum Kazımdı. Jandarma hapisane
den getirdi. O da şu şekilde şehadet 
etti: 

için müracaat edenlerin adedi on ta- K u" ~ u·· K ~ ı· F T ı ı· K r j R K 1 1 22: Milano: Zandonai'in "1 ca"._aji; neyi bulduğu takdirde halkevimizde eri di Ekebu" operası 22,30: Paı-
1 ağustostan itibaren haftada iki gün 1 P. T. T.: Operadan nakil, 
sekizinci ve on birinci sınıflarda ik- ODA MUStKlSt 

· - 18,15: Varşova: Oda orkesırs" 
mnle kalanlara parasız ders verıle- açılmıştır. (Marcello, Corelli). 22.05: pral 
cektir. Arzu edenlerin her gün saat Her akşam DARUTTALt.Ml MUSiKi tarafından halk türküsü ve şar- (fal 

, Reis suçluya söz verdi. Aziz, 
- Bay Reis evde çomıklar benim 

odamın kapısını açmasınlar diye an
nem anahtan şapkamın içine sakla
mış. Sonra da unutmuş. biz de arı

yorduk, dedi. 

kısa dalgası: Sekstet konseri. 
ı.ı ten sonra halkevine müracaatla i- kıları çalınmakta olduğunu tebşir ederiz. la). 

"-Uykudan uyandığım zaman 
Veli yaralanmış yerde yatıyordu. E
mine ile Abdullah da hırJaşıyorlardı. 
Emine kamanın sapından tutmuş, 
Abdullah ta kamanın ağzına sarılmış 
uğraşıyorlardı. Ben ayırdım.,, 

simlerini yazdırmaları. Yarın akşam ilave olarak: FEST!VAL EGLENCELERINE iştirttk RESİTALLER 
• edecek sanatkarlar tarafından KARADEN!Z HAVALARI oynanacaktır 15.30: Roma kısa dalgası: PiY'• 

k · d no refakatile keman konsertof11" Beyoğlu hal evm en: .. Fiyatlanmıza dikkat: Rakı: 75 Bira: 20 Meşrubat: 25 kuruş • 20.40: Peşte: Macaristan • lr1aııdl 
ı - Yüksek, lise ve orta mektep 

Muhakeme, bu anahtarın suçlunun 
kapısına uyup uymadığını tetkik için 
talik edildi. 

artistik mübadelesi (şarkılar). 
talebelerinden ikmale kalanlar için ti~~~~~• H E R A K Ş A M • ~!iiiiiiiii~~~... DANS MUSlKlSt 
evimizde fransızca, almanca ,ingiliz- ' 19,25: Peşte. 20.20 Bükreş (JOI• 
ce kursları açılmıştır. Memleketin en yüksek Sanak:lrlarile birlikte sik danslar). 21 : Peşte (Operet fi 

2 - Rıı ayın virmi alhsrnıfan iti. ~ · ,""-.: ~ • ~~ -~ 22~. n~z~6~1.:. ~~.15: Vi~ 

Jrabzona içme 

Suyu Getiriliyor 

Mahkeme. gelmiyı>n şst~itlı>rin ~:ı

ğırılmasr için muhakemeyi talile et
ti. 

haren derslere ba3lanacaktır. Arzu ~ ~ Ja.. .A.. ~ ~ Graz. 22,15: Leıpzıg. 23,05: .::ıL 
edenlerin müracaat ederek kaydolun- r A K s ,. M kısa dalgası. 23.50: Roma, Nar· 
mal arını rica eyleriz. B E L E D İ Y E _!4: Kolonya. ~ 

Bah~esindec• 

Trabzon, 16 (A.A.) - Trabzon 
getirilecek içme suyu etrafında tet
kikatta bulunmak ve su projesini ha
zırlamak üzere Nafıa su yollan umum 
müdürü Salahattin yanında su müte
hassısı ve Erzincan sular idaresi şefi 
ile diğer üç mühendis olduğu halde 
Trabzona gelmiştir. Vali ve belediye 
reisi ile birlikte su membaları gezi
lerek tetkikler yapılmıştır. B. Sala
hattin, tetkiklerini bitirerek su mü
tehassısını burada bırakmış ve ken
disi Erzincana gitmiştir. 

AÇIK TEŞEKKOR 

Uzun zamandanberi muztarip oldu 
ğum hastalığımı tedavi hususunda 
gösterdikleri dikkat ve alfıkadan do
layı Gülhane hastanesi bevliye pro
fesörü Fuat Kamil baş muavini dok
tor Kemal Gülgünen ve muvaffakı
yetli ameliyatile tedavide büyük yar 
dırnı görtilen doktor Kemal Çağlar 
ve Ziya Çağlar, Bürhanettin ve Emin 
le ıtefkatlerini gördüğüm hemşirele
re minnet ve teşekkürlerimin iblağt
na gazetenizin tavassutunu rica ede
rim. 

Arnavutköy kilisesi: papas Kirkor 

Uç çift davul, dört zurna, birkaç çalpara dövmeye 
başlıyar ve gençler, çocuklar hep bir ağızdan eski bir 
cirit türküsünü söylüyorlardı: 

"Ciridimin ucu telli,, 

NlHAT lFFET BERK 
Diş tabibi 

Diş tababetinde yeni ve pek mü-

him olan porselen kron ve briçler ü
zerinde ihtisas yapmak için Berlin'e 
gitmiştir. 

TEŞEKKOR 
Bayan Asiye Kerimol'un vefatı mil 

nasebetile kederlerimize iştirak liıt
funda bulunan zevat ve müessesat:ı 
ailemizin şükranlarım sunmava sa
yın gazetenizin tavassutunu dileriz. 

