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Turizm işinde 

ucuzluk 
lktı nt \'ekfıleti turizm büı·osunun 

alAkadar olncnğı mc\ zu lnr arnsıııa 

ucuzluk meselc.siııi katmak lnydnlı 
olur: Otel \'O puıısi.) on fiyntlnrmda 
ucuzluk, ıınkliynt fi) nUnrıntla ucuz-

ltık .•• 
Zira bugün IJnzı memleketlerde 

turizm hnrckclinln tliğcl'lcl'ine ııls· 
betle <.inha fuzla gcııi,lemckte olnın
M sadece ucuzluk finıiliıı..lıı te::.iı'i ul-

,~~11,.,ıll!1'unJ;1:(•Jıuol tc<llr. t.t ele. 
ııilclııJlr ki otcdculıcd tuı·fanı ımıııı-

tmın ilk inki~nf cttJgi bir memleket 

olınakln IJcı•alıcr otelleı·hulc ,.c ııun
sl ·oulnrmllnki konfor bal~mımd:uı 

ı .) men her ıııcmlckct-0 ü tün olnn ls-
ıe 1 .• 
. '·ı·ıe son seneler znı·fmcln l ıgcr 

llÇl'O JJ 

memlelrntlerin ucuzluk ı·eknbcti 
:knrşı uula ınnğllıı> olınuştur. B~l
kanlnrdnki konışulnrmuz nulgnrıs
inn Yunnni tmı, Yugosln,·ymlıı tu

rizı~ hnrckctinin uy:rnı';'ıncln t.ıilhns
sn bu ucuzluk {'ıuıili ınlihhıı bir ıııc\'· 

ki nlnuştır. 
Geçenlerde lstnııhuldn nnllrnn lı~

sın l>irllği toplnndığı znıı~nıı _nc~·og: 
lu otdlcı·indcn birinde bır knll\ e 1 
Çin nıisnfirlcrdcıı biriıulcn 3 :> ku· 

'kfl'-'et ooilınh•ti• 
ruş nlmdığındıuı şı " • 
llcr lınl<lo lıükümct otellcl'i Ye Ilnn-

ıif t • Iere nl·ırnrnl.: 
siyonlnrı ınuhte ıp • 
konfor bnkunıııclnn bir tnsfiycyc nn-

. .. ret nıru;clcsi u. 
&ıl tl1hi tutncnlt ı c uc . 
:terinde tlc dildmtli bir J;:ontrol tc::.ıs 

ctınclhllr. 
Xnkli:rnt hu usunda u<'u:zlul.: nıc-

. l li "k .:;chil'lcrclc 
selesine gelince, l l u ~ 1 
b k l Üfl'Ctlcrinl nası 

elc<llyelcr tn ' ln 
tnyin ccllyorlnr:on şehirler nrn"'ııH 

1 ... ··crctlcrf 
t~Ieycn otomobil ve oto >US u 
clo htrcr tnrifcyc tllhl olnınlıclır. . 

Her ,ıırı:ret kcnıli hudııtlnrı dn~.•
t il ·c otohus 

llndc i"lc1·ccek otonıo 1 
' 

' • k'l ctı·c J>n<:ııın n-glhi , asıtnlnrm 1 om '.., 

1 x. .. tı·n "" '-Uk!iôt>k hnllclini tn-
ncnbı ucrc , , " 

yin c<lcrck illin ctnıell<lir. 
(Sonu sa. 6. Sil. 5) 
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Yarın 24 sayfa 

1 Sayısı heryerde 
Telgraf adresi: Kunın-; Tstanoul 
Telef. 21413 (Yazı) 24370 (idare) 
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Fransız sefiri Türk - Fransız 
dostluğunun tarihini anlattı 

ı 
ka Fransız sefiri B. P.<mso da şu ceva14 temmuz Fransızları11ı milli bay

ramı olması ldolayıtile dün sabah şeh
rimizdeki Fransız konsolosluk bina
sında bir kabul resmi yapılmıştır. 

Şehrimizde bulunan Fransız sefiri 
B. Ponso Fransız kolonisini kabul ct

miştir. 

bı vermiştir: 
''Diplomatlar arasında arada bir ge

lerek, boğaziçinin havasını teneffüs 
etmek adetin~ rağmen Ankara'yı ter • 
ketmeden geçen 9 aylık uzun bir gay-
bubctten sonra, bugün Milli bayramı· 
mızı kutlamak üzere aranızda bulun • 

Kabal~mı 1.ııttikten aonra, Fran- dugumdan ldolayı bahtiyanm. 
sız kolonısi namına B. :For bir nutuk Fransa'mn her zamandan daha zi-
söyliyerek istanbuldaki Fransızların yade bağlı bulunduğu hürriyet ideali, 
Fransaya olan baglıhklarından bahs - dahili politikada olduğu kadar harici 
etmis ve Türkiye ile Fransa arasında politikada da memle'ketin yüksek men· 
Hatay münasebetile son akdedilen an- faatlan ile alfikadar lüzumlu bir disip-
laşmalardan duyduğu sevinci izhar et· lin ile çok iyi uzlaşmaktadır. 

ANKARA, 14 ( Telefonla ) -
Bugün saat 9,5 ta İstanbul Vali ve 
Belediye Reisi Muhittin Üstündağ 
ve arkadaşlarının muhakemelerine 
Temyiz mahkemesi dördüncü ceza da. · 
ircsinde başlandı .. Muhittin Üstündağ 
ve arkada.~ları saat 9,5 ta geldiler. 
Üstündağ çok asabi ve sinirli görü. 
nüyordu. Saat 9,45 te büyük bir sa.. 
lonun kapısı açıldı. Maznunlar ve ka.. 
labalık bir halk kütlesi salona girdi. 
Riyaset makamında Temyiz Mahke. 
mcsi dördüncü ceza dairesi reisi Mec. 
di Beydeş, azadan Nail Tarhan, Os. 
man Talat, Hamit Kösef, Cevdet Bay. 
bara ve iddia makamında Başmüd • 
d iumumi muavini Arjf Cankaya var. 
dı. Maznun sandalyesinde en başta: 
Vali Cstündağ, Kocaeli Valisi ve sa. 
bık İstanbul vali muavini Hamit O~. 
kay, Belediye Daimt Encümeni aza • 
larından İhsan Namık, Mehmet Ali, 

(Sontt: Sa. 2 Sü. 1.) 

_m_~_:_:_s_n_k_o_1o_n_i_~_n_a_m_ın_a_v_e_r_u_rn_~_t_-__ 
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1

e_k_·c_~_:_~_~_:_~_;_:_:_ğ_~_a_~-~-s-~~~erikaJılayyareei 

Antakyada Türk-Fran
sız dostluk tezahürü 
Kıtalarımız 
birlikte b:r 

Fransız askerleri ile 
geçitresmi yaptılar 

T ,. 

Tiirk erleri bir geçit resminde .. 
(Yazısı 6 ıncı sayı/ada) 

Devrialem seyahatini 3 
19 saatte yaptı 

•• gun, 

Nevyork, 11 (A.A.) - Tayyareci 
Hughes Nevyork tayyare meydanına 
saat 18.34 te inmiş ve bu suretle dev. 
rifllem seyahatini 3 gün 19 saat, 16 
dakikada bitirmek suretiyle dehşetli 
bir rekor yapmıştır. 

Bahriye nezaretine ait üç tayyare 
Hughesi karşılamaya gitmiş ve 350 
kilometreyi beraber yapmıştır. 

Hughcs yere indiği vakit tayyare 

mcydnnını dolduran halk tarafından 
çılgınca alkışlanmıştır. 

Assosiated Prcs'in yazdığına göre, 
tayyareci Amerika hava kuvvetlerine 
ait son derece hassas bir pusula kul. 
lanmıştır. Bu suretle mezkfır pusula 
ılk defa böyle uzun bir scyahatta tec. 
rübc edilmiştir. Pusulanın mükemmel 
olduğu görülmü:.tür. 

fj>ünkein peşinden : 

Çahşmak ve dinlenmek 
Ynzm ıcnk b>iinlcrl lıcr nı cmlckcttc ha-.ml znmnnı olcluğu gihl 

nynl 7.nmaıuln. dinlenmek mc,· .:imi olnrnl- J.nhııl cclllıni"tiı- Yn n· 
ınnk lı:ln çnlışnn uz,·i> et mnki nesi ııin cliulc-nmc-ğc de iİıt l)

0

ncı '~r
<lır. l•'nl nt iş hnyntımla fıznmi rnmlımnıı nlmnk için çah-;.mnnm, lılr 
u ıı IU olc1uğn gibi ::.cnıcı·cli çn lışmnk kn biHJ etini ıu1 ırnınk için clin
lcnmcnin do hlr 11 ıılü \nr<lır. Hn)ntta ımnnff:ık olmnk için çalış· 
ınnnın u ulünü olduğu kn<ınr cliıılcıımcnin u uliınü ele iığrcıııncllJiZ. 

