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80 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bır 
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irketler Teneke Başında ~ ı Bir Numaralı 
Halk Düşmanı: 1 86 Kuruş Kendi 

Kasalarına 1 iriyorlar ! Karasinek! 
s 

l 

lktisat Vekili 
Kendisi 
Uğraşıyor 

Spor Kurumu I kinci Reiıi 
B. Adnan 

Belediye Reisliği makamı, yüksek komisyonun tifo meseles' 

hakkında verdiği kararlar üzerinde faaliyete geç.mit bulu~a 
1 • ·· · d d'lmektedır. Gı· dır. her şeyden evvel atı mese eıı uzenn e ısrar e ı. anların 

da maddeleri satanların ve halkla ııkı temaı halınde ol 

hepsi mecburi atıya tabi olacaktır. 
Birkaç güne kadar bu faaliyet ik· 

mal edilecektir. Aşılanmamış adamlcı. 
rm halka su ve }iyecek satmasına, 
aşçılık ve kahvecilik, gazete müvezzi
liği, kayıkçılık gibi işlerle meşgul ol-

y kı 
masına müsaade edilmiyecektir. 

Urnru U Temizlik için . 
• Belediye reisliği, bu salgını vesılc 

Bin türlü ihtiyaçlara rağmen hükumetimız, ederek, şehrin temizliğine ve sağlığı-
bütçesinden milyonlarca lira fedakarlık ederek M na ait birtakım basit işlere çare bul-
benzin ve petrol resimlerini indirdi. Bundan açı fi ınak tasavvurun.dadır. Bu arada §eh-
maksat, Türkiyede hayatın ucuzlaması ve rin hela meselesi de vardır. Bilhassa 
Türk vatandaşının ferahlrk duyması idi. Milli Floryanın bu ihtiyacı Uzerinde durul-
bütçeden indirilen milyonları, muhtekir şirket Tahkı• katı maktadır. Bazı günler klik bin kişi- _ 
}erin kesesine akıtmak değildi. ye yakın nüfus, Floryaya doluyo:· ...._ ....... ,~ .. ..__..,_ 

lıtanbuldaki benzin ıafıf yerlerinden 
herhangi biri .• 

Hükumetin bir teneke petrol için bütçesin Helasızlık feci bir vaziyet basıl edi· :•-------------
den indirdiği para 116 kuruştur. HükUınet bı_ı Başladı yor. Bur;da hela meselesinin halli i-
parayı fedaya razı olur olmaz, petrol tenekesı çin belediye faaliyete geçmiştir. icap 
fiyatının 116 kuruş inmesi lazımdır. eden tedbirleri seri surette tesbit et- iki işçi 

D • A 
.aımı 

istiyoruz 
1 ~hmet Emin YALMAN 

[iç piy~a~da faaliyet uyan
dı~ak ıçın en kestirme yol 
Mıllı Tasarruf Cemiyetinin 
böyle aergiler açmasıdır.] 

Dünya buhranından sonra 
her memleketin istihsallc

ri evvela geri gitti. Sonra yeni
den artmağa başladı. Fakat ne 
mikdar, ne de kıymet bakımın· 
dan harici ticaret bir türlü eski 
dereceyi bulamadı. Artan istih
sal için dahili piyasalarda alıcı 
arandı ve bulundu. 

1 
Hukukta 
lmtthan 
Neticesi: 
1440 Talebeden 

215 i Geçti 
Üniversitede imtihanların neticele

~ t~~it edilnıiye başlanmıştır. uğren 
d.ığı?1ıze göre, hukuk fakültesinde bi 
nncı sınıfta imtihana giren 850 tale
bede~ 114 U pürüzsüz olarak sınıf 
gef~·ış,_ diğerleri, ikmale kalmıştır. 

~cı sınıftan 380 talebe imtihana 
gi~ş, 43 U geçmiştir. Üçüncü sınıf
tan ımtihanıara girenlerin sayısı 210 
d5Surd,. ki, hunlardan muvaffak olanlar 

ır. 

Petrol fiyatındaki tenezzül I ek mek üzere bugün Sıhhiye müdUrlüğil 
Pazar günkü yumruk u ve t • ··t h s ve ancak otuz kuruştur. Yani ecne nUn sıhhati koruma mu e assı 

bi petrol şirketlerinin kasaları meli futbol maçı, tahkik~t safha- fen heyetinin bir mümessili Floryaya 
na indirmek istedikleri para te sına girmit bulunuyor. Bır taraf- gideceklerdir. 
neke başına 86 kuruş~r. . tan Güneş takımının yaralı oyun- Şehrin muhtelif yerlerinde h~la 
PPt""l sirketlerinin, btikfımetin -.ularJnın L~da\li lne çah~ılırken, tcşkilfltı çok noksandır. Mesela Sır-

11 k -i • f a ettigi bU ~ • f d l.J 0 facia. kecı gibi kala.balık bir yerde ynlnız 
kendilerine ayırmak hususunda ileri dığer tara tan a u •P r bir cnmi nvlusunda belll. vnrdır. Ca-
eUrdUkleri sebep, maliyet fiyatmm ama seb~~ olanlar arattırıl~ak: minin yatsı namazından sonra ka-
yüksekliğidir. tadır. Turk Spor Kurumu İkıncı panması dolayısile bu heladan gece. 

Dürüst it görebilirlerdi.. Reisi Aydın Mebusu B. Adnan leri istifade edilmiyor ve sabahlan 
Hükumet resmi indirmezden evvel tehrimize gelerek hadise hakkın- civar sokaklar mUlevves bir halde 

bu yükseklik yokdu da resim iner in- da alıikadarlarla temasa başla- bulunuyor. 
mez mi peyda oldu? Sokakların telvisinin önUne geçmek 

te mıtır. 
Petrol şirketleri bu memleket . . _w •W• • _ yolunda şiddetli tedbirler alınmazdan 

dürüst iş görmek istiyorlarsa büku- Bızım ogrendıgımı~ gore •. Gala~- evvel ilk tedbir olmak Uzere bcledi-
metin halka temin ettiği bir menfa saraylıların rakı~lenni ~~':11cle~ı, ye, evkaf mUdürlül;ril ile temasa geçe
atin tamamile halka geçmesine mey- sporu seven mahfıllerdc b~~k bır cck ve hela meselesinin halline seri 
dan bırakmaları ve bir tenekesinin fi. teessür uyandırmış ve hakık sporu çareler arayacaktır. 
yabru tamam 116 kuruş indirmeleri kabad~~l~ktan a~racak ~~arl~r .ve- Su iti 
lazımdı. Eğer maliyet meselesi bak- rilmesı ıçın tetkık~ere gır~§ıl~ı§tır. Hamidiye sulannın nakledildiği 
kmda bir diyecekleri varsa bunu nn· W• E~en ortada bır spor ıhtilaf.ı ~e- gaz tenekeleri meselesi de belediyeyi 
cak ondan sonra, aynca ileriye sU· gıl, .hır zabıta.vakas~ rnevzuubah.ıstır. meşgul etmektedir. Bu tcneke!erin sık 
rebilirlerdi. Facı~nın tahkıkatı b~:ıssa b~:!ver sık dezenfekte edilmesinde veya ka-

Hükfunctin indirdiği resmin her- Uzeı:ınde cereyan ettigı anlaş ta- palı kaplarla suyun naklinde ısrar o-
hangibir kısmının halka geçmesine dır. lunacaktit'. (Arkası 10 uncuda) 
mani olmanın ancak bir manası ola- '.ANKARADA • • • 
bilir. Bu da petrol şirketlerinin hasis Ankara, 6 (Tan muhabirinden) - [ lstanbulun Vali vekili B. 
ve çirkin menfaatler namına birer in- lstanbulda pazar günkü dövüşlü maç Şükrü, dün ilk defa olarak ga-

(Arkası 10 uncuda) hakkında. Anaradnki alaka.dar ma-
zeteler mümcısillerini kabul 

T ovrak aliınd 
Can verdi 

Ankara, 6 (Tan muhabirinden) 

Bugün akşam üzeri, Balıkpazann 
harita yarbayı Cemalin inşaatınd 

bir inhidam oldu Uç amele toprak al 

tında kaldı, biri kurtarıldı. Faka 
Nevşehirli mUhacir Mustafa Saitle 

Sungurlulu Hasan Cemal bütün gay 
retlere rağmen toprağın altından öl 

olarak çıkarılabildiler. Ameleler otu 
zar kuruş yevmiye alıyorlardı. 

iki Türk Kartala 

Zonguldak Göğünde 

M emleketf mizde de hiç şüphesiz 
böyle bir hareket var. Evvelce 

aışardan gelen birçok eşya yn doğru· 
dan doğruya memleketimizde yapılı· 

~en, edebiyat ve tıp fakültelerinde 
netıc?ler henüz tam olarak tespit edil 
memıştir. 

yor veya hariçten gelmiyen eşyanın Bu sene ort k 
1
. · ti 

· k b' k d" w a me tep ve ıse ım • 

kamıara henüz resmi malllmat gel· 
~~,.......... memiştir. Federasyon tarafından gön etti, kendilerile görüştü. Buna 

YENi TEFRIKAMIZ: derilen hakem Kemal Halimden hadi dair tafıilôtı ikinci sayfada 

Zonguldak, 6 (A.A.) - DUn iki u 
çağımız saat S de Zonguldak Ustlin 
de uçtu. Uçaklarımızın Zongulda 
ziyaret edeceği müjdesini alan bin 
lerce Zonguldaklı meydanlara, cad 
delere akın etti. Uçaklar şehre veci 
zelcr yazılı kağıtlar yağdırdılar. 

yerıne oya ılece ıger anlını\ yakın hanları da se..n-dir· . t· · 
. . . • · ~' ıcı ne ıce vermemış eşyanın tcdarıkıne ımka.n bulunu· tir. Bunun seb bi · anı ilk 

yor . . e nı any ar, 
• tahsılın Zayif olmasında buluyorlar. 

Fakat bizdeki hareket çok yavaş- . ~aber verildiğine göre, Maarif Ve 
tır. Bir tarafta fazla malını satmak kılı Saffet An«an bu mesele ile meş
istiyen bir satıcı, diğer tarafta ucuz gul ol~ak maksadile şehrimize gel· 
01 k .1 b w • mektedir. ma garti e unu almaga hazır bır 
müşteri var. Fakat bunları bir araya 
getirecek teşkilat yok. 

•• § ticari mecraya dökülUnce a-
raya sayısız vasıtalar giri· 

~or, istihsal yerinde kllosu 5 kuruş 
lan bir malı lstanbul, Ankara, Iz
ir gibi nüfusu kesif şehirlerdeki 
Ustehlikin bazan 4.0, 50 kuru~ al
ığı oluyor. 
lialbuki bu mal, istihlak yerlerin

e 10, 15 kuruşa satılabilse sayısız 
üşteri bulunabilir. 40, 50 kuruşa el
tte müşteri azdır. 
Bunun için istihsal yerindeki va
ndaşlar mallarına müşteri bulamı

orlar. Böylece memleketin bir tn
af mda bol ve ucuz gıda çürüyüp gi
crken, diğe tarafta ucuz ve temiz 
ıdadan boş yere mahrum kalmış 
atandaşlara tesadüf ediyoruz. ls
ihlfıke ait diğer birçok ~şy,a ··- 1ki 
üstahsil müşteri bulnmıy1• fakat 
alını ele geçirebilsek h;J°i~ l!leve 
ve alacağız. : 

(Arkası 10 uncuda) 

Bes Sene , 
Sonra 
Tahliye 
Edildiler 

fıtanbul Ağırceza mahke

mesi, bundan bet yıl önce işle
nen bir suçun maznunları hak
kındaki muhakemeyi dün bi
tirdi, kararım verdi. Ve beş 

ıenedenberi mevkuf bulunan 
üç suçlu, karardan ıonra tahli
ye edildiler. 
Hadiseyi yazalım: 
Bundan beş yıl önce Çatalcada bir 

cinayet olmuş, Halil İbrahim adında 
-•~ (Arkası 10 uncuda) 
'? 

SAH ISMAIL 
NELER 

YAPTI? 
- Arkadatımız Ziya Şakir, 
lezzetle okuduğunuz "Eba 
Müslim,, tefrikasının yerine 
TAN okuyucuları için bu 

isimde yepyeni bir tefrika 
hazırlamıştır. "Şah İsmail,, 
sizi büyük bir heyecanla sa

racak, ve birçok gizli entri· 
kaların, kanlı sahnelerin iç
yüzlerini bütün çıplaklığı ile 

gözlerinizin önünde canlan
dıracaktır. 

Yakında " TAN .. 
Sütunlarında 

va kurumuna Zonguldaklıların şU 
se hakkında mufassal rapor beklen. okuyacaksınız.] 
mcktedir. lkinci reis Bay Adnanm da ==========================:::::::=ı 

ranları bildirildi. 

maç hakkında merkezi tenvir etme- ~.....,"'1""' "'fW~ ,,~...,..., , 

sine intizar ediliyor. ~ M • • I< ~ 
Umumt merkezin, spor terbiyesini ~ una asa 

felce uğratanlar ve futbol sahasını ~ 
kavga meydanına çevirenler hakkın- ~ w 

da kati ve şiddetli cezalar tatbike- ~~ Acıyoruz ! dcceği anlaşılmakta.dır. "" 

?\'E DİYORLAR? 
(Pazar günü yumruk ve tekme al- ~ 

tmda. ağır yaralar alan futboJculan \ J p• d M•ııA M J) 
dün hasta döşeklerinde ziyaret ettik, ~ ç ıyasa a 1 ı a arın 
bru tarından g~en maccraJan kendi ~ -5 •• •• N } ç J ? 
ağızlarından dinledik ve söyledikleri- ~ Ürum u ası oğa abilir . 
ni spor kısmımızda tafsilatile yazdık. ~ ~ 
Lfıtfen altıncı sayfayı a~ınız.) ~ lktııat Vekaleti, iç piyasada Yeni faaliyetler uyanclırmok ! 

~ için harekete geçti. Memleketin her tarafında türlü türlü gü· 
~ zel ve ucuz mahsuller yetiştiriliyor. Müstehlik bunları ele ge-J, ak bize ~ çirmenin yolunu bulmuyor. 
~ Memleketin muhtelif yerlerinde yetiftirilen ve istihlak ~ 

Kredi açıyor ~ merkezlerinde tanıtıımQ.8ında fayda olan ne gibi mauarı'"'z ' 
~ vardır? Bu malları dahili müıtehlike tanıtmanın ve ıatmanın ! 

Bağdad, 6 (TAN) - Türkiye Ha- - en ameli yolu nedir? · 
riciye Vekili Rüştü Arasla lrak hü- ~ M l k · h h' 
kfl . 1 1 em e etın er tarafındaki okuyucularımızı bu mü ırn metı arasında b r anla,şma o muş- ~ l . .. k lJ ğu 
tur. Buna göre, Irak hilk\lmeti, Tür- ' mese cnın muna aşasına davet ediyoruz. Mümkün o u 
kiyenin Irak petrollerinden alacağı o- ' kadar mütenevvi fikir neşredebilmemiz için mektuplann ' 
lup on beş senedir biriken hissesine ~ mümkün olduğu kadar kısa olmaıını dileriz. ~ 
karşı TUrkiyeye bir milyon dinarlık ~ ..,..~~"""'~~~~" 
bir kredi açacaktır. 
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Amelia Earhartl'ın 80n uyalaatinde ı-stiii yerler ve 
lııq6o1Jafrı .ita 

Kadın Tayyareci 
Amelia Earhard 

Bulunabilecek mi? 
B lrbç sündenberi, yeryüzünün bütün telıizleri, her an 

yeni bir haber bekliyor. Bütün Avrupa ajansları ver
.ıikleri 1aynıa telsraflarla Amerikalı bir tayyareci kadının kay
.boldufunu, arandıiını, bulunmak ümidinin az oldujunu veya 
çoialdıinu bildiriyorlar. Amelia Earhard kimdir? Seyahatine 
ne zaman çıkb? Nerede kazaya afradı? Bulunacak mı? Bulu
namıyacak mı? 
Amelıa Earhart, yeni peyda olmuıı 

ad değildir. Dünya havacılık l
uzun eeyahatlerile, kırdığı re-

larla 9öhret bulaD bu ceeur Ame
kadml pek lJ'l tanır. Bayan 

• 1Ph-+ ilk clevrWem tefebbttailne 
wın mart &JIDID 18 inde bat

ft Pulflk Otyanuaunu San 
ranıllüodan, Bonoluluya kadar bir 

pçmek auretile bir rekor ka-

ellnctl ve en tımitalz ihtimal de 
tayyarenin bat:mll olmuıdır, 

bu takcUrde kahraman kadmm ha· 
tlmidl a.mek ica.p eder. 

i~ze 
; Giriiemigecek 
' Yerler 
~ A ç&kta denize girmenin ya-i 

sak edUmesl haldmldald 
emir, bul klmaeler tarafuulan 
yanhı anlqdDUftır. Belediye yal 
mz tehlikeli yerlerde denize gir
meyi yasak etmiştir. Bu husus
ta salihl) ettar bir zat bize şu 

lı.ahatı vermiştir: 

"-Açıkta denize glrmek ya
sak değildir. Umumi adaba ria
yet prtlle lstenllen yerde glrl
JeblUr. Ancak akıntıb, glrdapb 
yerlerde denize girmek yuak
tır. BllhHM, tifo vakalarmm ÇO

jaldıjı bir ınrada lipD qma
nnda yıkanmak tehllkelldlr. 

FAum belediye yakında bu 
gibi hayat ve ealhk balnmmdall 
tehllkell yerleri tesblt ederek 1-
pretllyecektlr. Bu lfaretll yer
lerde halk denbe glrmlycekt.lr.,, 

Kanlı 
•Yaralama 

Yakası 

7-7-937 

Tifo Salgınına Karsı 
' 

Mticadele 

BELEDiYE. MUHIM 
TEDBiRLER ALIYO 

Vali Vekili 
Dün Mühim 

Teftişler Yaptı 
Vali ve Belediye reiı vekili Şükrü Sökmen

ıüer, dün aabahki elupreıle Ankaradan teh
rimize ıelmiftir. Vali vekili, aabalıleyin doi
ruca Viliyete ıelmit, bir müddet vilayet itleri
le ufratmıf, sonra tehrin nüfus kalabahiı olan 

• 
mıntakalarında, umumi ticaret merkezlerincle 
ve halde teftitler yapmıfbr. 

Vali vekili, bu te.fti.tleri esnumda şehri balmn8Dı 

ve pis görmüş, her vakit her tiirlU tehlikeye yol aça
bilecek bu hale nijıayet verilmesi için belediyeye ge
lir gelmez tedbirler almıya b&flamıştır. Bay Şükrü 

Sökmensüer, bu arada belediyenin ileri gelenlerini 
birer birer çağırarak bUtçe ve iş programının kendi 

dairelerini allkadar eden kısımlan hakkında izahat 

alD1Iftir. 

VALl VEKlLININ lLK BEYANATI 
Vali ve belediye reia vekili, akfam geç vakit gue. 

tecileri kabul ederek 9u beyanatta bulunmuttur: 
- Günün meeeleat olan tifo, herkesin dikkat nuar 

lannı çekecek bir tehlike göstermemektedir. F.aaen 
sıhhat vekili bizzat bu 4'Ie uğrqllllf olduğu gibi hıf
zı88Ihha umum mUdürü B. Asmım b&fkanlığmdald 

bir komisyon da tifo kaynaklan hakkında muhtelit 

bakımlardan tetkikler yapD1Iftir. 

Denizdenbi 
ceset çzktz 
Dün acıbala ...ı onda Mllllalcılar Köprü

nün Hali, taralıntla laalil tlalgaların araaın
da bir illNll caedinin sürüklendiğini ıör· 

miifler ve hemen Eminanii polia merkezini 
ve Miitllleiamaınllifi ltahrtlar etmiflerdir. 
M6ddeiuma111i maavinlmntlen Hikmet So
nel ile tabihi ollli Salila Hllfİm, caedin 6a
lantlafa 7flFC sifınitler, denia bir Ntliye in
dirterclt l»Mfii /Cip1 inin a.tiine phrtm.,. 
lardır. C__,in N, ""'1/ı tamamen p;rii

mU, ve ülıelcl ltoline •-'lllİflİr· Elleri tle ayni 
plıildetlir. A1Gfuttlalıi ai7Gh lotin oe elbiH 
c•etlin tlii• lnMınlanmn tamamen parpı
lanmanncı mc1ni olnuqtar. Dolılorun talami· 
nine •öre, c...ı en,.,,.,. Wr q -"a lıalmqhr. 
Vurirwlc si7"1a ellüe H Cl,)'GÜa6I bulanan 
ba İriFI ,.,,,,,., 6ir erhldlr. Y amncla da 
lginlc abntınt:a lıllııp 6alana bir '°"ta ~ 
mlfhr. ICita6m abntınt:a Wr aer oldafrı an
l"fllınıflır. El6iunlıe N Cl)'GÜabımn si7GA 
olmaana prc, hıarn bir Alman papaı ol· 
dafa talunin edilmektedir. Dlümün narl 
rnılaı6altlala ve hiiuiyetinin tabiti isin caef 
morga nakledilmİf'İr. Bir ttn-altan tla polia 
talJıüeata ,.,,,,,,. dmMtedir. 

Gayrimübadil ~l:.:ı ~s-! 
Dört Ay çinde 
Sekilde Tasfiye Edil ece 

1 
ötrendiibnize ı&re, pyrimübadil itleri için Ankaraya ıid 

heyetin son temulan müabet neticeler vermek Gzereclir. Mali 
Vekili Fmt AiraJı, bu maele ile yakından metıul olmut ve bü . 

1ayrimübaclil itlerinin T etrinienele kadar kati aurette taafı 
eclilecetini Yadetmiftir. 
yaımz tasfiyenin ne suretle yapı- ,..,...-.. ..................... .-..--.. ..... ıııııııııı 

lacaiJ hakkında bir karar yoktur. 

Sôylendtfine göre, v.,klıet, bugUnkU 

komisyonu llğvcdecek ve bUtçesiı.

den para ayırmak suretlle Gayrimü

l>aaınerin ellerindeki bonolan orta -
d:w kaldıracaktır. 

Busünkü Han: AZ BULUTLU 

7inci ay GUn: 31 Hıı.ır: 6S 
Arabi lBM Rumı l~ 
ReblUWıır: 28 Haziran: 2' 
Gtlnet: 4,35 - Öğle: 12,18 
tkindl: 16,19 - Ak9am: 19,43 
Yatn: 21,45 - tmalk: 2,1'1 

... ___ •.S.t 
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ranco Taraft rl ı 

Yabancı Askerleri 
ş r tm k 1 tiyor 

da ATLAS OKYANUSU 

12 SAAITE GEÇILOI 
Londra, 6 (TAN) - Dün ak

~m, lrlandadald "Foynes,, ada-
mdan yola çıkmılj ve şarktan 

garbe doğru ilk dela olarak At
lantik Okyanusu üzerinden tica
ri hava seferine teschbüs etmiş 

Ziraat 
Bankasının yeni 
Kararları 

Ademi Müdahale Komitesi Gelecek Cuma 
T opf anacak, Herkes Taraftar Kazanmak istiyor 
Londra, 6 (TAN) - Ademi müdahale buhranı yüzünden 

hummah bir siyasi faaliyet göze çarpmaktadır. lngilterenin Ber
lin Sefiri, V on Neurath'la; F ransanın Londra Sefiri, Mister Eden
le göriif tÜ ve daha sonra B. Delbos'la görüşmek üzere Parise ha· 
reket etti. 

olan, Iperial Air\vays'ın Caledonia 
tnyyaresi, bu sabah saat 6 yı 6 
ge~e Ternovdaki Botwoodo ka
sa basına varını tır. 