Kardeşleri - Evlatları 

Masalarınızın evvelden tedariki sayın müşterilerimizin #- Dr. lhaan Sami & l 
~~~~~~menfaati iktızasıdır. Telefon: 43703 ~~~~~~. T 1 F O A Ş 1 S 

PRF. RUSEL GELDi İ tsta~buJ Yedinci icra memurlu~n 
Ayasofya civarında profesör Baks- d.an: ~-ır borçt.an dolayı haczedılen 

çifte tufenklerın açıık arttırma sure-
ter tarafından yapılmakta olan asarı t'ıle para ·ı . k ·ı . ya çevrı mesıne arar verı -
atika hafriyatına para yardımında miştir ve satış 22 Temmuz 1937 per 
bulunan profesör Rusel, dün sabah- şembe günü saat 12 den 13 e kadar 
ki ekspresle Avrupadan şehrimize Marpuççularda Lüleci Hanın dahilin 
gelmiş p l t r . . t' ve erapa as o e ıne ınmış ır. de 6 numerolu odada satılacağından 
B. Rusel, bugünden itibaren Sulta- talip olanların muayyen saatte mc
nahmetteki tarihi hafriyatı tetkik e- mııruna müracaat etmeleri rica olu-
decektir. nur. (33999) 

Tifo ve paratifo hastalıklanııa t11 
tulmamak için tesiri kat'i, muafl· 
yeti pek emin taze aşıdır.Her ecl> 
nede bulunur. Kutusu45kı.ıruş~ 

GEBE BAYANLARIN 
Yüzündeki siyah lekeleri 

FAZIL ÇİL İLACI 
Giderir. 

ni hakem yaptılar. Mesele de bitti. lkinci büyük Y" 
rış gürültüsüz geçti. Kara Osman bir çift telli koÇtsll 
ibaret olan hediyesini alırken Erdene: 

- Ah, sen olmasaydın beyim. 
Diye serzeniş etti. "Bana derler demir elli,, 

"Geç karşıma yiğit yoldaş,, 
"Usta kimdir olsun belli,, 
"Sallanıyor ak çevrem,, 
"Hey arkadaş çık görem!,, 

Bir yağız atlı, alanı bir baştan l>bUr başa dolaştı, 
elinde beyaz bir çevre, etralına sallıyarak "karşı" 

arıyordu. Davullar dövdükçe, yağız atın yelesi kaba
nyor, kuyruğu dikiliyor ve kulaklan birer ok tepe
si gibi sert ve dik duruyordu. Karşıdan : 

-66-

- Yoo .. Bak, kasabaya ilk gelirken seni yolda ı6' 
müştüm. O vakit, bana tütün rejisi ile her vakit ın" 
raza çıkaracağını söylemiştin. Ben şaka sanmıştııll
Fakat görüyorum ki kafana koymuşsun. Bu olrnı" 

- Oy le amma! atına güvenmiyen .. 

- O hey! 
Diye bir nara duyuldu. Bir doru kısraktı karşı ol

muştu. Karşı karşıya geldikleri vakit ciritlerini baş
larının üzerinde sallıyarak selamliştılar. Davullar ya 
rış havasını vurmaya başladı. Yağız, alanın kenarın
da durup bekledi. !Karşı süratle yaklaşarak: 

- Ur ha! 
Diye seslendikten sonra kısrağın başını büktü ve 

geriye dört nal seğirtmeye başladı. Beriki fırlayan 
atın üzerinde bir büküldü, bir doğruldu. Sağ kolu 
ileri geri bir hareketle hasmını gizliyordu. Kıvamını 
bulur bulmaz, ciridi çaktı. Onde kaçan, kısrağın sol 
tarafına kayıverince, cirit vızlayarak dokunmadan 
geçti. Değnek daha havada uçarken, tekrar doğru
lup kızan Uzengileri bastı. !kinci hamlede, ciridi ha
vada yakaladı ve hemen döndü. Herkes el çırpıyordu. 
Şimdi kovala.yan geri edip dolu dizgin kaçıyordu. O
nun da bir marifet göstermesi lazımdı. Doru kısrak
lmm ciridi fırladı, bir, iki, üç, dördü saymaya vakit 
kalmadan, sağ kolunun, şimşek gibi bir hamlesile o 
da ciridi kaptı ve kapar kapmaz kolunun çabuk de
ğirmi bir hareketiyle ciridi yere hamle edip sapladı. 
Uzeri renkli ve ucu telli değnek çimenler üzerinde, 
1ettberek 2'ibi titremive başladı. Tam o sırada herkes 

haykırır ve alkışlat'kem doru kısraktan bir değnek 
daha uçtu. Artık tek değnekle oynamıya başladılar. 
Bu, büyük binicilerin ve 'llsta oyuncuların usulil idi. 
Bir üçüncü atlı yerde saplanmış duran ciridin yanına 
kendi c.iridini saplayıp meydan okuyuncaya kadar 
devam etti. 

Oyun artık kızışmışb. Arada halkı gilldürme'k için, 
tuhaflıklar ediliyordu. Biri topal bir be;ıgire, diğeri 
yular!>ız bir eşeğe binmiş, iki şapşal kılıklı paskal, 
biribirlerile oynuyorlar, eşek koşmakta, topal beygir 
kaçmakta ısrar ettikçe halk gülüyor ve süvarileri, 
kızarak yere iniyorlar ve değneklerini bırakarak bel
lerinden sıyırdıklan yün kuşaklarile biribirine vuru
yorlar, giıya döğüş ediyoralr .. Ve çoluk çocuk gül
mekten bayılıyordu. 

Oğle ezanına beş, on dakika kala cirit bitti, davul
lar önde, atWar alayı ve halk arkada olduğu halde 
gUle eğlene döndüler. 

Kasabalılar davetli oldukları yerlere, misafirler 
kondukları evlere dağılarak yemek yediler. ikindiden 
sonra halk için köçekler, hokkabaz taklitleri, ya.ya 
koşulan vardı. 

Salhanenin arkasındaki çınarlar altında akşama 

kadar eğlenilecek ve akşamdan sonra çay boyun
daki çardaklı kahvenin meydanında oyun olacaktı. 

Aikşam tertibi daha başkaydı. Buna hocalar iştirak 
etmediler. lki yerde sofra kurulmı·c tu. Birine efendi
Jer, beyler, memurlar; ötekine delikanlılar, efeler, 

davetliler. Yalnız birmci sofra kapalı yerde, diğeri 
oyun yerine çabuk elden yapılan çardak altında ku
rulmuştu. Ve beyler tarafı, her rakı ziyafetinde oldu
ğu gibi önce gayet ciddi ve ağırbaşlı iken iki saat son 
ra cıvıttılar. Ve yatsıyı geçer geçmez alay malay çifte 
telliye, köçek havasına kalktılar. Delikanlılar tara
fında ise, yarım zeytin tanesiyle susuz kaç fincan içi 
lebileceğine dair mühim bir müsabaka açılmıştı. Ve 
ertesi sabah, yalnız ikinci sofra için dört gaz teneke
si raikı harcandığını, Artin, puslasile beraber Erde
ne bildirdi. 
Çarşamba günü öğleye kadar, yalnız davullar çal

dı ve çoluk çocuk kendi keyiflerince eğlendiler. Oğ
leden sonra at yarışları ve güreş vardı. Yine Değir
menalanı seçilmişti. Iki uzun ve altı kısa yarış yapıldı 
Uzun yanşa, ittifakla Erdenin kısraklarını sokmadı
lar. Erden atlarının bu esaslı UstünlüğUne memnun 
oldu. Düğün kahyası Deli Osman: 

- Aşkolsun Erden Efendi, dedi. Gördün mü beyı ! 
Başkası olaydı, ille sokacağım derdi. Halbuki senin 
kısraklann maşallahı var. Burada hangi değme at 
onlarla yarışacak? Zatikleyin muharebe salgını mem 
lekette at mı kodu? Nerede ise benim topal eşeği bi
le çekip alacaklar. 

llk büyük koşuda, Aynacı Topal Gazi Kara Osma
nın hayvanı birinci, Kolcu Çakırın Baklakın ikinci 
geldi. Az kalsın kavga çıkacaktı. Yüzbaşı Refik Te
kin, malmüdürü, birkaç eşraf araya girdiler "'.e Erde-

- Her ne ise birşey oldu. lşte yine sen kazanın•" 
dm mı? Hem Çakır kim, ayni kasabalı iki hemşeri dl" 
ğil mi? 

- Amma o tütün rejisinde! tO 
- Rejide olmak, can düşmanı olmak değil, vaJ'S 

onun da rızkı ... 
- Rızk mı? Millettaşlarmın kanma girmekle ge

lecek rızk bana haram olsun! 
Mesele tekrar alevlenmek üzere iken, bastırıldl

Genç jandarma çavuşu, Erdenin kulağına eğiletlC: rl 
- Topalın hakkı var, dedi. Çeçende eski defterlel 

karıştmyordum, gözüme ilişti. Muharebeden .e~;; 
yalnız bu kaza içinde bir senede otuz dört tütiln ~~ 
kuatı olmuş, on dokuzu ölmüş, sekizi sakat ka.11111~iO 
ötekiler .. Hepsinin faili de manen reji idaresı .. 
birinin de davası sona ermemiş. ~-

Sıra pehlivanlara gelmişti. Bu, sırf bir eğlence blf• 
bi geçti. Ortaya belli başlı ne bir pehlivan, ne ~ıcııG 
vanhğa elverişli gürbüz bir adam çıkmıştı. ~~r çı
eski ve yaşlı pehlivanlar, soğukluğu giderntek ıçtll 
kıp bir iki peşrev yaptıktan sonra çekildiler · ~eL 

Bu en feci bir sahne idi. Daha sekiz on sene e gU" 
en fakir bir düğüne laakal otuz çift çıkarken. bU ~ıJ 
bir çift bile, adama.kıllı güreşen buhınmuyordtl· ıd"' 
bahis uzun sürdü ve herkeste ayni fikir hasıl 0 

herkes kendi kendine: 
(Arkası , .• r) 
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BAŞMUHARRiRi 
'f.ı\N~hrnet Emin YALMAN 

2,50 kirde nı hedefi: Haberde, fi· 
riy'B tüst ' her §eyde temiz, dü· 

R<tl~t::rİii olmak, kariin 

~
30 ° nuya çalışmaktır. 
e~ 
,.e 
:~ GONON MESELELERi 

J3el· S 
ür• o~yefle 
s)~ ?·· r ve 
r~g llrkiye 

ve ..,,, , .. 

SARK 1 
URDUN 
YOLUNDA 

... \U'-uye D 
"-tasıa 1 ı~bakanı Te\'fik Rü~tü 
l>al'tlsi Jbakanı \'e Oümhuriyet Halk 
d()st cı_ eneı Sekreteri ~ükru·· K , 
1 "10\'l' tJ :.' a~ a 
lliııtıakt • e er Birliğinin misafiri bu-
)'lllartıa:ı~~ar. Bu ziyaretler uzun 
~!'asında - iki memleket seçkinleri 
la.hı br.... idet olmuştur ve iki inkı-
1~ · u-ıblrine m" 
tt~ı\·e eserleri ·ıues esleri, §ahsiyet. 

• ~J.l§tir ~ e tanıtıwya yardım 

b 4.oka~ U 
• ttbırı e Moskovanın dostluğu F ilistinin bütün yolları 

gibi, Eriha yolu da as

falttır. Arabamız 110 yapıyor. 

Kudüsün ( + 800) rakımından 

da)·a11ı :ehatetıe a\'ru an iki inkılab; 
tUtlere şkll'nıak, bütün fesad ve tah
letikte b arşı iki inlnlabı uyanık ve 
lali ber .. ~lundurma.k, ikisi arasındaki ölüdenizin (- 400) rakımına 
ta ... _- .... .....,er)'~ .. 
, -:."llltlı.I 1ı:.u•i kalb yakınlığı ile iniyoruz. Arabanın sürati, ken· h· anıak i · 
t l{IJtJrı il<" b" .~ın yirminei asır insan- di kendine bir rüzgar yarat· 
atur'· t 

1 
llJuk inşacısı I.eni.n \'e A. 

d " a raf f Fak t otluk b" ından kurulmuştur. Bu mıya muva fak oluyor. • a 
~diseıer ır ananedir; uzun bir tarihi, -bu rüzgar, nöbetli insan solu· 
lıanıa... .dkal1jı ında tecrübeleri, imti-
• ••, ı eoı ·· ğundan farksız. Serin tutaca-
'!le~ll:ık te . . OJısi vardır. Bu dostluk 
)etlerini ıkı memleketin milli hürri- ğma, dudakları kurutuyor, 

l!ııı;İilı ik~ . zaruretıerinden biri idi: gözleri terletiyor. 
dıı. 1 İ\lkıl" b 
. 'il clha a ın candan ba~lı ol. 

Bürhan Belge Mısır-
da ki dolaşmalarının 

özlü mektuplarını ver

dikten sonra Filistine 

~ geçti. Bugün de bize 

~ şu satırlar arasında i L~t ~a.disinin garip ta
t bratını okutuyor. Size i pek küçük bir huldsa 

~ yapabiliriz : Filistin 

: içinde dolaşan Bur-
; 

' han Belge, Eriha yo- ' liııltı hıarı 0 barısı da\'a ma hizmeti.-. 
doğtı.ıd tasıdır. lzvestia'nın decliği 
~~hıdeUr:.~·ı~nternasyonaı ı>olitika 11-

: lunda 800 metre yük- ~ ŞARKI VRDVNDEN TiPLER 
.-. . lllüJf 

lirle d ını bir amil olan Sovyet 
t~() OSlJuır.. T" k" • • 

lloınik . ı::ı... ur ıyenm politik ,·e 
~lığ1 \· ıstıklalinin gittik~·e artan 
ı;ırı· .. e sa i'rf w t 1i;İtıln ı::ı amlıb'l \'e Sovyctler 

\~ kıt\\· de ekonomi \'e milli miida-
et etı · 

Manzara, Kudlistcn ayrıldıktan 

20 dakika sonra her türlü yumu
şaklığını kaybediyor. Ne ağaç ka-

b!ı.1... nın artışı ııisbctinde kuv. 
-. ··•akt~ı hyor, ne çimen. Dağların hattı ma 
olerııı ır.,, 

~il eıı.eu • ilinde koştuğumuz için toprağın a-
~ erımiz <lostluğunun im 

lia b,.;_ ~~ra ait en iyi tahlilini hiç 
~le..ı~ lğınet·" .. J"TI <tPn "ll'"""-in..1 .. 
l~. ""'t bu ınonu veraı. unını 

· tada a3 nen tekrar etmeli. .. 
u~i.... hı tıJı t 
ı~ 1 ı:a1ı§tn erem arkada§lar; çok fe. 

rızalılığt ile de avunamıyoruz. Boz 
tümseklerin irtifasız yarıkları ara
owuuu, guıı u ... 'iıuı:, 6ı:l.il U<1iAcua.ı 

çizerek kara asfalt yolun üzerin
den sıcak bir tavanın dibine doğ. 
ru kayıyoruz. 

Yolumuzun üzerinde, kenarda ve ,0.du~'lıııııı anıza ara vermek üzere bu 
~ \·e harı .b~günde, hiiki.imetin da.. aşağılarda kalan bir vadi var. Bu

la b-ıııtru cı 81Yaseti hakkında yük- nun iki yanı iki silme duvar. Bu
l!a.flnıag., \·a~Z<la ufak bir hulasasını rada, on iki papaz yaşıyor. Tıpkı 
\i~ıı. ıı%ra ~fe sayanın. Bu hulasa- !sanın Havarileri gibi. Biri öldü 
ltiı.,ltı~ bi~~g.er Yüksek tas\':ip \'e tcş. mü, yerine, iplerle bir yenisini in-
~~t re~·i 1• la~ ık görürseniz sizden 

t
. ~\'\·el" ıstıyeceğim. diriyorlar. Bunlara, yine iplerle, 
U.ıı a har· • iki haftada bir, basit gıdalar sar-
~ ~bıünaseb ıcı lyaset üzerinde bü- kıtılıyor. 
laı adar~ ~tlerimizi mümhiin oldu- Vadide bu on iki saçı sakalına 
ı~1tıı sakıa 

1 
;·iirekJe \'e hiçbir nok. 

~tı h ~lı rnılarak, olduğu gibi söy- karışmış hayat düşmanından baş-
erı acağ ka istediğiniz kadar yılan, çiyan, 

tllUllaı llılı li ım. Harici münasf>. akrep var. Ve söylendiğine göre, 
"111, Sebatını Zerinde komşularımızla şimdiye kadar bir tarafın di"erin-
ı, .. tıı., ~'"'u ıtı. hl_rer birer saydıktan . 't'l 0 
"""'tı •• , tn den şikayeti ışı ı memiştir. 
~~deeeğinı.1 sıyaset esaslanmızı 
~ 1)•et ltt·h 
•o4 <lostan J adı ile münasrlıetlerl-
~altı ıallıaııı: ~e samimanedir. Hatta 
~rsı('~J·etıe r a lıu dostluk yeni bir 
!So\ .l"i. aikı 1caıılanım~tır. (Bravo 
llıl< htı~1 ş ar)· Son zamanlarda 
~ hlllun: ~tamızda bilakis soğuk-
ı. ttıı ugunu d .. ·• 
-t 80 et i~in b uşunenler ,.e far. 
~ttllelneın bu kadar ~ık bir suret. 
llotıa r. lııt 

8 
elki hayreti mucip ola... 

tt~ hl(rıı ~fer gerek Mösyö Lih:i
~ )etti So <an konuş~ umda ve ge
~~l·a ge;tet Büyük Elçisinin An. 
~tı 1tket ŞUıde f.emasıanmız iki 
~e (ıı her~";18ındak1 do thık rabıta. 
tıı1~clir ed't tarafça hakiki kıymeti 
Otr btr k~t flleJ,;te olduğunu na.zan. 
~ a,o se ler· daha tecelli ettirmi~tir. 

" l'!{ll<laı ı, alkışlar). ı 
l'i~tt·· Şiar 
cıı:ı~ ~'ili f ' aramızcla soğukluk 

Az sonra tabiatin ani bir o
yunu ile, şaşırtıcı bir sah

ne ve dekor değişikliği oldu. Tas
lık, kayalık kayboldu. Hararet d;. 

recesi fışkırır gibi yükseldi. San
ki dağ bUyüklüğünde acayip ve 
korkunç bir böcek buralarda yü
rüyüp debelenerek ve hortumları 
ve ayakları ile ~.Şelenerek birta
kım acayip ve mucesseın resimler 
çizmişti. 

Tavanın dibini bulmuştuk. Ara

larından geçtiğimiz acayip cisim
ler, kon.lı:unç bir çökUntüden son-

~· t llJ"ıed 1 tt~ eerubeıe en er, şimdiye kadar . 
bı~ ltılş otan re kafi clerecede dikkat Iacaktı~. (Rra~·o. seslerı: ~l~ışla~) ... 
cı~ıı. rı bu_'iusı ~a~dır ve bizim siyaseti- nu sozlerin ıkı me~lt ketın iyı mu. 
~ lar<lır, letuıı iyice Jmnrunanuş nasebetleri ve sa~im~ d<?stluklan l~ak 

~~ 0ıı~~- . kında hatıra. g~tirı!mış olan ve getiri. 
~ ~l'ıı.tı 'aıı~n ıstiklaJi siyasi ve lecek olan bütün şüpheleri tamamlyle 
htl trıııirnıı! 'tlınizin h us~sly~tleri bi. izale eder sanırım. Dünyanın ~ugün. 
~~:1~Österı:1ahsus bir takım faali. kü hali iki memleket ~.ras?'~ dost
''ı.ıtı l(tır ektedir ,.e d . .. luğu sağlam esaslar uzerın e evam 
1- erını~ı nu hu usilc·et b~ı.mp.t g~s- ettirmek, beynelmllel menfaatler kln, 
l 'ıı ·ı e nı·· ·' ızım aa ı. dal l ka lıkı 1 k gu' ues ·es dostıuklanmız- sulh esaslan için fay ı o ur, naa.. 
htı: lıtlihır~denberi yakın bir dost- tind!'yim. (Bravo sesleri, alkışlar). 
ı:t"' t'le ltı tni.ıı takdir ttı·ımı S . )losko\.·anm misafiri bulunan ha. 

··• "'' a ha e g ı. 0
' • d b" "ki 'ıı · •ıı~ \• e tım d kaıılarımız döniişlerın e mı ı mem 

ıı~ e l~ ız a asla tearuz 1 ki ı 
tıı 11 l~ri aruz etnı· k . leltet halk yığın lan ~rasınc a sarsı • l<lt , aıkı 1) ece tır (Bra.. w • 1 .. ı.·· "k 
'1tı. 1•1< oı lar} 11 k d maz e\•gi \'C baglılıgr, ıergıın uuyu · 