11 :\.. \X ın~ıç ' .. n 

,---------------------------------------------------------------------------------~------J Kin ve intikam hırsı ile tutuşan genç bir kızın baştan sona iZ kadar heyecan dolu macerası size Dersim'ın içyüzünü 
bütün çıplaklığiyle aydınlatacaktır4 r Öe~simli 

S 
•t Ilıza ve avenelerinin de rol aldığı Dersimli Kız romanında akıl ve mantığın kabul etnıediğl 

eyı • . .. k"" 1) . ı· , hadiselere rastlarsanız, ınanınız, çun u ersım ı Kız ronıanı bir hakikatin aolotıhşıdır. 

Yazan: INJO~aı(ğn ~G=n!iiJiH~~ 

Vallf'D~ H~ttını~H ~©.l~tf@lmo~©Jcaı ~~~6~ ®<§Jnınıft(Ea 
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(Usta tarafı 1 incide) 1 
Avni Ynğız, Suphi ve Şcrafettin sıra 
ile yer almı11lnrdı. Hakim, evvel~ maz. 
nunlnra adlarım, yaelarını ve memu. 
riyetlerini sordu. Bundan sonra ilk 
önce Şlırayı Devlet Mülkiye dairesi. 
nin men'i muhakeme ve dalın sonra 
Şıirayi Devlet Heyeti Umumiyesince 
ekseriyetle verilmie oln.n lilzumu mu. 
hakeme kararları okundu. 

Lüzumu muhakeme kararında §ÖY

le denilmektedir: 
1 - Mez.r.rlık ittihaz edilmek üze. 

re arazi s tın almaktan ibaret olan 
i~in menafii umumiycye taalluk et. 
mesine göre satın alma muamelesinin 
o tarihlerde mer'i olan 21.1.329 ta. 
rihli Belediye istimlak kanunu mu. 
vakkati hükümlerine uydurulması ve 

2 - J{anunun ikinci maddesinde 
beyan olunduğu Uzere alınacak arazi. 
nin haritnsmı yaptırmak, resmi tak. 
diri kıymet heyetleri tarafından ra. 
yice uygun kıymet takdir ettirmek, 
Belediye enctimen meclisince de tns. 
dik edildikten sonrn mennfil umumi. 
ye kararı nlmnk gibi muamelelere te
vessül edilmesi icabettiği halde yn • 
pılmıyarak, 

3 - Arazi snhibile, pazarlıkla mu. 
ta.bık kalınarak bedelle encümene ve 
1932 senesi pazarlıklarına. münhasır 
olmak üze.re te~kil cdilmi§, bu iş için 
mesuliyetsizliği ve salilhiyetsizliği ta. 
bit bulunmuş olan bir heyete kabul 
ve tasdik ettirilmesi, 

4 - Bu satın alma i§leri cereyan 
ederken istimlfik işinde vergi kıymet. 
lerinin esns ittihazına dair hükümle. 
rl ihtiva etmek üzere lstnnbtil Beledi. 
yesinin teşebbüsü ile tanzim ve tak. 
öiın edilerek BilyUk Millet Meclisin. 
de ·satılma işinin tekarrür eylediği 30 
Mayıs 1934 tarih l'C 2497 sayılı kanu. 
nun çıkmı:ı.sı beklenmiycrek her iki 
kanun hükümlerine göre de istimlak 
yoluna gidildiği takdirde de nlsbeten 
çok ve az bedelle Belediyeye geçme. 
si mümkün olan mezarlık arasına is. 
timlak Eeklinde verilmesi lazım ge. 
len bedelle ve rnyice nisbet knbul et. 
miyecek surette yüksek bir bedel tes. 
viye edilmesi ötedcnberi Belediye Re. 
isi tarafından hususi bir himayeye 
mnzhnr olduğu iddia olunan ve esa. 
sen sakit hfınednn fı.za.sından tasfiye 
için Maliyeye intiknl eden bu araziyi 
belediyece mUb:ıynndan iki ay evvel. 
d n b ~lıyarak bir hafta evveline ka. 
dar olan müddet zarfında M~liyet tak 
öiri &. vmet komisyonunca takdir e • 
dllen ve bu sebeple rnyiç addedilmesi 
Iazımgelen vo bedel muknbilinde uh. 
desine geçirdiği nnla~ılan arsa sahi. 
bine bir menfaat temini maksadımı 
müstenit olduğu sadadında. vuku bu. 
lan ihbarın sıhhatine bir delil teşkil 
etmesi tabii oldu~tından, 

5 - Bu meseleden dolayı suçun fa. 
ili sıfa.tlle Belediye Reisi Muhittin 
Ustündağ, 

6 - Ve maznunlardan mezarl?klnr 
mUdUrU Süleyınanın bu i~e rolü, ta. 
lik eden munmelelerl funir:nden aldı. 
ğı emir dairesinde yapmaktan ibaret 
kalmasına. ve ke._1Unde c'"asen emir 
ita ve karar itt!haz salahiyeti mevcut 
bulunmamasma göre iliı.h ... ,, denil. 
mektedir. 

Bundan sonra nvuknt Kenan Ömer, 
söz alarak "vazifemi yalnız mU\ekki. 
limin f3ercf ve hukulrnnu muhafaza. 
o n ibaret bilmediğim, o vazife dahi. 
linde kanunun muhnfnz.1i ismetine ça. 
lı mayı da dahil gördüğüm için heye. 
tinizc iptidaen halli icap eden bır me. 
seleyi arzetmek iztiranndayım. 

Memurini Muhnkemnt kan\lnunun, 
5 jnci ve 6 ıncı mndd,.lerinde bazı me. 
murlar hakkında mercilerine" veri. 
lecck men'i muhakeme kararlarının 
ister itiraz edilsin, ister <'di!mesin Şu. 
rayi Devlet Mülkiye dairesinde üçün. 
cü bir tetkikten geçirilmesi zaruri 
gb terilmekte i e de bu kanunun 8 in. 
ci maddesinde valilerin lüzum veya 
men'i muhalı:cmelcrine karar ittiha _ 
zı ~ur yi Devlet Miıllci~ e dairesine 

it olduğu gösterildıkten sonra bu ka. 
rar aleyhine vukubı.lacak itirazın 

tetkiki Şlırayi Devletin heyeti umu • 
mi~ esine ait olduğu gösterilmek su • 
retile valiler hakkında istisnai bir bil. 
kum dercedilmiş ve bu müstesna va. 
ziyeti ihlül edecek kanunda hiç bir 
d 1 let bulunmamıştır. 

Öyle ise !stnnbulda ayrı bir Bele. 

• a ş arının u a em Si 
diye Reisi olmadığı ve Belediye riya. 
setine taalluk eden vczailin valilere 
mevdu bulunduğu ve bu sebeple de 
tahkikat evrakı Şurayi Devlet Mül. 
kiye dairesine sevkolunarak oraca it. 
tifnkla men'i muhakeme karan veril. 
diği ve bu karar aleyhine mecrii ai. 
dince hiç bir itiraz vukubulmad!ğı 

halde heyeti umumiyenin Mülkiye 
dairesinin vukuu kararının resen ikin. 
ci derecede tetkike kendisini salfılıi • 
yclt.ar gorcrek ufak bir ekseriyetle 
llizurnu muhakeme kararı ittihazına. 
bıle s:ılfı.hiyeti yoktu. Heyeti umumi • 
yenin böyln hilafı salahiyet verdiği 
bir kararın da ceza usulü muhakeme. 
leri kanunu mucibince tahkikat haki. 
mi tarafından Mülkiye dairesinin ka.. 
rarınm feshile, verilecek lüzumu mu. 
hakeme kararından farkı olamaz. 

Binaenaleyh mülkiye dairesinin 
verdiği meni muhakeme kararı aley. 
hine itiraz vukubulmamakla kesbi 
katiyet etmiş ve heyeti umumiyenin 
kararı bizatihi keenlemyekfın bulun. 

. muş olduğundan yine memurini mu. 
hakemat kanununun 13 Uncll maddesi 
mucibince müddeiumumi takibat ic • 
rasından ve mahkemeniz de binnetice 
bu da.,. ayn bakmaktan memnudur. 

Evvelemirde bu cihetin hallini di. 
lcrim,, demL5tir. 

Bunun Uzeriııc heyeti hakime 10,10 
geçeden 11 e kadar devam eden gizli 
bir toplantı yaptı. İkinci celse 11,10 
geçe açıldı. 