N twyorktan har<' ket eden ve 
ilk defa olarak Atlantiğl ticari 
bir maksatla geçmeyi deneyen 

Panamerlcan Airway kumpan
yasının Clipper tayyaresi, dün 
akşam Terrencu,·e'den lrlandaya 
müteveccihen hareket etml5 ve 
Okyanusu 12 ant 40 dak'Jrnda 
geçerek bugün ant 10,•17 do 
Foynes adası kıyılarında denize 
inmi. tir. 

Ankara 6 (Tan muhabirinden) -
Ziraat Bankası memleketin iç ve dış 
pazarlarında zirai istihsalatın sürü
münü artırmak ve küçük aile toprak 
ları?da çalışan işçilerim ihtiyaçlarını 
t~mın ~~mek için, teşkilatına yeni ta 
lımat gondermiştir. Banka hasat mev 
simi yaklaştığından, tahsi!rıta başla
~ışt~r. Kredi kaynaklarının bu sene 
çiftçılere, yeni ıtredi tevcihine daha 
müsait bir hale geleceği anlaşılmak
tadır. 

Dinğer taraftan banka yeni M:anu
nun kendisine verdiği salahiyetle, 
menµeketin birçok ehemmiyetli mev 
zulah üzerinde etütler yapmakta ve 
kal'arlar vermektedir. Üzerinde bil
hassa durulan meseleler şunlardır: 

Çiftçi mahsullerinin müsait fiyat
Jarfa satılması imkanlarının temi
nini; zirai ham maddeleri işliyecek 
sınai müesseseler vücuda getirilmesi. 
~i:natin ~e~nik bir tar7.da işletilmes'i 
ıçm teşkılat yapılması; tohumların 
ıslahrm temin edecek ve intaş kabili
yetini yükseltecek tedbirler alınması. 

Yunan Başvekili 

Spor Şenliklerinde 

A lt.~l ... "',J, 

Atina, 6 (A..A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor: • 

Gazeteler, Vradini gazetesi tnra
fından dün hnsılatl tayyareye ait ol
m~k üzere Atina stadyomunda tertip 
e~len ~po.r .şenlikleri esnasında 80 
bın seyırcının Başvekil B. Metaksasi 
coşkun tezahüratla karşıladıöını ya-
zıyorlar. b 

~Cısa nkara 

aberleri 
Ankara, 6 (TAN muhabirin

den): 
e iş ve iS!:iler dairesi 937 de 

hazırlanacak i~lerin etiitlerini ha~ 
zırlamaldnclır. Dairenin kadro u 
tnnıamlannu;) ve tasdik i!;.'in ı~
taııbula ~önderilmiştir. imzadan 
döner dönmez derhal tayinler ya
pılarak işe ba~lana<'aktır. 

Konu ulan me eleler, ispanyada ki gönüllülerin çekilmeleri \'C bunun 
temini takdiriııde_ F.':'8~co•nun muharip taraf tanınması imkanıdır. ispan
yadaki yabancı g~nulluler ~ekildikleri takdirde lngilter~ ile Fransanm 
Franco'yu muharıı> tanımakta beis gör:miyeoeklcri nula.51lıyor. 
Paristen ,·erilen bir habere göre ge-r-------------

ııeral ~~ranco da gönülfülerin lsııan-1 T ~ z l d 
yadan çıkmalarına mani olmıyacak- v an ee an 
tır. Bununla beraber Fransanın Fran-
co•ya muharip hakkı verilmesine iti-
raz edecPği, fakat g-önüllüleri ispanya 
dan çıkarmak hususunda lngiltereye 
destek olacağı söyleni~·or. 

Siyasi müşahitlere göre, deniz 
kontrolünün Ispanyol limanlarında 
ipkası ve burada beynelmilel mP.mur
iarm ecnebi gemileri araştırmaları u
sulünün kabulü mümkündür. Fakat 
deniz kontroi'inün kaldırılması iste
nirse Ingiltere ile Fransa hem ya
bancı gönüllülerin çıkarılmaları, hem 
tayyareler hakkında ademi müdahale 
ve kontrolün tatbikini ısrarla istiye-
ceklerdir. 

Bütün bu görüşmelerin cumaya 
kadar bir netice vermesi bekleni
yor. Çünkü ademi müdahale 
komitesi gelecek cuma günü toplana 
caktrr. 

Do••ndu•• 
Londra, 6 (TAN) - Belçika Daşve 

kili M. Van Zeeland, Başvekil Mis
ter Chemberlain ve Hariciye Nazırı 

Mister Eden ile görüştükten sonra 
tayyare ile Brüıksele hareket etmiş 
ve Brükselc müvasalatından sonra 
kral ile görüşmüştür. Van 7..eeland 
Londradan ayrılmadan evvel gazete
cilere beyanatta bulunarak seyaha
tinden hoşnut olduğunu anlatmış ve 
"Amerika Cümhurreisi beni bazı şi
fahi tebligatta bulunmıya memur et
ti. Avrupa hüsnüniyet gösterirse A· 
merikalılann Avrupa işlerinde rol 
oyniyacaklarma eminim. Seyahatten 
mühim ve cesaret verici elemanlarla 
avdet ettiğimi söyliyebilirim. Anke
time devam edeceğim. Fakat kat'i 
neticeler aldığımı iddia edemem. A

Mister Eden bugün Avam Kamara merikalılar ticaretin ve istihsalatın 
smda beyanatta bulunaraı.1< bunu söy 

u:_ .. __ ... , __ ,_;.. hir serbest olmasını istiyorlar. Yeni A-
sualine cevaben hükumet tarafından mcrıkoya eski krtnlann umumı tıarp 
takip olunan siyasetin ademi müdaha hazırlıkları manzarası .~erine s?ıı.ı hn 
ledeki İngiliz mümessili tarafından zırlıkları ma~z~rası gostcrmesı ıcap 
tasrih ve kendisi tarafından tavzih ediyor.,, demıştır. . . 
edildiğini söylemiş ve "Hükumet va- Van Zeeland mesaısıne devam cde-

~yeti t~amil.e açık bir surette te- ı cektir. 

iki tayyare, Atlas denizinin or
tasında aralarında 100 kilomet
relik bir mesafe bulunduf;"U hnl
de karşıta mı ·tar ''e sa' ah aat 
4 e do<rru biribirlerile tels'z mu. 
hnberesi ederek hava vnziyet'nı 
b·ribirlerine haher vermişler V{' 

biribirlerini uğurlamışlardır. 

Portekiz Suikastinde 
Ecnebi 

Parmağı da Varmış 

Paris. 6 (TAN) - Portekizden ge 
len haberler, polisin Başvekil Sala
zar'a yapılan suikastte parmakları 
bulunduğu sanılan birkaç kişiyi tev
kif ettiğini bildirmektedir. Bu işi ta
sarlıyanlar arasında ecnebiler de bu-
1 unmaktadır. Şüpheler infilaktan 
sonra topallıyarak uzaklaştığı görü
len bir şahıs üzerinde toplanmıştır. 

Bu adam hararetle aranmaktadır. 
Pariste intişar eden Figaro ve Ac

Uon .tfrançaıse gazeteleri bu suikas
tin İspanyol komünistlcrile mlinnsc
bctte bulunan Portekiz ihtlldlcileri 
tarnfmdan hazırlandığı kanaatini 
verdiğini yazmaktadırlar. 

Türk - Alman yıt etmıştır. Bız, tekliflerimizi bildir- -------------
dik .. Aynı zamanda doğru ve hakkani yakalandığı haber verilmektedir. G.e-
yetlı her teklifi tetkike amade oldu- mi muhacir nakli ile meşguldü. Bıl- Klering Müzakereleri 
ğumuzu gösterdik.,, baodan hicret eden kadın ve çocuk-

KARŞI TARAF GAZETELER!N!N !arın iadeleri isteneceğine dair inti-
:NEşRtY ATI şar eden şayialar bu şehirde heyecan 

İtalyan gazeteleri İngiltere aleyhin uyandırmıştır. 
de neşriyata devam ediyorlar. Sinyor Asiler Santanderi çevirmek üzere 
G~y~aya göre vaziyet nisbeten düzel ileri harcl<etlerine devam ediyorlar. 
mıştır. Cuma günü İtalyan murah-
hası Madritin garbindeki Brunete köyü 

Berlin, 6 (A.A.) - Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Türk - Alman klering müzakerele
rine dün Hariciye nezaretinde başlan 
mıştır. 1Ik ağızda nryere işlerinin 
halli karar altına alınarak iki komite 
teşkil olundu. 

.. akrının İtalyan - Alman planından mum ·ü hükumet tarafından işgal olunmu§-
1 n olanı kurtarmıya çalışacak tur. Muharebe devam etmektedir. Türkkuşu 
k~r: anlaşılıyor. Macaristan ile Porte- Del Vayo bugün beyanatta bulu- Filosu lnönüne 
c~~~ ~hnan plamna müzaheret ede- narak ctimhuriyetin kat'i zafer ka- Gitti 
tal 

rı nıuhnıkkak sanılmaktadır. !-
ya Al zanacağmı söylemiştir. Ankara, 6 (A.A.) - Türkkuı:u ku-
d 

- rnan diplomatları Romanya ~ 
~Vrı ba kendilerine ilhak için çalışıyor. Molton vapuru.dün 1747 miilteci ile mandam yüzbaşı Zekinin kumanda-

e u sa,, d Santander'den gelmi§tir. Mülteciler sında tayyareci Vecihlnin de bulun -
h 11• k ,...e e mutavassıt bir tarzı 1 a ı abuı t · bu sabah vapurdan çıkmağn başa- duğu iki TUrkıkuşu ta'-'Yaresindcn 
1 -· e hnnck imkanı elde edi- .... 
ecegı sanıııy mışlnrdır. mürekkep bir filo dün Ankaradan ha 

~ h Almnnyanm Admiral Grafspec zır reketle Divrik, Zonguldak, Ereğli, A-
IiARP VAZİYETİ Jısı, hastanedeki Dcuschland yaralı - dapazar, Geyve üzerinden uçarak 1-

e Ankara hukuk faktilt inin 
ilk ~i sınıfında imtihanlar bit
miş \'C talebe bugün kampa çık
mıştır. Son sınıfın maliye imti
hnm Hasan Sakanın Trabzon se
yahati yüzünden bu nym on biri· 
ne kalnuştır. imtihanlardan alı

nan neticeler diğer senelere na
zaran memnuni~·ete §ayandır. 

BugUn bir lngiliz (7emisinin San- tarını almak üzere bu sabah Cebclüt- nönüne gitmiı: ve bu sabah da Ino"-
tander · b ~ 
___ c_~rında asiler tarafından tarıka gelmiştir. ·nünden Ankaraya dönmüştür. 

8 .'.\inliye Vekaleti, bu sene l.\la
liye lUeslek mektebinden mezun 
olan gençleri tayine başladı. \'c
Milet ~artlctaki t~l\ilfıtını knv
\'etl ndinneh't,e \'C reni eleman
Jarr bilhas a Şark \'ilfıyctlerimizc 
gi>ııdcrmektedir. 

1328 senesinde bir fermanla 
Emil l\ln.yer'e terkedilen Van ,.j. 
la.yetine bağlı ne.sııarmak ve Gü
gürt köylerindeki petrol iı !etme
si imtiyazı, Vekiller Heyetinin 
bir kararile fesholunmuştur. 

Dahili;\ e Vekaleti hu asi ida
re \'e belediyelerde çalışan memur 
ların derhal tasfi) eleri cihetine 
gidilmemesini ve yirmi seneyi dol 
duranların eğer ist.erlerse ba5ka. 
yerlere ayin edilmelerini \'alilik
lere bildirmiştir. 

Ziraat ve iş Banknlnn 75 bin 
lira sermayeli ve "Canlı Hayvan 
Ticarl't Kurumn Umitet Şirkt'ti,, 
nclı) la bir şirket lmrmu lardır. 
Şirketin itlarc merkezi Ankara 
'c rnuamcliit ıncııkezl Knrs ola-

Düşünme devresi devam 
• 1 sp:ınya işlerine kan. mama- •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

yı temin eden lmmite 27 dev- f · · _ : 
letten.mi~teşokkilclir. Bu de\'lethır- i YAZAN: OMER RIZA DQGRUL f 
den yırmı hesi · • · 1 · • • • nın, lanı tnlya ıle •..-..-••••·--··--.-....._. • ••• f 
Ahnannı hariı• o mak .. l ··t" . . .. • t kt ı• A .._ ____ _.... 

· • .. uzere ıu un den ikı hukume sayma · ır. .u frika \'e Asya ara ındn. gidip _ 
devletlerın, lngilt ır l' ' ge 

f 1 h 
ere ve ransa ta.- iki muluırip hiikiımt•t, biribirinin ı- len. Akdenizc girip ~ıknn bütiin \'a-

ra nıc an nzırlannn koııt .. l ır k t k 1 .o p anı- mnnlarrnı nblu n e me ·, spanya sıtalar lmnıdnu geçer. Bütün bu 
na taraftar olthıklan ,.c ltah·a ile sıılarnuı rriren, ı.nhut lspan"'B su- h l · · • . • ~· ., .... are 'et ve faalıyetı iki nmharıp 
Alman) a tarafından ileri siirülen lnrındaıı o"tede hareket eden, fa· li"kfı A 

k b
.
1 1- b 0 met tarafmdnn her lahza dur-

ma a ı P ana u ik. d ı . . ·ı ev etten kat hasım tarafına silah ve cepııne durulmıya mnhkfım etmek, hiçbir 
bn ka ~ir ~ımsenın taraftar olma- götiirdiiğünclen şüphe edilen her devletin işine gelmez. Almanya ilo 

drğı 8." aşı 1
0
yorFra. gemili anıştırmak, ayet bu üp- ltalya, Franco hiikfimctinln ~alibi-

(nmltere e n a lspan ... ·a sa ı kk k t il rı· · o· ' .. • heler ta ıa u e< erse gem e yetmı kolayla tım1ak için bu vnzl-
hlllerinin kontrolünü üzerlerine n- ı ı k h • ı ı kı · 
tarak 1 panyada d(ivüşen iki tara- zaptetml'k ın < rnı aı7 o aca •, • yeti almaktn ,.e deniz •kontrolünü 
fa silah ,.c gönüllü yarı mm ba..,. baca iki tarafı muharip t.ruı.nnnkla kalcJırarak, iki tarafın muharip sn.-
lamama ını temin etmek istiyorlar. harp saJınsı geni:;;liyecektır. yılması üzerinde ı rar etmektedir-

Alnınnya ile ltalya i. e kontrol lngiltPre ile Fransayı bu hakkı ler. 
ısi temini kaldırarak 1 panyada dö- tanmıa1'-tnn alıkoyan !;Ok mühim, Fakat deniz kontroliine karşı hu 
\'iişen iki t.urafı muharip tanımayı hattii hayati değeri hnlz sebepler \.'a.zlyeti alan Almanya l!e ltalya 
tavsiye ecli;\·orlar. vardır. kara kontroliinün idamesi taraft.arı-

lki tarafı muharip tanımanın Çiinkü ispanya, diinya muvasa· dırlar. Uunun hedefi Fransa tara-
mfı.nası, J pnnya climhuriyeti ile Jasrııın en miihiın noktalanndan hl- fınclan lsı•anya cUmhuriyetinc si-

Kadın 
7 ayyareciden 
Bir haber 

Londra, 6 (TAN) - San Fransis
kodan gelen haberler, bazı gemilerin, 
Honolulu adasının 300 mil §imaline 
kadar gittiklerini, ve tayyareci Ear
hart'ı bulacaklarını umdukları mm
takaya girdiklerini göstermektedir. 
Araştırmalara yalnız Amerikanın de
ğil, o civarda bulunan lngiliz ve Ja
pon gemileri de iştirak etmişlerdir. 

Gece bazı ışıklar görünmüşse de 
bunların tayyareden atılan hava fi
şekleri mi, yoksa başka bir §eyler 
mi olduğu anlaşılamamıştır. Hono
lulu'daki bahriye telsizcileri, tayya -
reci Amelia Earhart'm tarafından 
çekildiğini sandıkları bir telsiz al
mışlardır. Bunda: 

s ==-== 

fi.EK 
Hizmetçi Derdi ! 

Istnnbul, Ankara, iz.mir gibi mem· 
leketin biiyük şehirlerinde hizmetçi, 
aşçı derdi, bir içtimai dert olmasa bi
le, cemiyeti ya.kından alikndnr eden 
ve halkın refahını bozan bir m ele
dir. 

Ben de bu derdin müpteliJ.lnrında
mm. Knh aşçı, kah hizmetçi nrar, ~k
seri aradığımı bulamam. Buldugu
muzu da pamuklara sarıp rafa koya: 
cak değiliz ya! işe salclık mı, azamı 
on be§ gün sonru çatlağı mc) dana 
çıkar \'C u tutmaz bir te ti olduğu 
görülür. 

Ren böylece hizmet~i ,.e n~ı isin
den elaman çekerken bir clo tum 
Beyoğlu taraflarında bir idarehane
ye gitmemi hn iye et:ti. Kiiçükliığüm
de evimize hlzme~i geldikçe anamın: 

"Suy.un ü tünde daha uzun ıaman 
kaJn.ıruyaeağım.,. denmektedir. Fakat 
tayyarel'İ, bulunduğu me\'kil ya ken
disi tayin edememiş, yahut ta radyo 
Ue \'erememiş olacal' ki, öylememi'
tir. 

- Kolcu elinden nlınnn htzmet~.i
den hayır gelmez! Dediğini 1 ittiğim 
için kolcunun nznınnı olan idarelıa
nelerden alman mntahlann da pek i· 
şe ~·arayacağından emin değUdim. 
Lfıkin ne ~are! Muztar lmldık \'C ta\• 
siye edilen idarehaneye gittik. 

On l>ese ~·akın. muhtelif yn • &.-ılık. 
din \'e milletten kn.dm çcpeçe,·re 0 • 

turmu~lar. 1,. bekliyorlar. l'etmise 
yakin mış bir boliça olan idarelınno 

Rus • Japon 

Meselesi 

ahlbl kadına, i. tediğiml nnlııttııı: 
Temiz i istediğimi söyledim. Hatta 
idarelıanelere ltinındım olmadığını ı. 
lfı. ve ettim. 

Tokio, 6 (A.A.) - Domei ajansı
nın sala.hiyettar bir membadan öğren 
diğine göre Senfua ve Şannmubuyu 
işgal etmekte olan Sovyet kıtaları 
bu adalan 4 temmuz akşamı kami
len tahliye etmişlerdir. 

Birkaç Sovyet gambotu Amour a
dalan açıklarında dolaşmıya devam 
etmektedirler. 

Kndm, bir hayli izahatmn sOllra 
bana bir hizmetçi ,·erdi. Şimdi bum• 
da o kızcağızın ehil \'C ı:;cmailini, iş 
yapmaktaki sanntinl anlatncak de~· 
Jim. Yalnız kızı verdi \'e benden ıkl 
lira aldı. 

Fransız 
Matf projesi 

On gün sonra kıza yol ,·erdik. Ger· 

Paris, 6 (A.A.) - Chautemps, ma 
liye müsteşarı Rene Brunet ile mali 
müvazene projeleri hakkında görllş
milştiir. 

çl bir ny zarfında bu idarebıuıeden 
daha lstedibrimiz kadar hizmetçi nla
biliriz. Lfıkin bunları Nasrettin llo· 
canın "buna deydi, bunn deymedi., 

diye ikabak karpuzları yem i ka
bilinden bile olsa itlmntla seçemeyiz. 
ÇünkU i e yaranuyacaklan meydan .. 

dadır. 

Böylece bu idarehanelerin eline be , 
on kadın nbp onlnn özde yerleı tire .. 

rck izden, benden iki,.er lirn \'llrll1al( 

suretue ge!:indikleri \'C maale ef ve.r .. 

dikleri hizmetçilerin de kim eyi menı .. 

nun etmediği meydandadır. Kim eden 
para ız emek i tenmesine taraftar 

değilim. Bu idarehnnelerin de bana 

bcda,·a hizmetçi bulmalnnm i temem. 

Uıkln hiç olmazsa \'erdiği hizmetçi 
bir ay lcaldıktnn sonra iki lira mı nı .. 
ma mı u uJ ittihaz etmek liızımdu-. 

Ak i halde hiçbir te yaramıynn b s 

Mcbusan ve iiyan meclisleri salı gil 
nünU çarşambaya bağlıyan gece için 
de tatil devresine gireceklerdir. Fa -
kat son hükfımet projelerinin tasdiki 
için iki meclis arasında daha birçok 
gidip gelmeler olacağı tahmin edil
mektedir. 

Amerikanın Londra 
Sefiri Bir Nutuk Söyledi 

Londra, 6 (TAN) - Amerikanın 

Londra bUyük elçisi Mister Bingham, 
Amerika .istiklalinin yıLdönilmü mil
nasebetile söylediği bir nutukta de
mokrasilerin mes'ut ve milreffeh ol
duğunu, diktatörlüklerin ise bedbaht 
lık ve sefalet içinde yaşadığını söy
lemiş \'e bazı müstebitlerin Amerika 
ve Ingiltcreyi silahlanmağa mecbur 
ettiklerini, bu yüzden başlıyan silah 
yarışının cievam ettiğini anlatmış ve 
"harbi görükliyenlerin, tasavvuru bi
le tüyler ürpertici olan felaketin vu
kuundan evvel gözlerini açmalannı 
ümit ederiz,, demiştir . 

Bu sözler Doyç Algem.ayne Çay
tung tarafından şiddetle tenkit olun
maktadır. 

ediyor 
" 

N ilıayct lnglltere ile l<'mnsa, 
blitün bunlara karşı kontro

liin hım )'apılma ı lazım geldiğini, 
aksi tnkdird~ lngiltcre ile Prnnsa
nm ademi müdahale i inden tamn
mile aynlacakları ,.e o zaman ls
panya)'a silah \'e mühimmat at
mak hakkmı kullnnacaklarını söy
lüyorlar. 

l.,panynda muharip iki tarnf ı. 

çimle parası dnha Lıol olan taraf 
cümhuriyet hiikfrınetldir ve lngi1-
tere ile lt'rnn adan ilii.h almah im
kfinı hfısıl olduğu zaman, ciimho
riyet hükfımeti büyük iparl. ler ve
rebilecektir. Buna mukabil Frn.nco 
hükıimetl de kendine lliih tedariki 
i~in her . eyi yapacak, ve hu ylb:clen 
muharebe kızışacaktır. Muhtelif 
eller tarnfmdnn körüklenen hir 
harbin mahalli mahiyetini muha
faza edeceğini snnmak a, §Üphe 
yok ki. flık olur. 

BUtün Avru 

• 
on kadını alet ittihaz edip filemden 

para !,)ekmek bilmem memnu olmıynn 
zcnantlann hangi kı mınn girer? 