''"1 du~ • er .no ta a · ı· • 1 ~~tl !' ~tt'.-:· "-Urtıtız ve b b .. bir hızla ilerli,re.11 So\'yetler Ilır ıgi n
• it?: ı ·ırn· era er mu. . . . 1 be 1 · . "!:'a "'1 tı gibi l'ürk _ Sovyet şa ve medeniyctının )"OOI ıa r crmı 

llılı b ullıernıeketın sh·aseti~de getireceklerdir. 
0 

Ur olarak ııa;·idar ka· Falih Rıl kı ATAY 

: seklikten 400 metre· ' 

~ derinliğe iniyor. Ta- ~ 
~ biatin bu şaşırtıcı si- ~ 
~ . d ht l"f h"" . ' 'nesın e mu e ı uvı--

~ yetler yaşamaktadır. ~ 
~ ı eknık ıse t>u çoı ruu- ~ 
~ hitte eski manzarayı 1 

: çok değiştirmiştir. ~ 
\""" ..# ,,,,. """"""" "" "" ........ '""~ 
ra kurumaya başlamış bir deni
zin dibi idi. Jeolojik facia ne kadar 

büyük olmalı idi ki, bu acayip ova 
deniz seviyesinin 400 metre altın-

da kalmıştı! Korkunç bir böceğin 
eşinmesinden bahsetmemiz, haki-

kate yakındır. ÇUnkü ancak böyle 
dev cüssesinde bir böcek ölilm is
tırabmı duyarsa, etrafını böyle 

delik deşik edebilir. Hiçbir jeolo
jik teşekkUl , Lut ovasının sathında. 
katılaşmış madde alemi kadar ıstı
rap ifade edemez. Elbette ki, ölen 
ve eşinen, böcek değild ir. Ölen, sa
dece, I1ut ovasının maddesidir. Ve 
bu ölüm, onbınlerce yıl sürmüş

tür. Toprak, bu cehennemde, tuz 
ter1emektedir. Beyaz leke:er, bun-

dandır. Fakat az sonra, bir tabiat 
nvunu Jle daha kar.$1laşırsınız. Ve 
buna iklimin de eli değer. Birden, 
hararet azalır. Erihanın muz ve 
portakal bahçeleri görünür. Deniz
den. halbuki, yine 400 metre aşa
ğıdasınız. Rakımda hiçbir değişik
lik olmamıştır. On kilometre öte
si yine hep ayni cehennemdir. Bö· 
ceğin eşinip darmadağmık ettiği 
yerdir. Fakat burada, Erihada, 
sizi şaşkına çevir~n bir nebat bol
luğu vardır. Havanın nefesi, tatlı
dır, insana karşı şefkatlidir, ya
§ayabileceğimiz gibi, alıştığımız gi 
bidir. Çümkü. Erihanın da 10 kilo
metre ötesi Ürdün _ Jordan, yani 
Şeria nehridir. Ve Eriha ile Şeria 

1~ awıı;ı 1iıl4ti ii1 *!1: ti 
, • - • • 1 ·'. ' ...... 

Mahalle içinde Ahır 
Beyazıtta oturan bir okuyucumuz 

dan şu şikayet mektubunu aldık: 
"- Belediye, ahırları şehir dışına 

çıkarmak yolundaki kararını tatbik 
edeli bir hayli oluyor. Fakat, göztlen 
kaçan bir tanesi, bizim oturduğumuz 
mahallede hala olduğu gibi durup gi
diyor. Bu ahır, Beyazıtta Soğanağa 
mahallesinde katip Sinan Mektebi 
sokağındadır. Ve bundan bütUn ma

halleli şikayetçidir. En büyük zaran, 
ortalığı sineğe boğması ve bunların 

etrafa mikrop taşımalarına meydan 
vermesidir. Üstelik, bu civardaki ev
lerde oturan çocuklardan birçokları
nın buralarda oynadıklarını gözönün 
de tutarsak manzara tamamile gözle 
rimizin önünde canlanır. 

Buna bir de gece yarısı ahırdaki 
hayvanların gürültü ve homurtuları
nı ilave etmek lazımdır. 

Şehrin temizlik ve sağlığına son 
derece ihtimam göstermek gayretin
de olan belediyemizin nazarı dikka
tini çelmenizi rica ederiz • 

• 
Kapıc11ız Apartıman 

lettikleri görülüyor. O kadar ki, bu
rası bir mikrop yuvası haline gelmiş
tir. Bundan en çok rahatsızlık du
yanlar, apartıman kiracılarıdır. Beş 
katlı bir apartımanda kapıcı bulundu 
rulması mecburiyeti olduğu halde a
partıman sahibinin buna riayet et
mediği hayretle görülmektedir. Un\U 
mun sıhhati namına, alakadarların 
nazarı dikkatini çelmenizi istirham 
ederiz.,, 

• 
Trenlerde Tenzilatlı Biletler 
Yeşilköyde oturan okuyucumuz a

vukat B. Hüsam yazıyor: 
"Devlet Demiryollarının on beş 

günlUk, bir aylık ve ilah. Halk tica
ret biletleri vardır. 

Bu biletle, devlete ait bütün tren
lerden istifade edilebileceği üzerinde 
yazılıdır. Halbuki ayni biletler Trak
ya hattında muteber değildir. Bu hat 
hükumete geçeli hayli olmuştur. A· 
caba, orada niçin kabul edilmiyor?,, 

• 
Bir Okuyucuya Cevap 

Beykozda. Fıstıklı sokağında 36 nu 
marada bayan Aliyeye: 

Adresinin mahfuz tutulmasını iı:ı- "Teessürünüzü haklı bulduk. An-
tiyen bir okuyucumuz, Arnavutkö- cak, memurun, bu sözleri samimi 
yiinden yazıyor: bir hasbıhal şeklinde söylediğini ka-

"- ArnavutköyUnde Kopernik ad bul etmek lazımdır. Nitekim, buna 
lı beş katlı bir apartıman vardır. Fa- rağmen çocuklarınızın a.şılandığı an
kat, ka~ıcısızdır. laşıhyor. LJiübaliliğine verip hoş gör 
. B~ Y~7~en, ~eceleri ba~ kimselerin j meniz, daha münasip bir hareket o
ıcen gırdıklen ve merdıvcnleri kir- lur, kanaatindeyiz.,, 

arasında, hararet, bir kere daha 
dUşer. Şerianın yanı, bir brJıar se
rinliği içindedir. 10 kilometre öte
si Eriha, 20 kilometre ötesi de, ce
hennem. 

E rtha, şirin bir kaıuıhadır. 
Bağlık ve bahçeliktir. Gü-

zel evleri ve bunların arasında 

muntazam ve bakımlı yolları var
dır. Dünyanın en güzel portakalı 
burada, bu en büyük jeolojik fela
ket sahnesinin bir kenarında ye
tişmektedir. Sonra on onbeş kilo
metre, ötede, büyük felaketin ye
gane şahidi yaşamaktadır : Ölüde· 
niz! Suyunu bir bez tutar gibi eli
niz_r alabilirsiniz. İçinde bir tek 
canlı yaşamaz. Yüzme bilmenize 
lüzum yoktur. Soyunun ve yürü
yün; yalnız, derinizin tuzdan bir 
kabuk bağlamaması için, çıkınca 
devamlı bir duş altında iyice ova
lanmanız lazımdır. 

Ölüdenizde bir potas fabrikası 
var. Sionistlerin, mühendis ve a
mele evlerinin acayip inşa tarzı 

derhal dikkatinizi mrhlar. Evler öy 
le yapılmıştır ki, güneş bunlara 
hangi cepheden hiicum etse, öteki 
cephede korunacak, hava tecritli 
duvarlar, ayrıca da, balkon var
dır. Ölüdenizde bir deniz hamamı 
ve bir kazino bulacaksınız. Sif on
lu buz gibi içkiler, temiz şezlonglar 
ve masalar ve hizmet yapan ha
marat Berberiler, size, Ölüdenizin 
kıyısında, ölüm tavasının dibinde 
oturduğunuzu unutturacaktır. 

T ekniğin zaferi, buralara va
rıncaya kadar, yokluk ye

rine varlık, sıcak yeıine serinlik, 
çiyan yolu yerine asfalt cadde · 
koymuştur. Yalnız, mezhep kavga
sı ve sionist emperiyalizm, Ölüde
nizin akşam safalarında da tat tuz 
bırakmamıştır. Gelenler, gün bat
madan kaçmaktadır. ÇünkU Lut 
gölünden Kudüs yakınlarına ka· 
dar, gece oldu mu, hayatları ye
gane emniyette olanlar, cehenneme 
açılan vadinin kayalarında yaşıyan 
sahte Havarilerdir. Gece perdele
rini indirdi mi, Ölüdenizi barındı
ran tavanın dibinde. yasa koymak 
hakkı, yalnız ölümündür. 

E rihanm az ötesinden akan 
Şeria Uzerindc bir köprü 

var. Bu köprünün bu tarafı Filis-
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Kanun kartıaında : 

Evlenmek lstemiyen 

Nişanh Tazminat 

Verir mi? 
Yazıhanemin kapısından içeri gi· 

rer girmez, bekleme salonunda si<ı· .. ~ 

ma.n bir bayın beklediğini gördiim. 
\"anında, sonra kızı olduğunu ö''Ten
diğim genç bir de ba~·an vardı. 

- Buyur.un. Bir müşkUlünüz mü 
· var! diye sordum. 

Şişman bay: - Pek müşkül de:ne· 
cek birşey değil. na it bir dava, eledi 
\'e anlatmıya başladı: Bu Ağustos 

tam bir sene olacak, bir gün lazım 
bana, baba, ben ve Cemil se\'işiyo
ruz. Krarar verdik, evleneceğiz. Fa
kat evlenmeclen eV\'el, Cemil ba. 
zı işlerini yolwıa koymak i~ln altı ye
di ay kadar nişanlı olarak kalmayı 
tercih ediyor. Sen ne dersin, baba? 

Cemil, fena bir çocuk de~ıildi. Fa
kat ni~a.nb kalmak miydemI bulan
dınlı. Çünkü, maliim a ! .. Zamanın ni4 

şanlıları başba§a \'erip çıkıyorlar, ge
ziyorlar. Sinema diyorlar gidiyorlar, 
plaj diyorlar, yandan fazlc. çıplak de. 
nize giriyorlar. Velhasıl, bu nişanlı-

11 lar e,·lennıiyecek olurlarsa, bu müd-
det zarfında da isimleri pazara çık· 
mı§ ,·e dedikodu da bacayı aşmış o-

1 luyor. L~te bu mahzurları düşiinerek, 
kızımın Cemil ile nişanlanmasına. bir 
~artla miisaade ettim. Şart ta. şu idi: 
Eğer Cemil muayyen zamancla e\'len
mezse, kızıma tazminat olarak 20,000 
lira \."ermeyi noterce musalldak mu. 
ka,·elc ile taahhüt edecckU. 

Bu teklifi Cemil kabul etti ''e ta- · 
ahhütnameyl de noterde imzaladı. 

Aylar geçti. Cemil luzımla e\•len
medl ve c\'lenmiyecef;rini de kati 
surette dün bana bildirdi. Bu tarz.da 

hareketinin sebebi de, bizim küçük 
bey gönlünü Gardenbnrdakl artist. 
lerden birine kaptımuş. Allahtan, ben 
zamanında her§eyi düşünmüş ve bir 

·~ eV\'el söylediğim taahhütnameyi 

...emile imzalatmışhm. işte sizi taciz 

edi5imizin sebebi. .• 
- J~vet, anladım, dava edip ev .. 

lenme vaadini ifa etmiyen Cemilden 
20.000 lira vennesini i temeldir, de
dim. Fakat, maatt.eessiif bu da,"&yı 
ikame etmenin lmkinı yok, çünkü ba 
tazminah almak kabil değildir. 

Baba, dik dik yüzüme baktı; ben 

devam ettim: Çünkü, Türk Kanunu 

:&ledenisiniJı (83) üncü maddesi mu
cibince : 

"Kanun, imtina eden nişanlıyı ev. 
lenmiye icbar için dava hakkı ver. 
mez ve evlenmekten imtina halin
de tazminat verilmesi şart kılınmış. 
sa bu şart muteber değildir." 

o ana kadar sükut eden genç ba
yan sadece: Niçin'! sualini sordu. 
Çünkü, dedim, kanunu yaptın nişan
lılann tam bir serbesti ile hareket 
etmelerini arzu etmi:>iir. Birçok defa 
kız ,.e erkek lfiyikı ile biribirlerini 
anlamaclan nişaıılanırJar. Nişanlı bu
lunduklan miiddet zarfında mesut o
lamıyac>.aklanm anlarlarsa, elbette, 
serbestçe nişanı bozabilmelidirler. 
Bu sebeptendir ki, nl~anı bozanın 
ma.ktn t.ıı7.minat \'ere<•ef;•inc dair taah
hüdünü kanwı muteber addetme.mi,_ 
tir. 

Baba ,.e kızı büyük b'ir inkisan ha
yale uğramış olarak yanımdan ayrıt. 
dılar. 

lsmail Kemal Elbir 
(lstanbul Barosunda Avukat) 

Adapazarında 
Yavılan yollar 
Adapazarı (TAN) - İzmit valisi 

Hfımit Oskay, Nafia direktörü İsma
il, umumi meclis aza.sıncfan Yusuf ve 
Saim ile beraber Söğütlü nahiyesini 
ve yeni yapılmakta olan bazı köy yol 
lannı tetkik ve teftiş etmiş, taş ocak 
lannı da gözden geçirmiştir. İnşası 
müteahhide verilen Arifiye şosesi U· 
zerinde taş kırma ameliyesi devam 
diyor. İnşaat yakında bitirilecektir. 

tin, öte tarafı Transjordanyadır. 

Bu köprüden geçtik. Türk konso
losunun arabasına köprünün her 
iki ucu da selama kalktı. Fakat 
bütün Transjordanyayı gezmek ni 
yetinde değildik. Arabnmıza he
men bir yanmçark yaptırmamak 
ve köprünün iki ucundaki muhafız 
!arı selamlıvarak Erihava döndiik. 
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1 

Yarın 

Geçen seneki milli takım oyuncuları birarada 

, Amerikalının kemerini alabilmesi 1 
1 fırsatını bir daha veren Mülayim . 
1 pehlivan yarın Taksimde Amerikan 1 
1 boğasının karşısına çık·yor. [hı mü- • 
'sabaka hakkında gürcşecci\ pehliva11. l 
ların ve onlarla idman etmiş olan Ço- ı 
ban Mehmedin fikirlerini almayı mü-

1 

nasip gördük. ' 

Türk • Yugoslav 
Maçı için 

Hazırlana hm 
Milli 
• • 
lyı 

Befgradda Yapacağımız iki Maç Mühimdir, 

Milli Takım Oyuncularımız da Yorgundur 

(Yazan : Eşref Şefik) 
• _Belgrad'da Yugoslav mili itakımı ve Belgrad muhtelitine kartı 
ikı maç yapmıya hazırlanan futbolcülerimizin isimleri ilan olun
du. Milli takımımız için çağırılan oyuncuların hepsi, milli küme 
maçları~da.u~u? bir mevsim geçirdiklerinden hayli yorgundurlar. 
Futbolculerımızın bu hallerini bilen Futbol Federasyonunun onla
r~ yeni hazırlanan b~r takım feklinde pek sıkı idman ettirmekten 
zıyade, dinlendirici ve umumi ahengi kabil oldugvu kad t · 

d
. · b" ar emın 

e ıcı ır antrenmana tabi tutacağını haber aldım. 
Tarihi evvelden tesbit olunmuı;ı, de- ,--

ğiştirilmesi kabil olmıyan bir milli A L L 
maçtan evvel oyuncuları yorgun bu- O ,...,.. ~t 
lunan bir federasyonun düşUnebile- A ~ ~,,.,.., ...... ,...... L L O ~ 
ccği çarelerden biri de dinlendirici bir C" ,. 

idman şeklidir. Oyunculan kampa ~ ~ 
koymamak, serin ve iyi şartlı bir t Bazı ~azetelerde l\lilli Takıma -
yerde oturtmak fikrini de aklıma ~ d~"·et edil?n oyuncular dolayı. t 
uygun buldum. Federasyon Reisi Se- sı)·.ıe. ~enkıtler b~şladı .. Ya.pılan t 
dat Rıza milli şerefimizi temsil sa- neı;rıJattan.anlıJoruz kı, bır kı- , 
lahiyeti verilen oyuncuların en kü- ~ ~on gazet~cıler, lstanbul Ajanlı- t 
çük mektepliler gibi sıkı bir nezaret j gı vasıtasıyle yalnız İstanbul mm.~ 
altında hapsedilmelerine taraftar gö- -- takasından davet olunan o)·un. ~ 
rünmüyor. Milli bir oyuncunun me- ~ culan hesaba. almıf:ilar ve diğer ' 
suliyetini kendi hissedecek surette 1 ; mı~takalardan .~yu~cu ça~rılma. ~ 
yan serbest bırakılması nefsini ve t dı~r zehabına du~muşlerdır. t 
bazı hislerini koruması ' bakımından ~ lstanbul Ajanlığının ~ağırdı~ t 
belki de hayırlı neticeler verir. Milli oy~ncu~~r kendi mıntakasma ar ~ 
formayı giyecek salahiyette bulunan ithr. Dıgt-r mrntakalardan iste. ' 

lann, elbet ki, yalnız oyunculukları :ee~leor~e:un~uıalr içtin anit. oldukları ; 
., )azı mı~ ır. ız o onın- ' 

ile değil, o seviyenin bütün icaplarını culann isimlerini bildirelin; de, ' 
kavraya.cak kemale geldiklerini kab~l maksatları yaln~z Futbol Fede- ' 
etmek lazımdır. Sedat Rıza futbolcu- rasyonunu tenkıt olan yazıcılar ( 
lerimizin kendi kendilerini kontrol et bari !:ağrdmış O)"onculardan ma- ' 
mek ve hariçten gelecek emirlerden ~ adalan için farazi)·elerini yürüt. ~ ııı. sünlet"! .. Aksi takdirde müdafa.. ~ 
ziyade içlerinden gelen emirleri dinli ., ~ ııı. alannı yaptıklan bir kısım oyun-
yerek hazırlanmaları tarzını dene- .., ıııı. 
mek istiyor. Kanaatimce bu şekil iyi 

bir başlangıçtır. Milli takıma seçilen 

oyuncuların vicdanlarında kendileri 

için verecekleri notlar bir kamp mü

dürünün günlük nasihatlerinden da-

ha tesirli olmak gerektir. 
Burada kalaca.klan yerde bol ha

va, iyi yemek ve su ile uzun yorgun

luklarını biraz giderecek olan futbol
cülerimiz, Sofyada Bulgar takımına 

kaybetmelerine rağmen pek tehlikeli 
olan Yugoslav milli oyuncularile boy 
ölçmek üzere Belgrada hareket ede
ceklerdir. 

Belgrat maçlarının ne gibi netice
ler verebilecğjni ve çağırılan oyuncu
lara nazaran milli takımı ve muhte
liti ne tarzlarda yapmak mümkün 
olduğunu kendi noktai nazarıma göre 
yarınki yazımda izaha çalışacağım. 

Yalnız şunu hatırlatırım ki, geçen 
sene Belgratta iki ay kaldığım zaman 
içinde Yugoslav futbolünü devamlı 
bir §ekildc takip etmek imkanlarını 

bulmuştum. 

Sofyada Bulgar takımına karşı oy
nıyan ve bize karşı da seçilmeleri çok 
muhtemel bulunan Yugoslav oyuncu
larını kendi klüplerinde ve karışık 

takımlarda birkaç kere seyrettim. 
Belgratta maç yapacağımız sahanın 
gözüme epey kücük göründüğiinü de 
oraya gidecek idarccl1erimize hatır
latırını . MalCım ya, ufak sahalarda a
«;ıklarla ser i ve derin bir oyun sis te-

~ cular esasen davet edilmisler a. ' 