Söz alnn başmUddeiumuıni, başmu. 
avini Arif Cankaya C7.climle şöyle 

söyledi: 
- Memurini muhakemat kanunu. 

nun 8 inci maddesi, valiler hakkında 
verilen lUzum veya men'i muhakeme 
kararlarına. nlfikadarlar tarafından 
yapılacak itirn.zların tetkik merdini 
ve lüzumu muhakeme kararı katileş. 
tikten sonra muhakemelerinin icra. 
kılınacağı mercii göstermekten iba. -
ret mezk\ır kanunun 5 inci ve 6 mcı 
maddelerinde men'i muhakeme ka. 
rarlarının itiraz vukubulup bulmama. 
smı mutlaka muvakkat mercilerce 
resen tabi bulunduğu hakkında va. 
zeylediğ:i mutlak sarahate ve tebdile 

tazammun edemiyeceğini ve r;ıimdiye 1 
kadar mUmasll daYalar hakkında ay. 
nl §ekilde muamele husule gelmekte 
olduğu teamUI halindedir. Bu içtihat 
cümlesinden bulunmasına nazaran bu 
noktaya dokunan :müdafaanın rqddi 
ile muhakemenin devamına karar ver. 
menizi yüksek heyetinizden dilerim. 

Bundan sonra söz alan avukat Ke
nan Ömer iddia makamının i~Uba.. 
dına iştirak etmediğini söylemiştir. 

neıs, arkndaşlnriyle vaziyeti mü
zakere ettikten sonra demiştir ki: 

- Memurini mubakemat kanunu
nun 8 inci maddesindeki itiraz yal
nız meni muhakemeye hasredllme -
yip, lllzum Yeya meni muhakemeyi 
tazammun e<len kararlara şamil bu. 
lunmasına ve meni muhakeme aley
hine itiraz \'Ukubulduğu dahi, her 
halde mafevk meclise sevkedllece
ğl bu kanunun mutlak sarahati ik
tlzasındnn olmasına söre itiraz va
rit görUlmemlş \'e muhakemenin de
vnmınn karar verflmlştlr . 

Bunun Uzerlne Muhiddin 'Ostunda
ğa tc\·eccfih eden reis bir diyeceği 
olup olmadığını sormuştur. 

VALl SÖZ ALIYOR 
Muhiddin 'OstUndağ çantasını aça

rak evrak cıkarmış ve bu evraka ba
knrnk ce\•ap Yermoğe başlamıştır. 

'Ostundağ mahkemeye verdiği lznha
tındn kendisini ve arkadaşlarını 

mahkeme huzuruna getlrmcğe saik 
olnıı Ztnclrllkuyu mezarlığının u -
zuncn bir tnrlhceslnl yapmış \'e me
zarlık içtn Mallye VektHetl tarafın
dan tahsis edilen nrnzlnfn hangi se
beplerden satın alınmadığını izah et
miştir. 'OstUndnğ ezcümle deml~tlr 
ki: 

- Bandırmalı Anastas adında biri 
belediyeye arzuhal vererek beledi • 
yenin Zincirli kuyu ch·arında bir me
zarlık tesis etmek 1stedlğlnt ve ha
zineden satın almak teşebbllsllnde 

buluncluğu yerin muhtelif sebepler
den belediye ıcın kablH istifade ol

oouduğundnn 

urnv r 1! n 

G-ONON AK/J'LER.I 
Kütüphanelerimizin zengiollğloe ve 

modern kütüphaneye dair ••• 
RKADAŞI UZ Niyazi Ahmet, 
diınkti gazetemizin beşinci sa. 

)'lfasmda "Tan,, gazetesi muharriri 
M. Zekerlya'ya, bir meseleye dair cc. 
vap ya?.dı. 

Mesele, lstanbul kütüphanelerinde 
mevcut kitaplardır. Maksat; Avrupa 
ve Aınerlknda olduğu gibi, bugünkü 
kültUrel ihtiynçlr..' a. her bakımdan 
kfil'ı ı;clcce,c< ölçüde bir bliyUk ki!tUp. 
hane kurmaktır. 

M. Zekeriya, lstanbulun en büyük 
kütüphanesi sayılan Beyazıt kütilp. 
hanesinde 36500, Fatih kUtüphnne • 
sınde 27800. Süleymaniye kUtüphane. 
sinde ise 43000 kitap bulunduğunu 
ve bütün kütüphanelerde mevcut e. 
serlerin yekunu, 165.000 olduğunu 
söylüyor ve: "Bu ra karni ara inama . 
dım. ÇünkU bu rakama inanmak f. 
cabcdcrse. utanmak ·ve ağlamak la. 
zımdır .. diyor ... Arknsındnn da: 

"Nevyorkun Kolombiya niversi. 
tesınin hususi ltUtUphnnesindc 500 
bın kıtap vardır,, malumatını veri. 
yor. 

~ . ~ 
Ulus gozetesinin tanınmış mu. 

harriri :"\urcttin A.rtam ıle bu mevzu 
üzerinde görüşüyorduk. Runu dedi: 

"Ona bakarsanız, (Tan) da dahil 
olduğu halde bizdeki gazetelerin En. 
tıs miktarı dahi gözlerimizi yaşartn. 
cak derecede az görillür. Amerikanın 
(Niyork Tnyms) saU)tesi birkaç mil. 
yo:ı s:ıtıyor ... Bu itibarla müzedeki 
(Nevchageran) l:lhti etrafındaki ka. 
dınlar kadar ağ!ayıp durmak gereke. 
cck ... ,, 

Ve ynrı rntifc tarzında söylenmiş 

bu sfızlerln hemen ardından, bir.deki 
kitapların kemiyctindcn ziyade key -
fiyetinde saklı bulunan bQvük kıyme. 
te iaaret etti. 

Dün bir mUnnsebctle, meşhur ede. 
biyat tarihçimiz Ordu Sayl!ivı Ali 
Canıb Ybntmeıı'le konuşuyordum. A. 
li Canıb Yöntmen hayatının en aşağı 
otuz senesini lstanbul ve Anadolu kü. 
tüphaneleri içinde geçirmiş ve elli ya. 
şına rağmen yüz seneliğe yakın bir 
yn..~ayışın mesni mahsullerini bir ara. 
ya getirmiş denecek }{adar iyi çalış. 
mı§ seçme bir mütetebbiimizdir. 

M. Zekeriya. Niyazi Ahmet muna. 
zarasını bir de kendisinden sordum. 
Verdiği cevabı, mevzuun inkişafına 
yardım eder ümidiyle aynen aşağıya 
geçiriyorum: 

"l{ülüpbanelerimız zengindir. An. 
cak, i~rdekiler, bugUnkü neslin ki. 
tapları değildir; yazma mecmaı ki • 
taplardır. Yazma kitap t11ecmaı ola. 
rak dUnyanın en kıymetli kUtüpha. 
neleri !stanbuldadır. Herhangi bir 
dünya kütüphanesini bu bakımdan 
bizim kütilphanelerimiilc mukayese 
etmek caiz değildir. Bizim kütüphn. 
nelerimizde bulunan kitaplar arasıIL 
da, mnnevi değerinin yüksekliği nis. 
betinde, tnnesı 10.000 lira kıymeti bu. 
lan e~erler de vardır. Fakat bunlar, 
geçmiş devirlerin kültürüne aittir. 

Bizim (modern kütüphane) ye ihli. 
yacımız var. İçerisinde her tUrlü tct. 
kik ihllyacını tatmin edecek kitapla. 
rı her lisandan bulabilmek imkfınını 
vereıı bir kütilphnnc lazım. Meselü ga. 
zetecilik tnihine dair araştırmalar 

yapacaksınız. Bütün kolleksiyonları 
orada. bula.bilmelisiniz. Tıba dair de 
öyle ... Bizim şimdi muhtaç olduğumuz 
kütüphane i~te budur. Yoksa. bizim 
kütüphanemizin mevcudü, utandıra .. 
cak bir yekun nrzetmez. Bilakis yüz. 
ağartan derecede bol bir zenginlik ha. 
zinesidir. Bence vaziyeti böyle bir za. 
viycden mUtalea etmek doğrudur ... 

HİKMEr MüNlR 

dfslno alt bulunan 400 dönUm ge-/ 
ntşllğiııdo btr nraztyl hazineye alta
raziden daha ucuz bir fiyatın satma
ğa.. amade olduğunu bildirmiş ve 
teklHlnl yapmıştır. 

lan tezkerenin ayni gUne tesadüf et
mesi kusur addediliyor. Bir de encll• 
men satın alma işine karar verdiği 
zaman Eşref nrsaya tamnmlyle ma· 
llk değilmiş. Arsanın 300 şu kadn.r 
dönUmUnll bu karardn.n 27 gUn eV'\'cl 
satın almış, Ust tarafını da şubat vo 
mn.rt aylarında, bir kısmını da bir 
sene sonra. satın almış. Gene kusur 
olarak deniyor ki encümen karar ver 
diği zaman Eşrefin vesikalara malik 
olup olmadığının aranması ldzımdı. 