8. FELEK 

İnönü 
Balkan antantı 
VeStayadinoviç 

Bclgrad, 6 (TAN) - Samovprn\a 
gazetesi, Stoyadinoviç hilkumetinın 
ikinci yıldönümü mUnasebetile "Bal• 
kan milletleri nrasmda Yugoslavya,, 
adlı bir makale neşretmektedir. BU 
yazıda bilhassa Stoyadinoviçin barı· 
ciye nazırlığı zamanında Balkan a.ıı· 

tantı tetkik edilmekte ve Yugoslav· 
yanın asıl harici siyaset prensipleri· 
ne sadık kalındığı müşahede edildik· 
~ sonra bu prensiplerin, küçük iU· 
lana ve Balkan antantilc dostluk ~e 
ittifak olduğu tebarüz ettirilmektedir. 

Gazete. bundan sonra mayıs 1936 
da Balkan Antantı konfeı ansı top
landığı zaman Yunnnistanın B::ıJknD 
cemaatine karşı hattı hareketini tns· 
rih ettiğini ve Yugoslavya Romanya 
ve Türkiyenin bunu tasvip ederek 
memnuniyetle karşıladıklarını batır· 
latmaktadır. 

Samoupra\·a, 'n)Tıca ı 9S7 ele AtillS• 
da toplanan Küçük itilaf konfcrnn ı· 
nın neticelerinden bahsederek Bııl· 
~r - l'ugo la\' ltiliıfmın biittin aza. 
lann t;as,;bine ildiran ettiğini 'e Is· 
met lnönü ile Riistii Arasın l'o,:os· 
lnvyaı.'l ziyaretlerinin Uallmn Antan· 

.... · ·ı m tı de\'letlerl nra mdnlci mlitcknbı e -
niyet hi !erinin \'e bu dc\·lctlcrin men 

d e\'• suıı olclukları milletler arasın a ~ 
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20 Sene 9 Ay 
ir katil 

Çırağını Çekiçle 

uçlusu 
eza yedi 

Baıından Y aralamıı 

· n Afırceza mahkemeıinde iki cinayet da

Poli• dün Müddeiumumüiie bCJflndan kan 
llfkıran Anm iaminde bir genç getirdi. Akan -
kanlar gencin kulaklarında ve göz pınarla· ' 
nncla pılatılClflyordu. Derhal tabibi aJjllere -
muayene ettirilen genç eczaneye götürüldü. ~ 

Bu genç Karagümrükte AtikalipClftl caJ- ' 
duinde Bo•tan •okağında oturan ve Çorlu ~ 
medreaeainde Alinin yanında kunduracı çı· ~ 
ralılığı yapan Anmdır. Bir ampul meaelesi.n· f 
den dolayı ıutaaile aralarında ihtilal çılrmıf, t 
Ali ıuta bozulan bir ampulün partınnı Anm· 
dan keamek iatemiştir. Anm itiraz edince: 

duruımaaı bitirildi ve kararlan bildi
•• Celae açılınca Çatalcanın Kökçeli köp
batında Aıımla kar111 Nef iıeyi öldürmek

auçlu iki kardet alındılar. Bunlardan ls
pyrimevkuf, Ali mevkuftu. 

vacı yerinde de bu zavallı ana, babanın arkada 
siz bıraktığı 9 yaşındaki kızlan Nazire vardı. 
kltibi uzun tahlillere dayanan karan okumıya 
. MUddeiumumt A.deta, Alinin idamım istediği 

rengi mum gibi kesilmişti. Nefes almıyor gibiydi. 
ara göre, Ali~ karde,leri lbrahim için Asımın 

Nuriyeyi istemişlerdir. Asım, bunu reddetmiş ve 
gUnü de kızını fOför Ha.sana nişanlamıştır. A

unu Çatalcada işitmiş ve hemen 6 kilometre uzak 

- Biz de çıraklık yaptık. Bu zamanenin 
çırakları ne küatah olmuflar, hemen a•tala
lanna itiraz ederler, demiş ve kalaaına çekici 
indirmiştir. U•ta ile çırak yakında hakim 
önüne çıkarılacaklar. 

::::ıuı;u:;~ı~!:r~~~ba~:~ ~Adi ı·yede / 
beıtdeDUftir. Aamıla karısı e9ck • 

UetUnde oradan geçerlerken Ali · 

=~deıime vermiyor mu- Yeni Terfiler 
U_ykusunda 
Yürüyen 
Hasta 

Yaralandı 

•Aldığı cevap şu olmuştur: 

v::b~=~iyorum, onu Hasa- ve Teklifler 
kavgası devam ederken :Amm 

cuma sanlmJltır. Fakat Ali da. 
evvel hareket ederek alWum pat

, ikinci kurşun atq almaymca 
tura.aile evveli Asımı ve sonra 

Nefiseyi öldürmüştür. 
keme, Aliyi Asum öldilrmeden 

ve Nefiseyi öldürmekten 17 sene
mahkQ.m etti ve cezalan tevhit e

hapla müddeti 20 sene 9 aya 
dl. Suçlu her iki ölü için de va
e biner lira tazminat ve ayrıca 

lira da mahkeme masrafı ödeye
. Ismail, beraet karan aldı. 
ar bittikten sonra, Alt hlli ye
mum gibi dikilmlt duruyordu. 

eel onu harekete getirdi. !dam 
yeceğini anlattı ve dıfanya çı-

llıinci malalıdmiyet kararı 
el mahkfuniyet karan da yine 

öldürme davasının karan idi. Ali, 
yln, K&mil isminde üç arkadqm 
tada Ismail isminde birisini ya-

1.IVRı"aK öldürdülUeri iddia ediliyor
Kahkeme, Uçilniln de suçlarmı 

t gördü. Ali ile HUseyine yedişer 
sene hapis cezası verdi ve muh 

tıebeplerle bu cezalarını birer se
onar ay ve on beşer gün indirdi. 

de yalnız 3 aya mahkftm etti. 

Istanbul Müddeiumumiliğine dün , 
Adliye Vekiletindeın telgrafla baz 
terfi ve memuriyet teklifi emirlerı 
gönderilmiştir. 

Istanbul asliye altıncı hukuk aza
ıından Hüseyin, hukuk h!kim -
Uğlne, asliye üçüncü hukuk azasın
dan Salih Zeki Denizli ceza mahkeme
si retslitlne terfi etttrilmitlerdir. 

Istanbul hakim namzetlerinden 
Fatma Fevziye Edremit, Bayan Mu
zaffer Gencaya Mustafa Kemalpaşa, 
Satıa Okene Tire, Samiyeye Denizli, 
Emine YUrUk'e Bolu, Mellhat Ye
nene Burdur hlkim muavinlikleri tek 
lif edilmiştir. Emirler bugün allka
darlara tebliğ edilecektir. 

TORUNUNU 

Sirk!cı!d~~d,emnde 25 
numaralı evde, dUn bir dövme ve cam 
kırma hldisesl olmuştur: Bu evde o
turan Ayşe Sıdıka, on gün evvel Mı
sırdan gelmiştir. Gelini ile aralan a
çık olduğu için, dün bir para mesele
sinden dolayı kavga etmişlerdir. Ay
şe Sıdıka, 14 yaşmdaki torunu Muaz
zezin kolunu sıkmış ve şişirmiştir. 

Balatta Muslthlttln mahallesinde 
21 numaralı evde oturan 60 ya.şlarm
da Yusufta, uykuda yilrilme hastalığı 
varmış. Yusuf, evvelki gUn gece yine 
yatağından kalkmış, bahçenin duvan 
üzerinde dolaşırken ayağı kaymış ve 
komşunun bahçesine düşerek yara-
lanmıştır. 

Satrtfilmenam, Balat hastanesine 
kşJ,dırılmıştır. Müdd~umumllik, tah
kikata IUzum görmüş ve Tabfbiadil 
Enver Karanı hastaneye göndererek 
muayene ettirmi§tir. 

Tiyatro Blrll§lnde 
Türk Tiyatro Birliğinden: 
Birliğimizin yılbk toplantısı 10 

Temmuz Cumartesl gtlnU saat 15 te 
Birlik me11kezinde toplanacaktır. A
zaların ve alA.kadar arkadaflarm gel· 
meleri • 

Muazzez de büyük annesinin camla
rını indirmiştir. Polis, Muazzezin hem 
berelerini,. hem de yaşını tesbit etmek 
Uzere müddeiumumiliğe göndermiştir. 
Yakında büyük anne ile torunun mu
hakemelerine başlanacaktır. 

- Bazılarmıız sinek avlar, bazılarımız altm top
lar .• SiMDiLiK 

- Hay Allah iyliğini versin yahu. Kırk yılda doğ. 
ru bir llfı senin ağzından işittim. 

- Fakat şimden sonra artık buralara gelecekler. 
- ı,te bunu, danlma amma! Uydurdun Erden E-

Sinema Dünyasının 
En Küçük Ylldızı 
Londraya GeliyOr 

Shirley T empf e, Şimdiden Londraya 

Ait Bir Sürü Kitap Okumıya Baıladı 

H olliwood'dan yazılıyor: ı 

Shirley Temle, bahçede aiyah tavtanı ile oynuyor ve 
tavf&llı kucağına alarak seviyordu. Beni görünce hemen yanı
ma koftu ve bir sırrı if ,a etti: 

- Yakında hep lngiltereye gidiyoruz. Tatili orada geçire
ceğiz. Acaba küçük prensesleri görebilecek miyim? 

Shirley'in prenıeılerden 
mak1&dı, lngiltere Kralının 
kızlan idi. 
Tavşanı bırakarak birlikte eve gir

dik ve anasile konuştum. O, Shirle
y'in verdiği haberi teyit etti. Fakat 
Shirley'in en büyük emeli Prenses 
Margaret Rose ile bebek mübadele 
etmek ve Prensese bir §arkı söyle
mektir. Kendisi Londra seyahati yil· 
zi.inden gece gündüz Londraya ait ki· 
taplar okuyor ve Londrada göreceği 
manzaralar için hazırlanıyor. 

Prenses Margaret Rose, Hayd Park 
ta muhafızsız dola§abilınesi Shirley'in 
tuhafına gidiyor. Çünkü Shirley, her 
yere ancak muhafaza altında gidebil
mekte, hatta stüdyoda kendine mah
sus muhafızlar tarafından korun
maktadır. 

B Utiliı günü, Shirley ile geçir
dim ve bütün giln onuın sonu 

gelmiyen suallerine cevap verdim. 
Çünkü Shirley'in merak etmediği bir 
mesele yoktur. Kendisi cidden se
vimli ve güzel bir çocuk. Mektep mu
alliminden öğrendiğime göre, kendi 
yaşmdaki çocuklara nisbetle iki yıl 

daha ileri sayılabilir. Anası, Shirley'
in akşamlan saat 8,30 da uyuduğu
nu, yemeğini muntazam yediğini, 

dondurmayı çok sevdiğini, fakat, bu
nun kendisine mümkii'l. Qı.ertebe az 
.... ...a~ -::r • .u. 

S hirley'in yıllık kazancı bir 
milyon dolardır. Buna rağ

men çocuk beş dolarlık bir saat al
mak istemiş, fakat annesinin muha
lefeti ile karşılaşınca derhal vazgeç
mittir. Çocuk artistin evi, oyuncak
larla doludur. Bunlarm hepsi onu 
sevenler tarafından hediye edilml§tir. 
Shirley'in Ingiltereden sonra en çok 
görmek istediği memleket Isviçredir. 
Fransa ile Italya hakkında hiçbir dü
şüncesi ve emeli yoktur. 

Çocuk son derece tabü bir çocuk 
olmakla beraber alnında deha ışıklan 
parlamaktadır. 
Yalnız bu deha parıltısı çocuğun ta
bii güzelliğini zerre kadar bozma
maktadır. Onun Ingllterede fevkalide 
tezahUrlerle karşılanacağı §Üphe gö
türmez. 

Dr. Sedat izzet Kumbaracılar ve 
Berlfn - Hamburg Doyç Türk.iş ti
caret kumpanyası müessisi M. Kema
lettin Kumbaracılar ve Necdet Kum
baracılarm babası, ve Vefa lisesi e
debiyat muallimi M. Samibin dayım 
Ik.inci Murat Akıncılarmdan Gazi ha 
Bey ahfadından Ibrahlm Beyin oğlu, 
Topkapı sarayı milzeııi yardirektörü 
Izzet Kumbaracılar dünkü salı gUnü 
Hakkın rahmetine kawımuetur. C&
nazesi bugün saat 11,:S da Guraba 

hastanesinden kaldırılarak namazı 
Merkezef endi de kılınacak ve oradaki 
aile kabristanına defnedilecektir. 
Mevl! rahmet eyleye. 

Radyo 
Bugünkü Progru 

Oğle nepiyatJ: 
Saat 12,30 PIAkla Türk musikisi. 

12,50 Havadis, 13,05 Muhtelif plik 
neşriyatı, 14,00 Son. 

Aktam neııriyatı: 
18,30 Plikla dans musikisi, 19,30 

Konferans: Beyoğlu Halkevi namın&. 
Doktor Kazım İsmail - Güneş banyo. 
su, 20,00 Nezihe ve arkadaşları ta. 
rafından Türk musikisi ve halic şat• 
kıları, 20,30 Ömer Rıza tarafındall 
Arapça söylev, 20,45 Semahat ve ar• 
kadaşları tarafından Türk musi.ki81 
ve halk şarkılan (Saat ayarı) 21,l.5 
Orkestra, 22,15 Ajans ve borsa ha. 
berleri ve ertesi günün programı, 
22,30 Plikla sololar, opera ve operet 
parçaları, 23,00 Son. 
SENFONİLER 

İ 16,30: Paris kısa dalgası: Henri 

1 
Thomasi'nln idaresinde SenfonJk 
konser (Schumann, Pierne Chab

ı rifr). 22 Roma vesaire: S~nfonik 

ı. konser (Mule'nin idaresinde). 
HAFİF KONSERLER 

7 ,10 Berlin kisa dalgası: Plik. 
7.30: Orkestra konseri. 9,20: Paris 
kısa dalgası: Plak konseri, 9,45: 
Keza. 10,30: Keza. 11,50: Keza. 13 
Pa.ris kısa dalgası: Plak konseri 
13 Bükreş: Plak konseri. 14,15: P& 
ris kısa dalgası: Liyon'dan konser 
nakli. 15: Konser. 15 Holanda Kısa 
dalgası: Tecrübe neşriyatı (Eğlen .. 
celi musiki). 17,15 Varşova: Koro 
(Sileeya havalan). 18 Moskova: 
Pllk konseri. 18,30 : Roma kısa dal 
gası: Hafif musikısi. 18,30: Mos-o 
kova: Diğer şehirlerden nakiller. 
19 Bil:kreş: Radyo orkestrası. 20 
Varşova: Chrammel musikisi plak 
lan. 20,20 Bükreş: Eğlenceli musi· 
ki. 21 Paris kısa dalgası: Konser. 
21 Li.ypzig: Ak.tam musikisi. 21,10 
Kolonr_a: Orkestra, sopran, tenor. 
21,30 Prag kısa dalgası: Hafif mu 
siki. 22.15 Llypzig: Eğlenceli mu .. 
siki ve şen sözler. 22.25 Prag kıs& 
dalgası: Konser (Bach - Stravinı
ky). 23. 23.05 P.rag kısa dalgası: 
Enstrü mantol konser. 23,20: Viya 
na, Graz: Radyo orkestrası. J 

OPERALAR, OPERETLER 1 

22 Mil\no, Florans: Avitabile· 
nin "Colpi di luna" ismindeki ope· 
re ti. 1 
RESİTALLER l 

retıötM mıi!r ıdftmr.'ıW~ 
şova: Solist konseri. 20 Peşte: Ma.. 
car halk şarkıları (Çigan takımı re 
fakatile). 21.35 Bükreş: Piyano 
konseri (Chopin, Cabelevsky, De
bussy vs.). 22 Varşova: Chopin'in 
eserlerinden piyano resitali. 22.05 
P.rag kısa dalgası: Keman resitali 
(Sroubek). 22,10: Bükre.ş: Bariton 
Astrup ve tenor Lauridsen şarkı 
söylüyorlar. 22.40: Viyana, Gru: 
Bas muganni ve piyano. 23.30 Ko
lonya: Şarkılı program ve piyano 
eserleri. 

Fikir Hareketleri 
Mecmuasmm 10 Temmuz 1937 C 

martesi günü çıkacak 194 num 
sayısında: lzmit davaamda Hüse · 
Cahidin İstanbul gazetelerince 'UZUD 

luğundan dolayı temamen neşredil 
mlyen müdafaanamesi aynen neş 
lunacaktır. Yalnız bu nushanın fiya 
10 kuruştur. 

di. Onlar hiç Anadolıuya gelirler mi? Cerideleri 
rmüyor musun? Dördüncü sayfalan hekim, ec· 

..acı illnlan ile dolu o kadar çok ki mübareider; or
talığı illn& boğarak mü,teri arıyorlar. Ne ki.bar -No.56-

bunlara k&l'fl k81'1ılarında:kiler de geri kalmıyorlar. 
Polis müdUrU ne wrursa masaya döküyor. 1a,e ko
miııyonu ne çarparsa ortaya yığıyor. Etraftan Çey. 
t'ek Zade, bilmem ne müfettişi bilmem kim bey hep 
bu Yarifm favorileri ... Bu nasıl böyle oluyor? Nasıl 
olacak, cetvel meydanda. Kiminin narla var, kiminin 
yok. Bir boş vagon vesi.kası Uç yüz liraya. Elli ıkuru. 
p alman ,akerin cıKkası sekiz liraya. Tenekesi bir 
liraya alman petrol on iki liraya. Sonra buradan beg 
kuruşa alınan un İatanbulda ~ yüz kuruşa. Elbet.. 
te böyle olur. On beş gün tecil elli lira. Bir ay tebdili 
hava ytlz elli lira. Altı ay tecil be, yü:z lira. Geri hiz· 
mete terk iki yüz elli lira. Sil&hsıza ayrılma üç ylt&. 

yler canım! Mu,teri ayaklarma gitmeliymiş. Şun. 
bakmdı ! uıen buralarda binlerce müşteri bir 

tekini bekleyip durur. Ne olur, bir defa da onlar 
mu,teıinlıı ayağına gelseler.. Bizimkilerin içinde 
1'ir Vuil nerede bulunıun? 

- Demek Vuilden memnunsunuz? 
- Neme lazım kendi yok amma Allahı burada. 

Doğrusu da bu. 
Şeyh Murat kö9edeki mangalda köpürttüğü iki 

kahveyi getirdi. Erdenln kaJll8IDa oturdu ve ehem
Dılyetli bir tavır takmarak Vuilin hikayesini anlat
mıya başladı. 

Erden sıcağın müthit ağırlıfı altında, her tara
fı gev,emi§. Yorgun bir halde, Şeyh Muradı dinlL 
yordu. Her berber gibi çerıeıi durmıyan Dede Mu
rat, sözlerine ehemmiyet verildiğini gördükçe hika
Jeyi ballandırıyordu. Bitirdiği vakit: 1 

- l§te böyle, Erden Efendi! dedi. Bir Ahmet bir 
Mehmet çıkıp ta yanm Vaall olamıyor. 

Wm bittiğini gören Erden, fıraattaıı istifade et. 
ti Kalktı: 

Nereye? Gidiyor musun? 
Cevap vermeden kalktı. İçindeki ııJantıyı dağıt. 

mak için değirmene doğru ytırUdU. Çarktan köpüre 
· an ıulan se etti. Oğul ansı gibi küme 

Çarkm ilerisinde kadmlar, baca.ıuarmı sıvamışlar, KAtiplerin hatırlanm hoş etmiyen muayene odasma, 
kazanlan yakmışlar, tokmakla çamaşır yıkıyorlar. muayene odasında '!ömertıik göstermiyen muamele 
dı. Yanlarma kadar gitmedi İçinde bir yazmak iste- odasına giremiyor1iu. Bu, sabahın alaca aydmlığm_ 
ği duydu. Yzmak, fakat ne yazmak? Fahri Cana dan, gecenin alar,a karanlığına kadar böyle ıürUp 
mektup. İyi olur. Fahri Can kalbinin arkadaşı ve gidiyordu. Karanlık basınca da içki ile poker b&.flıyor 
fikrinin kalfası idi. du. Sivil olduğum ve kim olduğumu bildirmediğim 

F alari Cana melıtup için arka safonda ben de yer alabiliyordum. Bana 
Canım Fahri Canım, sadece: 
1stanbuldan çıkabberi sana hiçbir şey yaza.madun. - Merha'.>a darillfünunlu! 

ÇUnkü kağıtsız kalemsiz yazılau birçok yazılarım - Nasılrıın delikanlı? 
var, ki onları beynimin içine ve kalbimin ortasına Diye kıı.rtal bakışıyla süzüp iltifat buyuruyorlar. 
yazıyorum. Yani görüyorum. Görmek, ve gördükten dı. Ben de poker oynanm. Ben de Kadıköyünde 
sonra dUşUnmeic .. Bu -acılıklarma rağmen- ne iyi büyük pokerciler gördüm amma.x böyleleri-
birşey. Düşünebilenler gönıeler ve görebilenler dU. nl görmedim. Iki müfettiş iki kareye ay· 
şilnseler, sanıyorum ki memlek~tin içtimai mesele. nlıyorlar ve sabaha kadar korkunç bir poker oy-
lerinden pek çoğu halledilm.if olur. İçime sindirebiL nuy"rlardı. Korkunçtu evet. Bu karelerde paranın 
diklerlmi, beynime çiviliyebildf\tlerimi belki sonra altrıı, gümüşü ve kağıdı sayı ile değildi. Avuçla ve 
sana yazanın, belki hiç yazamam. dE".:1te ile idi. 

Bugün ikinci defadır ki S81ıa sadece bir mektup ı3ir fule restini veren mUf ettlş yanda.ki odaya ses. 
yazmayı düşündüm. İkinclshıe muvaffak oldum. Bl· lenlyor: 
rincialni daha vilayet merkezinde iken düfünm~ - KAtlp! Para getir. 
tUm. Olmadı, yazamadım. O gün ya çok sinirliydim, Demir çemberli iki ıandıktan birisinin kilitleri 6. 
ya deli. tUyor ve bir deste para geliyor. 

- Sıhhat mUfettJşleri ~elmiş, dediler. Hem uker. - Ne kadar bu ki.tip? 
lik lş.lerlni teftiş edeceklermiş, hem hal km sağlık işle- - Bilmem efendim, saymadım. 

a öteki sesleniyor: 

Büsbütün terk bazı bet yUz, bazı bin, bazı tutturabil. 
diğln kadar. Ve bunlar hafta ayda bir değil. Günde 
belki yirmi, belki elli Bu fiyat liateıi üzerinden in. 
san buralarda değil ya, Monte Karloda bile cesaretle 
oynıyabillr. 

Sonra bunların hepsi hamiyyetll, hepsi namusla, 
hepsi milleteever. 