~ ra~nnda görülürst-, iç mak~atlan ~ 
~ daha ayan meydana fırlamı<;; o- , 
~ lor. Bu gibilerine clahi yardım ~ 
~ maksadiyle di~er mıntakalardan ~ 
~ i~tenen oyuncuları aşağıya sıra- ~ 
~ lıyoruz. ~ 
~ Ankaradan: Hasan, Selim, Ni-' 

~ Y•:!;.,lnlen: Sait, Adnan, Adil. ~ 
~ ........ ~ ...................... ~ 

Yüzücü Orhan 
Klübünden İstifa Etti 

Galatasaray klübü yüzücülerinuc::n 
ve Türkiye yüz metre serbest yüzme 
rekortmeni Orhanın klübünden istifa 
ettiğini haber aldık. 

Bu kıymetli yüzücünün klübünden 
ayrılması bir sene için yüzmelerden 
uzak kalması demektir ki su sporu
muz için hakiki bir zıya.dır. 

mi takip etmek güçtür. Çünkü ekse
riya üç orta ile çalışan Yugoslav mu
hacimleri. açıklarla oynıyanlar kadar 
rakip sahaya kolay geçmek ve karşı 
taraf oyuncuları daha sıkışık murab 
balarda gözetlemek imkanlarına ma
liktirler. 
Gideceğimiz memleketin bir futbol. 

eli için olan husuqivetl or ini n""""1 ı. 

tarını. seyircilerini ve bizim çıkara
bileceğimiz takımları yarın \ e obur 
günkü yazılarıma sığdrrmıya çalışa· 

cağım. 

~lülayim ne diyor: 

"- Ben Amerikalı ile güreştim . 
Amerikalının bir tehlikeli oyunu var. ! 
Topuklarla beraber dalması karşısın- j 
dakini sakatlıyacak kadar muhatara- . 
lıdır. Fkat o adam bu oyunu ile bana 1 
bir şey yapamadı. Bir de makas ve ' 
kapan oyunlarını yapıyor ama ben 
bu oyunlara da pek düşmüyordum. 
B,1 sefer de Aıw•rikalırıın \Y.ına birşey 
yapamıyacağını kuvvetle tahmin ede
rim. 

Ben Amerikalının nefes kabiliyeti
ni iyice denedim. Bir saatten sonrn 
güreşi bitireceğimi göreceksiniz.,, 

Amerikan Bo~asr ne diyor: 

"- Ben Türkiycye geldiğim zaman 
asıl büyük güreşimi Tekirdağlı Hüse
yin pehlivanla yapacağımı umarak, 
diğer güreşlerde bir yerimin sakat
lanmamasına dikkat ederek ihtiyatlı 
davrandım. Halbuki şimdi Tekirdağlı 
ile görüşmek imkanı kalmadığından 
son kuvvetimle çarpışacağım ve her
tehlikeyi göze alacağım. Mülayimin 
haksız yere aldığı kemerimi istirdat 
için bütün oyunlarımı kullanacağım 
tabiidir.,. 

Çoban lUehmedin fikri: 

"- Ben Mülayimle de Amerikalı 
ile de hususi idmanlar yaptım. Son 
zamanlarda Mülayimin idman kıva
mı hatta Tekirdağlıdan da üstündür, 
diyeceğim. Bir saatten sonra Müla
yimin ı:üreşi çoktan bitiri(l Amerika
lıyı devireceğini zannederım.,, 

Galatasaray 
Bayramında Admira 

Gelecek 
Galatasaray klübünün yıldöniimü 

dolayısile lstanbula davet ettiği Slav 
ya takımının turneye çıkacağı için 
maç tarihinin değiştirilmesi yolunda 
Galatasaray kıübüne müracaat etli
ğini ve bu müracaatin kabul edilmi
yerek Avrupanın namdar diğer klüp
lerile muhavereye girişildiğini dünkü 
nüshamızda yazmıştık. 

Bugün haber aldığımıza göre A
vusturyanın meşhur takımlarından 
Admira bu teklifi kabul ederek iki 
maç yapmak üzere Istanbula gelece
ğini bildirmiştir. 

Merkezi Avrupada büyük bir şöh
reti o!an Admira ilk maçını 25 tem
muz pazar günü Taksim stadında 
Galatasarayla yapacaktır. 

Memleketle 
STJor işleri 
Aydm, (TAN) - Geçen hafta te

hire uğrayan Nazilli Sümer klübü ile 
Aydın spor revanş maçı bu pazar gü
nü üç binden fazla bir kalabalık ö
nünde Nazilli sahasında yapıldı . 

Ilk devreyi 1- 0 galip bitiren Ay
dınspor ikinci devrede baştanbaşa ha
kim bir oyundan sonra üç gol daha 
yaparak maçı 0-4 galibiyetle bitir-

di. 
BAYINDIRDA 

Bayındır, (TAN) Bayındır 
Gençlerbirliğinin daveti üzerine Ba
yıııdıra gelen Tir.~ , dmanyurchı ya
pıl.ın maçtn hakım 'IJir oyundan son
ra 0-'1 galip g-elmiştir. 

AFYONDA 
Afyon, (TAN) - Türk Spor Ku

rumu Afyon mıntakası intihabı yapıl
mış ve başkanlığa eski başkan Galip 
Dcıııfrer, futbol ajanlığın.ı I lü$E:.yin. 
atletizm ajanlığına Şuayip. güreş a
janlığma Dervicı seçilmişlerdir. Bu se 
ne mıntakamızda atletizme karşı 
mühim bir alaka vardır. Beş şehir a
rmnnda Uşakta yapılacak atletizm 
müsabakalarına atletler hazırlanmak 
tadlf. 

1 H -I KA 

lş Adaını 
!arsam, ense yerinde demektft• 

Garip bir mantık olmakla 
bcr pek te inanılamıyacak 11 

değildi. 

- E! ? .. Diye devam etınesiııf 
tedim. 

K ap~~~.n giren adam, dik dik 
yuzume baktı. Bütün dikka. 

tinin gözlerinden çıkıp omuzlanma 
yüklendiğini hissettim. 

- Bu gazetenin, dedi. Bu ga.ze. 
tenin cinayet ve mahkeme haberle
rini yazan muharrir siz misiniz? 

- Evet!. Dedim. 
Ve düşündüm: "Bir tekzip ola

cak.,, 
Fakat hayır, ziyaretçim, gözleri

le etraf ma bakındı. Oturacak bir 
iskemle aradı. Buldu, karşıma çek
ti. Oturdu. Dirseklerini masaya da
yadı. Sordu: 

- Nasıl, cinayetler çok mu? 
Suratımı ekşittim. Ortalıkta ci. 

nayet kalmamıştı. İşler fena gidi-
.,.--..ı-- r.1 - - --a--·· ----
şey bozulmuştu. 

O vakitler, bütün insanların biri
birini yemesini isterdim. Köprüde, 
Cibalide, Kadıköyünde, Beyoğlun. 
da, nerede olursa olsun, birinin bir 
başkasını .gırtlaklaması; Çivi Ah
med in veya Keser Mehmedin, yahut 
ta Testere HUseyinin, birinin yolu
nu kesmesi lazımdı. Bu olmadık<;a, 
benim için de hayatın tadı yoktu. 
Cenubi Afrika.da çıkacak bir har
be, Şimal Kutbunda gemileri batı. 
racak bir fırtınaya bile razıydım. 

Hiç değilse ufak bir kavga, beş 
on kafası yarılan, gözü patlıyan ol
malıydı. 

Ne çare ... Dünya birdenbire du
ralmıştı. Insanlar, hayatın yekna· 
saklığından zevk almıya başlarnıŞ
lardı ve ben zavallı, matbaada a
yaklara dolaşan kınk bir iskemle, 
yahut ta yazın ortalık yerde duran 
ve herkesin gözüne batan bir soba 
haline gelmiştim. !da.reden paramı 
alacağım zamanlarda muhasebeci
nin yüzüne bakamıyor, patron oda
ma uğradığı vakit harıl harıl ki
tap okuyordum. 

Yabancı. bunları nezaketle di~
ledi. Halimin fenalığını hıs

setmiş olacak ki: 
- Desenize işler berbat.. Dedi. 

Demek ki ölü mevsim,. Yani ölüm
süz mevsim- Ha ... Peki, iyi bir ci. 

na yet olsa ne kazanırsınız? 
- Ne mi kazanırım? Oo; bu, işi

ne göre değişir. Ufak tefek mesele. 

ler birşey getirmez. Fakat bir ada

mı paralasalar .. Parçası ne kadar 
çoğalırsa bizim kazanç ta o kadar 
artar.. Karı koca kavgası milleti 
usandırdı. Soygunculuk ta tatsız
laştı. Laldn mesela esrarengiz bir 
cinayet.. Dehşetli para getirir. Us
telik silah ta enteresan olmalı. Ta. 
banca ,bı<;ak karie gına verdi. Ay. 
rıca katil de birşeye benzemeli. E
ğer iki günde enselenirse; o işte ha. 
yır yok. On günde yakalanırsa; 

şöyle böyle ... Altı ay yakalanmazsa 
harikulade .. . 

- Hiç yakalanmazsa .. 
- O da olmadı. O zaman da fe-

na ... 

Z iyarelçim, son cevabı da a
lınca yü"zünde geniş bir te

bessüm gezdirdi: 

Andre Birabeau' dan 

Türkçeye 
Adapte 

- Fevkalade hoşuma gidiyorsu. 
nuz, dedi. Şimdi sizinle karlı bir iş 
konuşacağım. Ucunda ikimize de 
kazanç var. Fakat benim cinayet. 
ten kazanacağınız paradan hisse 
isterim. 

Bu sözler beni yerimde hoplattı: 
- Ne? Diye kekeledim. Birisini 

mi öldüreceksiniz? 
Muhatabım gayet tabii bir ta-

- Evet! Dedi. 
- Kimi? 
- Daha seçmedim. Hem de bu. 

rası o kadar mühim değil. Sonra 
tayin ederiz. Endişeye lüzum yok. 
Herhalde münasebetli birini bulu-
ruz. 

Ilk şaşkınlık geçince, gözlerimin 
önüne Bakırköy tımarhanesi geldi. 
Duvardan atlayıp kaçan bir deli 
düşündüm. Ve bu deliyi karşımda 

oturan adama pek benzettim. Elim 
yavaş yavaş hademeyi çağıran zile 

gitti. Muhatabım: 
- Yok, dedi. Anladım. Ben deli, 

meli değilim. Ciddi söylüyorum; 

yahu! dinleyin bakın. Hesap mey. 
danda. 

- Azizim, dedi. Ben dünyadl 
çeşit işi denedim. Hiçbir yerde 
ki§ tutturamadım. Şansım JI1l 
nedir bilmem. Oturdum, düşilll 
taşındım. Nihayet bu mesıeıcte fi' 
rar kıldım. Adam öldüreceğiJll· 
rifi bir güzel soyar, paraları b~ 
re saklarım. Sonra çenesi ye 
bir avukat tuta:ım, ya ku~t~~ 
yahut ta kısa bır ceza ile ıŞl 'w 
tırım. Hapisten çıkınca yilzde 
mi de alırım. Ooh kekah... ..t'6 

Ben bu işe pek inanamaıııJ; .... 
- Cık!. Diyecek oldum. 

Beriki sözümü kesti: ff 
- Cıkı mıkı yok. 1311 ••• 

nlıır. HE!DJ.. ile derHüirıi'7 ~...,\:;~ 
esrareı\~1:1; ı:>ır -şt:ımue ve en tıl' 

olur. Şimdiye kadar duyuıııı: ~ 
bir silah seçer, herifi de kıytıl~ ~ 
mık ederim. Yalnız, yüzdeJlll el 
mezseniz, sizin gazeteyi da~ ~ 
rim. Ustelik ancak bana yilıd~.I 
ren gazetecilerle mülakat ya~bi 
Para vermiyenlere dut yeIJliŞ 
bül olurum. ~ 

!çimden ge<:ti: "Belki tim~• i 
kaçkını değildir amma otw'" 

muş! .. Dedim. 
Fakat o hfila anlatıyordıı: ~ ~ 
- Amma yalabık şey:ıniŞS. . 

Ben de cinayet yazar falall eli;; 
ni yürekli sandım. Neyse seıı ~ 
ne karıı;ıma, bir herif bula ııtİ f 
testere ile keseceğim. yuzde ~
terim. Yüzde on versen yeter· 
di Allaha ısmarladık. 

V
e anlattı: Ve kapıyı vurdu, gitt' 

- Bir adam, birini öldü- ; 
rür. Bu kaç kişiye kazanç getirir A radan zaman geçti. set'~ 
bilir misiniz? Derler ki Isveçte ha- ya.retçiyi unuttuIYl·. 11ır t 
pisaneler boşmuş, o halde gardiyan. bir gün testere ile kesilrnış ;ııi 
lara yol vermek lazımdır. Yalnız o dam bulundu. Hemen bizirn~Ş· ~ 
kadar değil. Ceza mahkemeleri re- tırladım. Hakikaten de oyftl ~~ 
isi, azaları, müddeiumumisi, müba- vukat tuttu. Mahkemesini. f~ 
§iri, hademesi ,gazeteciler, hepsi aç gazetecilere yüzde işareti e1l { 
kalırlar. Demek ki bu adamların Hakimlerden, mübaşirterd 
hepsi katiller yüzünden geçiniyor. kesten para istedi. ıJ 

Bir hesap ettim. Eğer bir katil Ne çare.... llııll"~ 
bu adamlardan yüzde alsa, şöyle Bizim iş adamını idama~ ıl 
böyle aylığı 300 papele varacak. ettiler. Zavallı, yüzdeleriJll 

Hele gazetecilerden de almıy_a_b_a_ş_. __ y_am_a_d_a_n_g_i_tt_i_. ---4 
it-
i KIZILAY 

GENEL MERKEZiNDE~~ 
1 - Eskişehir ambarlarımızda Veksol, Sanbim, Ford, ıtt>ıJJlıl 

Albiyon, Berliye, Perles, Fiat ve Llı.til marka otomobiller ve 
ait parçalar ve iç ve dış 15.stikleri. .p~ 

2 - Emaye tabak ve saire gibi muhtelif eşya temrnuıııtıll1' iStl 
altıncı pazartesi günü açık artırma ile satılacaktır. Tafsilat ıılJil 
yenler: ı~' 

j{JP 
hanında 

A - Ankarada cemiyetimiz genel merkezine 
B - Istanbulda Yenipostane civarında Kızılay 

deposu direktörlüğüne. 
C - Eskişehirde Kızılay ambarına müracaat etmelidirler· 

--- ,,o' 
Türk Hava Kurumu Satınalma Komisyorı~"tıf 

Uçü altın ve dokuzu gümüş on iki murassa mndalya yaptırılııc ,.ııı'P 

1

7, 937 saat 15 de münakasası yapılacağından ist ekli olan Jarıll ~. ı' 
ni görmek üzere piyango direktörlüğü muhasebesine müracaııtlıt 



'Sôna Sald!ran 
Karınca 

Resimde gördüğünüz böcek bir 
cins karıncadır. Dünyanın yalnız 
en sıcak yerlerinde bulunur. Bu 
cinsin daha otuz türlüsü vardır. 
Hepsi de insanı ısırdı mı büyük bir 
hayvan ısırınış gibi kan çıKarır. 

Bu karınca bizim minimini ka
rmcalanınu.dan çok büyüktür am
ma insanı yaraladığına bakıp ta 
sakın ağzında, yahut ta vüjcudü
nün bllfka yerinde keskin bir si
lihı var sanmayınız. Onun bütün 
sil&hı b11tmm önündeki şu iki tane 
uçlan kıvrık kancadır. Onlar da 
ne pek keskin, ne de pek kuvvetli
dir. 

Yalnız bu böcek silahını pek iyi 
kullanmasını bilir. Zaten bilirsiniz 
ki bizim kUçUcük karıncalarımrz 

bile kendilerinden daha ağır yük
leri taşırlar. Hem akıllı, hem çok 
çalışkan, hem de becerikli hayvan
dırlar. 

İşte bu karınca da bütün kuvve
tini ve becerikliliğini kendini ko
rumada gösterir. Yolunun üstün
de canlı veya cansız bir engele 
rastladı mı onu hemen kancalari-

/ Ali Şu , , 
Küçülıler JI 

İhtiyar bir adam büyük bir apar
tımanm önünde bir çocuğa rastlar : 

- Bay Cemal nerede oturuyor 
biliyor musun diye sorar. 

- Çocuk biliyorum. Benimle ge· 
tiniz göstereyim der. Birlikte yan
yana altı kat apartımam çıkarlar. 

Altıncı katta çocuk bir kapı göste
rip : 

- İşte burası der. İhtiyar küc;ü· 
ğe teşekkür eder. Yanağını okşar, 
sonra yorgunluktan bitkin bir halde 
mendiliyle alnından akan terleri si

i ler Kapıya doğru yürürken .. 

TA.Nm Çocuk 1'16ve11/ 

I Filin Muzipliği 

Çince 

· - Amma yoruldum. · Allah vere J 
de evde ola! ------------

- Çocuk hemen cevap verir. 
40 Numaralı Sayımız

daki Bilmecenin 

Çözüsii 

- Nafile hiç zili çalmayın Bay 
Cemal evde yok. Biz merdivenleri 
çıkarken o da merdivenden iniyor
du. 

İhtiyar adam yorgunluktan yıkı
lacakmış gibi duvara dayanıp 

- A çocuk bunu ne diye daha 
evvel söylemedin de beni buraya ka
dv çıkardın diyince hazır· cevap ço
cuk hemen atılır: 

- Peki amma siz benden Bay Ce
malin evini sordunuz. Kendisini sor 
madınız ki ... 

le oyar. Hemen yok etmek, yahut 
ta yaralamak için iki kıskacını 
birden tıpkı bir makas gibi açar, 
önündeki ne ise onu kıstırır. O ka
dar sıkar ki insandan bile kan çı
karır. 

Bu yüzden bu yaman karınca 
çok defa kendinden kuvvetli düş
manını yener. 

Resim epeyce büyütülmüştür. 

Karıncanın kendisi bu kadar bü
yük değildir. 

Biliyor ftı 
İki çocuk arasında: 
- Çinde ete ne derler, bilir mi-

sin? · · 
- Bilmem, ne derler sen söyle-

,sene ... 
- Ne diyecekler ete 

tabii. 

Oburluk 

"et,, denir ' 

Alp misafir arkadaşiyle yemek i
çin, içeriye iki pasta getirdi. Tabağı 
masanın üstüne bırakıp bir iş için 
dışarı çıktı. Beş dakkia sonra içeri 
girdiği vakit masanın üstündeki ta-
bakta yalnız bir pasta kalmıştı. Mi
safir çocuık ta mahcup mahcup bir 
köşeye büzülmüştü. Alp sordu: 

Yürüdükçe büyüyen ve güneş gö. 
rünce. eriyen şey kartopudur. Yazın 

bulsanız seversiniz amma aksine kL 

§ID gelir. 

~TAN~ 

ÇOCUK KLOBO 
------

lSlM: 
t.lı:.h.l'EP ve No: 

-·· ... ··- ............. . 
MEMLEKET: 
ADRES: 

- Ne o Ali? Niye öyle duruyor-, 
. . ? 1 Hu kuponu doldurup bıze yolla-

sun pastayı beyenmedin mı · yuuz Mukabilinde göndereceğimiz 
Ali kekeledi - Şey beğenmedim 1 lza kartını alır almaz Tan Çocuk 

d - ·1 d · k" · d" Be . k" . \.._ l<liihii"ii" hası olursunuzJ 
egı e senın ını ye ım. nım ını ,.._._mii-------------'~ 

yemek için de seni bekliyordum. 

40 Numaralı Bilmecem izden Hediye Kazananlar: 
40 numaralı mecmuamızdaki "Bil

mece • Bulmaca,, yı doğru halleden
lerden hediye kazananlar: 

Birer mürekkepli kalen: 
kazananlar: 

dan 146 Sait öteş, Adana İcadiye 
mahallesinde 36 numarada Adviye, 
Eliziz mühimmat depo müdürü oğlu 
Ki.zım, Unkapanı bakkal llyas kızı 
Pervin Batıer, Erganı Osmaniyede 
Ziya YUcedağı Bursa Çekirge Molla 

Çengelköy kuleli caddesi 31-1 nu- 1 Mustafa Sokak 44 numarada binbaşı 
marada Azminin kızı Sühandan, üs- ŞU"krU oğlu Erdoğan, Konya 243 ün 