'OstUndağ bu mUracaat Uzerlne tet. 
klkler neticesinde bu yerin her ba
kımdan mezarlık yapmağa elverişli 

olduğunun anlaşıldığını söyledlltten 
sonra kendisine atfoJunan yolsuzluk 
ları seniş bir tarzda izah ve tahlile 
geçmiştir. Üstündağ bu milnasebet
le yeni nrsanın alınmasına dair olan 
mUzakerenln nrkasınn "pazarlık ko. 
misyonuna" diye havaleden başka. 

bu işte htç bir temas ve trtlbatı ol
mad.ığını söylemiş, ''azlyetl şöyle an
latmıştır: 

DlJNIM BU lŞTE HlÇ DlR FltLlM 
MESBUK DEClLDlR 

- J{omlsyon kıymeti takdir ve 
pazarlık yapmış, encUmen satın al
ma kararı yermiş, mua\·lnlm tasdik 
etmiştir. Benim bu işte hiç blr m. 
Um mesbuk değildir ki fail sıfatını 
alayım. Şu halde olsa. olsa resmt 
muameleler haricinde ve sureti bu
suslycde arkadaşlarımın kanaatleri
ne mUdahale ''e vicdanlarına mUes
slr olacak blr şeyler yapmış olduğu. 
mun kabul odllmesl zaruridir. lşte 
arkndaşlarımın bir kısmı benimle 
birlikte suı;:lu olarak huzurunuzda. 
bulunuyorlar. Kendilerine sorun, 
doğrudan doğruya veyn dolayısiyle 
bu mesele hakkında en u fnk bir mü
racaatta. ve batta. blr imada bulun
muş muyum? Mua\·inlınden ve me
zarlıklar mUdUrilnden de sorunuz, 
Icendllcrlne herhangi bir tesir yap
mış mıyım? Bunları mesullyetten 
kaçmak ve ortada me\'cut her han
gi bir kabahati başkalarına yUklet -
mek maksadlyle söylemiyorum. Or -
tada bl kabahat varsa. pnylaşmağa.. 
hazırım. Maksadım şudur ki bnkkı
mızda tahkikatı yapan mUfeltlş her 
no pahasına ve her ne suretle olur
sa olsun tnhklknt evrakını bizi bebe
m hal mahl.cmcyc sUrliklenıek m 
sadiyle hnzırlamış olduğunun aşllclir 
bir surette görUlmckte olınnsıdır. 
Bunu hndlselerln dlll ve Ycslkaların 
bilkmU söylüyor. Buna snlk olan 
mantığt ve vicdani telklnatın menşe. 
ini henüz anlamış değilim. Davanın 

esasatı hakkındnld maruzatım bun
dnn ibarettir.'' 

30 SENDDlR HiZMET 
BDlYORUM 

Vali - Dosya buradadır. Enenme· 
nln bu kararı hangi tarihlerde ve ne 
şekilde ittihaz ettiğini bilmiyorum. 
Tasarruf hususunu tetkik Ye tevsik 
etmek ferağ e nasında emlAk şubesi 
ne aittir. Tasarruf hukukan ve ka
nunen tebeyyiln ettiği takdirde pa
rasını verir, tasarruf ederiz. Etme
diği takdirde ta n.rruf edemeyiz. 

Reis - Şu baldo vesaik aranmıyor 
demektir. 

Vali - Hini tasarrufta. eml!k şu
besi arıyor. 

Reis - Muhasebe mildilril, riyaset 
makamına. bir müzekkere yazıyor. 

Bu tezkerede "Eşrefe parnyı verece
ğiz. Yalnız arsanın tamamına muta
sarrıf değildir, ne yapacağız?" diye 
soruyor. Buna cevap olarak riyaset 
makamı bir kısmının bir ay zarfın
da ferağ edilecet;I tnahhUt edilmek
tedir, diyor. 

Vali - Biz bu mezarlığı tesis et
mek mecburiyetindeydik. Malt sene 
bitmek üzere idi. 934 bUtceslne me· 
zarlık için tahsisat koymamıştık. 

Bu parayı senesi zarfında sarfetme
miş olsaydık, mezarlığın inşası 936 
senesine kadar teahhUr edecekti. 
Halbuki "nzlyetin bunn tahammUlU 
yoktu. Maamafih bu muamelenin 
nasıl gcctlğlnl iyice hatırlayamıyo
rum. 

Reis - O müselles arsa. nerede i
di? 

'Ostnndağ bu arsanın bulunduğu 
yerl tarlf etmiştir. 

Reis - Eşrotten evvel belediye bu 
arsaları dOnUmUnU 40 Urndan ala
mnz mıydı? 

Vall - Belediye nerelerde bu su. 
retle sntılık arsalar olduğunu blle
mez. Bu hususta teşklltı.tı dn yoktur. 

Reis - O civarda aranabllirdl. 
Vali - Kim yapacak bu lşl? Bu

nun mesul memuru yoktur. 
Reis - Komisyon pazarlık yapar

ken tahkik edemez miydi, Eşref bu
(Sonu: Sa. 6. Sil- 1) 

Üstlindağ sözlerine şu cilmlelerle { 
nlha) ot ''nrmiş ve bu ifadeyi verir-

KURU 
ABON~ fAl\U:ESJ 

Mtmltktı '1emltktı 

itinde dııındo 

ken gözleri dolmuş, hıckırı~ıoı zor 
tutmuştur: 

"- Muhter<ım reis, 30 senedir, 
devlet kapısında hizmet ediyorum. 
Son 13 senelik hayatı memurll etlm 
lstanbuldakt en dağdağalı bir yerde, 
10 seucdcnberi vallllk rnzlfesl de 
uhdeme mevdu olarak geçmiştir. 

Ondan enel llfl sene kadar cumhu. 
rlyct idaresinin yeni teessüs ettiği 
sıralarda devletin emnlyetl umumi. 
yo mildUrlilğü hizmetini ifa ettim. 
Bunun ehemmiyet ve milşkillrıtını 

takdir buyurursunuz. BUtün bu im· 
ktınları ancak her tUrlil hnrekt'ıtımı 
hUsnil istimal lle temine muvaffak 
oldum. Hayatımın bUtün mesnedi, 
bUsnil lstlmaldlr. Bu suiistimal ka
rarlyle beni hayatımın milstenltle. 
rinden mahrum etmek istiyorlar. Bu 
teşhir elim ve ağır bir şeydir. Huzu
runuzdan bunun tesellisini alarak 
tıkacağımı kun·etıe ümit edlyo -
rum." 

üstUndnl;ın müteessir olduğunu 

gören reis kendisine demiştir kl: 
"- Day Üstündağ, bir iki sual sor

ma le istiyorum. Fnknt bunun için te
essilrilnUzUn gecmcsini beklcıncl· is
terlın. Buyurunuz. oturunuz. 

üstilndnğ reise derhal cevnp vcr
meğe hazır olduğunu söylemiş ve 
keııdlslnc sorulan suallerin ce.,.ap. 
lnrını \'ermiştir. 

netsin Jlk suali şu olmuştur: 
- Lik oğlu Eşref mUracnnt etti. 

Siz de o gUn cmlt\kl nıtlliyeye bir 
tezkere yazmış ve hazinenin arsası
nı nlmıyacağız, demişsiniz. Eşrefin 

mUracaatı ne cmlfıkl mllliyeye yazı-

Aylık 

S nhk 
6 aylık 
YıHak 

9~ 

260 
47!> 
900 

15!> Krş. 
42!> • 
~o • 

1600 -

J'erllesıııılen B Jlı:on UlrllAI için aydı 
utuı kuruş dOşuınr. Posta blrllgioe glr. 
mi> eo )"erlere a)da yetmiş beşer kuru~ 
ı ııııoedllır. 

Ahone ku)·dını bildiren nıeklup Te 

ıclgrof Ocrctınl, abone parasının posta 
\'cya banU ile )·ollama Ocretlnl ldnre 
kendi nzerlne alır. 

Tnrkfutnln htr posta muke:lnde 
IWUUN'o abone ua:ılır. 

Adr~ drRiştlrmc Dereli 25 kunı$1Uf. 

L _.J . .... ___... .......... -.................................. .. 
: b Cumn Cumartesi ! 
f 1 a ft u 1 nı 15 Tcmmuz·16Temmuz1 
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:.! Ccmazlülc\'\CJ 1357 1 17 i8 f 
• Huml nH:dran 1351 30 ı f 
f Hızır günO 70 71 f 
~ Gun doğuşu 4,41 4,42 i 
: Gün batışı 19,40 19,39 i 

::~ ~~;:h nn1~azı ı;:~~ 1~:;~ 1ı Ikındı ,. 16,1!> JG,19 
! Akşam ., 19,40 19,39 ! 
i \'ntsı ,, 21,38 21,37 İl 
! lmstık 2,27 2,28 
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15 Yıl Evvel Bugün 
AT/NA - l'unan lıuktimeli, Jıudullakl 

Bulgar retelerlnln nıüsatlrmelerinden do· 
layı llıılgar Jıüktirntline bir proltslo ke~ide 
etnıı,, bu protestosunda ıayet bu ('ele Jıa· 
rd:ct ııe müsadcmcltrlnln önıı alınmn:~a 
l'ıınan krıvııellerlnln Bııloar hndııdunn oe· 
çip rtlcleri trnldl etmek muburlyelinde 
l•alacağını blldirmlftlr. 