Bir gUn klüpte bUyUk bir toplantı yapıldı. Şehir. 
de kalbur üstU gelen kim varsa hepıli ora.da idi. Mu· 
haliflerin gelmesini bile temin etmifler. Ben de bil. 
viyet kartımı göstererek girdim. Y arımndan çoğu re. 
dingotlu. Eller göbekler UatUnde. gUrrr diye bir aya. 
ğa kalkış gürUltüsü: Vali geldi. Bir alkıf. Vali kür
stlye Qıktı. Bir allut· Vail öksürdü. Bir alkış. Vali 
"'Ruzan kiram!,, dedi. Bir alkıf. Vali: 

- MefJ'Utiyetl mUbeccelemizin hüktimeti celilesi.4 
Demiye kalmadı. Bir aııa,. 

1' fU lmif. Her yerde böyle toplantılar yapılacak.. 
D11f ta memleketin her tUrlU derdi görilşülüp bildiri. 
lece«mlı. 

lSktlzlerin inek 
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Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
Ahmet Emin YALMAN 

TAN'ın hedefi: Haberde, fi· 
kirde, her ıeyde temiz, dü
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çahımaktır. 

COK ESKi 
BiR TORK GONON MESELEL~ 

Küçük Bir Mukayese KOYONDE 
Atinadın yeni geJml§ bir eaıebl 

dost bize Atlna De, lstanblllun hayat ---------
Prtlan &l'Ulllda idi~ bir mukayese ' 
Yaptı. 

Dün, Adana De latanbulcta hayat 
se,iyeaJ arumdıkJ farlo g&steren bir 
iki rakanı zlEretmlttık. Bu ban 
dostun ••• uıw ya CI 

V--&• nkamlın ela turayı 
kaydetmeyi faydalı bulduk. 

Bu zat diyor ki: 

Athıaıun en büyük ot.ellnln en lyt 
odumda oturuyor ve gecede 800 
drahmi, yanı 800 k111'Uf veriyordum. 
Burada ondan bir derece qq. blr 
o~de bulunuyotam. Benden gecede 
550 kuruş alıyorlar. 

Atinada ayni otelde bir &ite bira 
için 25 k1U'Ut verlyordwn, banda ay. 
Dl birayı 80 kuruşa içebWyormn. iNSAN 

Yabancı gazetelerden~ 

Türkiye ve 
Avrupa 

AtinadaJd otelde bir lstakos yeme
gi için 40 kanı& verdim burada daha 
küçük bir Porsiyon iç..; benden bir 
lira lstedller. 

Atinada otomobQ tabisi 9 k111'Uf
tan hatlar, burada 28 lmruttan. 

OLULERININ GECIRDIGI 
Atbıada nakil vuıtaıan fiyatı bu

radakinin üçte biri nlsbetinde ucuz. 
Bu mukayeseyi bUttin yaşama va. 

s~~anna te§mll edeblllrlsnJz. Bu kü
!,;ük mukayese, Mıllr •nablannm 
yaz için niçin Atinayı tercih ettik
lerini izaha kafidir, sanınz. 

Biz, ecnebi celbetmekten, turist ve 

seyyahlan lstanbula getirmekten vaz 

g~tlk. Fakat bu şehrin içinde yaşı. 
yanlar için hayatı biraz ucuzlatmak 

liznn deifl midir? Bu hayat ~ha.. 
ıııı memıckct ttalıtlmde ıstilılaki a-
...,_, J'lll&J'll -.m,._.. ve halla 
sefalete dtifllrüyor. 

Halbuki refahın blrlad IU'tı ve 
blrincJ neticesi )'al&YJI tevlyeelaln 
ytihelmMi olmalıdır. Hayatı acuzıat
macbkça bu refah ve )'a§a)'lf 11evtye
•ine ermemJa mlbnldla cletUdlr. 

• 
lngiltere. Fransa 
Almanya - ltalya 

ispanya suJarında dlkt.atörJUkler'e 
demokrasller blriblrlerlne kaı1ı tam 
cephe aldılar. Alınanya Ue ltalya, ı.. 
panya sahlllerlnden kontrolün kaldı
nllll88Dlda ısrar ediyorlar. lngUlzler
le Fransızlar, kontrole devam etmek 
fikrini terke nw olmuyorlar. 

Kontrolün kalkması, ispanya sahU
lerlnln AslJerln eline geçmesini intaç 
f'dect::.ttr. Çünkü o vakit isi gemileri, 
ltaJyan ve Alman donanrnasmm yar
dımlle bütün sahillere hlklm olacak, 
hiii<Unıetçllere ~·ardım gönderllm811· 
ne mlnl olacak, u·rerm d'h11de 11\lrat 
le bir zafere yüriimelerine yardım e
decektir. 

lngUtere Ue Fransa, Almanya re 
ltalyanın bu 8&1'fh mak.udını anlamış 
olduğu için, kontrole devam etmekte 
ısrar ediyorlar. Bu yüzden iki siya
set "imdi ispanya üzerinde çarpışıyor. 
Bu !:&rptşma hid d~lne glnnlş bu
lunuyor. Almanya ve ltalyanrn çar
pışmadan galip çık"flL.«11, l§llerin mu
Z&ff er olmasını, lnglllz n Fransı7. te
zinin galebesi, hUkftmet<"llerln kuv-
Vetlenmeslnl intaç edeblllr. ı 

Fakat meselenin bir de beynelmDel 
safhası \'ardır. 

Alınan ve ltalvan noktal nazttrm n 
kabulll, lapany~m bu iki devlet eline , 
geçrnesı demektir. lngUtere ve Fran
sa etı zl) ade btHla mını olmtya çalı. 
tı)orlar. Çünkü o vakit harp ispanya 
huduttan içinde mahsur kalTaktan 
çıkacak, bütün dünyayı sarmak isti
dadını gösterecektir. 

işte bu sebeple bu hafta tekrar top
lanacak olaa ademi müdahale komi
tesinin karanna bttytlk bir ehem"Y'lyf't 
verilmektedir. Demokrasi ile d 0kta
törlüğt1n bu çarpışmasından çıkacıık 
netice, yalnız lspaayan:n d iU, lf&
lı )'Okan Garbi Avrupanm mukad
deratuu tayin edecektir. 

A nadilimizle yazıl~t 
Türk tarihlerinden hı· 

ze kadar gelenlerin sayııı pek 
azdır. Tarihimizi teabit eden 
en kuvvetli kaynaklar Arap 

ve Farı dillerile yazılan ana 
kitaplardır. Daha eaki tarihi· 
mizi tetkik etmek için Çin kar 
naklarına kadar ıitmek lazım
dır. Tarihimizi yazarken bu 
üç dille yazılmq kitaplardan 
Jl3Lll a.uc cuın:uıu. uu.uıuıır. 1'111 

lf tarih ·miai ~ yalnız 
Garp bilainlerinin eaerlerine 
güvenmek bizi birçok yanlıt· 
lıklara çekebilir. Hele yarım 
müıtetriklerin kitaplanna da· 
yanarak tarihimizi tedvine 
kalkıfmalc çok tehlikelidir. 

Bugün: "Asar. UJ Bilid ve Ah-
bar - llJ İbad • . . .. adlı Arapça bir ta-
rıhte ~ördUğUnı baz ısatırlan nakle 
deceğinı. a. 647 tarihinde yazılan 
bu tarih kitabı Türk ilimlerinden 
Kazvin'U Ebu Yahya Zekeriya bin 
Mehmet bin Mahmudillell8&ri'nin.. 
dir. 

B'll köylerin etrafı bostanlarla 
ve çiftliklerle sanlm.,tır. 

Bu köylerde oturanlar uzun boylu 
kıııl tunç renkli ve çekik gözlü C:. 
lurlar. Bunlar çok zengin ve cöme:-t 
adamlardır. Kinıseaizleri ve garip-. 
leri severler. Bilhassa sanatkarla
ra, hele yazı bilenlere ve llimlere 
bayılırlar. Bulunduktan yerler ta,_ 

biat tarafından kale gibi tahkim e. 
dildiği için hi$ kimseye 'laraç ver
mezler. Bunların bariz bir mllllyet
Jeri ve mezhepleri de yoktur. Bu 
iki köyde yer altmda bUyUk mafa
ralar gibi hueuaf iklfer daire var. 
dır. Dairelerin birisi erkeklere hl. 
risl de kadınlara mahsustur. Ma
ğaralann içinde keskin bıçaklı lSlU 
memurlar ıvardır. Zırhgeran köy
lerinden birisi ölllnce cesedi erkek. 
se erkeklerin kısmına kadınsa 

kadmlann deposuna getirilir. Bu
rad&ki adamlar ölWerin etlerini ke. 

KORKUNC 
MACERA 
Yazan: 

Clbrahim Hakkı Konyalı 
mJğinden tamamen ayırırlar. Ke. 
miklerin üstünde et ve yağdan hiç 
bir eser kalmayıncıya kadar te
mizlerler. Sonra bu kemikler eğer 
z.engJıı bir adama aitse ipek bir tor. 
baya değilse kaba bir keseye doL 
durulur. Ve UstUne ölllnün ve ana· 
8IDID, babasının adı doğduğu ve öL 
dtlğü tarih yazılarak bu mağa.rala
nn duvarlarına asılır. ÖlUlerin et· 
leri çanaklarda toplanır ve kllfla
nn yuta.bileceği gibi doğranır. 

etleri kara kargalara, kadmlarmki 
Jae çaylaklara dalıtılır. Bu tekilde 
burada binlerce çayllk ve karga 
beslenir. Bu yemde eerıasmda te.. 
penin etraf mda yaylan kurulmUf 
bekllyen adamlar vardır. Kargala. 
rm ve çaylakalnn içine k&nflp in· 
san yemiye gelen yabancı kUflan 
avlarlar. İnsan eti yaradığı için bu 
kuşlar çok besili olurlar.,, 

Yine bu kitabın Keymak Türk. 
lerine tahsis ettiği sayfalar. 

da şunları okuyoruz: 
uKeymak,, Jarm barmacakJan 

çadırlar hayvan derisinden yapılır. 
Bunlar mercimek ve bakla cinsin
den olan ,eyleri ve erkek keçi ile 
erkek geyik etini yerler. Dlfi etini 
itatiyyen yemezler. Bunların, tane. 
sinin yansı beyu bir çefit UzUm. 
leri, yağmur yağdıran taşlan ve bir 
ovada işlettikleri altın madenleri 

ICGYboltın Ulalı 1 .. 

vardır. Keymaidarm topraklarında 
inaanı uyutan ve bayıltan bir nevi 
ot yeU,ir. Bunlarm hUJdlmdarlan 
olmadığı gibi mabetleri de yoktur. 
Bunlar kalemle yazı yazarlar. Bu
namadan aekaen Y&flllI 8f&D ihti. 
yarlara taparlar. Bunamıyan yaş. 
lılar onların en kutlu saydıklan in· 

sanlardır.,, 

Ebu Yahya Menkör dağındaki 

bir kayada yanmda çocuk ve e,ek 
ayağı izleri bulunan ve secde eder 
vaziyette bir heykelden de bahse.. 
..... buna o.uj TürJderiııiıı tap
tıklarmı, çttnkll onlarm Birl8tiyuı 
olduklanm anlatır. 

Kafkasya ve bllhaua Derbent, 
Demir kapı havaliai doğu

dan gelen bin bir akmın dilğilm 
noktası olmuştur. EBld insanlar ve 
mukaddes kita.plar Demir kapıyı 
Yecüc MecUc aeddi sanarak arka. 
sına Gög ve Magög TUrlderinin 
bulunduğu ve bir ,un Ç(kıverecekleri 
korkuaile huzuraw: y&f&Dllllardır. 
Eski tarihler Kafkaayada tam 360 
dilin konU1ulduğunu yazarlar. Bu
rada diller kadar muhtelif dinlerin 
ve garip ldetıerin yaşadığı da eUp
heeizdir: 

Evliya Çelebi de Abaza villyet
lerini yazarken Osovif kabilesinin 
bir adetini şöyle anlatır: 

"Garabet bu ki bu Abaza tayfası 
ekseri beylerinin le,ini -cesedi
ni- bir sandık misali ağaç içine 
koyup bir bi mdirahtl mllntehanm 

TAYYARE 
GERi DÖNDÜ 

Londra, 6 (A.A.) - Şimali Atlan· 
tik denizini geçmiye teşebbüs edecek 
olan "CaledoııJa,, denia tayyaıwl l&
at 19,515 te hareket etmit i8e de tek· 
rar geri dönmıye mecbur olmuftur. 

Amerikaya Kartı 

Avrupa Atletleri 
Atletizmin en yüksek derecelerini 

ellerinde tutan Amerikalılara Urwı 
yalnız bir Avrupa devletı atlet takı
mının başa çıkamıyacağını dütüneıı 
atletizm idarecileri önUmilzdekı sUe
tizm mevaiml için enteresan bir mtı. 
sabaka hazırlamışlardır. 

AmerikaWar tarafmdan kabul edJ. 
len bu müsabaka Berlinde Olimpi· 
yatıarm yapıldığı büyük statta ola
cak ve Amerikalılara karşı Avrupa.. 
nm en mutena atletleri muhteJit 
halinde çıkanlacaktır. 

Çatal dalma mıhlayıp başı ucwı.. 
dan da bir delik delerler. Ve öylece 
bırakırlar. Zu'mu fuitlerince ol de
likten cennete nuar edermiş, son
ra ol delikten nice yüz bin balanm 
girip Abaza leşinin koltuklan ve 
budu arumda bal yaparlar. Mevıd
minde aandığm kapaklannı açıp 
kıllı kıllı ballan tulumlara doldurup 
satarlar. Halk Abaza balıdır diye 
pare pare olup alırlar. Amma kub., 
hunu bilmezler. Abaza balmdaa 
gayet ihtiraz llzımdır. Bu a 
diyannda nice bin garaip ve aca 
varsa da yazmak mümkün deiL 
dir.,, 

Okuyucu 
mektubu 

Açık Kalmıt Bir KUJU 
Tifo hastalığıının açık kuyu ve 

ğmılardan ileri geJdiğı ve bu 
de ölüm Yakalarının çoğaJdığl 
lerde okunuyor. Belediyenin pek 
kınında bulunan Beyazıt ham 
külhan bahçesinde üstü açık bir 
vardır ki buraya hergUn b~k 
van dU,er ölür. Buradan c:•an pll 
nekler civarda oturanlara hiç 
ve huzur vermezler. Bu ybdeD 
halkın sıhhati tamamen teJılilledl
dir. Bu vaziyetin allkadar mıh• 

larca göz Z>nUne almmı;:ı• = 
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( SPOR ) 

Tekmeli Maçın Yarahları 
Maceralurını Anlattdar 

N ecel et yatakta 

Doktorlar Diyor ki: 

Yaralı 
Spora 
Lazım 

Sporcularm 
Veda Etmeleri 

Gelecek 
Pazar günkü yumruklu, tekmeli maçın akisleri devam ediyor. 

Yaralı Günet oyuncuları tedavi altında bulunuyorlar. Bu spor 
f aciuı hakkında, Türk Spor Kurumu tarafından tahkikata bat
lanmıthr. Biz de muharrirlerimizi yaralı sporcularla ve bunları 
muayene eden doktorlarla konutmaya memur ettik. Muharrirle
rimizden biriıi, Günet takımının yaralı oyuncularını ayrı ayrı gör
müf, pazar günkü f adanın tafsilatını bir de onların ağzından teı
bit etmİflİr. Şimdi ıözü muharrirlerimize bırakıyoruz: 

NECDET 

ran Güneş oyuncusu Necdet yatağın-

Amerikalı 
Son kozunu 
Oynuyor 

Fatihte Çoban apartımanında otu- \ i~""'~ 
----, da yatıyordu. Yediği şiddetli tekme T •ı •ı 

yüzünden husyeleri şişmiş. Pazar gü- - e V 1 C 1 e re 
nü başından geçen hadiseyi şöyle an- ~ 

Amerikan boğası ile iddialı bir gü
reş tutarak Amerikalını.n kemerini a
lan Milli.yun Pehlivan, rakibınin son 
davetini de kabul etmiştir. Geçen haf
takı güreşm neticesine Amerikalı i
tiraz ederek yenilmediğini söylemek. 
tedir. Amerikan boğası fazla olarak 
k merini geri istemektedir. Çünkü, 
k men ortaya koyduğu vakıt, tuşla 
yenışmek şartmı ilen sürdüğünü, o 
,artı Mülft.yimin de kabul ettiğini söy 
lüyor. 

üeçen haftaki güreşte Mülayimin, 
kendini tuşla yenemediğini, hakem 
l! yetinin puvan hesabile galibiyet 
ta:;ın etmiye hakkı olmadığını ileri 
auren Amerikalı, bu cumaki güreşte 
mı-ar ediyor. 

Dün, matbaamıza gelen Mülayim 
pehlivan ise şunları söylüyor: 

- Hnkettiğim kemeri yenmediğimi 
iddia ederek benden istiyorlarmış. 

Ben o kemeri kollarımın hakkile al
dım. Geri vermem. O kemer öldü. 0-
bUr dünyada benden geri alabilir. A
ma isterse, bu cuma yapacağımız gü
reşte Amerikalının kemerine karşı o
nun ustası olan eski dünya şampiyo
nu Zibisko kendi kemerini koysun, o
llU da alırım. 

Amerikalıyı yenmiye gelince, ben 
onu tam Uç kere yendim. Ama ha
kemler saymamışlar. Buna karşı ne 
yapabilirim. Hem karşımdaki pehli
vanı hem de hakemleri beraber ye-

Hakemin Sözü 

Geçmiyecek mi? 
Güneş - Gençlerbirliği maçında 

nizamsız hareketlerinden dolayı ha
l:~ Nihat tarafından oyundan çıka
nlan ve Milli Küme nizamı mucibin
ee müteakıp maçta oynıyamaması 

Jlzmı gelen Ankara Gençlerbirliği 
takımından Halit ve Kadrinin hakem 
tarafından çıkanlması haksız oldu -
ju ve binaenaleyh Gençlerbirliğinin 
GU.neş maçını takip eden Ankaragü
cli i karşılaşmasında bu oyuncula
nn nizamlara olan aykırılığına da 
merkez tarafından karar altına alın
mıştı. Biz bu haberi verirken kara
nn nizamnalara olan aykırılığına da 
işaret etmiş, fakat Futbol Federas
yonunun bu mukarreratı düzelttire
ceği ümidini izhar eylemiştik. 

Yaptığımız tahkikat neticesinde, 
Gençlerbirliği, umumi merkezin ka
rarına dayanarak bu cezalı oyuncu
lardan Halidi son AnkaragUcU ma
çmda oynatmış ve böylece Milli KU
me nizamnamesini umumi merkez 
kararile nakzetmiştir. 

Kon yada 
Güreşler 

Konya, 6 (A.A.) - Athsporun ter 
tip ettiği güreşlere giren Tekirdağlı 
Hilseyin Tuna şampiyonu Corc'u, 
Dinarlı Ibrahimi yendi. Koç Ahmetle 
Gönenli Mehmet güreşinde Mehmet 
Jaükmen galip ilin edildi. 

ıattı: t~Toptan "- On senedir futbol oynuyorum. -
Ilk defadır ki, bu şekilde bir maçta ~ 
bulundum. İlk devrede oyun hlidisc- t ~ 
siz geçti. Fa~at Galatasaraylılar dur- t B • c ~ 
madan favul yapıyorlardı. Hakem to t 1 r e Va p ı:: 
pu takip ediyor arkadaşlarımız tek- t ~ 
me yiyorlardı. Ben bir aralık topu ~ -
kaptım, sürmiye başladım. Gündüzü ~ ( Yazan : Eırel Şelik ) 
geçmiş, pas vermiştim ki, arkamdan Haşin Galatasaraylıhk taraf- ~ 
gelen Gelatasaraylı Reşat bacakları- tan olan bazı kimseler, son hi-
mın arasına şiddetli bir tekme indir- - diseııin te\•illerini u~·durmıya ça. 
di ve ben yere yuvarlandım. Hakem t 
bu sert hareketi bir favul cezasile - lışırlarken ismimi diJlerine dola- -

mış tekrarlayıp duruyorlar. Kav-~ 
kaNj!ıladı. Ve işte görUyorsunuz ki, ' 

t ga~·a gfıya yazılanmın sebep ol-ya ıyorum.,, ( ~ 
1SMA1L "111 duğunu iddia etmek istlyenler 

~ hayallerinde tertlpledlklerl tah
Güneş klUbUndeki odasında hasta ~ rlk Plllci yazılardan bir sntır da- -

yatan İsmail de başından geçenleri "111 hi ortaya koyamamaktadırlar. t 
şöyle hikaye ediyor: ~ Bu gibi boş mazeret ve ti!\'iller- -
"- Bir aralık yere düşmüştüm. ~ le işi örtbas etmiye çabalıyan -

Bu sırada ar~adan böbrek nahiyemin ~ 1 1 k 1 ı ~ 
üstüne kuvvetli birkaç tekme indi. -, sert Galatasaray 1 1 tara tar a-

rma şunu hatırlatınm ki: ..,. 
Sonra başıma Uşü tüler ve işte gör- ' ,. 
düğünüz hale geldim.,. ~ Galat.asara),D şimdiye kadar 

ÖTEKİLER ' yaptığı maçlar:n kaçta kaçında 
' ka\•ga. çıktığı herkesçe malfım
~ dur. Hoyratlık se\·enlerin genç-GUneşli Melih de diyor ki: 

"- Biz pazar günü maç yapma
dık. Gazadan çıktık. Fena halde ıztı
rap çekmekteyim. Yataktan ne za
man kalkaca,rımı Allah bilir.,, 

Güneşli yaralılar arasında ayakta 
dolaşabilen Salahaddindir. Maçta ye
diği tekme yüzilnd<>n bir ayağının a
delelerinden birisi kopmuş. Diyor ki: 

"-Ne ise .. Ben yine ucuz kurtul
dum. Bir ayağımın adalesi zedelen
miş. Şimdi bunun tedavisile meşgu

lüm ... 
Güneşli İbrahim de çenesinden ya

ralanmış. Klüpte dolaşıyordu. Güneş 
li Cihadın da kolundan bir yarası var. 
MUAYENE EDEN DOKTORLAR 
Doıktorlara gelince; yaralıları maç

tan sonra ilk muavene eden Alman 
hastanesi nöbetçi doktoru şunları an-
!atmaktadır: 

"- Necdetin ve lsmailin yaralan 
çok tehlikeldir. Ciddi tedavi ister. 
Aksı takdirde sakat kalmaları ihti
mali vardır.,, 

Yaralılar üzerinde röntgenle mua
yene ve tetkik yapan doktor Kenan 
Hasan da şu izahatı vermiştir: 
"- Necdetin husyeleri üzerinde, 

tekme neticesinde türomatik bir kan 
toplama vardır. Biraz da apse müşa
hede edilmektedir. Benim kanaatime 
göre, Necdete ameliyat yapılmalıdır. 
Bilhassa ihtilatın önüne geçmek için 
ciddi tedavi ve müdahaleye lüzum 
vardır. Bir ay kadar da yatakta kal
malıdır. 

TEDA Vl LAZIM 
tsmailin böbrekleri, karaciğeri tek 

me neticesinde müteessir olmuştur. 
Leyen kemikleri üzerindeki zarda da 
Utihap müşahede edilmektedir. İs
mail herhalde on beş gün kadar sıkı 
bir tedaviye muhtaçtır . 
Melihe gelince; tekmelenen ayağının 

kemiklerinde nedbelerle müterafik 
kemik zan iltihabı ve mafsalında da 
su toplama müşahede edilmiştir. Bir 
ay kadar elektroterapi tedavisine lü
zum vardır. 