küdar Çamlıca Mahmutpaşa sokağı cü sokakta 35 numaralı evde Necati 
5 numarada Berrin, Çapa kız öğret- Kafalı, Edime garp hudut Tuğ karar 
men okulunda 394 Sıdıka, Uskildar g&hı muhabere gedikli bll$ÇaVWJU 
İhsaniye orta okul mUzik öğretmeni Adilin oğlu Erdoğan. 
kızı Gülsel TokgönW, Bakırköy Birin Birer büyük oyuncak 
ci okulda 180 Necli. · L--- ani 

~n ar: 
Birer tarak kazananlar: 

Fatih Gelenbevi orta okulunda 426 
Mesrur Öniz, · Beyoğlu Sakızağacı 

Mihitaryan okulunda Garpis Takes
yan, Galatasaray lisesinde Aydın 

Baysal, Üsküdar Aziz Mahmut sokak 
94 numarada Ferit, Kadıköy Göztepe 
beşinci ilkokulda 436 Meli.hat. 

Birer albüm kazananlar: 

Dörtyol ziraat memuru Nazımın 

oğlu Sevinç, Ankara Yenice mahalle 
Yenice sokak 46 numarada Sevim 
Kıpçak, Vize yayaalay TB. 3 K. 
Hamdi kızı Semiha Öktem, Eli.ziz a
ğır ceza üyesi Cahit oğlu Cemil Gür
kaşı Suadiye camiişerif karşısında 

2 numarada Feride Şentürk. 

Birer küçük oyunralı 
lttuananlar: 

Kurş, Bozöyük tuhafiyeci A. Remzi 
oğlu N. Sezer, Eskişehir garında me
mur namzeru İsmail İrice, Aıı«a:a 
Cebeci Atili. sokak .155 numarada 
Hulusi Açan, Diyarbekir umum mü
fettişlik adliye müşaviri oğlu Hakkı 
Erdemli. 

Birer kart kazananlar: 
Adana Simsar· Hilmi oğlu Mustafa 

Çineli, Arnavutköy birinci cadde 90 
numarada Şake, Tokat memleket has 
tanesi operatörü oğlu Fikret Sanaç, 
Düzce Cedidiye mahallesi Karakol 

lu Rifat Özkaya, Elaziz hapisane civa 
nnda Bakırcı Yusuf oğlu Mehmet, 
İstanbul Topkapı Davutpaşa caddesin 
de 11-13 numarada talebe Müçteba 
İstanbul erkek lisesinde Vedat Bay
sal, Düzce srtma mücadele memuru 
kızı RUksan, Manisa askersik şubesi 
miilhak Neşet kızı Nermin Şensoy.üs 
kUdar Sultantepe büyük yokuş 5 n u 
marada Neriman, Nişantaşı Hacı 
Mansur sokağı 6 numarada Türkan 
Ank, Şişli Halepli Şükrü sokağı l1 
numarada Cumur Ferman, İstanbul 
Fatih Emir Balıari sokağı 6 numara 

yanı 8 numarada Celil Usmacık, A- .. . . 
dana lcadiye mahallesi Trahom dis- da HusnU Tunca, Bursa Hisar Yor 
panseri yanında 14 numarada Hilmi- kapı fınn sokak 5 numarada Özden 
ye, Yarımcada Muhtar Süleyman oğ- Erispa. 
lu H. Avni, Çarşıkapıda Divanı ali so- 40 numaralı mecmuamızdaki res
kak Ali Ertürk, Düzce mal müdürü mi en gü?.el boyıyan ve birer kutu 
oğlu H. Erdem, İstanbul Kadiİ-ga kuruboya kazanan üç kariimiz: 
Emin Sinan mahallesi Dağhan so- 1 - Nişantaşı Hacı Emin sokak 
kağında 3 numarada Sadık Atalay, 24 numarada Melahat Ehiloğlu, 2 -

Çatalca Birinci ilkokul mezunların KaragUmrilk 27 inci okul 

Erdek gazete ve mecmualar müvez- Adana ziraat mektebi makinist bö· 
zil Rasim, Malatya varidat direktö- lümü alölye şefi Süleyman Köni nğ· 
rU oğlu Rükneddin Tözüm, Gazi An- , lu Suat Köni, 3 - Eyüp orta okulun 

Nuri 1 tep Gürcü hanında Attar Ahmet oğ- da 83 Münire İfcan. 
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Sürekli Hik6ye: 7 

MIKi İLE KÖPEGI Fi N - FiN 

Ah neye Mikinin •özlerini 
Jinlememifti? 

Kuduz kedi gittikçe daha kor
kunç bir hal aldı. Sahnenin orta
sında acayip acayip koşmaya, o
raya buraya saldırmıya başladı. 

O zaman hizmetçi işe karıştı. 

Hasta kediyi yakalamak için kova
lamıya başladı. Kuduz bir kedi ko
lay kolay yakalanır mı? Zavallı 

hizmetçi epeyce t~r döktü. Yorul
du. Fakat nihayet kediyi yakala
yabildi. Onu yeniden iskemlesine 
uzattı. Bacaklannı, kollarını bağ
ladı. 

Finfinin bu ikinci kurbanını 

ona buna saldırmaktan kurtardı 

diye salondaki kediler• hep birden 

uşağı dakikalarca alkışladılar. 
Uşakla kedi bu alkışlar arasın

da salondan çıkıp gittiler. Sıra 
şimdi öbür şahitlere gelmişti. Her 
şahit çağınldıkça Finfini yeni bir 

titreme ve korku kaplıyordu. "A
caba bu gelen neler söyliyecek ?" 
Her seferinde aklından bu sorgu 
belki bin kere geçiyor. Her sefe
rinde de aklından geçenlerden bin 
defa daha fena şeyler dinliyordu. 
Galiba dünyadaki bütün kedilerin 
başına gelen fena şeyleri Finfinin 
yaptığını sanıyorlardı. Ne işti bu! 

Üçüncü şahit te çağırıldı. Bu se-

fenki bir değil, üç kediydi. Üçü de 
güzel, yavru kedilerdi. Bunlara ne 
olmuştu. Haydi öbürl~ri hasta idi. 
Bu küçük afacanlara kim ne yap
mıştı 

Yavru kediler salona girerke11 
şöyle bir şarkı söylüyorlardı : 

Sütümüzü içti o, 
Ciğerimizi çaldı o, 
Zavallı "Tekir" ~cayı 
Bir dereye attı o .. 
Kimdi bütün bunları yapan! Yi

ne Finfin mi? Zavallı Finfin bir 
yandan buram buram ter döküyor, 
bir yandan da sanki buzların içine 
düşmüş gibi titriyordu. Ne idi bu 
başına gelenler ... Ah ne demiş te 
Mikinin sözünü tutup kedileri ko
valamak huyundan vazgeçmemişti 
sanki. İyi amma o, kedileri yalnız 
kovalamıştı. Onlan makinede euU
ren, hasta eden, dereye atan da Fin 
fin değildi ya ... 

Üç küçük kedi sahneden arka 
arkaya sessiz sessiz geçtiler Yü
rümüyorlar, kayıyorlardı. Ön ayak 

larile · biribirlerine tutunmuşlardı. 

Öndeki yavaş y~vaş hepsini çeki
yordu. Arkadakinin kuyruğuna bir 

mezar bağlıydı. Bu mezarın Ustün
de çok okunaklı, iri bir yazıyle şu 
sözler yazılıydı : 

'Tokir" amca burada gömüJU
dür. 

Kediler, artık ne miyavlıyorlar, 
ne de şarkı söylüyorlardı. Yalnız 

tıpln bir gölge gibi sessizce herke
sin önünden kayıp geçiyorlardı. 

Salonda bulunanların hepsi çıt bile 
çıkarmadan gözlerini onlara dik
mış, mahzun mahzun bakıyorlardı. 

Birden bire hakim yerinden fır
ladı. Salonu çınlatan bir sesle: 

- Durunuz! diye haykırdı. 
Herkes olduğu yerde sanki bir 

ellerinde 

levhalar 

taşmış gibi durdu. Hakime baktı. 
Hakim : 

- Yeter artık. Lüzumu kadar 
görüp dinledik. Hakemler vazifeni 
zi yapınız. Bu köpek için ne söyli
yecekseniz karar veriniz, dedi. 

Parmaklığın üstünde sıralanan 
hakem kediler hep bir ağızdan ce
vap verdiler: 

- Şimdi vazifemizi yapacağız. 
Fin Fin günün en fena saatinin, 

işkence saatinin geldiğini anladı: 
- Havvvv! başıma neler gele· 

lacak hale gelmişti. 
Salonun dış kapıları da açılmış

tı. Bir yandan ellerinde meşaleler
le yığın yığın kedi içeriye akın e
diyordu. Birçoğu kocaman birer 
levha taşıyordu. Bu levhalarda: 
°Kahrolsun Finfin !" "Suçlu Fin
f'ın cezasını bulmalı .. " gibi acı acı 
sözler yazılıydı. 

Gittikçe çoğalan meşalelerin du
manı köpeği neredeyse boğacaktı. 

Kediler bir türlü hırslanru ala
mıyorlar, korkudan ve dumandan 

Hôlıiml~r döner lıapıdan bir girip çıktılar 

ceğini biliyorum ben! Havv! diye u
lumaya başladı. 
Köpeğin hakkı vardı. Çilnkll: 

hakem kediler uzun uzun düşünüp 
karar vermiye bile lüzum görme
diler. Hakimler odasına bir dalıp 

çıktılar. Bıu odanın döner bir ka
pısı vardı. Bir yanından içeri gi

ren kedi odaya adım bile atmadan 
kapının öteki yanından dıtanya, 

mahkeme salonuna çıkıveriyordu. 

Demek hepsi karanın daha salon
da iken vermişti. Hakim odasırtda 
toplanıp bir dakika birlikte düşün
mek bile istememişlerdi. Bir daki
ka bile gec;meden hepsi de yerle

rine döndüler. Parmaklığın üstün

de sı~alanıp bir ağızdan bağırdı
lar : 

- "Köpeği suçlu buluruz. Suç
ludur, suçlu!" 

Bun un üzerine salonda sanki kı
yamet koptııı. Yerde bütün kediler 
hiddetlerinden tepinip bağırışıyor

lar, tavandan kar gibi ufak ufak 
kağıtlar yağıyordu. Bu kağıtların 
hepsinde "suçl':1 köpek!" "suçlu 
köpek" diye yazılıydı. Yerdeki ke
diler bunları kapışıp okudukça büs 
bütün coşuyorlardı. Nihayet yer

lerinde dur~maz bir hal aldılar. 
Hepsi birden Finfine hUcum et

tik?r. Onu yerdeki taşa bağhyan 
zincirleri parçaladılar. Finfini el
lerine alıp tıpkı bir top gibi hava
ya attılar. Yere düşerken tekrar 
tutup havaya fırlattılar. Zavallı kö 
pek .: 

- Ha şimdi düştüm. şimdi dU
teccği.m. '' diye helecandan boğu-

yan ölü hale gelen köpekçiği boyu 
na elden ele, havaya fırlatıp duru
yorlardı. Bu, uzun bir zaman sür
dü. Uzun bir zaman, belki bir saat 
belıki de daha çok ... 

Finfin bu korkunç kalaballgın 

keyfine bırakıldı. Onlar bildikleri 
gibi onu azarladılar, oradan oraya 
attılar. 

Sonra yuzıerce eı onu tutup ce
hennem gibi kızgın ve büyük bir a
teşin yanma sürüklediler. Bu ate
şin üstüne incecik iplerle tahtadan' 
bir sandalye astlıydı. Yüzlerce el 
Finfini tutup zorla bu sandalyeye 
oturttular. 

Asıl ceza zamanı gelmişti. 

"Arkası gelecek haftaya" 

( Arka."il var) 

v~ kil~ük , ... h:tten biri 

.. 

iITE· BUN.U 
BİLMİYORDUM! 

Sebebi 
Bilinmiyen 

Uçak 
il 

Kazalan 
Elektrik çarpmasının ne demek 

olduğunu bilmem bilir misiniz. • 
Biz size bunu bir parça anlatalım. 

İçinden cereyan geçen bir .elektriK 
teli elle tutııılur veya kazara insa
nın herhangi bir tarafı ona dokunur
sa insan birde:~.>ire görüİırniyen bir 
kuvvetle sarsılır. Bu sarsıntı çoklu
ğuna veya ağızlığına göre bazan insa 
nı hemen öldüreb]ir. · Bazan da vii
oudün sinirlerini zedeliyerek onu 
sarsak bir hale koyar. 

Fakat şimdiye kadar bu kuvvetin 
sinirleri neden bozduğu bilinemiyor
du. Halbuki Avusturyalı bir doktor 
otuz beş sene geceli gündüzlü çalış
mış, elektrik çarpmasının insanların 
sinirlerini ne hale soktuğunu geçen
lerde meydana çıkarmıştır. 
, Havacılıkla uğraşanlar, Avustur

yalı doktorun bu keşfinden istifade 
edeceklerini umuyorlar. 

Bakınız nasıl?. 

Havacılar diyorlar ki: Birçok uç
KU kazaları oluyor ve sebebi anlaşı
lamıyor. Şimdi kazara uğrayan ve 

yere düşen uçkulardaki, balonlarda
ki adamların sinirlerine bakarız. E
ğer Avusturyalı doktorun söylediği 
hale girmişse demek ki bu adamlar 
havadaki şimşeklerden elektriklen
mlşler. Uçkuda elektriklendiği için 
bozulmuş ve yere dilşmüştllr. 

Yeni Bir ~ 
Altan Kaynağı ~-~ 

Amerikada, Kanadanın batı ta
raflarında bazı nehirlerde altın bu
lunmuştur. Altın arayan birçok in
sanlar, birçok sıkıntılara katlanarak 
oraya koşuyorlar. En çok altın (Bü
yük esirler gölü) denilen yerde bu
lunurmuş. Bu yüzden orada birçok 
altın arayan insanlar toplanmış, bun
lar gölün içı'nde dolaşıp dururlarmış. 

Ellerindeki eleklerle gölün dibin
deki kumlar, eliyorlar, kendilerini 
zengin edecek altın parçalarını 

bulali.lmek için durmadan uğraşıyor 
lar. Bu araştırmalar şimdiden çok 
faydalı görünüyor. Gölün kıyılarında 
altın arayıcıların yaptıklan kulübe
ler gözü çekecek kadar çoğalmış. 

Bıu gidişle yakında bu göl kenarında 
yeni bir şehir meydana çıkıverecek. 

Tunç çağından{l 
Kaimi§ 

iskeletler ' - -
Rusya.da (Orsk) f8hri yakınında 

yeni bir demiryolu yaptınlıyor. Yol
da çallf&ll ifçilerin kazdıklan toprak 
yığınlarının altından eski eserlerle 
uğraşan bilginler on iki insan iske
leti çıkarmışlar. 

Bu iskeletler, bulunduklan yere 
iki büklüm olarak oturtulmuş bir 
halde bulunmuş. Yanlannda da için
de koyun kemiği dolu kaplar varmış. 
İskeletler çok merak uyandırmış, 
bunların Tunç çağı denilen eski za• 
manlardan kalmış olduğu anlaşılı

yor. Bu çağdan bugüne.kadar iki bin 
yıl geçmiştir. Demek, o zamanlar 
insanlar ölenlerin de d!rilir gibi ye
mek yed;klerini sanarlarmış. Bunun 
için ölülerini gömerke!' yanlarına 

koyun etleri filan kovuvnrlarmtş. 

Kurtancı 

Ooğa 

Arnerıkada Transvaıde bır ç.ıtt

lik )'a.n1.uwua Sij;Ll" gt.ıcıen yerli ':io
cuamı.r birdenbire kocaman bır a&Ja
oın bonıuıcıanarak kendilerine doğ
ru geld.ğıru görmüşler. Canlarını 

nasıl kurtaracıudannı bilem.ıyen za. 
vallı çocuklar korku ve dehşet iç.n
de, olduklan yerde avazlan çıktığı 

kadar bağırışmaktan başka birşey 

yapamamlflar. Akıllarına kaçmak 
bile gelmemi,. Hem kaçsalar asla
nın takibinden aurtulamıyacaklar, 

l 
aslan onların kaçtığını görünce he
men üzerJerine atılacak, onlan par
çalıyacakllll§. 

Çocukların bu feryatlannı duyan 
iri ve kuvvetli bir boğa hemen sürü
den ayrılmış, sivri uçlu boynuzlu 
bqını yere eğerek aslana doğru i
lerlem!ş. Ona birdenbire öyle bir hü 
cum etmiş ki aslan korkusundan ge 
ri geri gitmic;;. Fakat büsbütün kaç
mamış. Hiç "ormanlar· başkanı as
lan" bir boğanın önünde öyle kolay 
kolay kaçmıya razı olur mu? 

Hemen boğadan öç almak içıin ü
zerine atılmı,, fakat boğa bu sefer 
sivri boynuzlarile aslana daha müt
hiş bir hücum yapmış. Hayvanların 
ve ormanların ba.Şkanı bu ikinci hü
cuma dayanamamış, kuyruğunu ba
caklarının arasına kıstınp alabildi
ğine kaçmış. 

Af erin aslanı korkutan cesur bo
ğaya ... 

B\LMECE - 1'U\.tA~C~ 

No. ot2 
Şu resme bakınız. İki kardeş buz üstünde kayıyorlar. Köpekleri de yan

larında. Hoş bir resim değil mi ? takat yapan ressam pek dalgınmış her. 
halde. Çünkü bazı şeyleri çizmeyi unutmuş. Dikkatle bakarsanız ressa
mın unuttuğu şeyleri bulabilirsiniz. Mesela: Bir tanesini söyliyeyim.'Res. 

sam köpeğin kuyruğunu çizmeyi unu tmUJ. Bu eksiklerden en az Uç tane 
bulU11ca resmin üstüne çizip bu resmi biz.e yollayınız. Yollıyanlara kıy

metli hediyeler vereceğiz. 
Resimde 3 taneden fazla noksan bulanlar muhakkak hediye alacaklardır. 

Kahkaha Köşesi: 

Yağmur a 
Kiracı - Olur şey "'"e"· .uu glln

dür bizim evin her yanı akıyor. Bu 
daha böyle ne zamana kadar slire
cek. 

Evsahibi - Ne bileyim ben }'ağ
mur ne zaman d:necek? 

Doğru 

Çocuk 
lki aardeş bir arkadaşlarile oy

namıya gitmişlerdi. Ev sahibi olan 
çocuk sordu: 

- Anneniz buraya geldiğinizi 
biliyor mu? 

Kardeşlerden biri atıldı: 
- Tabii. Hatta "eğer arkadaşı

nız yemeğe kaim" derse kalmız 
diye de tenbih etti. 

Birinci I
~ , 

ı 
Aydemir mektepten donunce ba· 

bası merakla sordu: 
- Nasıl Aydemir sınıfı geçtin 

ya? .. 
Aydemir hiç bozulmadan cevap 

verdi: 
- Haıytr geçmedim amma, kalan

ların en birincisiyim. 

A•ay 

Albay kışlayı göz.den geçirirken 
yeni ukerliğe alınmış bir ere rast
ladı. Vaziyet alıp selim dursun diye 

bekledi. Halbuki acemi er, Albaya 
hiç aldırmadı. Görmemezlikten gel
di. 

Albay kızdL Ere hiddetle sordu: 

- Ben geçerken niye selama dur
muyorsun? 

Genç er sesini çıkarmadı, hiç isti
fini bozmadı. Albay büsbütün sinir
lendi. 

- Sana söylüyorum. Ben kimim 
bilmiyor musun! Ben Albayım. 

Bu söderi duyunca genç er birden 
bire doğruldu. Ve telifla: 

- Demek Albay sensin. Öyle ise 
çabuk kof. Onbaşı bir saattir seni 
arayıp duruyor, dedi. 

Talh 
- .Talihten ne şikayet ediyor

sun. O mutlaka bir kerecik olsun 
herkeein kapnımı çalar? 

- Evet amma benimkini çalma
mak için mutlaka evde olmadığım 
zamanı bekliyor. 

Tavşan Kardeı Nasıl Oç Aldı 1 
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Küçük Mehmedin Vaziyeti 
Birdenbire Değişmişti 