Tetkikler: 

"Dil -VASITA,, 
Bir mütercimin not defterinden: 
-················-··--·----------·-·---·-···--·-··-·· 

Yazan: Feridun Kurt Andolsun 
(Baf tcırafı dünkü sayımızda) ı 

"Çok. bahçe gezen kendi bahçesi· 
nln de kıymetini blllr. Mukayesesiz 
bilgi olmaz. Kendi dil bahçemizin 
hendeseslni kavramak, otekUere alt 
olanları iyi bilmekle kabildir. Bu • 
nun içindir ki, her millet kendi dl · 
linin hususiyetlerini iyice idrAk et -
mek Uzere, herhangi bir "klasik" 
tahsilin dislplinlerlne müracaat et • 
meğe mecbur kalmıştır ... " 

* • • 
"D"l 1 ·vasıta" meselesinin, edinile-

cek kllltür ve ilim ve ya11atılacak 
"Hu ' ' y manita" ler yönünden münev-
ver adam icin ve bu mun:vver ada· 
~~~ iclqde dolaştıtı modern sosyete 
d Yaç ve Yüksek icapları bakımın· 
d a:i ehemmiyet ve kıymeti hakkın· 

a clhetı konuştuktan sonra, ya
bancı dUJ erin hangi yol veya yollar· 
dan CldUerek öğrenlleceit sualine 
de bir _ cevap bulmağa bakalım. 

Fertten ferde, muhitten muhite, 
endlvldllel ve sosyal mizaçtan miza· 
ca, takip edHecek ve edilebtıecek 
Pedagojik talim ve tedris usullerin· 
de Ciddi farkları mevcut olarak ta
nıyoruz. Fitri meyli kabul ve edin· 
nı • 

e • hassası, istidat ve kablltyet, ih· 
tlyaç ve arzu, takip fikri ve sebat 
gibi hafıza ve zekA dahi takip olu
nacak metodun tayininde btıyllk rol 
0 YnarJar. Demek metot değil metot· 
lar vardır. Sonra yaşın ve maddt 
hnkA.nJarın ehemmiyeti vardır. Ko· 
nuşuJan, bilinen, ı~tnde duyulan ve 
dUşllnuıen dil ile yeni olarak öğrenl· 
Iecek dil arasındaki lengllvistlk ve 
filolojik yakınlığın ve ayrılığın da 
tesiri çok bllyllktllr. Lisanların se
ciye, şahsiyet ve deha farkları dal· 
ma gözönUnde tutulur. Lisan seç
me • meselesinde bu faktörler çok 

ğll, metotlar otmaYrcıır. 
elemanların fevkinde ve fakat talim 
ve terbiye ile elde edilebilecek ve 
dil öğrenmede, yani "iyi,. öğrenme
de daima hesaba katılması icabeden 
bir de dll - hissi vardır. (Ein Sprach· 
stnn; ein Gefilhl fUr Sprachen: a 
"sense .. for Languages; un "flalr,.} · 
Demek dil • öğrenmede, metodunu 
tayın edecek bllhassa üniversite men 

•ttı>ları, tamamen muhtardırlar; fa· 
kat bu demek değildir ki bu serbes
t!, Yapılmasında en bilyilk zaruret o
lan flloloJlk dlslpllnlerde, klasik e
serlerin "'theme .. ve "verslon,, terce· 
meıerlnde, o kuttan parçannı tarihi. 
edebt, ve fikrt naklllerlntn "lnter· 
l>retauon,, larında d'a caridir. Ha· 
Jtr. 

Sonra, hafızanın tedrici olarak e
dlnecefı ve teda'lye fırsat ve tmkAD 
veren müktesebatını, zekAnın de· 
vaın1ı ve uyanık murakabesine bı· 
rakmak gerektir. Kelime serveti 
artarken, cümle • teşklli • kabtllye
tl de işlek bir mertebeye yükselme· 

ildir. Sentaks ne birlikte ve bura
da harmonlk bir tarz ve surette ter· 
tip edUmi' gramer ve mantık tah
llllerı, nakiller ve tercemeler yapı
la.billr. Her halde, başlarken, mUn· 
hasıran, koru ve sıkıcı gramerle işe 
girişmek dofru olamaz. 

tşe ktlfUrter ve ktllbanbey tAblr 
ve ifadeleriyle girişmek dahl sağlam 
olmasa gerek. Batt& rttyalarda, Oğ· 
renllen yabancı diller de sayıkla • 
mak ve hiddet 'H)'a hayret anların • 
da, isteyerek vey1L tstemtyerek ya
bancı dll ne "sarfolunan.. yabancı 
nidalar ve homurünmalann, ba ec
nebi dlllnln blllnmeslndekl "yüksek. 
ıtsan derecesini ölçmete salth bir 
kıstal olabU.Jcettııl de pek san-

mam. 
Takip otunabtıeeek metotların bll

)'tlk bit kısmına mtştereken tamll 
olablJecellnt dtlŞtlndtıltlm ve makbul 
telAkld ettlftm bazı esaslar vardır 
ti uıalO tedris ve ruhiyat test ve 
tecrllbeJ.erl buJJlaM terviç ve teşvik 
etmettecQr1-

l - !)U!erl •tahtıll,. ıtrenmek her 
ve Ulll\UDG ıeJDe· 

re lhUmall daha fazla olan blr yol. 
11 - MubalA.ğalı olmamak şartı· 

le, çok okumak, muhtelif yakın sa
halardan okumak, ve, ara sıra mum
kilnse, blr iki hattA daha fazla say· 
falık bir parçayı ağır ağır ve yüksek 
sesle okumak. 

ııı - Arasıra eskilerden ve hazan 
da yenilerden seçilmiş otuz • kırk 
ınısra'ı gilzelce belleyip, duyarak ve 
cidden anlıyarak okumak ve belki 

inşat. 
ıv - Theme ve Versionların ter· 

ceme, tefsir ve nakilleri. 
v _ Tbeme ve Verslonlarda ol· 

duğu gibi, telAffuz, articulation ve 
ses . terbiyesi çalışmalarında da, o 
dilde büyümüş, muallim 'e kiıltürliı 
bir yabancı. dil. hocasının emin eli 
Ul yetişmek, yıllarca emek sarfct· 
mek ve cok terlemek, bu zorlu işte 
başarı temin edebilir düşüncesinde· 

ylm. 
VI _ Fikirde takip; sAide devam 

ve yorulmak bilmeyen bir merak. 

0 dllln klat1iklerini ve modernleri· 
nl tanımak elzemdir. 

0 dilin memleket ve memleketle· 
rinln hars ve fikirler tarihini oku
mak, o memleketin kllltlir, medenl· 
yet, siyaset ve ruh hayatınnı anla· 
şılmasına, bir çığır açar ve bu su· 
retle münevver insanın bayırbah ve 
yaratıcı merakına yeni yeni ufuklar 
kftşat olacağı gtbl, yeni yeni tatmin 
sebepleri de doğar. Bu münevver 
insan kendi dlllnln mUkemmellyetl· 
ne ve ifade kudretinin zenginleşme· 
sine ve edebt cazibesinin sanatına 
hizmet etmiş olur; zira, insanın -ol· 
ması, lisanının olması hldisesiyle 
hem zaMan ve hem Aheng olarak "a· 
dım atar". "Dil nasıl olursa, o d\Un 
sahibi insan da öyle olur". Dil, in· 

tını. Jııfzeden, en büyük mabedi, l
IA.hlaşmaırta olan tnsanııttnın en 
kudretli şehadetldir .. . . . . . . . . . . . 

"Dil talebesi" bir seyyahtır. Açık 
denizlerde dolaşan, Okyanosların se· 
malarında yeni yeni yıldızlar heyeti 

ue tanışJLn, yabancı adalardan onu 
selAmlamaya koşan henüz meçhul 
buharların kokularını hazan mah • 
çup, bazan titrek edalarlyle içme • 
ğe hazırlanan, bir ebedi talebe ... 

Deliller denizlerinde "kllrek çe
kerk n" dil talebesinin bir çok 

kabiliyetlerinin zarafet derecesi 
y\lk"Jelir: görme • ve • duyma - ser· 
vetleri artar; yenl edindl~i bakir in
tibaları daha kolay benimser ve bun 
ları her gün hiç olmazsa kendi iç ha• 
yatında kıymetıendirebllecektlr. Ay· 
rıca tahlll kablllyetl keskinleşecek, 
takip fikrinin zevkine kavuşacaktır. 
Dll sahası, talebesi için, bir şllrler 
semfonlsl ve bir keşifler A.lemi olur. 
"Dil'' yolu tıe insan, Adem zekl ve 
sebatının. uzun ve karanlık asırlar-

da savaşmasından ıonra yarattılı 
zaferlerinin en mukaddes ıem boltı 