Salahaddinln vaziyeti; bu oyuncu
nun tahzin kemiğine merbut adale-

~ ler üzerinde bıraktlklan tesirden 
~ doğmuş olan biitün kavgalann 
~ suçunu herhangi bir çevirme ile 
' bir kişiye yiiklemek ve Galata- -
~ sarayın hadiseli maçlannı ha- ' 
~ tıralardan silmek kabil olsaydı, ~ 
~ o glbilerln sahte galTetlerinden ~ 
~ bir şeyler çıkabileceğini zanne- t 
"' derdim. Sakatlanan oyuncular -
' me\·cut \'e ka\•galı maçlann ade- -

~ dl malum iken bu 1 te Galata- -
' saraylılığa karşı yapıla.bilecek en~ 
: doğru hizmet, ancak susmaktır. ~ 

~ .... '"' '""""'""~;'""""" ~ 
Bilecikte Spor 

Hareketleri 
Bilecik (TAN) Şehrimiz spor mın

takasında son zamanlarda biiyük fa

aliyetler göze ~pmaktadır. Vilayet 
dahilinde mevcut gUreşçilerle voley
bol, atletizm, yapanların bir listesi 
çıkarılarak muntazaman çalışmalar 

yapılacak ve on beş günde bir müsa
bakalar tertip edilecektir. 

Spor bölgesi başkanlığına ve a -
janhklarına yeniden intihaplar yapıl 
mıştır. Mıntaka başkanlığına avukat 
Ibrahim, voleybol ajanlığına Mehmet, 
tenis, basketbol, atletizm ajanlığına 

Haydar, gtireş ajanlığına lskender, 
futbol ajanlığına Reşat seçilmişler -
dir. 

sinde kopukluk görUlmektedir.,, 

SPORA VEDA 

Doktor netice olarak şunlan ilave 
etmiştir: 

"- Bu yaralı sporculardan bazıla
nnm, tedaviden sonra spora ebedi
yen veda etmeleri lazımgeleeeği ka
naatindeyim.,, 
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PASLI RAYLAR 
Fabrika ile yeni yapılan iş

çi evleri arasında bir vira
nelik vardı. Geçen seneye kadar 
burada, yıkılmıya yüz tutmuş bir 
ev duruyordu. Nihayet evi yıktı
lar. Burası mahalle çocuklannın 
buluştukları ve oyun oynadıkları 

bricik yer oldu. 
Saat üçe doğru mektepten çıkan 

Yüra-Kirilof evine gitti.. Çantası
nı ve kitaplarını bıraktı. Tereyağ 

ve re~el sürülmüş bir dilim ek
mek alarak tekrar sokağa çıktı .. 
lki yanına sallanarak, on Uç ya
şındaki çocuklar arasında pek be
ğenilen, cakalı bir yilrüyüşle vira
neliie .,Yollandı. Bura va_ selince, 
kendisınden evvel oraya~mi' bu 
lunan çilli yüzlü Vasya ile, ve fev
kalade uzun kulaklarından ve ha
vuç sevişindcn ötürü "Tavşan,, la
kabını alan Kolka ile karşılaştı. Az 
sonra viraneliğe Dima da geldi .. 
Dima çok ciddi bir çocuktu. Kü
çük tayyare modellerini çok iyi 
yapmayı becerirdi. .. 

Dima bir aydan~ri, hiç durma
macasına, ANT - 25 taayyaresinin 
planlarını yapan profesör Tupolef 
in evine telefon ediyor, ondan bu 
tayyarenin yapılışı hakkında ma
IUmat almak istiyordu. (Dima bu
günlerde bu tayyarenin modelleri
ni yapmıya başlamıştı.) Fakat bir 
aylık gayretlerine rağmen profe
sörle bir türlü konuşmak imkln
lannı bulamamıştı.. Bu yüzden, 
mahalle çocuıkları onun yalan söy
lediğini zannetmişler bir defasın
da da kendileri de mevcut olduğu 
halde onu profesöre telefon etmi
ye icbar etmişlerdi. 

•• simlerini saydığımız bu ço-
cuklardan sonra viraneliğe 

Stepka ile Volodka da geldi... Vo
lodka gelir gelmez viraneliğin kö
şesinde yığılı duran ve fabrikaya 
ait bulunan rayların üstüne çıktı 

ve sallanmıya başladı.. Stepkanm 
öğleden sonra da dersi vardı. Fa
kat çocuklar arasında baş göste
ren tatlı münakaşadan bir türlü 
ayrılamıyordu.. Münakaşanın mev 
mıu, H.ogbi ile .futbol oyunlarından 
hangisinin daha enteresan olduğu 
keyfiyeti idi. Bu sahada herkes 
kanaatini söyledikten sonra mü
nakaşa biraz yatışır gibi oldu .. Or
talığa bir sessizlik çöktü. Volod
ka rayların üstünde sallanmıya de 
vam ediyordu: 

- Amma da sağlam raylar, de
di, tamamen paslanmış olduıkları 
halde yine beni çekiyorlar .. Halbu 
ki ben şöyle böyle otuz kilodan faz 
layım .. 
Tavşan lakabile anılan Kolka 

sordu: 
- Kimin acaba bu raylar?. 
- Kimin olacak, fabrikanın! .. 

Çocuklar, Meta kumanda ile 
·hareket ediyorlarmış gibi, 

hep birden kocaman fabrikaya dö
nUp baktılar. 

........................ : 
Yazan: S 

V. Ardof 
Çeviren: 

L ..... ~:.~:: ........ 
- Fabrika ~unlan niye kaldır

mıyor?. Dura dura daha fazla pas
lanacaklar! .. 

Diına büyük bir adam ciddiyeti
le cevp verdi: 

- Kaldırmıyor, çünkü paslansın 
diye bakıyor... Yani bürokrasi 
yaplYOr.:;,.,~ 

Yüra Ainıörfa f,e kanştı: 
- Çocuklar, dedi, fabrikanın 

idare müdüffine giderek bunları 

buradan kaldırmasını söyliyelim 
" ? mı ... 
Çocuklar bir tereddüt anı geçir 

diler, nihayet Vasya açık olarak 
tereddüdünün sebeplerini anlattı: 

- tdare müdürünün yüzünü şey 
tan görsUn. Ben onun yanma gide
mem. Daha geçenlerde beni anne
me şikayet etti. 

- Sen, Dima, gelmez misin? 
- Benim başımı kaşımıya vak-

tim var mı ki?. Şu profesör Tupo
lef'i telefonda bulmadan hiçbir ye
re gidemem .. 

Volodka da gidemiyeceğini söy
ledi. TaVŞan lakabını taşıyan Kol
ka ise gitmiye hazır olduğunu, fa
kat laf söylemiyeceğini anlattı .. 

Yüra Kirilof büyük bir adam gi
~ başını yukan kaldırdı. Bir du
dağını hafifçe kıvırdı. Kolkanın e
linden tutarak: 

- Mademki bunlar korkuyorlar 
biz ikimiz gideriz, dedi. 

Yüra ile Kolka'dan mürekkep 
"murahhas heyeti,, köşeyi döntin
ciye kadar diğer çocuklar bunları 
gözlerile takip ettiler .. 

İki çocuk fabrikanın kapısına ge 
lince kapıcıya sordular: 

- Amca, dediler, fabrikann ida
re müdürünü nasıl görebiliriz·~. 

- İdare müdürü şimdi bizim o
turma odamıza girdi .. 

Çocuklar fabrikanın ana kapı
sından içeri girince kendilerini sı

cak bir koridorda buldular .. Biraz 
yürüdükten sonra fabrikanın bir 
diğer kapıcısile karşılaşUlar; ona 
da: 

- Amca, dediler, idare müdürü
nü görmek istiyoruz. 

Kapıcı başile, koridora bakan 
bir pencereyi gösterdi. Çocuklar 
pencereye doğru yürüdüler .. Tam 
pencerenin önüne geldikleri za
man evvela bir burun, sonra da 
idare müdürünün sert yüzü gö
ründü. Başındaki yarı askeri kas
ket pencereye dayanmıştı, sordu : 

- Hey delikanlılar, siz ne isti
yorsunuz bakalım .. 

Yüra hiç tereddüt göstermeksi
zin söze başladı : 

- Amca, dedi, hani evvelce ha-

rap bir ev vardı da siz yıktınız .. Ş11 
viranelikte... Paslanıp dtiruyorlat• 

- Kim paslanıyor, ne paslanı• 
yor. 

- Raylar paslanıyor .. Sizin raf 
lar.. Fabrikanın rayları paslanı• 
yor ..• 

•ı dare müdürü kaşlannı çat
tı: 

- Sana ne?.. Dedi. Sen dah& 
az geve7.el.iık yapsan iyi edersin! .. 
Buraya geleceğinize ananızdan b& 
banızdan biraz terbiye dersi alsa
nız daha iyi olur .. 
İdare müdürü şjddetle pencere-

...: ;.-..u tw -··"'~· · riblrlerine bakıtlar .. unıan ~':1,;~r;:.~ 

yacakmış gibi kapıcının arkasm
dan dolaşarak sokağa fırladılar .. 
Viraneliğe hiç uğramadılar.. oll 
dakika kadar biribirlerile de hi9 
konuşmadılar .. tık sfü:c başlıyaıı 
Yüra oldu: 

- Ben idare müdürünü "Piyo
ner,, gazetesine şiklyet edeceğim. 

- "Piyoner gazetesi,, idare mtl 
dUrleri hakkında bir şey yazma' 
ki ..• 

- O yazmazsa başka bir gazett 
ye şW<ayet ederim. 

Yüra geceleyin, evinde, uzuıa 

uzun yazı yazdı. Anasile babdl 
ders çalıştığını zannediyorlardJ. 
Çocuk evveli müsvedde defterin• 
yazı yazdı. Sonra ~unu, ağzile, dt
lile, hatta kaşlarile hareketler yr 
parak temiz bir kağıda geçirdi. :E» 
sonunda babasının yanına gelere• 
mürekkepten simsiyah olmuş pat'" 
maklarile onu kolundan çekti ,,, 
sordu: 

- Moskovada hangi 
çıkıyor? .• 

O kumakta olduğu kitapta' 
gözlerini ayırmıyan bab,_ 

cevap verdi: 
- Trud, Pravda, lzvestiya, vr 

çernaya - Moskova. 
- Ver bana bir tane 
- Neyi vereyim? 
- Bir gazete ver. Büyükle~ 

okuduğu bir gazete olsun. 
- Masanın üstünde Veçernay•' 

Moskova var. Al onu. 
Yüra, masadan gazeteyi al~ 

Onu üç dört defa evirdi, çe 
Nihayet hafifçe haykırdı: 

- Hah... Buldum . 
Babası kitaptan gözlerini 

maksızın sordu: 
- Neyi buldun?. 
- Hiç .. Çiotiye Prudi caddesiıs' 

hangi tramvayla gidilir?. 
- Oraya altı numaralı trarnvtf 

gider. Orada Anya teyzen oturO" 
yor. Ne çabuk unuttun? . 

Ertesi gün Yüra viranelikte ]iti 
görünmedi. Ancak akşama doP 
kapının önüne çıktı. Gözleri, en ~ 
diği bir oyunu seyrederken n,... 
parlıyorsa, öyle acayip bir pırıl" 
ile yanıyorlardı .. 

(Arkası ,,,.rl 
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Birçok •andal vapurumuzun etrafını sarmış, bizleri bekliyordu 

Mavi mağarada 
Sandallar Bizi 
Deniz Kovuğuna 

Sürüklüyordu 
I
• şte Homcrden Virjil'e, Strabondan Snek'e ka· 

dar eski ediplerin ve o zamanlardanberi bin· 
ı~:ce :µenil<:inin .:er~nnüm ettikleri Capri... Işte 
dunyanın dort koşesınden tabiat meraklılarını, ar· 
tistleri ve şairleri, sevgilileri ve ümitsizleri, hura-
f elerinin sihirleri a.rasma çeken şirin ada ... Yaratı
tı ilhamlar ve ruha sükun verici bedialarla dolu 

o!~ b~ c~netler wdiy~ı, ilahlar pek keyifli bir 
gunlerınde ınsanlıga hedıye etmiş olacaklar .. Per-

vane suıa:.m.~n Jlclc Y~km geçtiğimiz yalçm kayalara 
çarpıp kopurerek donmeleri ahenkli bir ninni gibi 

kafalarımızda hışırdarken adanın biricik limanı Ö· 

niln_e ne çabuk gelivermişiz ... Adada Marina Grande 
denılen bu koycuktan başka bir yerde vapurların 
yanaşmasına imkan yokmuş. 

.. G~işçe bir dalgakıranın arkasına sığınmış küçü
cuk bır koyda beyaz balıkçı evleri sıralanmıs. !ki 
Fransız tenezzüh yatının yanında yer alan vapurdan 
V0~.cu1arın bir kısmı çıktı, bir kısmı güvertede ter-
cumanla~ etrafında toplanmışlar ... Biz de onla-
rın verdıklerl izahata kulak ek ·· w di k. • • ... J . w •• verer ogren k ı Kayıklar küçük Jelığın agzın a 

Mge::ek ~~Y::ı: ı ·············y··A••ZA••••N·· •. •••••++•••••••• 
O•• mrUmde birçok tabiat ba.r~-

vapurdan çıkmıy kalan gördüm, fakat biç bı. 

F • k s b • D ri beni bu Ma\i Mağara kadar şa. 
caklar, bu ziyaret a 1 a rı Uran şırtmadı. Kubbesi suyun yüzünden 
yapıldıktan sonra • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •., · · • • • • •. •. • • • • • • • • • on on iki metre kadar yüksekte 
vapur buraya dönecek, o zaman beraber on ·· . büyük bir mag-ara içinde·tiz, her • 

kıl uç lıret alıyorlar. Bun· .; 
karaya çı arak ada gezilecek... dan sonra - w d 1.•. .. .. şey, sular ve 1·ayalar mavi.. üze. 

d 
.. • .. agaranın e ıgı onun- _ m. 

Ala bizim istediğimiz oluyor de- e nobet '--'-ı . 1 b rı"nden yavaşça kaydıg·ımız sular o 
l.IÇK enıyor .. yi ama u 

mektin boşuna endişeye dilşünmü- ~~racık delikten içeri nasıl girece- kadar şeffaf ki diplerindeki mer. 
şUm, bava mağara ziyaretini geri gız.. can ormanlarını ve bunlar arasın-
bırakmıya lüzum gösterecek kadar dikHenı dalgalar ikide bir yüksel- da kımıldaşan yosunlan, deniz yıl. 
fena değilmiş... çe deliği tamamile kapatıyor- dızlannı ve diğer kabuklu hayv~n~ 

:~: Mağaranın ağzındaki kaya- lan pek güzel farkedebiliyoruz. Bu· 

M 
a vi Mağara adanın bu yüzün. 

de ve cenup ucuna ya.km bir 
yerde. Vapur kıyı boyunca ileri
lerken yüksek kayaların dibinde 
birçok oyuklar ve delikler görüyo. 
ruz. Mavi Mağaraya da böyle kil· 
çük bir delikten sandallarla girile· 
cckmiş, mağaranın içi ufak bir de
niz kolu ile kaplı imiş ... Nihayet eni 
altmış kadar sandalın dalgalar ü. 
zerinde sallanarak bizi bekledikleri 
yere gelerek demirledik. Mağarayı 
gezmiye çıkacak yolcular merdiven 
ba.sında toplandılar; yolcuların bir 
kısmı denizin halini ve yolcuların 
sandallara binişlerindeki sıkıntılı 

vaziyeti görerek bu arııudan vaz
geçtiler. Geminin merdivenine bi
rer birer yaklaşan sandallar bir aL 
çalıyor, bir yükseliyor, insanın mu
vazenesini bularak tam sırasında 
eandala atlaması lazım ama bu, her 
kesin hususile kadmlnrın yapabile
ceği bir iş değil. .. Bu cihetle iki tay
fa merdivenin alt başında durmuş
lar, birer birer aralarına giren yol
cuyu iki kolundan yakalıyor, hava. 
ya kaldırıyor ve sırası gelince bir 
paket gibi sandalın içine atıveri
yorlar .. Bağrışmalar, gülilp haykı
rışmalar arasında kızımla beni de 
bir sandala attılar. 

Sandallar küçük hem de çok al
çacıili: şeyler. içerisine iki yolcu ala
biliyor, iyi havalarda Uç kişi de 
bindirirlcrmiş amma bugün her 
snndaldn iki yolcu var. Dolan san
dallar sıra ile karaya. yaklaşıyor

lar, önce açikta bekliyen bir san· 
dala yaklaşıyor, bilet alıyoruz. Ma
ğarayı ziyaret için sandal parası ile 

~ kl' a Yarı çıplak üç dört dalgıç tün buradaki mevcutlar gibi bun.. 
e ıyor, bir kaza olursa hemen su- lar da ma\i ... Sandalın küreklerin. 

ya dalıp Yolcuları kurtaracaklar.. den damlıyan sular mavi ışıklarla. 
aydınlanmış birer inci gibi pırıldı· 

O el_i~in yanma bir ip gerilmiş, 
ıpın bir ucu mağaranın için

~e.i. Sırası gelen sandal buraya so
u unca Yolculara yere yatınız di

yorlar, sandalın içine gömülüyor 
ve arka U t" s u yatıyor8Unuz, sıkı sı-
kı tenbihle b r... aşınız sandalın kı-
yısından dışarı taşmıyacak ... Bu sı
rada sandalcı ayakta ipi tutmuş, 
fırsa~ kollamaktadır. Dalganın al
çal~ıgnu, tnethalin açıldığını far
ke~ce arkadan başka bir dalga 
gelıp bastırmadan, ipi kuvvetle çe-
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kecek, sandala bu ileri hareketi 
verdikten sonra kendini o da yere, 
hemen kucağınıza atacak, bu hız. 
la mağaradan içeri, methalin tava
nına sürtünürcesine kayacaksınız .• 
Tepenizin üsttinde ıslak kayaları 
görürken güneşin ışığına veda ede 
cek ve karanlıklara gömüleceksi· 
niz .. Ne olduk, neredeyiz, sandalcı: 
"Artık kalkabilirsiniz ... ,, diyor am
ma etrafınızda karanlıklarla dolu 
bir boşluktan başka bir şey göre
miyerek ürküyorsunuz ... Sonra ile
riden mavi bir ışık belirir gibi olu
yor, gözleriniz karanlığa alıştıkça, 
yavaş yavaş açılan bir tiyatro per
desinin ari<asmdan zuhur eden bir 
dekor gibi, önümüzde hiç görmedi
ğiniz garip bir sahne açılıyor ... 
Sandalının içinde doğrulan her yol. 
cunun ağzından ayni hayret sesle. 
ri yükscllyor •.• 

yorlar ... Elinizi suya daldırıp çı· 
kardığınız vakit parmaklarınız ?."
rasından sanki mavi elmaslar do
kUlüyor .. Ne yazri< ki bunları top
lıyamıyorsunuz .. Ara.sıra dalgalar 
mağaranın ağzını kapadıkça, Y~ 
hut dışarıda güneşin önünden bır 
bulut geçtikçe mağaradaki renkler 
de değişiyor, her tarafa korkunç 
bir hüzün çöküyor, sonra güneşin 
şuaları yeniden aksedinc? ıslak_k~ 
yalar üzerinde bin renklı havaı fı· 
şekler oynaşıyorlar ... Mağaranın a. 
sıl güzelliği bu ışık oyunları oldu. 
ğu için burasını elektrik lambaları 
ile aydınlatmamışlar, bütün J'.;ltk ~u 
küçilı.1< delikten ve deniz altındakı 
oyuklardan geliyor ve sulal".ı~ i~i?· 
den süzülerek etrafa yayıldıgı ıçın 
bu tatlı maviliği veriyor. 

B 
u güzellikleri bozan bir şey 
var: O da sandnllardakilerin 

çığlıkları, budalaca gülüşleri, mil~ 
nasız bağırışları ... G'öntil istiyor kı 
bu tabiat mabedinin azameti karşı. 
sında, derin bir yükünme içinde he· 
pimiz sessiz kalalım.. Ne gezer, 
vapurda dünkü Vezüv ziyaretlerini 
anlatan şişman Fransız kadını: 
"Dün cehennemde idik ... BugUn cen 
netteyiz ... ,, diye bağırıyor .. Sandal. 
lar biribirinin peşinde mağaranın 
dibine kadar gittikten sonra meL 
hale doğru dönerlerken kendi ken
dime: "Cennet amma kapısı pek 
biçimsiz ... ,. diye dUşilnUyorum. 

Çünkü i~criden mcthalin görUnüşU 

f STIKBAL 
HARBiNDE 

KiM GALiP 
GELECEK? 

l•taı.~ .. ile . ~ngiltere arasında 
gunun bırınde Akdenizde bir 

harp vukuunda neticenin hangi ta
raf lehine tecelli edeceği düşünillm.i
ye değer. Ingiliz ve Italyan deniz kuv 
vetlerini mukayese ederesek: lngilte
rcnin: lngiliz donanmasının büyük gemilerinden biri 

12 hat gemisi 
368,650 ton, 3 Mu
harebe kruvazörü 
106,100 ton, 2 
Monitor 20,800 ton 
8 Tayyare taşı

yıcı 127,050 ton, 

15 Ağır kruva

ve ltalya 
Filolarını 

ln9iliz 
yetinin, İngiltere ile silah yarış• ya
pamıyacak vaziyette olması bu akı· 
beti zaruri kılm&h"tadrr 

Bir İngiliz - ltalyan harbi vu
kuu, içtinabı kabil olıruyan bir za
ruretse, İtalya kendi lehine olan fır. 
satı kaçırmış demektir. Çünkü ar· 
tık lngiltere hiçbir zaman Habeş 
harbi esnasında ve onu kovahyan 
aylarda olduğu kadar kuvvetsiz ol· 
mıyacaktır. 

zör 143,970 ton, 49 Hafif kruvazör 
225,026 ton, 1 Mayn kruvazör 
5,100 ton, 20 Filotilla lideri 22,690 
ton, 162 Destroyer 187.239 ton. 1 
Denizaltı kruvazörü 3,600 ton, 32 
Açık deniz denizaltı gemisi 39,626 
ton, 19 Sahil denizaltı botu 10,270 
ton, 3 Mayn dökücü denizaltı gemi
si 4,540 ton, 1 Ağ dökücü gemi 
2,680 ton, 4 Mayn dökücü gemi 
2,160 ton, 31 Mayn tarayıcı gemi 
22,830 ton, 36 Gambot 40,865 ton, 
73 Balıkçı gemisi 31,620 ton, 18 Ne.. 
bir gambotu 8,082 ton. 

Bu hesaba göre lngiıterenin şu 
cins ve adette mecmu 1,350,000 
tonluk gemisine karşı İtalyanın: 

4 Hat gemisi 90,354 t<>n, 2 Zırhlı 
kruvazör 17,992 ton, 1 Tayyare ta
şıyıcı 4,960 ton, 7 Ağır kruvazör 
70,000 ton, 17 Hafif kruvazör 
75,214 ton, 20 Filotila lideri 30,106 
ton, 40 Destroyer 42,665 ton. 41 
Torpidobot 25,260 ton, 9 Büyük de
nizaltı gemisi 12,212 ton, 28 Küçük 
denizaltı gemisi 22,914 ton, 15 Ma... 
yin dökücü gemi 6,913 ton, 41 Ma
yin tarayıcı gemi 7,638 ton, 13 Gam 
bot 7,317 ton, 5 Küçük gambot 910 
ton, 40 Torpido motörbot (hücum 
botu) 726 ton. 