1\11 uhakkak olan• birşey varsa, 
({Uran ° da; Mehmet hakikaten 
da E: 1 hlfzetınişti. Ve bu hıfzını 
ih~u !'debil camisinde, bütün halk 
lıarltltunda, kasaıbanın ülema ve 
bat etaı:na dinletmek suretiyle is-

nıışti o .. . 
diıı ~~den itibaren, küçük Mehme 
1ilsıııın,zı~eti .?eğişmişti. Büyük ba
Olduğu z~.hdu tekva ile kazanmış 
\te ll\ik· Şohret; babasının hilmiyet 
ettiği unetıe halk arasında iktisap 
l'aretıg~Uhabbetıe birleşerek, bu es 
(illa b~z (hafız) a intikal etmiş .. 
\.., ltd b' ı.ı~r ,.. en ıre, hayretlere seza 

""e"k' . 
• l{'Uçuıt 1 temm eylemişti. 

harız) U felimeôe (Muhammedül
e:sanevr ll\'anı verilmişti. Ve onun 
tıı.z daı ltıacerası; coşkun bir de
"eıeu af '.'1Sı gibi, her tarafta vel-

lGai ISler husule getirmişti. 
be llıe ph erıenıeri) nin tam yedi se
t'~\ Cifuu uı bi.: mağarada sakhya
ti bu t> ledun) tahsil cttirdikle
tıı.. ı:ıenci ·· 
""' (t:. d gormek için her taraf-

t ~r eb·ı 1
• Sar 1 

} e bir akın başlamış-
~e~kep ~:i nı~~ekit olanlardan mü
es~e r zumre, artık kudsiyet 

%şıı bn bu Çocugw un etrafını sar
in · erh lştı " al ona bir tekke yapıl-
(~· · veb · 
' it) 01 u C!lrarlı çocuk, yeni bir 

lamış.. Hepsini silahlandırmış .. 
Gürcülerin karşısına atılmıştı. La
kin, büyük bir felaketle karşılaş
mıştı. 

Cesur ve cengaver olan Gürcü
ler; Şeyh Kutbüddinin iyi sevk ve 
idare edilmiyen kuvvetlerini, bir 
hamlede ezivermiştiler. 

Ekserisi teberler, ve kısa harbe
ler gibi iptidai silahlarla müceh
hez olan Şeyhin müritleri, Gürcü
lerin daha ilk hücumlarına daya
namamışlar; etrafa dağılmışlardı. 
Hatta; yaralı olan Şeyhlerini bile, 
harp meydanında bırakmışlardı. 

Zavallı Şeyh Kutbüddin, az kal
sın. düşmanların eline geçecek .. Ve 
hiç şüphesiz ki; Gürcülerin parlak 
ve keskin kılıçlarile parça parça 
edilecekti. Bereket versin ki, ze
kası imdada yetişmişti. Maktulle
rin arasına girerek saklanmayı a
kıl etmişti. Bu hile ile ortalık ka
rarıncaya kadar kendisini muha
faza ettikten sonra; yaralarından 
kanlar sızarak kaçıp kurtulabil
mişti . 

Fakat, aldığı yaralar derindi. 
güçlükle tedavi edilmişti. 

ayni siyaset mecrasını takip etmek
te idi. 

Bu mezhepler ve tarikatlar; (O
ğuz) Türklerile (Türkmen) aşiret
leri arasında çok büyük bir revaç 
temin eylemişti. Fakat, istinat et
tiği bozuk itikatlar, bunların sa -
Iikleri arasındaki (milli vahdet) i 
parçalamak tehlikesini göstermek
te idi. 

(Safiyüddin) bir (Oğuz asilzade

si} idi. O da, bütün ecdadı gibi 
(Şii) liğe salikti. Fakat, muhitin

de yaptığı tetkikler, onda acı te -

sirler husule getirmişti. Bu gidişle 

Şialığın acı bir lkibete maruz ka
lacağını hissetmişti. Bunun üzeri
ne, - tıpkı, beşinci batında ceddi 
olan (Firuz Şah) gibi - Şiahğın 
ıslahı .. 

(Arkası var) 

E K o N o M i 1 
Türk Borcu Dün Zahire 

~ Mühim Miktarda· 
Satzşz ~ Düşüklük Gösterdi 

Dün şehrimize 28 vagon buğ- -

day ile 3 vagon arpa. gelmiştir. ~ 
Bunlardan ancak on vagonu ka. ~ 
dar satılmıştır. Yumuşak buğ- ' 
daylar çavdar nisbetine göre ~ 
4,36 - 6,05 kuruştan ve 1 - 2 ~ 

çavdarlı ekstra. Polathlar 7 ,10 ~ 
kuruştan, sert buğdaylar ise 7-8 -
çavdarlı olarak 5,27 - 5,32 ku- ~ 

i 
ruştta.n satılmıştır. Dün otuz ton ~ 
arpa Ankara dökme malı olarak ~ 

I kilosu 4,10 elan, 59 ton çuvallı ar- ~ 

~ 
pa 4,15 - 4,18 kuruştan 50 ~on ' 

1 çavdar 4,13 kuruştan ve Ağustos ~ 
j teslimi 150 ton kuru baklanın da ~ 
' kilosu 4,15 kuruştan satışı ~·apıL ~ 

i 
nuştır. Evvelce gelmiş olan 17 ' 
ton yulafın çu,·allı olarak kilosu ~ 
4,05 kuruşa verilmh;tir. ~ 

~ 
""'-~"" "°'" ~ 

Polonyadan 
Getirilecek 
Yeni Mallar 

Hükümetimizle Polonya arasında

ki ticaret anlaşmasının müddeti dün 

akşam nihayet bulmuştur. Bu itibar 
la Polonyadan getirilmiş ve getirile
cek mallar bugünden itibaren serbest 

ithal rejimi kararnamesinin dördün
cü maddesi hükümlerine ve kararına 

meye bağlı iki numaralı cetvelde ya
zılı tarife pozisyonuna tabi olarak 
gümrük ve ithal muamelesi görecek

tir . 

Königsberg Panayırı 
Königsbergte açılacak olan millet

ler arası panayırına Berlindeki tica
ret odamız iştirak edecektir. Oda İs
tanbul Ticaret Odasından ba7.I nü
muneler istemiştir. İstenilen nümu
neler Berline gönderilmiştir. 

Dün borsamızda çok heyecanlı muameleler olmuttur. Türk Bor. 
cu sabah 15.80 liradan açılmıttır. Fakat, piyasaya çok fazla maJ 
getirilmit olduğundan fiyatlar birdenbire 15,20 liraya dütmüt ve 
aktam ayni miktar üzerinde kapanmıttır. Onitürkün birdenbire 
dütmesinin sebebi ecnebi bankaları tarafından erbitraj suretile 
borsamıza binlerce Onitürk getirilmit olmasıdır. 
Ellerinde Türk borcu tahvillerini j 

tutanlar bu arz it\rşısında heyecana 
düşerek mallarını satışa çıkarmışlar

dır. Halbuki Paris borsasından gelen 
telgraflar Türk borcıun u 277 frank 
göstermekte idi. Bu fiyata rağmen 

borsamızda Türk borcu düşmekte de 
vam etmiştir. Bu vaziyet Fransada 
Frangın da düşeceği zehabını kuvvet
lendirmektedir. Anadolu tahvilleri 

İzmirde 
Hayat 

Pahalılığı 
40,30 liraya yükselmiş Aslan çimen- A · ? 
t?su 13,10 liraya düşmüştür. Bir ster rt 1 yo f m U 
tin ~27 kuruştur. 1 • 

İzmir, (TAN) - Şehrimiz ticaret 

Tos ada Odasının hazırladığı bir rapora göy re 937 senesinin birinci altı ayı, 936 
nm birinci altı ayına nazaran daha 

Te 1 aA pahalı geçmiştir. Yiyecek fiyatları 
yüzde 16,31, mahrukat ve tenvirat 

Dokunuyor 
Tosya (TAN) - Terzilerin kullan 

<lığı tela imalatı burada müteşebbis 
bir gencin himmetile başlamış ve hay 
li ilerlemiştir. Şimdi 25 tezgah tela 
yapmakla meşguldür. Kışın tezgah
ların sayısı 50-60 a çıkmakta ve bir 
yılda yüz bin metre tela dokunmakta 
dır. Keçi kılı ile pamuktan yapılan 
bu telaların metresi toptan 40 kuru
şa satılmaktadır. 

İstanbul tüccarından bir kısmı te
la ihtiyaçlarını buradan temin etmek 
tedir. 

lktısat Vekaletinin Bir Tebliği 
Ankara, 16 (A.A.) - lktısat Ve

kaletinden tebliğ edilmiştir: 

ve tanzifat yüzde 8,34, giyecek ve ev 
eşyası fiyatları da yüzde 5 nisbetin
de artmıştır. 

Hayvan Piyasası 
Dün hayvan borsasında 1911 Ka. 

raman, 1044 Dağlıç, 312 kıvırcık 

34 Karayaka, 2131 kuzu ile büyük 
baş hayvanlardan 28 oğlak, 91 öküz, 
9 inek, 3 dana, bir boğa, sekiz man. 
da ile yirmi malak satılmıştır. 

Çukurova Bu Sene Çok 
Pamuk Y eti§tiriyor 
Adana, (TAN) - Tahmin edildi

ğine göre Çukurova bu sene 20866:S 
balya pamuk çıkaracaktır. Bu mik .. 
tar içinde yerli tohumdan alınacak 

pamuklar, Klevland cinsinden bir 
misli fazladır. Bir balye pamuk 200 
kilodur. 

2-9-1936 tarihli Türkiye - İngiltere 
ticaret ve klering anlaşmasının 13ün
cü maddesi mucibince Türkiye ile 
klering veya benzeri anlaşması olma 
yan memleketler menşei mallar ln-
giltereden transit suretile ve hususi Jeoloii Kongresinde 
takas yolu ile Türkiyeye ithal edile- . . . .. .... 
bilir. :\fezkür madde mucibince itha- 1 .ünıversıte Jeolo31 profesoru Ha .. 
!atta bulunmak isteyen tacirlerin it- :1:/~~~~z P~mir ~l~ m~en aram~ 
hal edecekleri maddelerin isimlerivle n ıtusu muhendısı Şekıp ve Etı .. 

· ba k "d" 1 · d C ld ·· miktar ve kıymetlerini en geç 2 A- n mu. ur erın en .. ema en mu· 
ğustos 1937 tarihine kadar lktısat rekkep bır heyet bugunlerde Rusya. 
Vekaletine tahriren bildirmeleri lü- da toplanacak jeoloji kongresine gi· 

Sen arak tanınmıştı. 
'" eler b .. ·;ı lliti.n '. oylece geçmişti. Bu ye 
ti h • bır og·ı d'' 1 . 

Ancak şu var ki; çektiği ıstırabın 
acılarma dayanamıyarak, kısa bir 
zaman sonra vefat etmişti. 

Erdebil tekkesinin postu, boş 
kalmamıştı... Kutbüddinin yerine, 
oğlu (Salih) geçmişti. Biraz son
ra, 0 da vefat ederek mevkiini oğ
lu (Eminüddin) o terketmişti... 
Lakin bu iki şeyh zamanında, e
hemmiyet verilmiye şayan hiç ıir 
hadise zuhura gelmemişti. 

Dağda ve Denizde Tansiyon 
deceklerdir. zumu ilan olunur. ., 

·. ~u Çoc ~ u unyaya ge mış-
~~e edil u?a _da (Salilıattin) tes

Saıa.ıı lllişti. 
laca!{ at~n, babasının yerini tu
kiı.. Şekıide yet· t' ·1 • . N' .. , hah ış ırı mıştı. ıte-

11tıtı." ası vefat ettigı·· zaman o-
.:rer" ' ~u ıne geçirilmişti. 

ti zat· kA 
ÇoJı: i : ~ ası sayesinde, vaziye. 

~Ütitıe~ı tdare etmişti. Babasının 
~'idi~ ne, çarçabuk k d' · · bi "'<.(-nıişu en ısını 
ti l'ta1tıın · Tekkede, daha cazip 

• A- ıslahat .. d . 
~ ·~cak VUcu e getirmL5-
lU enaup 01Juw var ki; bu tekkenin 
"er etıııenı· u~u t-~~k, henüz tebel
\' l'lıeras· ıştı, Butun yapılan ayin 
e llııuıa~:: <_ehlibeyt} e hürmet 

t ızharından ibaretti. 

~ aıahatt· 
bJ.t.~ ketı ~n, mahirane hare-
~0k ınu ~rı sayesinde, yeniden 
~a" ehi! ha:l~~ peyda ettiği gibi; 
ba ;ruklern hsınde cesaret ve ceu 
l-it~ll) kab·~ ~~şhur olan (Gül
t'ettrt arası~=~ını de, kamilen mü
tl e de (~r ı~al etmişti ... Bu su 
tıkça . debıl tekkesi), artık ol 

tct lrıühitn b' 
l}ıenıb ır nüfuz ve kud· 

}.,, aı h.,.ı· 
.. ,ilıa '4 ıne gelmişti. 

l}ıj l'et, Saı: . 
tıı,"· lloş bır ab~ttin de vefat et-
lıı lla (l{Utb akt~gı (Şeyhlik pos-

:eçlrıiıni Uddın) ismindeki oğ-
<' a1t ... ~. 

1 b at .. J!utbu . 
1'a t ~anıand ddın, bu mebkie öy-
1 r henuz a geçmişti ki; o sı
<ı.Jı:;ıı lraıı uıtu~P~rest olan Gürcü
batta l'al>nı1/81 

üzerine büyük bir 
biı U' hudut~ karar vermişler .. 
~u~rine darı d~ geçerek Erde

' bbtıddin ~ğru ılerlemişlerdi. 
' tUQ ın~nu haber alır al-

Uerini b~ma top-

Ancak, Eminüddinin oğlu (Safi
yüddin) şeyhlik makamına geçer 
geçmez. Erdebil tekkesinin vaziyeti 
birdenbire değişmişti. 

Safiyüddin, emsalsiz bir zekaya 
malikti. En iyi hocalar elinde ta -
!im ve terbiye edilmişti. Bu genç 
şeyhzade (idrak devri) de gelir 
gelmez; dini ~else~eye, Islamiyetin 
hikmetine, tarıklerın menşelerine 
dair bir çok malümat elde etmişti. 
Buna binaen, pederi vefat edip te 
Erdebiltekkcsinin postuna geçer 
geçmez, çok mühim bir hareket 
göstermişti. 

Safiyüddin; ilk iş olarak lslam a
lemindeki vaziyet ve cereyanları 
tetkik etmişti. Ortn Asya steplerin
den, Basra körfeı.ine, oradan da 
Karadeniz, Adiryatik denizi ve Ok
yanus sahillerine kadar devam e
den 0 geniş lslfım dünyasında, bir 
(mezhep) ve (tarikat} kaynaşması 
mevcut idi. 

B u kaynaşma, bilhassa Irak, 
Iran ve Horasan taraflarm

da daha bariz bir şekilde idi. 
(Şii} lik esasına istinat eden muh
telif mezhepler türemişti. Fakat. 
bunların hemen hepsi de, birtakım 
(kurnaz siyasetçiler) in uydurduk
ları batıl akidelerden ve gülünç hu
rafelerden teşekkül etmişti. Yine 
,(Şil), liğe dayanan tarikat) ler de 

Damarlanndaki tansiyonun art
masını merak edenlerin sayısı ar
tık çoğalnuyorsa da eski meraklı

lar meraklarmda devam ediyorlar. 
Onun için, bu havatebclili mevsL 
minele tansiyonla ikJlmlf'r arasın. 
daki münasebeti söylemek fayda
sız olmaz sanıyh!'um. 

Yüksek yerlerde damarlarda.ki 
tansiyonun arttığı eskidenberi bi
linir. Deniz seviyesinden 300 metre 
yükseklikte ~mesela Çamlıca te
pesinde- tansiyon iki derece ar
tar. }'akat, bereket versin ki, insan 
mütemadiyen yükseldikçe tansiyon 
derecesi de miitemadi~·en artmaz, 
bir raddeye gelince durur. 

Marsilyah bir hekim, birkaç yıl 

oluyor, yükseklerde tansiyonun art_ 
masım eğlenceli bir tecrübeyle is
pat etmişti. Bu hekim kırk yaşın· 

dan daha genç ve kırkta.o daha. 
ya~h yirmi kit;i~·i davet ederek on
lan otobüsle dağlara çıkarmış ve 
muhtelif seviyelerde tansi)·onlanm 
ölçmü~tü. Kırk )·aşından daha genç 
olanlann tansiyonunu bin metrede 
vasati olarak 12,519, üç bin metre. 
de 14,;)/ ll,5 bulmuştu. Kırk ya5ın
dan ziyade olanlarda bin metrede 
13,5110, üç bin metrede 14,5/11.5 
tansi~·on vermi~lerdi. 

Yiiksek yerlerde tansiyonun art
ması, sadece, havadaki tazyikin a
zalmasından ileri gelir. Deniz sevL 
yesinde hava tazyiki 760 iken üç 
bin metre yiikseklikte 510 yani tak
riben bir sülüs eksiktir. Tansiyon 
artmasının mutlaka bir ha.~talık ol
madığınr ispat eden birşey de in
san yükseklere f;ıkınca ilkin tansL 
yon arttığı halde bir nıüddet ora-

larda kaldığı takdirde tansiyonun 
'-'İne önceki derece'-'e düsmeıoıidir. 
._1 .J ~ ' 

Bu da tansiyon artmasının daima 
merak edilecek birı;ey olmadığını 
bir kere daha gösterir ... 

Deniz kenarına. gelince, orada 
tansiyon çok defa diit;er, fakat ba
zılarında biraz artt:ğı da olur. De. 
niz banyosu da on nihayet yirmi da
kikadan ziyade siirınezc;e, tansi~·ono 
biraz dü~ürür. Güne~ banyosu da 
öyle ... 

Bu kaidelere g()re damarlarında 
tansiyon zaten artmıs olanlar daha 
zh·ade deniz kenarı ikliminden isti
fade edecekler gibi gelir. Halbuki 
netice öyle çıkmaz. Damarlarda tan. 
siyonun keneli kendine artmasına 

sebep olan ha."tahklar çok clefa de
niz kenan iklimh'le imtizaç ede
mezler. Tansiyo~un artması yahut 
ekc;ilmesi bir ı;astalığın eseridir. A.. 
sd dikkat edilecek ~ey o hastalığa 
göre iklim bulmaktır. O da deniz 
havasından ho~lanma7_..a .. 

Bilakis, yükseklik pek çok ol
mazsa tansiyonlan fazla olanlar 
daha ziyade. rahat ederler. Fakat 
onlann en zivade işlerine yanya.
cak iklim ne .deniz kenan, ne yük. 
sek yer değil, deniz seviyesinde, an
cak, deniz kenarından birkaç kilo
metre geride rüzgardan, çok sı
caklıktan, çok soğuktan uzak ik
llmdir. 

Rivayete göre tansiyonu yüksek 
olanlara en iyi gelen iklim f;ÖI iklL 
midir, onlar f;Öle gidince tansiyon. 
lan aza.hr. Fakat, dama.rlannmn 
batın i~in ~ölde kalmıya razı olabi
lirseniz ... 

BORSA 
16 Temmuz CUMA 
PARALAR 

:5terlin 628,-
Dolar 124,-
Fransız Fr. 93,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
İsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
J<"lorin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya21,-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 22,-
Ley 12,-
Di°nar 48,-
Kron İsveç 30,-
Altın lOH,-
Banknot 255,-

Ç EKLER 

628,-
127,-
98,-

115,-
84,-
23,-

580,-
23,
ö8,-
84,-
23,-
31,-
2:~.-
25,-
14,-
52,-
32,-

1045,-
256,-

Londra 626,75 627,-
New-York 0,7922 0,7905 
Paris 20,4720 20,60 
Milano 15,0570 15,0475 
Brüksel 4,7044 4,7030 
Atina 87,1958 87,1610 
Cene,Te 3,4550 3,45 
Sofya 63,8213 63,795S 
Amsterdam 1,4375 1,4370 
Prag 22,7363 22,7275 
Viyana 4,1975 4,1962 
Madrid 13,7215 13,7160 
Berlin 1.9688 1,9683 
Varşova 1,1930 4,1914 
Budapeşte 3,9888 3,9875 
Bükreş 107,22 107,1770 
Belgrad 34,4635 34,45 
Yokohama 2,7410 2,74 
Moskova 24,105 24,115 
Stokholm 3,0947 3,0935 \.. _________ .) 