ıarak kurablldiğl, dUtUncelerin, 

:uyguların, ke,ınerin, hasılı .. kltap
ıarm 1mparatorlatuna" girer. 

Gramer tabsUlne ve .. terklbl" me· 
salye kıymet vermekte kıskanc dav· 
randıtım veyahut da kı)'Dlet izafe 
etmek temaytıllnnde oldutum fikri· 
nl uyan1ırmamak için UAveten diye-

ceklerim var: 
Mademki usan mahiyeti itlbarly· 

le akıt ve gayri • akıt unsurlarının 
terklblnln nlhat mahsulUdUr: ma • 
demkl neticede edinmek istediğimiz 

budur; sramer tahslll ne sentetik 
yoldan dahi gitmek tablldlr. Fakat, 
inkişaf seyrinin en bllytlk kısmındaı 

Usan, gramerden değil ve fakat llıa
nın "latente" kıymetlerini nizamlı· 
yan bir felsefe olan bu gramer, Usan 
dan doğmuş olduğundan, önce dllln 
muhtevasını teşkil eden Usan · sen· 

tezinin analitik parcalarını tedarik 
etmek ve ıavamız elde edlldlkten 
sonra ela ",er ae" gramer ile ıeuıaı 

14 yaşında 
bir kız 

Şehir ortasında 
teeawUze uğradı 
Nişan taşında oturan Ağa vni adın. 

da 14 yaşında bir genç kız, dün akşam 
Maçka yolunda piyasaya çıkmış, ge. 
zinirken evvelce uzaktan tanıştığı 
MUkerrem ve Haydar isminde iki 
gence rastlamıştır. 
Ağavni erkeklerin bir gazinoda o • 

turmak teklifıni reddetmemiş \'e ga. 
zinoda bir miktar da içki içilmiştir. 

Gece yarısına doğru gazinodan çı • 
kan gençler Ağavniyi Maçkadaki Taş. 
hk denilen yere zorla götürmU,ler, 
orada kızı kirletmişlerdir. 
Ağavni hadiseden sonra evine git. 

meğe korkmuş ve dayısının yanına 
Jraçmıştır. Fakat dayısı hemen vazl. 
yeti polise ihbar etmie. Ağavni adli. 
yeye sevkedilerek doktora muayene 
ettirilmiştir. 

Mütecavizler yakalanmııtır· 

Bir Suçlu Tevkif Edildi 
Komünistlik tahrikltı yapmaktan 

suçlu Abbas ve 7 arkadaşı diln adli. 
yeye sevkedilerek üçüncü sulh ceza 
mahkemesinde gizli celsede sorguya 
çekilmişlerdir. 

Abbasm arkadaşlarının suçu, ken. 
disini saklayıp polise ha.ber verme • 
mek ve Abbasa yataklık etmektir. 

Hikim B. KAmil Abbas hakkında 

tevkif kararı vermiş, diğerlerini de 
mevcuden mUddeiumuınlliğe yolla .. 
mıştır. 

Kantık Yağ Satan 
MahkUm Oldu 

Küçü1<pazarda yağcılık yapan Ko. 
ço, karışık ve kUflü bazı yağları Ur. 
fa yağı diye sürerken yakalanmış, i. 

Parasız yatıh 
talebe ahnacak 

Çubuklu gaz 
depoları 
bOyUk bir tebll· 
ke atlatıldı 

Müracaat ve imtıhan gün- OUn 
leri tesbıt edildi 

Kültür Bakanlığı her yıl olduğu gi. 
bi bu yıl dn lise ve orta okullara pa. 
rasız yaulı talebe alacaktır. 

Hazırlanan talimatname bUtiln vi • 
layet kültür direktörlüklerine ve o. 
kullara gönderilmiştir. 

imtihan bir Eylfılde yapılacak, gir. 
mek istiyenler 27 Ağustos akı;ıamma 
kadar bulundukları villyet kültür di.. 
rektcrlüğüne başvurabileceklerdir. 

lmtihan: (tUrkçe - edebiyat), (ta. 
rih • coğrafya), matematik) dersle. 
rinden olacaktır. 

Ti}rkçe imtihanı bir EyUUde, mate. 
matik 2 Eylfılde, tarih, coğrafya 3 
Ey:nldde yapılacaktır. 

imtihan bütün vilAyetlcrdeki okul. 
EyUilde yapılacaktır. 

150 Öğretmen Edimeye 
Gidecek 

Istanbul öğretmenleri 4 Ağustosta 
Edirneye bir gezi tertip etmielerdir. 
Geziye iştirak edecek öğretmenle. 
rin sayTsı 150 kişidir. Edirnede öğ • 
retmenler beş gün kadar kalacaklar. 
dır. 

Adalar - Bostancı 
Araımdat: Gece Seferleri 
Denizbank Akay idaresi, d\ln. ak • 

şamdan itibaren üç dört gün devam 
etmek üzere gece seferleri işletmeğe 

başlamıştır. 

Vapurlar BUyükadadan 21,5 ve 
Heybeliden 24: te hareket ederek, Boa. 
tancı ile Adalar arasında gece turla. 
rı yapacaktır. 

Dün aaat on dörtte Çubuklu caz de
poları büyük bir tehlike atlatmııtır. 

Neft ıendikat gaz deposunda bensin 
ıenekelerinin ağızlarına lehim yapılır
ken portatif ocaktan bir kıvılcım 11çra
mıı, iki teneke benzin tutupnU§tur. 

Yangını görenler hemen deniz itfa
iyesine haber verdikleri gibi deponun 
ıöndilriicU filetlerini de kullanımılar
ldır. 

Yangın itfaiye tarafından diler tene
kelere sirayet etmeden söndiirülmilt
tUr. 

Uçan 150 Lira 
Taksimde yan sokaklardan birinde 

duran arabacı tlyas evvelki gUn öğleye 
doğru arabamn içinde uyumUf, u 80ll 

ra kalkınca ceketinin iç cebindeki 150 
liraaımn uçtuğunu ıSrmilftilr. 

Zabıta tarafından yapılan tahkikatta 
hınızbğı yapanın sabıkalılardan Hay
rettin ile Abdullah oldufu anlllflhmf, 
dün ikisi de yakalanmıı, fakat tlzerlc
rinde on para bile buluıımamqtır. tkl 
sabıkalı bazı kimselerle mUvacceheden. 
sonra sorguya çekilince hmızhtı iti
raf, etmi§ler, paralan saklattıklan ada
mın ismini bildirmitleıidir. Bu adam da 
alqam Uzeri tutulmuft 150 lira tama· 
men geri almmııtır. 

ZEHtRLENDlLER - YUkaek kal
dırımda Felemenk çr'Janazmda oturan 
35 yaıında Ester, 11 yapda SilmbUl, 
2 yqında Fati dün yedikleri pathcan
lclan zehirlenmifler, hastahaneye kaldı
nlmıtlardır. 

BtR KADIN YANIYORDU - Kut 
dilinde gazhanede oturan 58 yapnda 
Nabiye isminde bir kadın <!ün mangal 
yakarken etekleri tutuşmu§, eöndüre

l:ıi~ftm!2•1md'*lllll~--·9'1-ll"'~j ....... .Mwled .......,. ...... 

Hüsnü Ve Arkadaılan 
Sorguya Çekildi 

Eıskf ni§anlm 13 yqmda Hayriye. 
yi otomobille kaçırmak lstiyen HUs. 
nll ve arkadaıları dlln, birinci sorgu 
Mkimliğine verilmişler, sorguya çe • 
kflmişlerdir. 

-o-

Münir Nurettin ve Hazım 
Yalova kaplıcaları mtldUrltlğtl, Ya. 

lovaya geleceklere eğlenceli vakit ge.. 
çirmek için dün akpmdan itibaren 
tanınmq ses sanatklrlarımızdan MU. 
nir Nurettin ile Hizmıı angaje et • 
miftir. 

yerinde olur, diyorum. 
Gramer tahslll, bu vadide, bir ne· 

vl taç • giyme meraslmldir. Bu me· 

raalmdekl "lherarchle .. yl, "etlquet· 
te" l, "Ceremonle" yi gramer tayin 
etmez, Ancak ve yalnız nizamlar. 

Dil ne kadar "dynamiame" me mey· 
yalse, gramer belki o kadar "stat!· 
que" kalmak istidadından hoşlanır. 
Fakat, onun da, her zaman ve her 
yerde an'aneperest ve muhafazakAr 
kalmış oldutu tddlaaı serdolunamaz. 
Onu llberal bir felsefe diye tanırım. 
Bu, lnıan kafasının harikulAde mUn· 
bldlyetlni gösteren bir felsefe olup, 

dlUn akıt unsurlarının "hegemonie" 
sini kurarken, "mllcerret" dll ya,ar; 
gayri • akıt olan unsurlarının mu-

zaffer meşalesl altında Uerler; dil
ler ve şumunu manada dil lehçeleri· 
nln bolluğu ne insan tefekkDrtl ta· 
halUf eder, talt taksimata uğrar; 