Yani 415,000 tonluk gemisi var
dır. Tonaj nisbeti toparlak hesap 
1/3 dür. 

•ıngiltere tezgahlarında inşa ve 
teçhiz halinde olan: 

2 Hat gemisi, 3 Tayyare taşıyıcı, 
16 Kruvazör, 3 Filotila lideri, 32 
Destroyer, 5 Açık deniz denizaltı 
botu 5 Sahil denizaltı botu, 2 Ma. 

• w 

yin dökücü denizaltı botu. 1 Ag 
dökücü gemi, ı Mayin dökücü ge
mi, 6 Mayin tarayıcı gemi, 2 Gam
bot, 2 Balıkçı gemisi, 1 Nehir gam. 
botuna karşılık İtalya tezgfı.hlann
da ancak: 

2 Hat gemisi, 2 Hafif kruvazör, 

daha korkunç... Bana dışarı çık. 
mak içcrl girmekten daha zor ola. 
cak gibi görünüyor .. Sandallar yi
ne sıraya girerek birer birer dışarı 
çıkıyorlar ... Sıra bizim ... ama dal. 
galar ne kadar da kuvvetlenmiş.. 
ler, bıı.zan üçü dördü biribirinin 
peşinden fasılasız geliyor, köpüre 
köpüre methali kapıyorlar. Ne ol
du ... Dışarıda rüzgfır mı çrktı, yok. 
sa vapur mu pervanesini işletti... 

Biz sırtüstü yatmışız, sandalcımız 

ayakta, eli ipte hala fırsat bekliyo. 
ruz. !çeri hücum eden dalgaların o
yununa göre ara sıra tavanın bize 
doğru yaklaştığını farkediyorum. 
Bu bekleme bana saatlerce uzadı 

gibi geliyor, arkadakilerde de sa. 
bırsızlananlar oldu: "Haydi çabuk 
olsanıza. .. ,, diye bağırıyorlar. Bir 
başka sandalcı: "Ne yapsın dalga. 
lar fırsat vermiyor ki ... ,, diye bi
zim sandalcıyı müdafaa ediyor. 

Sandalcımız ise, işini bilen bir ada. 
mm soğukkanlılığı ıle, bütUn bu 
bağuışmalara. aldırmıyarak hare. 
ketsiz bekliyor .. derken onun ipe 
birden sarıldığını ve üstüme yığıl
dığını görür gibi oldum ve bunu far 
ketmemle gökyüzünü görmemiz de 
bir oldu ... Çok şükür delikten dışa. 
n fırlayabilmiştik ... 

Mukayese 
Edelim 

•••••••••••••••••••••••• 
YAZAN: 

• N. Kosa! 
•••••••••••••••••••••••• 

ltalya Jonanmmına 

bir köf e bakıf ı 

. 

4 Destroyer, 10 Torpidobot, 4 Kü
çük gambot, 4 Denizaltı botu, ı 
G'ambot yapılmakta olduğundan 

939 yılı sonlarında tonaj ve gemi 
adedi nisbetinin, İtalya aleyhine o
larak değişeceği anlaşılır. 

A ncak İngiltere deniz kuvvet
lerini bütün dünya üzerine 

bir çok 'llzak mesafelerle yayılmış 
müstemlekelerinin ve çok uzun 
deniz yollarının müdafaası için da
ğıtmak mecburiyetinde olduğu hal. 
de, İtalya elindeki bütün kuvveti 
bir tek hedef üzerinde toplayabile. 
cektir. 

İçinde bulunduğumuz yıl, İngi
liz - İtalyan deniz kuvvetlerinin 
ltalya lehine azami nisbete çıkdığı 
yıldır. Halen kızakta bulunan ge. 
miler suya inip teçhiz edilince bu 
nisbet lngiltcrcnin lehine olarak 
büyüyecek ve plfiıılaştırılnn Ingiliz 
silahlanması tahakkuk ettiği gUn 
artrk iki devletin deniz kuvveti 
biribiriylc kryas edilmiyecek bir 
nisbet alacaktır. Ita.lya mali vnzi· 

Maamnfih her §eye rağmen bu .. 
gün dünya yüzünde lngilte:renin 
en korkulu rakibi İtalyadır. Hele 
Berlin - Roma mihverinin teşek. 
killü bu korkuyu büsbütün arttır
maktadır • 

H akikatte müstemleke sahibi 
olmak, açık deniz ticaret 

yollarından faydalanmak ve bu 
yolların geçtiği denizlerin kıyısına. 
inmek hususlarında Almanya da 
ltalya kadar haris ve bu hırsında 
belki ltaıyadan fazla haklıdır. Av_ 
nıpanın en büyük endüstn memle_ 
keti olan Almnnya iktısacll bakım .. 
dnn acınacak bir haldedir. Harn 
madde ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaL 
nız sulhte değil harpte de temini 
meselesi Almanyayı birinci planda 
meşgul eden hususlardır. 

Zahiri vaziyet ne olursa olsun 
değişmiyen hakikat şudur ki Al
man menfaatleri de daima karşı
sında İngiltereyi bulmakta.dır. Ya.. 
rm bir İtalyan-İngiliz harbi olur. 
sa, Almanyanın İtalya ile yan ya
na görülmesi tabii karşılanmalı_ 

dır. 
İtalyan deniz inşantmın en göze 

batan noktası, çoic sür'atli ağır ve 
hafif kruvazörlerin yapılmış ve y~ 
pılmakta olmasıdır. Bunun manası 
yarının harbinde ltalyanm, ana he. 
def olarak ticaret harbini kabul e_ 
deceği hakikatinden başka bir §ey 
değildir. 
Şimalden Almanya, cenuptan 

ltalya tarafından vaki olacak de. 
niz tazyiki ve Afrika kolonileri yo
liyle İtalyanın Mısır üzerine yapa
cağı askeri harekat, lngiltereyl 
içinden çıkılması güç bir vaziyete 
düşürecektir. 

ispanya hadiseleri, Berlin-Ro. 
ma mihverinin arzuladığı şekilde 
inkişaf eder ve İspanyada faşist 
idare kurulursa Cibralta boğa.zınıll 
da İtalya hesabına lberik ve Fat 
Kıyılarından tehlikeye girmesi Dlult 
temeldir. 

.. B.~tUn. bu tehditler, dünyanın eıı 
buyuk ımparatorluğunu şimdıye 

kadar tarihin kaydetmediği vasi 
bir silahlanma planını tatbik mev .. 
kiine koymıya mecbur etmiştir. 

Gelecekteki harp doğmak isti. 
yenlerle ölmiye niyeti olmıyanla· 
nn harbi olacak ve netice nasıl te. 
celll ederse etsin rakiplerden biri 
muhakkak ölUm halinde yere seri
lecektir. 

ÇOK MÜSAiT ŞERAiTLE 
KiRALIK KAT ve Daireler 
Gal~tada ~·olcu salonu karşısmda Tahir hanmm dördiincil katında 
yedı ~~adan i!>3ret yazıhane, gerek tamamen ve gerek oda, oda kiralık· 
tır. ~ıormek ıçln hanın kapıcısına \'e kira ı l~in de Topanede Denizyol
ları ışletıncsi karşı ·ıncla Etibank lstanbul Bürosuna müracaat edllrnesl 
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ESKi '' IZMIR ıı 
ARANIYOR 
amazg&h Civar1ndaki 
ra.ştırmalarda Mühim ' 
serler Meydana Çıktı 

Hafrıyat 

Yapdan 
Sahada 

Bulunan 
Eserler 1 

Manisada 
Bitirilen 

Yeni YoJlar 
Ma.ntaa, (TAN) - Vll&yet içinde 

yol intuı faaliyeti devam ediyor. Sa. 
lihliden Ödemiş yaylasına doğru ya
pılmakta olaın yolun en sarp yerleri 
tamamlanmıştır. 

'! Salihli - Borlu arasında yapılmak 
ta olan eaalı tamirler ve Cevislide. 

1 
re köprild de ikmal edilmiştir. 

.QıJ Borlu - Demirci arasmda yaptı-

1-1-937 

Diş macunu piyango bileti değildir 

adece talihe güvenilere 
bmir, (TAN muhabiri yazıyor) -lzmir limanının eıkiden bu· 

Ula Hisaıcamil ft MaNbkbatı denilea mnkiin önünden 

-.....llilılııı ... illl l nlmakta olan bir kısım şose "bitmiş. 

""- . 'tirAthisar-Manisa yolunun çok bo- rasgele seçilmez. 
\ı- f ... zuk olan .Akbteer - Kapaklı laaml· ) Kadifebl•bıe ft Tepeciie kadar uzanan aahada mub· 

• medeniyet deYirlerini ;yaf&tan eaerler, bugünkü lzmirin al· 
t·~ om tamiri için ı&smı p1eıı tlflar ha. RADYOLIN ~ kokdlu ve hot leuetliclir. Çocuklv bile kullana!i 
~.3 zırlanmlfbr. bilirl •• 

toprala a&mülU &haruyor. Bu sene lzmir Halkevi müzeler .. Bu aene içinde Mania Tuqrutlu, RARYOLIN mine tabakaımı ~lfrip etmeden ~k kısa bir zamaa 
Borlu - Demirel yollarmm aon la. içinde difleri be;yazlabr Ye parlatır. linin yapbfı para ,.arclmu ile Namuıilıtaki maarhkta 

bmir hafriyabna deftlll edilmektecliT. mm1&rı yaptmlacaktır. Demlrci - RADYOLIN apsd•ki her çefit miboplan Jibde 1ils öldürür. >..-
Simav yolu da bitirllereit Akdeniz tıs lmkuaunu izale eder, nefesi tatblqbnr. 

Akh • dUril B. Salihattin Kantarın reisliğin l 
Burada çalışaıı heyet, müzeler mü. 

1 sar dedir. Kma amanda çok mtthim ve 
Anbraya ballanacaktır. Yine bu ee- RADYOLIN dit etlerini kuvvetlmdirerek birçok tehlikeli buta-

1 
ne, lhnlM - Menemen yolu bltirlL LkJarm önünü ahr. 

kıymetli eserler meydana çıkarmıya •• ı • d muvaffak olmuştur. oy erın e Hafriyat saJıumda be9 kolonlu iki 
kubbe daha bulunmllftur. Bu kubbe. 

mif olla.ktlr. Gelecek eene mutlak 

T anil laali1eti devam ediyor surette Bahkeatr ile de 101 ll'tlıbatl te 
min edilecektir. 

T tk•kı ler, meşhur arkeolog doktor Vikan. e 1 er dı, burada tetkikler yaptıfı zaman 18 Bin Kilo 
hayrete dilfürmtiftilr. Bunlar da ilk 

(TAN) _ Balkevi köy. bulunanlar kadar mUkemmeldir. 
fU.,,;..nin Beydi köy, Medar ve Yalnız eski lzinirin agorumm iki 

ÇEKiRGE Büt6n bu evsafı, bir uafa toplamlı için hiç tereclclücl etmeclea 
ıeçilen en mükemmel dit macunudur. 

Kilb(TAN)-Karaova nahiye. ............................................ . 
anlı köylerine giden 30 'kifilik tarafmda bulunan kubbelerin Uze. 

grubu, bu köylerde çok iyi intiba. rindeki kuleler harap olmuş bir hal. 
lılrakıqtır. dedir. 

köyttnde ve Medarda bru- Bulunan Jiğa aerla 
lhmı gelen •u birikiııWeri, r.ki lmıir hafriyatında yeraltmcıa 
Jtleri ve teınizlik durum.lan uırlarm blrlktirdiği moloz ve t.op. 

incelemeler yapan köycille- raıkla dolu olan birçok tonozlar mey. 
SWeymanlı köyündeki tetkik ve da.na çıkanlmJttır. Bunlar tamamen 

. çok entereean olmu,tuT. temizlendikten ve içlerinde elektrik 
köylerden ıelen köyliller de tenviratı J&~ acmra tonozlar-

• bD71lk mektep ~oıılvma d& rahatça ~~. KUseler 
malarda yerlerıni alınış _,.1.,11 • Burada kayma1ram Rifat Ye- mtldtlrlt1ğtl, bir senedenberi ~-

'-•-• ' . yen hafriyat mmtakaamdaid btltttıı 

linin (;ömleıkçi köyü civarında sörll. 
len geldrp ile mtıcadele muvattaıa. 
yetıe netlcelenmif, nablye m\lclllrl 
Necip X&mtlln ve ziraat fen memura 
Sabrlnfn gayretlerile 18 bin kilo çe. 
kirp ve drfeel itlU olunmuftur. 

Akhllarcla Kurakhk 

Wfl~--~ ......... _ ,doJa. 
~Uniln V&Zlyeti ve köy kanu. k lonl reatore e....ı-ı..+ı •• 
un mlna ve ,umulu hakkında 0 an '"""......,.... ~ 

t Ver:mİf, Halkevi ikinci bqkanı llialer ınlitllirilnlbt ialuıtı 

1 yı evvelce tahmin edilen sekiz mil. 
yonl'llk ttıtiln rekoltesinin ancak 4 
buçuk milyon kiloyu bulacağı zamıe.. 
dillyor, Buna mukabil ttltUnler çok Unal da, köy gezilerinden kas Eüt lmıJ.ri bulan ve fimdiye ka.. 

gayeyi ve rejimin köylüye dar yapbrdıiı hafriyatla onun mil. 
ehemmiyeti anlatarak eski bim bir Jmınmı meyadana çıkaran 

Mibeler miidiirii T tat ma/wıllirine nefte ve aa1fm bir halde yetlfmekte-
• ..._. • dir. 
IZGIPK oen70r erde köylünün dUşkiln ve ba. mtlzeler mild11r0, buradaki çalıfma. 

olması sebeplerini canlandır- ıar ve bul1BIAD eeerlar haldmıd& fU ,----·-------------------

• Ziraat pıemuru Ruhan, Ta- illJıatl vermlftlr: M N AKA s 1NDAK1 uk ve fidancılık ve hayvan ye. .,_ Bllkevlnbı yardımı ile eaki 1z. EGE 1 T 
e mevzulan Uzerlnde çok latL mirin bu gördtıftlntls mtıhim Jmmmı 

bir conUfJD& yap:Dlftır. 12 gUnde açtık. Btlylk ve kUçtlk ko- MA H su 1 ' VAZiYETi toplantı mrasmd& köy Bfret. loıılar, bideler, heykel ve mimari L 
hattamn muayyen glhı- parçalar, mermer dötemeler bulduk. 

köylüye, köy kanunu hakkın- Fevkala.de olarak ta hafriyatm dört •• 1 1 Go· . R .. Lu·· YOR 
verip izahlarda bulunmalan tarafmda olduğu gibi ondan daha u ~ j TL u 

laftmlmıştır. mUkemmel bir sistemde beş parmak IVI 
,ı~:~=:ıı re•: n::=~ kubbeler meydana çıktı. lzmir, (TAN muhabiri bildiriyor) -Son a;ym piyua vaziyeti 
laere Halkevinde bir "Köy Mil. Yepyeni bir 8Ütem b•kılrmcla alakadarlar ile a&rlifei'ek tetbit edebildijim noktalU'I 

Btiroau,, kunılmUftur. Köylü. Bunların tarzı inJ88ı teknik harici tu auretle bulisa etmek mümkündilr: Mayu ayında müaait ve 

Dlf Macunlannın incis i 

KOHiNOR 1nı allkadan dolayı çok memnun teWtki ediliyor. Böyle e&eırler b8'ka yağmurlu geçen bava vaziyeti bütün mabıuller için çok faydalı ol-

hiç bir yerde çıkmamıştir. cok garip mut" geçen 1eneıere niabeten büyük rekoıteıerıe kartıı.,ı1aca1ı Diş Macunudur 
O -Lt ıistemde olan bu kubbelerin yanın. hakkında kuvvetli ümitler uyancbl'ID1fbr. Halbuki bir Haziran· 

r+amwa eple- da diğerlerinin de bulunması çok dan itibaren mmtak•n•n hiçbir tarafına yajmur dütmemeai ve Bunu bir kere kullananlar artık &Jnlamazlu. 
• N ffc muhtemeldir. Son defa meydana çı. L • d" beali nl . Kull•nm•llllf olanlar bir d•eeinls. lr y llhk 8 8 kan bu yeni eaerlerden memnun aL zaman nmaD poyru rüstirlanıun eameaİ DU ÜIDİ I ye en ..... ... 1zm1r l&bf pbell: Bay AJımet Buldanloflu ...... 

mamak milınkUn değildir. endi,eye _.ketmiftir. 
, (TAN) - Yapılan bir heaa- '6aıA- old w üzere eski ta-
' tehrimiz orta mekteplerin- .- '"" ugu Kuraklıktan en ziyade mütees- ğildir. Bunun bir hatta lOllJ'8. mUm-
oryaya dahil buluınmıyan 81• rihte tamirin Uç agorası vardı. Hal- • I mah ul tütünd"' Ekil. kUn olcafı umulmaktadır. Maa.mafih 
tmtihanlarmda dönenler va- buki Efez ve Milette ikifer, Bergama ••r 0 an 1 ur. ı- yeni rekoltenin normal olacağı zan-

_, __ ._ n-~- bire bul d te nazaran, 38 milyon kiloluk bir nedilmektedir. ıwanu: yüzde yirmi birdir. Bazı ve nan...., r agora unuyor u.,. 
erde muallimler bu neticeden rekolte ile ka11ılatılacaiı aamlır· Pamalc liytıtlan aajl 

un olmadılrlarmı s6ylemillerdir. Beyoflu birincl llUllı hukuk hikim- ken aon kuraklık yüzünden fi· cım 
ani rald b.. . Pamuk stoklan da çok ualmıt-

-- lllfnden: Istifanl Yorgiyadia ve ka- d. ~ve yap ar uyüyeme- tir. Bunun için fiyatlar aqlamdır. ı 

Ort - L .. Lt d rl8I Atrodifi ile latanbulda Küçük • m •ır 1 am.. 1nft 8 1-r • AlJcdar da çok ilteBlldir. Yeni rekoL 
muatafapap.da Kuyu sokağında 14 Bundan dolayı ancak geçen seneki te 70 bin balye olarak tahmin edil- 1 

(TAN) _ Bu sene orta mek N. lu hanede oturan Mehmet Salih kadar tütün elde edileceği fakat ev- ıQ.ietir. BtlyUk bir kısmı araziye Ak• I 
17 si im ve 55 i erkek olarak kızı Naciye ve Leman Bedriye ve saf itibariyle geçen seneki tUtUnler- li tohumu eğildiği için yeni rekolte- j 

talebe maun Olmuttur. 19 talebe Hayriye arasında mütehaddls Beyoğ- den çok Usttln olacağı anl8'Ilmıltn'· Din evsaf itibariyle çok iyi olacağı I 
Qi, 51 talebe iyi, 2 talebe de or- lu Firuzala tekke sokağı 1 diğer 5 Saflar da zarar •öreli anııediliyor. I 

'-4ence ile ı:ııektebl bitirmittir. N. lu bir kıt'a arsanın .Uyuunun lza- w Yapağı aatıflan <la çok hararetli. 
talebe ikmale, 2 talebe de ipka lesi davasmdan dolayı müddeialeyh - Haziran aym~ kuraklıktan bağ. dir. Kaba mallar 49 - 51, inceler 57 j 

Ml.tsta Asri 
ezltaha Yap11iyor 

lerden Naciye ve Bedriye ve Lema - lar da müteeeaır olmuftur. Hatti. en kuru.,. kadar fiyat bulmkatadır. Bil. ~ 
nm ikametg&hlarmm meçhuliyeti an- mtlhim bağ mmtakalarmda yilııde hassa dahW ve miW fabrikalarumzm J 

lqıldıpdan ve keşif yapılarak ra - on nlat>etinde yanıkhk teablt edilmlt- talepleri "ln geçtikçe artmaktadır. 
pOr verildiğinden bahisle muameleli tir. Miktar itibari!e rekoltenin 80 Geçen .eneki .eytinyağı rekoltesi 
llY&P kvumm iki ay mtıddetle bin tonu bulacağı bile ftlphelidir. Ge. ile bugilnkU stokların uhğı ve rakip =============-=====--=--=BALK--=O=-P=-l:RE'.-=r==l =-=--
ilinen tebli'""'e mahkemece karar ml ketl--1- -·.+inV11.ö-r n. __ tmı lan ıalatıp mahauUl sarartmak ıure-

•- !:en sene mahsulttnden Ç<ık az stok me e w-1&& -;r ....... ., -· uu-aça . ·.,. ~su -• 
(Tül) - Belediye, modern verildlilnden muhakeme gllntl olan menetmif olmalan dolayısiyle zeytin tiyle btıytlk zararlara leWp olaeak. Y- .1.-·'&SWW 

trw,b'abanm temeDerinl atmıştır. 8 9 937 tarihine mtlladif çarşam- kalDUftır. Bunlar da çok iyi ve dal- yatı piyua11 çok sağlamdır. 5 uitli tI. Gerek evu.f, gerekse miktar ttL l'SKt RAMA!ııl ESKi TAS 
JbMsemui huswıl nrette te. ba ıtınU ıaa.t 10 da mUddeialeyhle - ma yilkselen fiyatlarla satılmakta- yağlar 46,5 ltlırqtur. Yeni rekolte 30 barlyle her cefit hububat ve zahhte.. Operet 3 perde 

..... mabahaam bet bin lira- riD bizzat veya.. bilvekile mahkeme· dır. bin ton tahmin edilmektedir. ler, bllhaua buğday ve arpa mem. 8-'1-981 Pertenbe aqamı 
~lıtcafı. tahmin olunmaktadır. ele bulumnalan ve ı kanuni mU..ddet Geçen yılm incir mahsulUnden • • • nuniyet verici bir vaziyettedir. Yelii BBŞIKTAŞ AiLE BAH'CEBmlt 

:'tlll.a.üa bittikten ve 1fe hlfladık artmda itiraz etmeleri ve aksi tak- stok hiç kalma.ımştlr. CUzl miktarda .Zalaireler tle ıya ınahauliln piyasaya çj[anlmaaı, ltok. 9-T-937 Cuma ak9•mı 
,...._.. bap c!WsWnJan da Ya. dirde bilcUmle vakıayı kabul ve ikrar hurda incir vardır. Onlar da peyder- Haziran aymdaki yağmunnızluk larm fazlalıft ve ihracat yapılıma- KADIKOY BAIJC Shıemur 

denilen yere nalrlo1Dıaaeaklar etmle 1ayılaCa.k1arı tebllf makamına pey inhisarlar idaresince a1mmakta. yalnız zahireler için mUsalt tellkki mUI yUzünden bufday pfyuur tim- 10-'1-937 Cumartell üp.JDI 
kaim olmak üzere .illn olunur. dır. Rekolte miktarı henüz belli de. edllm.lttir. ÇUnktl yağmurlar harman dilik geVtektir. Sl'!BEK RET,mtm BAH.L.a.a»~ 
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1 EK ON O M 1 1 

Büyük /ıkenJerin ölümü 

Bugünkü Tıp- Diin 
Saii Olsaydı ... 