ZAHİRE 
BORSASI 

l'IATLAR 
16-7-937 

Cinsi Aşağı Yukan 
K. P. K. .P. 

Buğday sert 5,27 -,-
Arpa çuvallı 4,15 4,18 

,, dökme 4,10 -.-
Bakla 4,15 -,-
Çavdar 4,13 -,-
.Mısır sarı 4,25 -,-
Yulaf 4, 5 -.-
Kuşyemi 9,17~ -,-
Ceviz kabuklu 10,- -,-
Tütik mal 122,- 128,-
Yapak Anadol 55,- 56,-

,. Trakya 65,- -,-
ü ELEN 

Buğday 565 Ton 
Arpa 67 Ton 
Kepek 99 Ton 
Bulgur 15 Ton 
Un 37 Ton 
Yapak 35 Ton 
Tiftik 21 Ton 
Bakla 24 Ton 
Z. Yağ 36 Ton 
MISır 15 Ton 

GiDEN 
Razmol 300 Ton 
Yapak 5 Ton 
tç fındık 2 Ton 
Af yon 1,4 Ton 

DIŞ FrYATLAR 
Buğday Liverpul 6,28 K. 

" Şikago 5,78 K. 

" 
Vinipek 6.91 K. 

Arpa Anvers 510 '{. 

Mısır Londra 3,77 
Keten T. Londra 8.17 "· 
Fındık G. Hamburg 94 ,48 7' 

\., 

'Fındık L. Hamburg 94,48 K. 
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Rumeli kıyısında ~öpler arasmda ~.oculdar 

Köprü - Bebek Arasında 
Uzanan Kıyılara 

Hiç Temiz Denilemez 
S alı pazarı, gUnün bu saatin

de sanki bir kızıl alevle sa
nlı! Her adım atışta, insan derin 
bir nefes almak ihtiyacını hissedi
yor. Birkaç adım yürüdükten son
ra, daracık bir kapı önünde dur
duk: Burası, Salıpazarının plajı i
miş ... İçerde yıkananlar da var. Bir 
kaç salaşı geçerek, aralarına so
kulduk. Denize inen merdivenlerde, 
çanta gibi taşıdığı mantarların a
rayerine sıkıştığı için bir küçük 
sandoviçe benzettiğim san benizli 
çelimsiz bir çocuk var. (Spa.zmoz) a 
uğramış gibi zangır zangır titriyor. 

- Neden öyle titriyorsun çocu
ğum? 

Cevap vermiyor. Daha doğrusu 
verdiği cevap, biribirine çarpan diş 
!erinin takırdısı arasında anlaşıl
mıyor. 

Sualimi tekrar edince, sararmış 
yüzünde kUçUk bir buruşuk beliri
yor: 

- Ben her vakit böyle titrerim! 
diyor. 

Nasihat etmeye kalkışıyorum: 
- Belli ki, deniz banyosu sana 

yaramadı .. Hemen çıkmalısın. Has 
ta olursun! 

Kös dinlemiş olacak ki, sözlerim, 
ona sinek vızıltısı kadar tesir etmi 
yor ve bir silkinişte, tekrar kendi
ni denize atıyor. 

Öteıki çocuklar da ondan daha 
gösterişli değil. Bari, girdikleri de
niz, içinde yıkanılır bir deniz olsa .. 
Şöyle bir göz atıyorum: Her tarafı 
süprüntU ile dolu ... Biraz ileride a
kan ince bir lağımın kirlettiği su
l 0r üstünde şüpheli lekeler, ağır a
ğır yüzüyorlar. O sırada yanıma 

yaklaşan plaj sahibine: 
- Deniz, neden bu kadar pis? di 

ye soruyorum. 
Başını sallıyor: 
- Bugün, hava lodos ta ondan! 
Yaz mevsimi içinde, havanın lo-

dostan esmemesi nadir olduğuna 

göre denizin süpriintülü, bulaşık ve 
kirli olmadığı gün pek az demek
tir. 

O radan biraz ileride, bir çıp
laklar toplantısı daha var. 

Saat kulesinden birkaç metre ileri
de; denizin üstü, minimini başlar
la dolu .. Yanlarına yaklaşınca bu 
minimini başların çırpındığı deniz 
sathına, korkunç bir lağımın bo
ealdığını görüyorum. Lağımın kün 
kline, çocuklar, birtakım yazılar 

yazmışlar: 

- Kaab .. Ka .. Kab ... 
Kendi kendime: 
- Yanlış, diye düşünüyorum. 

Bu lağım künküne yazılacak başka 
şey vardı! Her gelen, buraya bir 
kaç yüz kere öf .. öf .. diye yazmalı 
idi. 

Sular, o kadar fena kokuyor ki, 
kendimi alıştırıncaya kadar, bir 
kaç adım geride durmaya mecbur 
oldum. 

Yıkanan çocuklar da, kokudan 
§ikayetçi: 

- Gazhanenin ne kadar süprün 
tüsü, ne kadar pisliği varsa, bu bo 
ru ile denize iner! diye anlatıyor
lar. bugün, yine neyse, bazı gün
ler üstümüz başımız yağ ıçinde ka
lır." 

Bence, açıkta girilmesi ilk evvel 
yasak edilecek yerlerden biri de, 
burası olmalı!. 

T ekrar tramvaya atlıyarak, 

Ortaköye geldik. Cami ö
nündeki nhtTmda. mayolu iki genç, 
balık avlıvor, birkaç küçük <:ocuk 
ta sularda kulaç atıyorlardı. Biraz 

ileride, suyun yüzü kıpkırmm idi. 
- Ne olmuş bu suya? diye sor

dum. Anlattılar: 
- Şuracıkta bir yemeni fabrika

sı var. Arasıra, yemenileri denizde 
yıkarlar! 

Boğazın en göze çarpan bir kö
şesinden, hergün yardan, ağyardan 
binler~e kişinin vapurla önünden 
geçtiği bir denizin suratını maska 
ra gibi boyamak reva mı ya! .. 

Ne yazık ki, bu suların altından 
da bir koca lağım akıyor. Bereket 
versin, akıntı şiddetli de, akan la
ğım, suların rengini bozamıyor. 

Ancak. ne de olsa, lağımlı bir de 
nize girmek, tehlikeden salim de
ğil. 

K unıçeşmedeyiz. Karaya çe
kilmiş sandalların yanında 

denize giren çocuddar, bizi göriin
ce. telaşa başladılar: Sivil""'Polisler 
geldi, diye kaçan kaçana .. Bir bas
kına uğramadıklarını neden sonra 
anhyarak sükfınet buldular. 

Burada deniz, tarif edilcmiyecek 
derecede pistir. Rüzgarın kömür 

yığınları üzerinden kaldırdığı si
yah tozlar, karpuz kabukları, tür
lü pislikler yetmiyor gibi, biraz ile
ride büyücek bir lağımın sulan da 
denize karışıyordu. 
Kuruçeşmeden sonra, açık boğaz 

başlıyor. Bebek koyu. bir gümüş 
ayna gibi karşımızôa ! Daha ileri
lere gittikçe; denizin de rengi ye
rine geldi. ArtıK boğaz sularında
yız. 

N asıl sıhahtli bir biinye. için
de mikrop yaşatmazsa, bo

ğaz suları da öyle ... Süprüntüsüz, 
pisliksiz, şınl şırıl, tıpkı bir nehir 
gibi akıyor. 

Foto Hilmi : 
- Buradan ileride iş yok, dönü 

yorum .. dedi. 
Ona değil. buradan ileride bana 

da is voktu. Birlikte döndük. 
• • 

Armutluda 

Hazine Aranıyor 
Armutlu, 16 (TAN) - Bir Rum ile 

bir mübadil, hükflmetten izin aldık. 

tan sonra burada bir hazine aramıya 
başlamışlardır. Bu hazinenin Sultan 
Aziz zamanında eşkıya takip eden bir 
serdar tarafından saklanılmış oldu. 
ğunu söylemektedirler. Rivayete gö
re hazine, pek zengin imiş. 

(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

Sovyetlerle 
Karsılıklı 

1 

Emniyet 
(Başı 1 incide) 

bir surette tezahür ettirmeleri, iki 
memleketin sıkı münasebetleri bakı
mından elbette memnuniyetle karşı
lanacak bir hadisedir. Fakat Avrupa
nın barışı ve istikrarı bakımından da 
bu hadise üzerinde durmak lazımdır. 

Türk - Sovyet dostluğu, Karade
nizde, Garbi Asyada ve A vrupada en 
mühim bir banş ve istikrar §.milidir. 
Çünkü bu dostluğun açık hedefi ba
rıştır ve müşterek emniyet esasıdır. 
Bundan başka iki memleketin sulh 
yolundaki yoldaşlığını, hiçbir nevi 
tesir altında değişmez bir amil diye 
her siyasi hesaba katmak caizdir ve 
lazımdır. 

B er iki memleket, kendi mukad-
deratına ve buna taallük eden 

kararlarına elı5'ette tamimile hakim
dir. Her ikisinin harici münasebetle
rinJ~ biribirinden ayrı meı:elclcr bu
lunabilir. Vakit vakit bu meseleleri 
kendi hususi vaziyetlerinin icabına 
göre halletmeleri tabii ve zaruridir. 

Fakat ortada değişmiyen bir şey 
varsa o da Türk - Sovyet dostluğu
na ve barış ve müşterek emniyet 
prensiplerine olan derin bağlılıktır. 
Bu noktada her iki tarafın biribirine 
tam emniyeti vardır. Bizim ne sebep
le olursa olsun bu prensiplerden en 
!tüGi.ik bir fedakarlık etmiyeceğimiz.:? 
Sovyet hükümeti kani olabileceği gi
bi, bizim de Sovyetlerin eski pazar
lık ve uzlaşma diplomasisine hiçbir 
zaman alet olmıyacaklarma ve ber
rak ırnlh hedeflerine arka çevirmiye. 
ccklerine tam kanaatimiz vardır. · 

B u propaganda devrinde türlü 
türlü kılıklara girerek bizim 

aramıza anlaşmamatlıklar sokmak 
istiyenler bulunabilir. Fakat aramız
daki bu karşılıklı kanaat ve emniyet 
her türlü propaganda ve siyaset o
yunlarına karşı devamlı bir panze
hirdir. 

Iki memleket arasındaki ahenk ve 
emniyetin Moskovada, Hariciye Veki
limizden başka Parti Genel Sckrete
rinın ve Dahiliye Vekilinin huzurile 
kuvvetli bir şekilde tezahür ettiril
mesini, Avrupanm istikran ve banşı 
bakımından mühim bir kazanç saya
rız. 

Ahmet Emin YALMAN 

Ankarada 
Fotoğraf 
Sergisi 
Ankara, 16 (A.A.) - Matbuat U

mum müdürlüğünden: 
Idaremiz tarafından 1936 senesı 

şubatı sonunda Ankarada açılmış o
lan Türkiye Tarih, Güzellik ve iş 
Memleketi adlı foto sergisinin ikinci
si, yine ·Ankarada önümüzdeki 1938 
senesi ilkbaharında açılacaktır. 

Bu sergiye de, birincisinde o'duğu 
gibi, yurdumuzdaki profesyonel ve a
matör fotoğrafçıların da iştiraki arzu 
edildiğinden, sanatkarlarımızın, yur
dumuzu tarih, tabii güzellik ve her 
husust:ı.ki inkılaplarımız bakımından 

tanıtacak olan artistik resimleri ha
zırlıyabilmesi için şimdiden keyfiyeti 
ilana lüzum gördük. 

Sergide jüri tarafından seçilen bi
rinci, ikinci ve üçüncü fotoğraflara 
idaremiz tarafından yine birer şeref 
diploması verilecektir. 

Doğru Değil 
Ankara, 16 (A.A.)- Ankara Cüm

huriyet Mll1deiumumiliğinden tebliğ 
olunmuştur. 

Cumhuriyet gazetesinin 13 tem
muz 1937 tarih ve 4729 numaralı nüs
hasının üçüncü sayfasının üçüncü sü
tununda "Ankara iskan i:iaresinde 
bir suiistimal., serlevhalı yazı me
muriyetimizin nazan dikkatini cel
betmiştir. 

Tapu ve iskan dairesind~ cereyan 
eden ve 1609 S. lı kanunun ~erçevesi 
içerisine giren bir hi.disenin tahkiki
ne memuriyetimizce el konulmuş \e 
hazırlık tahkikatına devam ediimek
te bulunulmuş ise de gazetenin verdi
ği tafsilatın hadiseye tevafük ettiği 
göriilmemiş ve bilhassa Ankara no
terlerine ait kısmın hiçbir sureti~ as
lı, esası mevcut olmadığı anlaşılmış
tır.,, 

Rekor Kırmak için 
Yeni Bir Uçuf 

Le Bourget, 16 (A.A.) - Bükreş
Tunus-Paris-Bükreş dairesi dahilin
de Rossi'nin rekoru olan 5000 kilo
metrelik sürat rekorunu kırmıya te
şebbüs etmiş olan Prens Cantacu
zene, dün sabah saat 8,10 da le Bour
get üzerinden uçmuş ve Bükreşc mii
teveccihen yoluna devam etmiştir. 

Eski Afgan Kralı 

Buraya Geliyor 
Italyada oturmakta olan eski Afga~ 

Kralı Amanullah Han, bır mücld<'t 
kalmak üzere, yakında eıchrimize ge
lecektir. Amanullah Har., üç sene 
evvel de buraya gelnı ış ve yaz mev
simini burada geçirmiştir. 

Paris Kahvecilerinin 

Grevi Bitmedi 
Paris, 16 (A.A.) - Grevci 

kahve müstahdemini dün gece bil 
bir kahvede boş kalan iskemleleri 
kaJıyarak orada oturmakta olan b 
kın üzerine ve camekanlara fırl 
mışlardır. Bir mucize kabilinden 
kımse yaralanmamıştır. 

-,-....,.........,.....-,--,-,_,_....,......_-,--,--,-._-,-,_ ______ ,_,_-,--,-....,.....-,-._....,.....,_....,.....-,-,_-,-,_....,.....,_,_,__:_....,.........,.....~----
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==============•======= TA N • 
~irketi Hayriyede~: 

gaz tenezzühü bu Cumartesi mehtaba rastgehyor 
l'\A lı~ Cuına.rtesi Köpriiden 14 15 te kalkacak 71 numaralı tenezzüh 
l'V tamı ' 
rn h ıda gene oparlör tertibatı, mükemmel orkestra takımı ve 
A eş 11.r lokantacı Pandelinin büfesi ,·ardır. Vapur, Vsküdar, Bebek, 
nadotuhı . 

"ğrı ·a san, Emirgfın, Beykoz Büyükdere ve Sanyer iskelelerme 
tı l tak Canlı Balık lokantası iinünde ı saat durduktan sonra AI-
nku:na gide"""kt' ·· 't b' , ... _ ki "" ır. Banyo almak istiyenlere burada mmm.ı ır ..... 
t bırak ı 1. ı 

•-
1 aca"tır. Boğazın Fener açıklarına kadar mehtabın emsa • 

~ letar ı· d •• • 
d e ln en mtihterem yolc:ılanmızm doya doya t .. tifadelen ıçın 
enıı ,,. • . ~ 

..,ezıntısi bu efer bir saat claha uzatılmıı:;tır. 
Köprüye awlet saat 22,15 tir. 

Dıwıaı Demlryollan ve limanları işletme U. idaresi ilanları 
Anka · . · · 
b ra ıstasyon Meydanının Tanzim ı ıçın 

, J\nk Yapılacak işlerin Eksiltmesi 
ı~- ~ Istasyon meydanının tesv iyei tu:-abıyesi blokajlanınası şose
"""lleai a f ' · · · "e kan ' . 8 altlanması, bordür taşlannm yapılması, elektrik tenvırat . ışı 

llıi:re k alızasyona ait bütün tesisatın yapılması kapalı zarf usuliyle eksılt-
l 0nnıuştur. -:su. 1 . 

• 2 _ la ış ~nn muhammen keşif bedeli 83,058 liradır. 
~kara ~ekiıler bu işe ait şartname, plan ve sair evrakı D. D. yollarının 
de alab·'ı·Sırkeci, Haydarpaşa ve Izmir veznelerinden 4,15 lira mukabilin-a ı ırler. 

l:ı. l)~!ıksil~e 2, 8, 937 tarihinde pazartesi günü saat 15 te Ankarada 

1lııerkez b~7 ı~letm~ umum müdürlüğü yol dairesi binasında toplanacak 
i _ .Ek ?cı ~omisyonunca yapılacaktır. 

~eaalki a ~iltmıye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
;ıa.tı laııı:ı gUn saat 14 de kadar komisyon reisliğine tealim etmiş oıma-

.J\ ır. 

l'ahk:!
4
90 Sayılı kanunun 16 mcı ve 17 inci maddelerine uygun 5403 li

~ _ 2~akkat teminat, 
C _ N 90 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalar, 
5 _ 'l' ~ı.a Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. 

ile kotn!s e lıf mektupları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mukabilin
la'.Uıın i ~o~ reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektup· 
'.lıı.iD bul: elı teahhütıü olması ve nihayet bu saate kac.lar komisyona gel
\' 6 _ '13 n~ası lazımdır. 

0lia.r1 J' ul ış ~ak~ında fazla izahat almak istiyenlerin Ankarada D. D. 
0 daıresınc müracaat etmeleri. (4300), 

~~ . . . 
~oltna:~~en bedeii (12382,50) lira olan 317,500 metre mikabı beyaz çrm 

0karada ~reste 3, 8, 1937 salı günü saat 15,30 da kapaıı zarf usulü ile 
~u i§e ~clare binasında satın alınacaktır. :un ta:riııgırnı:~ istiyenlerin (928.69) liralık muvakkat teminat ile kanu

:Ya l, 7 ettıgı vesikaları, resmi gazetenin 7, 5,1936 gün ve 3297 No. lı 
~ır~tı~ l937 T. 3645 No. 1ı nüshasında intişar etmiş olan talimatname-
~O IJ.~ alınmış müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
~ '!Q ~r komısyon reisliğine vermeleri lizımdır. 
la da ~ t U·~ parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar
\t "llıdan 2 e Unı ve sevk şefliğinden, Izmir ve Eskişehirde idare mağaza
~;,.,,;.cı;!ıdakta D. Demiryolları kömilr te,.llüm heyeiı oefllğinden 
~letme mUdürlüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. 4234 

~-~stanbul Belediyesi Merkez Haı 
, ~~~rlüğünden: 
ti ile lliha.y

4 
No. da icrayı ticaret eden Mecit ve Arap buradaki ınuamele

e~llile~ Vermiş olduğundan idaremizdeki teminatı iade edilerek ilişi
'ltı lllUsb~den ~ezkur yazıhanf;.-de n alacaklı bulunan. ~üstahsil varsa· 

llıUra ıtelerııe birlikte nihayet 19 ağustos 937 tarıhıne kadar idare. 
lkt caauarı lüzumu ilan olunur. (4208) 

'l'u/"t Vek~J • f d" I"' y .. d ?lıtıı kiyed a etı ç Ticaret Umum Mü ur ugun en : 
~e l hliıtıu:ı Yangın ve nakliyat sigorta branşlarında çalışmak lızere ka
ile l'e ltıUra er dairesinde tescil olunan La Federal Sigorta §İrketi bu 
ltıı·~~ <:aatıa Yangın branşını 1 haziran 1937 tarihinden itibaren tatil 
ltiı?litı :a na~yat sigorta işile iştigal edeceğini ve ~irk:tin umumt ve 
le 

1~ na: ın v_azifesine nihayet vererek şirketin Tür~ı~.e umumi ve
~e~ ltıUddeı Yat sıgorta işinden doğacak davalaı:<1a ve butun mahkeme