ferdi şeklllere bllrllnlll'. Edebi "aba· 
tractlon" lardan ibaret kalan ktll· 
ttlr dlllerlnln yanıbaşında tarihin il· 
sant sentezi alyannda saray • ve • 

hanedan dilleri vardır; bunlara mu
kabll de köylerde elA.n canlı olarak 
yaşayan ve maddi terakklyatrn bll· 

)'tlk ve parlak yarınlarında dahi ya· 

şayacak olan dlller vardır kl, beşer 
kafatasının cihangirliğinin en nz ve 
en hakiki kökleri işte ancak bara. 
dadır. 

Ticaret odasmda evvelce toplanma. 
ama. karar verilen ihtisas komisyonu 
dlln aabah saat 11 de oda birinci reisi 
Bay Mithat Nemlinin baıkanhğmda 
toplanmıştır. 

Toplantıda biltiln ihracat vaziyeti 
ile muhtelif tütün meseleleri etrafın. 

da görUeUlmill, ttlccarlanmızm bu hu. 
ıusta baZJ dilekleri tesbit edilmiştir. 

o 

Radyo Taksitlerini 
Vermeyenler 

Haziran ayında radyo takslUni ver. 
miyenlerden 1enelik llcret halen yüz. 
de on zammı ile almmaktadır. 

Temmuz aonuna kadar her mtlra. 
caat edenden 12 lira alınacak, bu 
mtıddetl de geçirenler olursa mahalli 
posta idareleri tarafından kendilerine 
birer ihbarname gönderilerek ruhsat. 
nameleri istirdat edilecektir. 

Bundan başka radyo sahipleri mtld. 
deiumumnife verileceklerdir. 

-o-

Göçmen Nakliyab 
R<ımanya ve Bulgaristandan mem. 

Jeketimbe getirilecek göçmenler için 
birkaç gttndenberi yerli ve ecnebi va. 
pur acentalan ile yapılan g6rllşmele. 
re dlln devam edilmiştir. 

Bir kısım vapur acentalan göçmen 
nakliyatı için teklif olunan şeraiti ka. 
'bul etmişler, vapurlarmm bir kısmını 
bu işe tamamen tahsis edeceklerini 
bildinnişlerdir. 

Göri13melerden alman netice bugün 
belli olacaktır. 

Bursa Belediyeainin Bir 
Müracaatı 

Şehir mtıtehasem Prostun Bursa • 
nın da pllnmı yapmaya memur edile. 
ceğini yazml§bk. 

Bursa belediyesinden latanbul bele. 
diyesine gelen bir tezkerede plln ifln. 
de lüzumu olan fotoğraflann kime aL 
dırılmasmın tavsiye edileceli sorul • 
m111tur. 

Fotoğraflar tayyare ile havadan a. 
lmacak, bUyUltUJeeek ve Proet bun. 
lar illeriılıde G&1•ıacaktlr .. 

yetlfmitler, Nablrentn yanan entarlai· 
ni tandilrmiitler ve muhtelif yerlerl 
yanan kadım Nflmune baıtahaneti.ne 
kıldırnutlardır. 

BlR SANDAL DEVRlLDt - Ri· 
seli Muıtafıya ait 3175 numaralı un
da! dün Cibaliden Unkaparuna gider
'ken Rizeli Raaihin llerfceç iamindeld 
motörü çarpmıı, undal parçaiaııaq. 

Mustafa denize dilpüıtnr. Sandalcı 
kurtanlmıı, motar kaptanı tutulmq· 
tur. 

ALACAK YUZUNDEN KAVGA

Çapada Fmdıkzalde mahallesinde ıcı.. 
nlelma caddesinde 19 numaralı dtlk
kinda terlikçi Hakla Tekin ile bodrum 
hanında terlikçi kalfası Mustafa Kot. 
bir alacak yüzünden kavga etmJt1elfdlr. 
Mustafa Koç kunduracı bıçap ile ter
likçi Hakkıyı yaralamıt, elinde'Jıd blsa• 
ğı ile kaçarken yakalanmııtır. 

Oyun Aletlerinden 
Alınacak Resim 

Tavla, iskambil, domino, bil&rclo 
bi oyun &letlerinden maliyece aı. 
makta olan resim bir kanunla bel~ 
yeye devredilmişti. Kanun 26 Bul • 
randa meriyet mevkime girmlf ~ 
ğundan bu gibi Metlerin belediye m._ 
murlannca damgaları yapılmakta 
dır. 

Damga işi için verilen mtthlet bu a.; 
ym 26 aında bitecektir. Ktlddeti ft. 
çirenlerden belediye resmi cezalı ol~ 
rak almacaktır. 

---0---

0tomobil Ve Otohüa 
Muayeneleri Bqlayor 

Otomobil ve otobOslerin senelik mu. 
ayenelerine bu &1Dl yirmi beeinde 
bqlanacaktn'. ~ olan.k otobt1ıler 
tetkikten geçirilecektir. 

Atustoa sonuna kadar biltiln nakil 
vuıtaıannm muayenesi bltmit ola.o 
ca.ktJr. 

Muayene esnasında taksi ve hueu 
il ara.baların pllkaları da yeni ee 
göre değiştirilecektir. 

Gümrükte Yaz Meaaiai 
lstanbul GUmrilk bqmtıdUrlqtt de 

yarından itibaren yaz ıııeoı 11.8.'ltall'J 
tatbike~ .. 
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büyük bir esefle arayordum. O, dü • rayan kuşun evvela helezoni bir şe -
&ünceleriyle, tabiatle, Allahla yüzyü. kılde havada yükseldiğini v~ b_fr~~:~~ 
ıe uzun ve müteaddit kışlar geçir _ bire cansız olarak yere duştugunu 

mişti. O, yalnızlığın korkunçluğunu büyük li r. hayretle gördüm. Kuşun 

tatmış ve buna tahammül etmesini cesedine yaklaştığım zaman, yırtıcı 
öğrenmişti. Bazan, buralarda ölmem bir hermin derhal devrilmiş bir ağaç 
ihtimali aklıma gelince, haleti ihti • kütüğü ark~ına s'aklandı. Zavallı 
zarda bile olsam, sevdiklerimin bu • kuşun boynu, parçalanmış bir hal • 
lunduğu tarafa, geniş dağ ve orman deydi. O zaman anladım ki, ıı:rmin, 
deryasının üzerinden son bir na7.ar horozun üzerine atılmış ve bogazına 
atfedebilmek için, dağın tepesine ka. yapışmış olarak havaya yükselmiş ve 
dar tırmanacağımı düşünüyordum. kuşun boynundan kanmı emerek, bi. 

Bütün bunlara rağmen, bu tarzı !ahara vukuagelen şiddetli sukuta se. 
hayat bana kfı.fi düşünme ve beden bebiyet vermişti. 
hareketleri yapabilme imkanlarını Her günkü mücadele hayatımı, 
bahşediyordu. Bu, hayat için olan meyuıoane düşüncelerimin acılığı ile 
sert, haııin ve devamlı bir mücadeley. kemirile kemirile İ§le böyle yaşadım. 
di. En zor iş, "naida,, için lazım olan Günler ve haftalar mütemadiyen ge. 
büyük kütüklerin lıazırlanmasınday. çiyordu. Nihayet. rüzgarın nefesleri 
dı. Devrilmiş :ığ:ıc;; kütükleri karla ör. yavaş yavaş ılıklaşmağa başladı. 
tülü ve donla yere yapışıktı. Bunun Meydanlardaki karlar çözülüyor, ta . 
için, etrafları kazmam ve manivela raf taraf küçük su akıntıları görün -
yerine kullandığım uzun ve kalın bir meğe başlıyordu. Bir başka gün ise, 
sopa ile onları yerlerinden kaldırmam bu sert kıştan sonra ilk defa nyanan 
icabediyordu. bir sinek veya bir örümceğe tesadüf 

Bu işi kolaylaşt!:mak için, ekseri. ediyordum. Bu mevsimde, ormandan 
ya dağa tırmanıyordum. Zor tırma _ çıkmanın zor olduğunu anlıyoı,lum. 
nılmasına rağmen, kütükleri buradan Bütün nehirler taşmaktaydı; bat tk . 
yuvarlamak daha kolay oluyordu. ·hklar geçilmez bir hale gelmişti; hay. 
Bir müddet sonra güzel bir keşifte vanların açtıkları bütün izler, bütün 
bulundum. Kulübemin pek yakınla • yollar birer su yolu olmuştu. Bu va.. 
rında, büyük bir fırtına esnasında ziyet karşısında inzivamı yaza kadar 
devrilmiş mühim miktarda kara çam uzatmak mecburiyetinde olduğumu 
kütüklerine rastladım. Ağaçların anlamıştım. llkbahar ormanı siiratle 