Dünya Şimdikinden 
Busbutun Baska 

' Bir Manzara Alacaktı 
B ugünkü doktorlar ve bu

günkü tıbbi vaııtalar 
eskiden de elde bulunaay. 
dı, dünya bambatka bir 
dünya olurdu. Çünkü Bü
yük lakender gibi bir adam 
muhakkak ki bütün dünyayı 
f~theder, ve dhangirlik Yuna· 
nııtandan Romaya seçmezdi. 
Onan ~ız·d••aae hu hldiae
ye ·~•yet vermit bulunuyor. 
Halbuki buıüııkü dokt l 
•_ı b. • J k or ar-
uan ırı ı enderin uiradı w .. . d . ed gı 
meneJıtı te avı er ve büyük 
Fatihi ölümden kurtarabilirdi. 

Sonra George Waıbinıton 
gibi bir adamın hayatım da 
birkaç ıene daha uzatmak 
mümkündü. Hele Beetboven'i 
sağırlıktan kurtarmak, Sba
lteapeare'in bayatını uzatmak 
itlen değildi. 

hinı ~ir kısmını kör olarak geçir
miştir. Yapılan tetkiklere göre kör. 
füğün sebebi Glaucoma idi. Bu da 
bugün tedavi edilen ve geçirilen bi: 
hastalıkta". 

Şekspir ise bir nevi tifoid hum. 
madan muztaripti. Bu yüzden bü_ 
yük dahi 52 yaşında Stratford. on 
avon kasa.basına çekilmiş ve yazı 
yuanuyaeak hale gıelmjfti. BuglL 
nün doktorlarmdan biri bu hasta. 
lığı teşhis eder ve şairi kurtarıp 
birçok aeneler daha çalışmasını ve 
yazı yazmasını temin ederdi. 
~thoven'e gelince sağırlığının 

musiki namına bir nimet olup ol
madığı üzerinde ihtilif vardır. Fa. 
k~t bu musiki dehasmm bir iltihap 
yuzUnden sağır olduğu muhakkak.. 
tır ve bu iltihabı tedavi ise bugiln 
mUmkUndUr. 

İspanya Kralı Beşinci Şarl, 
faz.la yağlı yemekler yemek, 

~:a .iıici kullanmak yüzünden sıh 
FT nı sarsmıştı. Halefi olan Kral 

•
1 ıp. te Ondan farksızdı. Bunun ne::e olaraJc İngiltere Kraliçesi E. 

Jan Dark gudde hatalığından 

muataripti 

Yerli 
!Mallar 
! 

·sergisi 
Son günlerde Sanayi birliğinde ge

niş bir faaliyet başlamıştır. Birlik ta
raf andan Galatasarayda açılacak o -
lan Yerli Mallar sergisinin mükem -
mel olmasını temin maksadile geniş 
bir plan üzerinde muhtelif sanayi §U· 

beleri ile fabrika, imalathane ve mü-

1 

esscselere ayn ayn yerler tesbit o -
lunmuştur. Şimdiye kadar muhtelif 

1 müesseselerden yetmiş altı firma a-
lıcı çıkmış, her firmanın teşhir ede
ceği malların cinslerine göre planda. 
ki yerler kapablınıştır. Serginin u
mumi vaziyetini gösteren plana na
zaran bir hafta içinde hiç yer kalını 
yacağı anlaşılmaktadır. 

Sanayi birliği umumi katibi Halit, 
iş Bankasmm da sergiye iştiraki için 
banka mUdürU ile temaslara başla
ıwştır. Sergi yerinde bugünden itiba
ren muhtelif paVfonlar için inşaata 
başlanacaktır. 

Bu seneki Yerli Mallar sergisini 
Iktısa.t Vekili Ba.Y. Celll Bayar aça
caktır. 

ENSTiTÜDE 
1 YETiŞTiRiLEN 
: MEYVA 
İ Büyükdere Meyva enstitüsilnde ye 
1 tiştirilmekte olan meyvalann halde! ki toptan fiyatlar Uzerinden, fakat 
ı perakende olarak halka satılmasına 
1 başlanmı§tır. Müessese her gün hal
den fiyat alarak ona göre satış yap
maktadır. Fidanlıkta şimdilik kema
le gelmiş olan ıneyvalar kayısı, gef
tali ve eriktir. 

Amerikanın bioloji ve tıp mec
muasında neşrolunan bir m&Kaleye 
göre George Washintgon boğaz 

ağrısından ölmüştür. Bugün bu 
hastalık kolaylıkla tedavi olunmak. 
tadır. Washington da bugünkü ta
babetten istifadeye imkan bulsay
dı, birkaç sene daha yaşar, belki de 
:memleketine büyük hizmetler ifa 
ederdi. 

ü t, bunların elinden birçok 
m ;temlckelerini kolayl~la almış, ;e .n~ıiz hakimiyetine geçirmişti. 

1 
u ı~ı hUkUmdar bugünün dokt.or

b~rın an bir ikisinin eline düşerek 
ı~az hıfzı sıhhat kaideleri öğren
mış olsalardı belk. d b'' t•• A 

Kırmızı Kollu Bayan 
İngilterenin meşhur aslan yü.. 

rekli Rişardı kangren yüzünderl 42 
Yaşında ölmüştü. O zamanın ope. 
ratörleri Kralın koluna saplanan 
bir ok veya mızrağı çrkarmaktan 
aciz kalmış neticede Rişart on gün 
içinde ölmüştü. 

Fransa Kralı Fransuva kulak 
iltihabına uğramış, iltihap yayıl
:rnış ve nihayet mikroplar beyine 
musallat olmuştu. O zamanın ha. 
zık tabibi olan Ambroise Pare a. 
:rneliyat üzerinde ısrar ettiği halde 
Rralın anası olan meşhur Katarln 
dö Mediçi ameliyata razı olmamış 
Ve Kral bu yüzden öldüğü için ka
rısı Mari Stuart Fransa tahtını ve 
lskoçya tahtını kaybetmiş, netice. 
de Fransa ile 1skoçya ebediyyen 
ayrılmıştır. 

lngilterede uzun seneler hüküm
darlık eden Kraliçe Elizabet te bir 
boğaz hastalığından ölmüştür. 
l<romvelin müzmin bir maljerya 
YlizUnden öldüğü kaydolunuyor. 
:a_ugUnUn doktorları onu birkaç kL 
nın ile kurtarabilirlerdi. 

:Napoleon Bonapartı o zaman 
ınuayene eden doktorlar onun 
mide kanserinden öldüğünü söyler. 
ler. Bazılarına göre ölüm sebebi 
Malta hummasıdır. En son nazarL 
Yeye göre ölümünün sebebi mide 
kan eri değil, mide ülseridir. Bu 
son nazariye doğru ise Napolyonu 
ela öIUmden kurtarmak mUmkUndil. 

İ ngilterenin en bilyilk .şairle. 
1 ımden Milton. ömrWıün mn. 

'k ls ı e u un me-
rı a Panyan eı· d k l B" 
1 'k CU ın ın e a ırJ ve ır. 
eşıls mhurfyetler İngilizce yeri-

n1e Panyolca konuşan bir devlet 
o urdu. 

BüyUk İskende · ··1u .. h k-
l. d nn o mu a 
l\ID a b' Ba 

1 
ır çok rivayetler vardır. 

l 
zı arınk a göre büyük fatih, alko

e pe fazla dadanmak yüzünden 
.. lmU tU 0 . • ş r. Bu rivayeti ispat edecek 
hı~bır tarihi vesika yoktur. Fakat 
n.1.üt~veffa Lord Moyniban'a göre 
b~yük lskender menejitten ölmüş
tür. Bu adam ölilmden kurtarılmış 
olsaydı, dünya tarihi bambaşka o
lurdu. 

D ik~ate değer diğer bir tarihi 
sıma da Jan Darittır. Bu

günkü doktorlara göre, bu kadın 
gudde hastalığına uğramıştı. Bu.. 
gün bütün ecza depolannda satL 
lan gudde hulftsaları bu kadını kur
tannıya kafi gelir, Jandark bu sa
yede normal bir insan gibi yaşar ve 
Avrupa tarihi değişirdi. 

Hiristiyanlığın meşhur müced
didi Luther bugUn doktorların Mer
nier kulak ağnsı diye maruf hasta
lıktan muztaripti. lhtimal ki Lut
her bu hastalık yüzünden birtakım 
uğultular işitiyor ve bunları şey. 

tanların yaptığına inanıyordu. LuL 
her'in hastalığı gerçi henüz tedavi 
edilemiyor, fakat kendisine hasta
lığının mahiyeti izah edilir, o da 
belki katolik kilisesinden ayrıl

mazdı. 

Beykozdan H. S. harflerlle IJDI& 
eden genç bir bayan okuyucurnuz 
kollannm kırmızı otmasmdan Uzil· 
lüyormuş. Mektubunda: 

- Yaz gE>Jince, diyor, ben de ar
kadaşlarım gibi kolsuz bluz giymek 
istiyorum. Fakat kollannun derisi 
kımun olduğundan bunu yapamı
yorum. Kollanın açık gezdiğim \'a

kit herkes bana bakarak kollan
mın kırmızılığına gülüyormuş gibi 
geliyor. Buna bir çare \"ar mıdır! 

Bence, kollann kırmızı oıması 
onlann güzel olmasına hiç te mani 
teşkil etmez. Kollann biçimi dol
gunc.a, y11\'arlarık olunr,a derisi 
biraz kırmızımsı pembe de olsa ~i
ne beğenilir. Fakat sayın okuyucu
muz, mademki, bundan üzülüyor, 
ona da ~ buloour. 

Kollara her sabah yapılacak mah
sus tu\'alet onlann güzelliğini ko
rudUb'll gibi derisinin beyazlığına 
da hizmet edeı·. Yalnız kol tu\'8Je
tlnln nasıl yapılacağım bilmelidir. 
Bayanlardan bir çoğu ilkin bilekle
rinden dirseklerine, sonra da dir
seklerinden omuzlanna kadar sa
bunlu bezlerle silerler. Halbuki kol
lann sabunlu bezle silinmesi ayni 
zamanda muntazam bir masaj ol· 
malulır: 

rasın içinde sabunlu ılık su ha
zırladığınız zaman iç.erisioe birkaç 
damla amonl ak dökmeğl unutmaz
sınız.Amonyak kollan beyazlaştır· 
mıya yarar. 

Sonra bir kolunuzu iyice gere
rek sabunlu ve amonyaklı suya 
batırdığınız yumuşak bezlerle bi
leğinizden omuzoouza kadar bütün 
kolunuzun etrafHJda - dalma aşa
ğıdan yukarıya doğru - sıkı sıkı 
masaj yaparsınız. Bu masaj üç da
kika kadar sürmelidir. Masaj bit
tikten sonra ılık su ile silersiniz. Bu 
i t.e bitince kolunuzu silf'.r ve bu 
sefer kolonya suyu ile hafif bir ma
saj yaparsınız.. Sabunlu su ile ma-

saj yapıp silindikten sonra kollan
nın beyazlığma meraklı bayanlar
dan bazılannın yaptıktan gibi 

'if.krar sabunlayıp sabunu silmeden 
bırakmak doğru olmaz. Çünkü kol
lann üzerinde kuruyan sabun kolu 
tieyaz gösterse de deriyi pürll.zlü 
yapar. 

Bir kolun sabunlanmuı, sllinme
sl, masajı bittikten 1110nra, öt.eki ko
hın tuvaletini yapmahclır. iki kolun 
tuvaleti bittikten sonra da lld&inin 
birden üzerine dayanablleceğinb 

kadar sıcak su dökersiniz bu da 
kollannızm beyazlığına ~k faydalı 
olur •• 

Her gün böyle kol tuvaletini e
hemmiyetle yaptıktan sonra, kolla· 
nmzı oturduğunuz koltuğun yan ta
raflarma yahut masa üzerine da
yamaktan da sakınınnnız, kollar 
dayanınca hem dunışunuz çirkin 
görünür, hem de kolların gllzel be
JMllğı kaybolur. 

Kurutularak ihraç 
Edilecek Meyvalar 

Türkoli.in meyva kontrolörleıinJen mürekkep bir heyet 

BüyükJere Meyva Erutitüıüne giderek müeııeıenin meyutı 
mah.ulü üzerinde etütler yapmıılardır. Heyet bilhana mey

va kurutma teıiıahnı tetkik ederek yapılan tecrübeleri gör
müı ve bu İfİn genİfletilmeıini ve Oliı namına daha genİf 
tecrübeler yapılmaıını muvafık bulmuılardır. Meyva kurut- i 
ma teıiıatı ile kuıu meyva iatihıali gittikçe ehemmiyet kazan· 
dığı için yaı olarak ihracı güç meyvaların bu uıulle ıevlıi 
büyük gelir temin edecektir. Ri:r.enin Pa:r.ar nahiyesinde Je 
1, ve Ziraat Bankalarının iıtirakile büyük bir meyva karat
ma ve ambalaj labrikaıı kurulacaktır. Bilhana kuru elma 
ve armut için dünya piyaıalannda daima müfteri bulunJa
ğundan bu iıe çok ehemmiyet verilecektir. Bu ıene faaliyete 
geçecek olan bu labrikalann mal:r.emeıi ıiparif edilmiftir. 

ihracat için 
Çavdar aranıyor 
Dün ,ehrimize üç maJ'f&Ddİz trenile yirmi vaıon buğday, iki 

ıon çavdar, iki vagon tiftik ile bir vagon yapağı gelmittir. 

taya ıelen mallann büyük bir kısmı aatılmıttır. 
Yumuşak buğdaylar çavdar nisbet- ,--.-----------

lerine göre, 5,10 - 6,12,5 kuruştan, 
sert buğdaylar 5,20 - 5,25 kuruştan 
satılmıştır. Arpa fiyatlarında bir pa
ra kadar tenezzül olmuştur. Buna 
mukabil ihracatçılar çavdar k?'anıak-

Hayvan 
ihracatı 

tadırlar. 4,10 kuruştan istekli olan Merkezi Erzurumda bulunan hay .. 
çavdarlardan piyasa.ya gelen miktar van ihracat şirketinin 0 mmtakada 
derhal saWmakta.dır. Adapazarı mı- genişliyen muamelelerini goren tüc .. 
sırlan 4,36 kuruştan satılmıştır. Tif· carlar bu şirkete girerek, i§lerin dah~ 
tik 122 - 125 ve yap~ğı Anadolu 52 - ehemmiyetli bir şekilde idaresini ko.. 
:.!uru~ arasğılında /ıya64t ~ulmuştur. laylaştırmışlardır. Ihracat şirketini 

dadırya yapa an 2 - unış ara- yava§ yava§ memleketin bütün ha 
sm . 

T 
.. L B ~ .. 1 van yetiştiren mmtakalannda §U 

"'" orcu .a .. .,,.arı ler al'Tn s da d'' .. ül ü b ;. 
DUn borsamızda Unitürk 15,90 li- ~8• 1 uşun m !t ve U -. 

dan lmı 15 95 1
. d k için tetkıklere başlanmı§tır. 

ra açı §, , ıra a apan-
mıştır:. Paristen gelen telgraflarda 
269 - 269,5 frank gösterilen Türk 
borcu, borsa kapandıktan sonra 16 
lira Uzerinden satılDlI§tır. iki gUn
denberi yapılan satışlarda pek bü
yük fiyat farkı görülmemektedir. 
Aslan çimentosu 12,85 liraya kadar 
düşmüş ve 13 lirada kapanmıştır. Er 
gani 95, Sıvas-Erzurum 97, Merkez 
Bankası 87, Anadolu tahvilleri 40,20, 
Milmessiller kuponsuz 38,5, hisseler 
24 liradır. Bir Ingiliz lirası 624,75 
kuruş ve 128,37 franktır. 

BORSA"' 
6 Temmuz SAU 

PARALAR 

Sterlin 622,-
Dolar 124,-
Fransız Fr. 93,-
Liret 110-
Belçika frangı 80,..:_ 
Drahmi 18-
Isviçre Fr. 570,'_ 
Leva 20-
Florin 65:-
Kron Çek 75-
Şilin Avusturya21,:_ 
Mark 28-
Zloti 20,..:_ 
Pengo 21.-
Ley 12,-
Dinar 50,-
Kron tsveç 30,-
Altın 1048,-
Banknot 256,-

Ç EK l. ER 

627,-
127,-
98,-

115,-
85,-
24,-

575,-
23,-
68,-
84,-
23,-
31,-
23.-
25,-
14,-
52,-
32.-

1049,-
257,-

Londra 625,- 625,-
New-Yoıık 0,7916 0,7916 
Paris 20,54 20,5350 
Milano 15,0480 15,0560 
Bı-Uksel 4,7020 4,7044 
Atina 87,44 87,44 
Cenevre 3,4632 3,4628 
Sofya 64,- 64,-
Amsterdam 1.44 1,44 
Prag 23,2768 23,2768 
Viyana 4,2096 4,2096 
Madrid 14,1392 14,1392 
Berlin 1,9728 1,9740 
Varşova 4,1680 4,1680 
Budapeşte 4,- 4,-
Bükreş 107,36 107,36 
Belgrad 34 ,56 34 .56 
Yokohama 2,7486 2,7486 
Moskova 24,04 24,04 
Stokholm 3,1032 3,1032 

'------- .J 

FINDIK KOOPERA TIFI 
Memleketimizin en mühim ihracat 

maddesinden olan f mdıklanmIZJll ye. 
ti§tiği mıntakalarda fındık satı§ ko. 
operatifleri kurulması düşilnülmekte 
dir. Bu takdirde müstahsil fındıkla 
nnı doğrudan doğruya kooperatife 
satacak ve bu suretle mahsulünü kıy. 
metlendirmiş olacaktır. ............. ~ .......... _ 
ZAHİRE 

BORSASI 

Cinsi 
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FlATLAR 

Aşağı 

K.P. 
Buğday yumuşak 

,ı sert 
Arpa Anadol 
Çavdar 
Mısır san 
Beyaz peynir 
Kaşar peynir 
Yapak Trakya kır. 
Tiftik oğlak 

,, Anamal 
Keçi kılı kırkım 

Buğday 

Yapak 
Tiftik 
Çavdar 
B. Peynir 
K~ar 
K. Ceviz 
z. yağı 
Un 
1ç fındık 

Kuşyemi 

GELEN 

GiDEN 

4,-
4,10 
4,20 

25,-
43,-
61,-

137,-
125,-
51,-

222 
20 

7 
30 
4 
8 

25 
23 
15 
9 

DIŞ FiYATLAR 
Buğday Liverpul 6,68 

,, ŞM<ago 

,, Vinipek 
Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
Fındık L. Hamburg 

-.-
6,92 
5,32 
3.M 
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Bir Numaralı 
Halk Düşmanı: 
Karasinek! 

(Başı 1 incide) 
Kırkçeşme sularının evden eve geç 

esi ve bazı evlerde mecramn açıl
ası çok mahzurlu görülmektedir. 

Bugün bu suda mikrop bulunmamak 
l beraber Kırkçeşme suyunun temiz 
ır halde kalmasına ait tedbirlere çok 
hemmiyet verilmektedir. Bu mesele

evkaf müdürlüğü ile konuşulacak-

Düşman! 
Belediye makamı karasineği, 

tehrin sağlığının l numaralı 
dü,manı addetmektedir. Bu 
dü,mana kartı her vasıta ile 
mücadele açacak ve halkı bu 
mücadeleye karışmağa devam 
edecektir. 

Vali Vekili Diyor ki: 
Dün vali ve belediye reis vekili Bay 

~iıkrüyü makamında ziyaret ettik ve 

1 
zetede neşredilc.cck bir sözü olup 

lmadığını sorduk. Bize dedi ki: 
- Ben bu mevkide bir vekil sıfa

ti e bulunuyorum. Meşgul olabilece
gım meseleler ancak günUn müstacel 
ı eridir. Türk vatandaşının sıhhati 
b nim gözümde müstacel işlerin en 
müstacelidir. lstanbuldaki tifo salgı
nı vesilcsile şehrin sağlığına ve te
~ızliğine ait meselelere büttin dikka 
limi hasredeceğim. Bu hususta en 
büyük yardımı gazetelerden bekliyo
rum. Sağlığa ve temizliğe ait müca
d leler ancak halkla, tam ve şuurlu 
bir iş beraberliği halinde yapılabilir. 
Balkın fikrini aydınlatacak ve iş be
raberliğini temin edecek başlıca vası 
ta da gazetelerdir. 

Gazetecilerle samimi bir hasbihal
de bulunarak düşüncelerimi anlat
ın k bu hususta kendilerini iknaa ça
şmak ve tam yardımlarını temin et 
ek, ilk hareketlerimden biri olacak-

- Petrol 

(Başı 1 incide) 
h"sar tröstü kurmaları ve bu memle

tin umumi hayatını sahipsiz san
malarıdır. 

Tam ihtikar! 
Şişe ile benzin satışında biraz gôz 

bos amışlar ,fakat ı teneke ile benzin 

(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

Daimi 
Sergi 
İstiyoruz 

(Başı 1 incide) 
•• ktısat Vekaletli, belediyeleri, 

ticaret odalarını ve mahalli 
tüccarı harekete getirerek ve gazete
leri yardımcı vaziyetinde bulundura
rak, müstahsille müstehliki biribirine 
bağlamak tasavvur ve teşebbüsünde
dir. 
Başka memleketlerde yalnız dahili 

piyasa açin değil, harici piyasa için 
bile bu şekilde çalışmalar inkişaf et
miş ve çok iyi neticeler vermiştir. 

Fakat bizde bu işi başarmak kolay 
değildir. Bir defa nakliye sistemimiz 
kafi derecede inkişaf etmemiştir. Ya
vaştır ve pahalıdır. Belediyeler ve ti
caret odaları mahalli menfaatleri müş 
terek bir dava halinde korumağa ve 
inkirsaf ettirmeğe alışmamışlardır. 

Böyle bir hareket için icap eden te
şebbüs ve teşkilatı bunlardan, çoğun
dan bekliyemeyiz. 
Diğer bir engel ambalaj usulleri

nin iptidai olmasıdır. Sonra bir de 
kaliteye emniyet meselesi var. 
Memleketimizde eskiden taassup de
recesinde bulunan kalite an'anesi 
bozulmuştur. Kaliteye sadık kalma
nın ve emniyet uyandırmanın temin 
edeceği devamlı ticari menfaati kav
ramıyanlar çoktur. 

T ürkofisi, derdi, pek iyi teşhis 
etmekle beraber, düşünüldüğ'ı.i 

gibi yalnız uzaktan uzağa ilan ve mu
habere yolile ameli neticeler alınaca
ğını zannetmiyoruz. 

Mesela Rizede pek iyi keten perde 
ve örtüler yapılıyor. Her gören gü
zelliğine ve ucuzluğuna bayılıyor. Bu 
iş, Rize gibi geçinme imkanları dar 
olan bir yer için çok faydalı bir faa
liyet sahası olabilir. Fakat, çok can
lanmak istidadı gösteren bu sanat, 
bugün müşterisizlik yüzünden sön. 
mek üzeredir. 