~ llrlthatd' ıtıUddeaaleyh ve şahsı salis sıfatlarıle h~zır bulunmak üze· 

lt \'e ~lln Ga.ntenbein ve şürekası müessesesini tayın eylediğini bildir
,~)>et gelen evrakı vermiştir. 
tıluıı 1929 ~~0r:t& şirketlerinin teft~ ve muraka~~~ h~kkındaki 25 ha-

Ur. hlı kanun hükümlerine muvafık gorulmuş olmakla ilan 
• 

~-~~~L:i:.~ 
itı~!~iye~~u.~ Belediyesi Turizm Şubesinden: 
1 lt~

11 
de i :~secceı t<.>rcümanların rozetleri 1 ağustos 1937 tarihinden 

rı la ti d ı.ı. bulunacak ve eskilerinin hükmü kalmıyacaktır. 
~l • ra g tirınemiş olanların acilen Turizm şubesine müracaat-

) <4251) 

Kars Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Sarıkamış kasabasının Nafıa Vekaletinden musaddak projeler ü

zerinden elektrik tesisatı 80011 lira 71 kuruş bedeli keşifle kapalı zarf 
usulile Kars idarei hususiyesi tarafından eksiltmiye konulmuştur. 

2 -=- Eksiltme 18, 8, 937 tarihine müsadif çarşamba günü saat on beşte 
Kars vilayeti daimi encümence yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 6100,82 liradır. 
4 - Bu tesisata ait plan keşif, hulasai keşif, fenni şartname münakasa 

şartnamesi bayındırlık işleri genel şartnamesi 4 lira mukabilinde Kars 
Nafıa müdürlüğünden verilecektir. 

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

Teklif mektuplannda bütün inşaat evrakının okunduKtınun kabul edil
diğinin ayrıca yazılması ilan olunur. (4264) 

Devlet Demiryolları i şl etme Umt~~ 

Müdürlü ğünden : 
1 - Yüksek tahsili ikmal etmiş o !anlardan 40 yaşını geçmemiş olmak 

ve işletme merkezlerimizden öğrenilecek şerait 'Ve evsafı haiz bulunmak 
şartile hareket müfetti§i yetişmek üzere müsabaka ile muavin müfettiş 
alınacaktır. 

2 - Müsabaka, Haydarpaşa, Ankara, Adana, Afyon, Izmir ve Sirkeci
de işletme müdürlük merkezlerinde 7, 8, 937 cumartesi günü yapılacaktır. 

3 - imtihanda kazananlara 130 lira aylık verilecek ve staj müddetinin 
hitamında müfettişliği tasdik edileceklerin aylıkları 151 liraya iblağ 

edilecektir. 
4 - imtihanda ve staj müddetinde temayüz edenlerden lisan bilenlerin 

lüzumu kadarı Avrupaya gönderlecektir. • 
5 - isteklilerin sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere matlup vesaikle 

en nihayet 5,8, 937 tarihine kadar yukarda yazılı işletme müdürlükleri
mize isti.da ile müracaat etmeleri lazımdır. (4260) 

lstanbul Vilayet:nden : 
1 - Idare mecmuasının ağustos 937 ayından başlamak üzere on nüs

hasının şartnamesine göre basımı 19 temmuz 937 tarihinden itibaren 21 
gün müddetle açık münakasaya konulmuştur. 

2 - Mecmuu en aşağı altı en fazla 15 forma olacaktır. Lüzumu halin· 
de ek olarak 40 formaya kadar ayrı kitap halinde ilavesi yapılacaktır. 
Ek formalarının bedelleri de mecmuu formaları gibi tediye edilecektir. 

3 - Beher nüshasının baskı adedi 3500 olacaktır. 
4 - ihale günü 10 ağustos 937 tarihine müsadif sah günüdür. 
5 - Talipler yüzde 7,5 hesabile 146 Hra25 kuruş teminat ak!;Csini mal 

sandığına yatıracaklardır. 

6 - Talipler ihale günü saat 10 da vilayet binasındaki alım satım ko
misyonuna ve şartnameyi öğrenmek için de her gün vilayet daire müdür
lüğüne müracaat etmeleri. ( 4282) 

lstaubul icra hakimliğ inden : 
3: 936/ 3453 
Evvelce Galatada Sait hanında 7·8 No, da oturmakta iken halen ikamet

gahını terk ile bir semti meçhule giderek ikametgahı meşhul kalan 
Hans Tilise. 

Emniyet sandığına olan borcunuzdan dolayı lstanbul üçüncü icra dai
resinin 36/ 3453 sayılı dosyası üzerine 5, 7, 937 tarihli celsesine murafaa
ya ademi icabetiniz dolayısile hakkınızda 15 gün müddetle ilanen tebligat 
icrasına karar verilmiştir ve yine murafaa günü olarak tayin olunan 7, 8, 
937 trihine müsadif cumartesi günü saat 10,30 da lstanbul icra hakimliği
ne bizzat gelmeniz veyahut vekaleti haiz bir vekil göndermeniz. aksi tak
dirde ademi huzurunuzla mürafaa icra ve tetkik kılınacağı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (4301) 

lktııat Vekaleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 
Türkiyede Yangın ve Nakliyat Sigorta branşlarında çalışmak üzere 

kanuni hükümler dairesinde tescil edilen La Federal Sigorta şirketi bu 
~ere müracaatla yangın branşını 1 haziran 1937 tarihinden itibaren tatil 
ıle elyevm hali faaliyette bulunan Helveçya Yangın Sigorta şirketine bü
t?n ta.ahhüt, borç vecibelerini devrettiğini ve devir ve tasfiye muame
latı?' ıf~ya Antuan Rigassi'yi tayin eylediğini ve Helveçya Yangın Sigor
~ ş~rketi de bütün taahhüt, borç ve vecibelerile bu devri kabul ettiğini 
bıldı~ş ve ~8.zım gelen evrakı vermişlerdir. 

Keyfıyet sıgorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 hazi
ran 1.927 tarihli kanun hükümlerine muvafJk görülmüş olmakla La Fede
ral Sıgorta şirketinin kangın branşile alakadar olanların mezkur şirkette 
Antuan Rigassi'ye ve icabında lktısat Vekaletine müracaat etmeleri ilan 

olunur. 

• 
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Kapalt Zarf Usulile Eksiltme ilanı 

Elaziz Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Elazizde yeniden yapılacak olan "80,, yataklık hastane binası 

"137,, bin lira muhammen bedel veya vahidi fiat Uzerinden kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunl_ardır: , 
A - Bayındırlık işleri genel şartnamesı 
B -- Fenni şartname 
C - Hususi şartname 
D - Eksiltme şartnames. 
E - Muhammen bedel cetveli 
F - Vahidi fiat cetveli 
G - Plan ve projeler 
H - Mukavele projesi 
lst13kliler bu şartname ve e\Takı Vilayet Nafıa MUdürlüğünden göre

bilir. 
3 - Eksiltme 26 Temmuz 1937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 

15 de Elazizde Nafıa Müdürlüğü odasında müteşekkil artırma ve ·ek
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 8100 lira muvakkat temi
nat vermesi ve bundaıı başka aşağıdaki vesikaları getirmesi lazımdır. 

A - Nafıa Vei<8.letinden alınmış 937 senesi için muteber asgari altmış 
bin liralık ehliyetname 

B - 937 yılına aid ticaret odası vesikası 
C - Inşaat müddetince iş başında diplomalı bir mühendis veya bir 

mimar bulunduracağına dair taahhütname 
6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten bir sa

at evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü hür mumu ile iyice kapatılmış bu-
lunrr ası şarttIT. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4139) 

S ultanahmet Erkek Okulu Arttırma 
ve Eksi:tme Komisyonundan j 

Cinsi 

Salça 
Tuz 
Soğan 
Yumurta 
Patates 
B. Peynir 
Kaşer 

Pirinç 
Nohut 
K. Fasulye 
Barbunya 
Bezelye 
Mercimek 
K. Bamya 
U. Erik 
Ç. K. Uzüm 
K. lncir 

Sabun 
Z. Yağ 
Z. Tanesi 

Un 
.Makarna 
Irmik 
Şehriye 

P. unu 

Süt 
Yoğurt 
K. Yoğurt 

Ekmek 

Miktarı M Fi. 
K. s. 

500 K. 18 ) 

1~50 K. 5 50 ) 

5000 K. 3 ) 

30000 A. 1 80 ) 
7000 K. 8 ) 

1500 38 ) 

600 ' 66 ) 

12000 " 26 25 ), 
1200 " 11 ) 
2500 " 18 25 ) 
800 " 10 50 ) 
400 ,, 14 ) 
400 " 14 ) 
250 ,, 114 ) 
600 " 48 ) 
600 ,, 22 ) 
500 .. ıs r 

1800 ,, 39 
1000 " 68 
1000 ,, 34 

) 

) 

) 

1800 " 17 50 ) 
1200 " 28 ) 

200 ,, 18 ) 
100 " 29 ) 
100 .. ıs > 

3000 " 12 ) 
1200 " 18 ) 
1000 A. 5 ) 

46000 K. 10 75 

K. şeker 4200 ,, 33 
D 1 t: 14.!i' ll) ,. 48 40 
Sadeyağ;r 550 ,, 109 
Urfa birinci erimiş 

Eksiltme T. G. S. llk teminat Şekli 
L. K, 

22-7-937 Perşembe J 178 11 Açık 

Saat: 14 

22-7-937 perşembe .. 354 70 -:-,. .. 
Saat: 14,30 

22-7-937 perşembe 
Saat: 15 

22-7-937 perşembe 
Saat: 15,30 

22-7-937 perşembe 
Saat: 16 

26-7-937 pazartesi 
Saat: 14 
Saat 14,30. pazartesi 
Saat 15 pazartesi 
Saat 15,30 pazartesi 

129 ll5 

55 05 

46 95 

370 87 

• 

ı .. 

" 

" 
103 95 ,, 
526 35Kapa1I 
449 62 ,, 

Okulun mayıs 938 sonuna kadar yukarda yazılı 32 kalem yiyeceği 937 
yılına mahsuben eksiltmiye konulmuştur. 

Eksiltme Cağaloğlunda Yüksek mektepler muhasebecilik binasında top
lanan komisyonda yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 2490 No. lu artır
ma, eksiltme ve ihale kanununun 3, 2 inci maddelerinde yazılı şartlan haiz 
olmalan ve ticaret odasının 937 yılı belgesini taşımaları lazımdır. 

J{apalı eksiltmeye girecekler istenilen belgeleri ve bilvekale iştirak ede
cekler vekaletnameyi beraber getirmeleri, teminat makbuzu, bank ve tek
lif mektubunu kanunun tayin ettiği şekil dairesinde ve müddet içinde ko
misyona vermeleri şartnameleri görmek istiyenler mektep idaresine baş 
vurmaları ilan olunur. (3989) 

lstanbul GUmrUgU BaşmUdUrl UgUnden : 
Kuruçeşmedeki liman idaresinin antreposunda bulunan satış ambarın· 

da bulunan ipekli, pamuklu, mensucat, manifatura, cam eşya, hırdavat, 
aktariye, demir eşya, makineler, tuhafiye, kokular, kan!.ariye eczayi tıb
biye ve emsali ve yenilecek eşya 20-7-937 gününden itibaren her gün 
saat 14 den saat 18 ze kadar pazarlık ve artırma suretile ve peşin para 
ile satılacaktır. • 

isteklilerin bu elverişli satışlardan istifade etmek Uzere muayyen gün 
ve saatte Kuruçeşmedeki anılan satış komisyonuna gelmeleri ve isteyenle
rin satılacak eşyayı her gün görebilecekleri ve satış Müdürlüğü diğer am
barlarında mevcut olup satışı ilan edil~cek olan eşyanın da bu ambarda 
satılacağı ilin olunur. ( 4107) 

Devlet Demiryolları 9 .uncu işletme 
Direktörlüğünden: 

Muhammen bedeli 20800 lira olan 8000 meşe travers 2 ağustos 1937 
pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Sirkecide 9 uncu işletme 
binasıoda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1560 liralık muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettiği vesikaları, Resmi gazetenin 7, 5, 936 tarih ve 3297 No. lı m:.s
hasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve Le·
liflerini ayni gün saat 14,30 a kadar işletme binasındaki komisyon rei -
ğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden ve Si 

de işletme komisyonundan dağıtılmaktadır. (4239) 
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ÇiLLER ve Lekeler 
Balsamin Eksiri 

ile tamamPn •ıı.il olur. 

BALSAMIN LiKiT 
Yüzdeki çil ve lekeleri izale ede
rek cilde mat ve cazip bir ten 

temin eder. 
INGILtZ KANZUK ECZANESt 

BEYOOLU - lSTANBUL 

Senelerdenberi denenml§ en:J 
sirli ilaçtır. Eczanelerde ~ulunur. 
ismine dikkat 

~-ALCiOPAn 

Beşinci icra memurluğundan: Mah 
cuz olup paraya çevrilmesine karar 
verilen Kasa, yazı masası, sandalye 
vesair yazıhaneye müteallik e§ya 23-
7-937 tarihine tesadilf eden cuma gü

nü saat 13 den 14'e kadar birinci a
çık arttırma suretile Galatada Abid 
hanının iç kapIBı hizasında Havyar 
hanı içinde 14-4-5 yeni bina No, lu 

yazihanede paraya çevrileceğinden 
talip olanların mahallinde hazır bulu 
nacak memuruna müracaatları ilan 
olunur. 

-
INA 

Bu hususta sizinle 

görülşebilirim. Tecrübemirt 
• İı • • 

netıcesını sıze yarın 

anlatacatım 

KELVİNATOR 
satış yerleri 

SAHiBiNİN SESİ 
M üesses&::;i ve Acentaları 

Üsküdar ikinci sulh hukuk rnalı~:e 
mesinden: Usküdarda Nuhkuyusu 
caddesinde 44 No. da mukim ve akıl 
hastalığına mübtela bulunması dola
yısile anası Verjinin vesayeti altında 
bulunan mahcur Serpohiye, vasi Ver 
jinin 26-6-937 tarihinde ölmüş olma
sı üzerine ayni hanede oturmakta o
lan kocası Barsa Keçeyanm vasi ta

yinine 15-7-937 tarihinde karar ve
rilmiş olduğundan bu hususta itirazı 
olanların on gün içinde mahkemeye 
müracaatları ilan olunur .. (34002) 

ANKARA 
ADANA 
BURSA 
ESKİŞEIIlıt 

MERSİN 

SAMSUN 

ZONGULDAK 
D1YARBEK1R 

Velt>i Koç Ticaret E\i. tzMlR 
KAYSERİ 
KONYA 
ANTEP 

Artür Vetter 
Ş. Rıza lşçen, Yeni Mağaza 
Mehmet Hüzmen 

Hasan Alanya 
Jorj Satcl 

BANDIRMA 

TRABZON 

İsmail ve oğulları Cıngıllı 
A. Mücib Dölen 

- Naci ve Ahmed Dai kardeşler. 
- Ahmet ve Bahaed din Bereket 

kardeşler. 
- Dedeoğlu Sami, Hami ve Pulat&-

nali kardeşler. 

C. Celal Özlü, S. Kemal Sezen. 

İsmet Ağartan, Ahmed Yüksel 

Celal Ayyıldız ADAP AZARI - Ahmet Hilmi Kurar. 

ıs~y 

kullananlar muhakkak VENUS kadar güzelleşir. 

Venüs müstahzaratı şimdi bütün kibar ve şı~ familyal'"arm en kıy
metli ve itimada şayan yegane tuvalet müstahzaratı olmuştur. 

- Deposu : Evliya Zade Nureddin müessesesi. 

Şark Malt Hülasası 
işteha ve kuvvet için en 

birinci ilaçtır 
Çocukların dişlerinin kolayca ~ıkma: 
sına, kemiklerinin kuvvetlenmesine, 
~ocuk emziren annelerin südünün ~o-

ğalmasına yardım eder. 

Bilumum Eczanelerde Bulunur. 

Çünkü Optamin aaç ekairi 
"Vitamin,, cevherinden istifa
de edilerek ihzar edilir. 

Guddelere kudret vermek au-

satış 

retile saç dökülmesinin önüne 

geçer. Saçları temizler, büyü
tür, aıklatlırır. Kepekleri dütü

rür ve kqmtıyı izale eder. 

lir tecro~e ~in n asi~ atten Jektir 
Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umurru Neşriyatı idare Eden: S. SALIM 
Gıı7.P.tP.~ilik vP. NP~qrivııt Tiirk LimitP.t Sirketi. Basıldığı yeı TAN matbaası 

Emsaline nazaran beş misli dana ucuz yUk• HabAariSn'aAkaN 
GAZOZ ÖZÜ 

Şekerli ve meyvah olup en leziz bir gazoz ve en nefis bir şalll 
hulasası gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa Ingiltere ve l 
yada şerbet ve içki yerine kullanılan en sıhhi bir mayidir. HasaJl 
zozu midevi ve hazımdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba k 
çilebilir. Yazın sıcakta dondurma ve şerbet yerine Hasan gazoz 
alınız. Cok ucuzdur. Kavanoz içlerinde 25 büyük, 40 dört misli, 50 
kiz misli 90 kuruştur. Hasan deposu. 

MEYVA ÖZÜ 
Ekşilik, şişkinlik, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dolgun ~ 

gazli midelere yemekten sonra küçüklere 1 büyüklere 2 tatlı k,... 
midevi ve hazımdır. 

1 
inkıbaz ve barsaklarda atalet halinde sabah aç kamına kü~ 

1-2 ve büyüklere 2-3. Meyvaların özünden yapılmı§trr. Şeke~ 
Müleyyin ve müshildir. Şişesi 40 - Büyük 60, dört misli 100 
tur. Hasan Deposu. 

lstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğünde,,: ı 
Müdüriyet ve Kılavuzluk motörleri için 20 - 30 ton motö~ll :.6 ~ 

siltme ile alınacaktır. Muhammen be deli olan 1875 liranın yUı ıeğl-' 
natı muvakkatesi olan 140 lira 62 kuruşun lstanbul defterdar ~ile 
sebe müdürlüğµne yatınldığına dair makbuz veya banka mektll pe0l' 
me günü olan 21, 7, 1937 çarşamba günü saat 15 te Galatada · 

reti müdürlilğünde müteşekkil komis yona ve şartnameyi alınS:S1> 
rin de müdüriyet idare şubesine müracaatları ilan olunur. <

3 