Istanbulda oturan bir müsteh1ik, 
yalnız bir nan okuyarak bu keten 
mamulitı nasıl tedarik edebilir? Ma
lın nümunesini görmeğc, fiyatını an
laınağa ihtiyacı vardır. Rizede tanı

madığı bfr tüccara nasıl para gönde
recek? Bunun için bir de vasıta la
zımdır. 

e petrol satışında tam ihtikar yolu- R ize gibi memleketin be-
na girmişlerdir. men her yerinde oraya 

Iktısat Vekaletinin bu meseleyi en mahsus güzel, kıymctlı mahsul-
.mühim bir memleket meselesi diye lı.!r vardır. Mesela, Gaziantebi 

e almasını ve buna ciddiyetle sarıl· ele alalım. Burası memleketin en fa. 
masını candan alkışlanz. Bu iş bir al istihsal yerlerinden biridir. O ince 
'benzın ve petrol fiyatı meselesi ha- Antep işlerini görünce bayılıyoruz. 
1 nden çıkmış, memleketin kanunları- Fakat tedarik etmeğe hiçbir imkan 
na ve prensiplerine ve halkın hakla- yok. 

5 Sene Sonra 
Tahliye Edildiler 

(Başı 1 incide) 
bir çoban öldürülmüş ve Mehmet, 
Arif ve Hüseyin adlarında Uç kişi de 
bu cinayetin suçlusu olarak tevkif e
dilmişlerdir. 

İddiaya göre, bu Uç kişi, çoban 
Halil 1brahimi bir gün kırda yakala
mışlar ve ellerini bağlıyarak öldür
müşler, ilk tahkikat esnasında da su 
çu biribirlerine atmak surctile itiraf
ta bulunmuşlardır. 

OSMANLI BANKASI 
31 llkkanun 1936 tarihindeki 
AKTiF 

vaziyet 
PASiF 

Hisse senetlerinin ödenmesi isten
memiş olan kısmı 
Kasada ve Bankalarda bulunan 
paralar 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdanda bulunan kıymetler 
Borçlu cari hesaplar 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul yolile borçluliır 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

!sterlin Ş. P. 

5.000.000 - -

4. 733.630 5 3 
1.023.581 13 -
5.403.823 9 6 
2.419.895 7 10 
5.806.915 18 7 
2.398.528 13 -

Sermaye 
Statü mucibince ayrılan ihtiyat 
akçesi 
Tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler 
ve vadeli senetler 
Alacaklı cari hesaplar 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 
Kabuller 
Müteferrik 

!sterlin Ş. p. 
10.000.000 - -

1.250.000 - -
320.061 19 1 

250.181 15 4 
14.017.604 19 2 
1.387.342 5 5 

412.571 11 s 
180.355 16 9 

27.818.118 ,,-g 

Halbuki suçlular mahkemede, bu 
itirafları tazyik neticesinde yaptıkla
rını söylemişler ve bu tazyikin eseri 
olarak, vücutlarında çürük izleri gö
rülmüştür. Diğer taraftan cinayet 
gününde bu üç kişinin başka başka 
yerlerde oldukları da tespit edilmiş
tir. 

İşte .. Bu neticeye varan ağır ceza 
mahkemesi, Uç suçlu hakkında da 
dün beraet kararı vermiş ve beş sene 
denbeii mevkuf bulunan maznunlar 
derhal tahliye edilmişlerdir. 

412.571 11 8 
596.078 11 10 

23.092 16 9 

27.818.118 7 5 
Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 

Mes'ul Murahhas 
ve 

Türkiye Umum Müdüıil 
PH. GARELLI 

Umumi Muhasebe Şefi 
G. DELLA SUDDA 

AYDINDA MANDOLiN VE 
KEMAN DERSLERi 

Aydın, (TAN) - Halkevi yaz tati
line mahsus olarak ilk okul talebesi 
için yeniden mandolin ve keman kurs 
lan açmıştır. Küçüklere haftada üçer 
tlers verilme}\tedir. 

Amasyada Antropolojik 

Tetkikata B(lflandı 

Amasya, 6 (A.A.) - Türk tarih 
kurumu namına Antropologimetriit · 
üzerinde çalışmak için doktor Şefik 

yanında bir arkadaşıyle buraya gel
miş ve köylerde tetkikata başlamış
tır. 

Mıntakası 
OlçUler ve Ayar 

Başmüfettişliğinden : 

Marmara 
•• 

lnihsar idaresince şarap şişesi olarak kullanılma
sma iktisat Vekaleti tarafmdan, müsaade edilmiş 
olan 340 santilitrelik galonların menba suyu tica
reti yapan bazı müesseselerce toplattırılıp kullanıldı
ğı anlaşılmaktadır. 

14.82 6 sayıh ölçüler nizarnnamesının 7 4 Uncu 
maddesi hlikümlerine aykırı olan bu boy şişelerin 
kullanılması ancak, 85 inci maddeye göre izin al
makla müml<ündur· 

340 el. lik şişe erin kullanı masa 
için iktis t Vekaletinden yalnız in-
hisarlar idaresine mezuniyet verilmiş 
olduğundan 

bu galonların inhisar şarabmdan başka şeyler için 
kullanıldığı görülürse failleri hakkmda 1782 sa

yapılacağı yıh ölçüler kanunu mucibince takibat 
ilan olunur. 

r·ORKİYf VAG VE MAMULATI SANAYİi LİMİTED ŞİRKETİ 

Aşağıdayezıh emtıayı ima ederv satar 

Yemek yağları 
Uafine zeytin yağı 
Su am ~Rb'l 
Pamuk yağr 
\"e diğer salata yağlan 

Sade yağları 
KOKOZIN 
'.J.'URYAG 
l\IARGARIN 

Tuvalet sa bunları 
'.l'URAN banyo abunu 
ROZMARI - FA'.l'MA • ''ERDA 
Gliserin 

ve Ui\çlı sabunlan 

Tıraş sabunları 
Tıras kremi 
Tıraş sabunu 
'.l'ırn~ tozu 

nna riayet edip etmemek meselesi 
haline girmiş bulunuyor. 

Celal Bayar Bizzat Meşgul 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü llanları Bizce en ameli yol, Milli Tasarruf ı 
Cemiyetinin memleketin en mühim 
Uç~tihl~kyerinded~mlsergi~ra~ ~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~• 

Diş macunu 
PEULODtJN'.l' 

Bezir yağları 
lktısat Vekilimiz B. Celfıl Bayar. 

dün de Ticaret odasına gelmiş, ondan 
1 on Uç buçuğa kadar çalışmıştır. Bay 

Vekıl, bir aralık odaya çağınlan So
koni şirketi müdürü B. Alker, Şel 

rketi müdürü Nikoli ve Rus benzin 
ıırketi müdürünü kabul ederek bcn
zın ve petrol fiyatlarının kanuni had
de indirilmesinin sebeplerini anlatma
larını istemiştir. 

B. Celal Bayar, öğleden sonra da 
Romanya şirketi müdüründen izahat 
ı temiştir. 

Iktısat Vekilinin bizzat meşgul ol
dugu bu benzin ve petrol tahkikatı 
n ticesınde bir tebliğ neşredilecek ve 
bu tebliğde fiyatlar yeniden tesbit e
dılmiş olacaktır. 

Gelen haberlere göre, memleketin 
b zı yerlerinde benzin yokluğu baş
gostermiştir. Buralarda şirketler, be
lediyelerin tesbit etmiş oldukları fi. 
yatlar üzerinden benzin satmıyorlar. 

İhtikar Nasıl Yapılıyor? 
Bu işten iyi anlıyanlar, fiyatlar ü

zerinde şirketlerin ihtikar yaptıkları
nı ltuvvetlı delillerle söylilyorlar. Ben
zm 1926 da şişesi 60 - 70 kuruş a
rasındaydı. Bundan sonra şirketler 

arasında. gizli fiyat anlaşması yapıla
r k bir şL5e benzln 125 kuruşa kadar 
s · olarak fırlatıldı. Bunu mazur 

termek istiyen şirket mildUrleri 
I t nbul piyasasının Romanya piya-
asına tübı olduğunu söyliyerek Ro

n nyndaki fiyat yükselmelerinin bu
rada da tesiri olması lazım geleceğini 
ileriye sürüyorlar ve bu nazariye 
memleketin her tarafında bilfiil cerh
edildiği halde Istanbulda dinleniyor
du. 

Izmir valisi fiyatları 120 den 75 e 

ması, nümuneler bulundurması ve Pangaltıda Ciimhuriyet caddesinde 87 No: lu Apartımanın 5 inci dairesı. 
müstahsiller hesabına siparişler al. Yukarda yazılı nknrm açık arttırmasında istekli çıkmadığından 10 gün 
masıdır. O:>miyct bu yola girerse Ik- müdctetle uzatmaya bırakılmıştır. Isteklilerin 12-7-937 Pazartesi gUnU 
esat Vekaletinın düsUndiı<'rl\ faaliyet. s:ıat 15 de Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünde Mülhaka kalemine müra-
lere çok iyi bir zemin hazırlanır. ce- caatları. (3967) 
m"yet de takip ettığı güzel ! ıedefle

re: en kestirme yoldan ilerlemiş 
olur. 

Ahmet Emin YALMAN 

Ankara belediyesi 130 dan 82,5 a ve 
Balıkesirle Bursa kati bir irade ile 
75 kuruşa indirdikleri halde Istanbul
da nihayet 82,5 kuruş üzerinde du-

~~~~~-.. .. BU AK Ş A M .. ...--__.......,~.__-.:, 

SUADIYE PLAJINDA 

M~NiR NURETTiN KON~ERi 
Sinemada: M A Y E A L i N G FACiASI 

rulabiliyordu. ~--~~~~--~....,.;;;;;;;;;~~~--~~~~~~~~~~~~~ 
Halbuki Ankara bu rakama 130 

dan inmişti. Ankaranın limanlardan 
uzaklığını düşününüz, maliyet fiyatı 

na binen şimendifer nakliyesini ilave 
etmek lazım geldiğini düşüniinüz. An
karanın bu fiyatını ls~anbulda kabul 
etmeniın yanlışlığı derhal anlaşılır. 

Kumpanyalar Bursa ve Balıkesir 

belediyelerinin kati hareketi üzerine 
bu iki ı;ıehrimize benzin göndermemi-
ye karar vermek cUretini de göster
mekten çekinmediler. Izmirde beledi
yenin emirlerine muhalif hareket et
meleri için memurlanna emirler gön 
derdiler. Izmir derhal hepsini mah 
kemeye verdi. 

Fakat istinabe tezkereleri lstanbul 
müddeiumumiliğine gelmeden benzin
ciler buradan Ankaraya yollandılar. 
Şimdi mesele bu safhadadır. lktısat 
Vekilinin Bağdattan döner dönmez 
Sanayi umum müdürü Reşat ile An
kara belediyesinin çok kıymetli iktı
sat müdürü Şevket Süreyyayı yanma 
alarak Istanbula gelmesi bu panda -
mimayı kökünden temizleyeceğine 
bir delildir. 

-= 

1937 sen~~~! 2~~crl~e~iŞ.!j.~~~yclerile l 
son sistem muhtelif şekil ve renklerde karyolalar teşhir edilmiştir. Bo
yalar sapit ve fırında kurutulmuştur. Mallar sağlam ve somyeler gü-
ri\ltUsUzdür. Meşherimi görmenizi dilerim. Satış mahalli fabrikada. 

HALiL SEZER 
Karyola ve Madeni Eşya Fabrikası lstanbul, Salkımsöğild Demiryapı 

istanbul rtafıa Müdürlüğünden: 
26.7.937 Pazartesi günü saat 15 de lstanbul Nafia Müdürlüğünce Yük

sek Deniz Ticaret mektebinde yapılacak (5633.35) lira bedelli yüzme ha
vuzu inşaatı ve (1885.16) lira bedelli rıhtım tamiratı ve (5114.98) lira 
bedelli Kayıkhane ve mektep tamiratı işleri ayrı ayrı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartname
leri proje, keşif hUlasasile buna mü tef ern diğer evrak dairesinde görü
lecektir. 

A. - Yüzme havuz inşaatı muvakkat teminatı (423) liradır. 
B. - Rıhtım tamiratı muvakkat teminatı (142) liradır. 

C. - Kayıkhane tamiratı muvakkat teminatı (384) liradır. 
İsteklilerin en az (5000) liralık bu işlere benzer iş yaptıklarına dair 

gösterecekleri vesaik üzerine Nafia Müdürlüğünden alacakları müteah
hitlik ve Ticaret Odası vesikalarile mezkflr müdürlüğe zamanında gel-
melerL (3971) 

Jngiliz kaynnmış nçık 
Jnglllz kaynamı§ koyu 
Türk çift kaynamıs 

Çamaşır Sabunları 

Zcy~in yağdan yapılmış, 

Tuvalet esansları 
Krem BARONIA 
'.1.'uryağı a.mııuanı 

Tuvalet yağı 
Saç fiksatifi 

lUAit tLYA, DE\TE, HALEY, Temı.zleme tozu 
ARAR \'C diğer cinsler 
'.l'URSIL ~.amaşır tozu E O E 

Merkezi idaresi: lstanbul, Sirkeci Nur han 
No. 3-14 

Fabrikası; TURA N İzmir 

Denizcilere ilan: 
Tahlisiye Genel Direktörlüğünden 

Makine ve bina kısmında yapılacak bazı tamirat hasebile 
fenerinin yanındaki sis düdüğü muvakkaten faaliyetini tatil etmiştir• 
Tamiratın tnmamlnnmasmı müteakip düdüğün işe başladığı .lirlnci 
ilanla alakadarlara bildirilecektir. (3938) · 

İnhisarlar Umum rlJüdürlüğünden 

I - Şartname, keşifname ve pl8.nları mucibince Erzurumda yapılaca~ 
59914.74 lira muhammen bedelli Başmüdürlük Binası inşaatı pazariıkl• 
eksiltmeye konulmuştur. 

II - Pazarlık, 14/ VII/ 937 tarihine rnstlıyan Çarşanba günU saat 14 
de Istanbulda Kabataşda inhisarlar levazım ve mübayaat şubesi müdilr" 
Jü@l binasında müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 

lil - Şartname ve sair evrak 300 kuruş mukabilinde Istanbulda l.Jı• 
hisarlar inşaat şubesinden alınabilir. 

iV - Muvakkat teminat miktarı 4246 liradır. 
V - Taliplerin Nafıa Vekaletinden verilmiş müteahhitlik vesikasıtJJ 

haiz bulunmaları ve Mimar ve Mühendis değillerse bu sınıftan bir ıneS" 
lek adamının iştirakini temin etmiş olmaları 18.zımdır. (3969) 
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JAKEA ma}azalarındi 
Her cins ve her renkte banyo 
kostümlerinin en zengin çeşidle· 
rini her yerden mUsaıd terait \?e 

her keseye elverişli fiatlarla 
bulabilinılniz. 

Parfümlerin istihzar edıldıği Fran
sanın M•di havalisini gezmiş iaenlz 
tabiatin çiçekleri merkezinde yarat· 
tığı bır nevi balmununun cildi be
Yazlatmak ve güzelleıtlrmek huau
sunda şayanı hayret hassalarını bi
lırsıniz. 

"Sir Aaeptik, tabir edilen bu şaya
: ha)'l'et cevherin tufiye edilmit bu 
t &aaının cild üzerinde sihramiz bır 
esiri vardır. 

ta Bunu; geceleri yatmaman evvel 
tblk ediniz. Cıldin aert ve kJrmm 

dış tabakasını yumuşatarak parça 
Parı;a doktiirecek, eab&hle)"in inana
rıııYacafuı cildin Yeni ız taze ve beyu bir 

llAYllETfl!t 
ÇİZIR 

' • 

biri 

çık ruzeuifi lle karplapeaumg. A· 

211 k 'llıetJa:ıJ.eler, siyah benler, JmmJ· 
t . 1 lekeleri ve tenin gayri l&f btl-

~·"'=-'.~:=. ~ Yüksek Den·z Tlcaret Mek·
1
" Sünnet du"gvünlerine 

te rençhk güzellıği ııe tuıa tead l b. M .. d . . , .. v • • d . 
ıa:!l etnıeınesi için boyunda, omuz· e ) U urıugun en• Hokkabaz, Kukli, Kaft&'öz, 
nız ılzı1:~ ellerde da1ıi kullanma· 1 - Mektep lise ve YUiaıek olmak Uzere alb ydbktlr. Yatılı w para· lıfe,h:eha~ v~hokka-
~ın&nda . Kolay, pratik ve ayni su.dır. Gayesı Tüccar gemilerine kaptan ve maldniat yetifttrmeirtlr. baz VEl'ALI SAFA. Yalcı· 
l!:aeptık az ınaaraflı olan bu "Slr Mt:ktebe girdikten sonra yiyim, giyim ve eatre mektep tarafmdan ~ oğlu EZRAÇl ve Çiçeitçi 
iaruıda " btltUıı eczanelerle eca depo min edilir. oğlu MARKO arkadqlar. 
• Batılır. 2 - Mektebin yalnız Uae birinci smıfma talebe almır. Buniarm orta Telefon: 23072 

mektebi bltirınif ve yafları on beşdeıı kUçUk ve on dokudan bUyUk ol- !!!i!!!!iim!i!# 

mamaları f8.l'ttır lata b 
s - YU!lma ~için puarteet, çarfaJDba, cuma gtlnlerl mektebe mOra- n u1 aa1lye 2 ncl Ticaret mah-

caat edilmelıdir. kemesindeıı: ltalyan bandıralı Ka • 
4 - isteklilerin mektep mUdUriyetine karşı yazacakları istidanamele- poplno vapuru htanbuldan 24-6-

ZUhrevt ve cilt butaJJlllan 

0
'· Hayri Omer 

Z·ü m r üt 

YAi.OV 
Kapllcaları 

Bu sene kaphca 
nn otel ve lokan 
lannda büyük t 
kemmüller yap 
mıştır. 

1 Hazirandan itibaren fi af 1 
daki ucuzluk bilhassa ca 
dikkattir. 
Çınar Oteli: Bir günlük p 

siyon komple (Otel ve yem 
bir kişi için ( 325) kuruşt 
iki kişi için otel ve yemek (5 
kuruştur. 
Büyük otel : Bir günlük p 

siyon komplf' (otel ve yeme 
bir kişi için ( 350 ) kuruşt 
başlıyarak kat ve odaları 
göre yedi liraya kadardır. 
kişi için altı liradan 9 lira 
kadardır. 

Aileler için ayrıca tenzil 
yapılır. 

Lokantalarda büyük bir iti 
ile hazırlanan yemeklerin ta 
dotu: Büyük lokantada 100 
Park Lokantasında 70kuruşt 
Alakart yemek ftattarında da 
tenzilat yapılmıştır. 
Banyo fiatları geçen sene 

nazaran çok ucuzlamıştır. <aı 

Ofleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
kal'lıeında No. 133 Telefon ~ rlne: 937 aktamı hareket etmif ve 25-6 

A - Hüviyet Cllz.danlarım -937 cuma ıunu aabah aat 8 15 - • kulJaıımq. Binlerce hutayı lnartal'm Jlbr. Eczanelerden lateyı 
Burct B - Alp Kiğıtıarmı leQ8 sağ sahili takip ederken birden-

den. Bur sulh hukuk mahkemeaın- C -: Mektep diploma aaıı veya tudikll ıuretlerini ve yahut tudl1ma- bire Çanakkaleden &r1ıama gıkan ı.. 
k U urdurun Konak M. den Balı- meıeriiıi panya ba d h v • .a..1 

111111 ....,.... n ,.._, .. ltlıtme U. ldırnl I 
ca Mustafa kızı Remsıyenuı ko- D - Polisçe musaddak eyi hal klğrtlanm n ra ~· anee npunı-
M::ı:rıuruın vıllyetl merkeslnden E - Vehlerinin izahlı adrea ve tatbik tmalarmı nun vanlıe hareketi olarak meüdr Metre mlk'abı muhammen bedeli (§) Ura olan atağıda clD8 ve 
Ce et oflu 306 dofumlu Muatafa F - e x 9 eb'adında altı adet kaıtonaus fotolraflanm vapura bindirmle ve binnetice vapu- dan yazılı çam kereste 19 Temmuz 1937 Pazartesi gUnU saat 15 

~:l aleyhinde Burdur ıullf hukuk raptetmelerl llzımdır. run batmasına sebebiyet verdikten itibaren aırulyle ve ayn ayn ihale edilmek Uzere Ankarada idare 
a eın lnde aÇllllf 0 duju nafaka 5 - Yudma iti 30 A.tuate. 1937 Puarteal gttnUne kadardır. htekli· IOnra tanıim kılman c:1enı. raporu • mnda atm almacütır • 
v 9ından dolayı cra kılman duruı ler muayenet Sthhlye için o stın 1&&t 1eldsde blaat mektepte bulunma- nun almmumı Kapoptno npunı kap Bu ile ıtrmel isteyenlerin her clnalıı hiasmda yazılı muvakkat 
ad · M. aleyh MU8t&fa Cemalln lıdırlar. tam Perf ile kanwıwı tayin ettiii vealkaları. reamt gazetenin 7-5-936 ,nn ve 

5-6-937 tarıhli celsei muhakeme 6 - P'azla tafsillt almak tateyenlere aynca matbu bilgiden gönderilir. eti tarafından latenllmttttr. 1&yılı nOp•l!Dda lntlfar etmlf olan talimatname dairesinde almmıt 
e ıe m 1 içtıı namına çıkanlan da· Jfuhaberatta poeta pulu lnaU llmndır. (8819) Muhakeme gUııU olarak taJiıa kılı • ka ve teld1f1eriDl &JDl itila l&&t 1"30-a kadar komia OD Reialliin• :t Ye muınaileyhin kayıp ve ıkamet nan 8-7-937 tarih ve aaat 11 de lerl Jl.lımdır. y 
_hı ıneçhul bulundundan iade edil- Devlet Demiryollan ve Limanları vakadın zararlı lıerkelln rapcr alı· lartnameler 152 karata Anbra, Haydarpqa, Eekifehir, lımlr A 
'' \'e ınUddelnin talebi veçhile Ul nırken yukanda göeterllen gtı.n w vunelerlııde ablmattadlr. (3794) 

~n tebligat yapılmuma brar veril· ı·şletme u nium Mu·· du .. rlügu" .. nden: aaatte mt.hlremede bimt ham ba- CINSl METRE MlK'ABI MUVAKKAT TEMiN 
ış oldu ndan dunıpnanm muallll 
ulunduğu 19-7-987 tarihine te&a· 24 aaatten fazla devam edecek nakliyatta tam vqon muameleline tlbl lunmaa veya bir vekil göndermem ı - Çam dilme 
uf eden puartesı ,onu uat ıo da haynn vqonlan, mal sahlplerbı.in talebi tu.erlne flmclllik yalnm Yenlal dlDls ticaret lwımıunun (1063) UncO 2 - Çam aıu 
urdur aulh hukuk mahkeme11iue iatuyoıumda hayvanlarm dinlendirilmesi için katarlardan keailebllir. Mo- maddesine tevfikan ll&n olunur. 3 - Çam tahta 
elm lüzumu Uin olunur. la 1'1"1an tein istuvonlara milracaat edllmelidll'. (1879) (3902) (11828) ' - Cam ftlOll tahtuı 

875,220 
1il4,MO 
107'1,200 
ım,.,. 