gövdesi karla örtülüydü ve köklerin. kapladı. Dağ, kardan örtüsünü ter • 
den hfıla devrildikleri yere bağlıydı. kederek, kayalıklariyle, akkavak kü. 
lar. Her vuruşta balta tamamiyle gö. tüklerile, karınca yuvalariyle mey • 
mülüyor ve bin müşkülatla geriye dana çıktı. Nehir, kısım kısım buz. 
çekcbiliyordum. dan örtüsünü kırıyor ve sular beyaz 

Kütüklerin hepsi de reçine ile do. 
luydu. Ufak bir kıvılcım bu odun 
parçalarını tutuşturmağa yeti~iyor • 
du. Bu suretle, müteakip günlerde, av 
dönüşünde ellerimi ısıtmak veya ça... 
yımı hazırlamak için süratle yanacak 
mahrukata malik oldum. 

Günlerimin büyUk kı11omı avda ge<]i. 
yordu. Meyus ve maneviyat kırıcı dil. 
§Üncelerimi dağıtabilmek için, her 
günümün büyük bir kısmını bu ka... 
bil işlerle geçirmem lazımgeldiğini 
pek çabuk anlamıştım. Umumiyetle, 
sabah çayından sonra, ormanda ya • 
ban horozu avlamağa çıkıyordum. Bir 
iki horoz vurduktan sonra da, zengin 
bir menü te~kil etmiyen öğle yeme_ 
ğimi hazırlamağı koyuluyordum. 

Bu yemekler, daima, av etinden ya. 
pılmış bir haslama ile bir avuç bis_ 
küvit ve orman hayatında en çok 
makbule geçen sıcak çaydan ibaretti. 

Bir gün yine avlanırken, sık fun • 
aahklar arasından bir gürültü işit. 
tim ve dıkkatıe bakınca bir alageyL 
ğfn boynuzlarını gördüm. Hayvanın 
bulunduğu tarafa doğru gürültüsüzce 
yaklaşmağa başladım. Fakat, geyik, 
yaklaştığımı hissetti. Büyük bir pa • 
tırdı ile çalılıklardan fırladığını ve 
üç yüz adım kadar kO§tuktan sonra, 
dağın eteğinde durduğunu, gördüm. 

Bu koyu gri donda, sırtı siyaha ça. 
lan ve küçük bir buzağı büyüklüğün. 
de, muhteşem bir hayvandı. Tüfeği. 
mi bir dala dayadım ve ateş ettim. 
Hayvan şiddetle sıçradı, bir kaç adım 
koştu ve düştü. 

Bacaklarımın bütün kuvvetile ona 
doğru koştum. Fakat o, benden atik 
davrandı, yarı sıçrayarak, yarı sürük. 
lenerek dağa tırmandı. Ancak ikinci 
bir kurşun onu durdurabildi. Böylece, 
kulübem için güzel ve sıcak bir halı, 
yiyecek olarak da mebzul bir et stoku 
kazanmıştım. Hatta boynuzlarını da 
odamın bir köşesine ~aktım ve böyle. 
ce güzel bir port.mantoya sahip ol. 
dum. 

köpüklU dalgacıklar yaparak büyük 
bir süratle akıp gidiyordu. 

BALlKAVI 
Ava çıktığnn bir gün, nehir kena. 

rına kadar uzanmıştım. Kırmızı ba. 
lıklardan mürekkep bir sürünün, kı. 
yıya yakın yüzdüğünü gördüm. Sanki, 
güneşin sıcııklfğmdel). istifaqe etmek 
için suyun yUzUnde yUzUyorlardı. N e. 
hir, buzlardan tamamiyle kurtulduk. 
tan sonra, balıklar külliyetli miktar. 
da görüruneğe başladılar. 

Bir müddet sonra da, yumurtlama 
mevsiminin gelmesile, sürüler halin. 
de nehrin yukarı kısımlarına, küçük 
çaylara doğru çıktıklarını gördüm. 
Bunun Ü?.erine, biltün memleketlerin 
kanunlarla menettikleri, fakat kanun 
vazılarının devrilmiş bir ağaç kökün. 
den yapılmış bir kulübede yaşıyan 
bfr adamın, bu makul kanunlarını ih. 
lal etmesine müsamaha edebilecekle _ 
rini düşünerek memnu bir usule baş. 
vurmaya karar verdim. 

Kavak dalları ile nehrin yatağında 
bir set vücuda getirdim. Setin önüne 
gelen balıklar, buradan geçemedikle. 
rinden, atlamak suretile bu manii aş. 
mağa r.alışıyorlardı. Bendin sahile ya. 
km ve suyun yüzünden takriben elli 
santim kadar derinliğindeki kısmına, 
söğüt dallarından örülmüş bir delik 
bıraktım ve bu deliğin arkasına iki 
tarafı açık bir sepet yerleştirdim. 
Balıkların bu dclikten geçmesini gö. 
ıetliyor ve geçerlerken bir sopa ile 
başlarına şiddetlice vuruyordum. Ya. 
kaladığım her balık otuz libre kadar 
çekiyordu. İçlerinde seksen !ibreyi 
tecavüz edenler de vardı. Alabalık sı. 
nıfına mensup olan bu balıklar. (tai. 
nen) tesmiye olunur. (yeniseyi) neh. 
rinde bunlardan daha iyisine rastla. 
namaz. 

lki hafta sonra, bütün balıklar geç. 
tiğinden, sepet 1t 1 hiç bir işe yaramaz 
olmuştu. Bunun üzerine tekrar ava 
dönmek mecburiyetinde kaldım. 

TEIILfKELl BİR KOMŞU 
Av, ilkbaharın etrafa canvermesi. 

le, gündcııgüne daha faydalr \'e güzel 
bir hrl alıyordu. Sabahlan, güneşle 
teraber. crmanın içi ı;ehir sakinlcri 
için yabancı ve aıılaşrlmaz bir mahi. 
yeti olan, ses lerle doluyordu. Yaban. 
horozıı tiincdiği yüksek servi dalın • 
dan, yerdı->ki ölü yapraklar arasında 
dolaşan gri tavuğu seyrederken, yük. 
sek sesle de aşk nağmelerini etrafa 

SusığiiJıkta bir 1 

otomobil kazası ı 
1 Bir adanı başından 

yara alarak öldü 
Su.sığırlık, (Hususi) - Balıkesir. 

le Sus1ğırlık arasında feci bir otomo. 
bil kazası olmuştur. 

Balıkesirin Karaoğlan mahallesin . 
den §Oför İsmail oğlu ·sadettinin i. 
darc ettiği yük kamyonu Balıkesir • 
den Bandırmaya gitmek üzere hare • 
ket etmi~tir. Yolun, Susığırlığa üç ki. 
lometre kadar olan kısmında buranın 
Hamidiye mahallesinden Ömer oğlu 
Şerif, Sultanç:ayırı köyüne arabasile 
kalbur makinesi götürürken bu kam. 
yonu rastlamıştır. 

~ 

Gazeteciler futbol takımı 
is t anbulspor rnüte

k a it lerile karşılaşıyor 

Kamyon geçerken arabaya şiddetle 
çarpmış, bu esnada arabacı Şerif de 
başından aldığı ağır bir yara netice. 
sinde ölmüştür. 

Arabada, Şerifin yanında bulunan 
Adem adındaki arkadaşına bir şey ol. 
marn ıştır. 

Hakim B. Hüsnü Aydınlı ve jan • 
darma vnka yerine giderek tahkika. 
tı yapmıştır. 

ıı ~ Karaoğlan mahallesinden B. Sır. 
rının idare ettiği otomobil de Fazlı. 
kuyusu civarından geçerken Inönü 
mahallesinden Hiza oğlu 13 yaşların. 
da Ahmet adında bir çocuğa çarp • 
mıştır. Başından, vücudilnün muhte • 
lif yerlerinden ağır surette yaralanan 
çocuk memleket hastahanesine kal • 
dırılmıştır. 

Tahkikata devam edilmektedir. 
-<>-

Su ih tilafı 
Belediye ıle hamamcılar 

hala an laşamadı 
Hayatın ucuzlaması yolunda alı. 

nan muhtelif tedbirler arasında, hal. 
kın sıhhati ile büyük bir alakası olan 
hamamların da ucuzlaması lazımgeL 
diği ileri sürülmüş, ancak hamamcı. 
lar su fiatlerinin buna imkan vermi. 
yeceğini iddia etmişlerdir. 

Belediye, kırkçcşme sularını kese _ 
rek yerine Terkos suyu vermeği ka • 
rarlaıtırınca da, metremikabı Kırk • 
çeşmeye nazaran çok pahalı olan Ter. 
kosun, fiatleri büsbütün artıracağı 
söylenmiş, bu yüz<len karar tatbik e. 
dilememişti. 

Bugün lstanbulda faaliyette bulu • 
nan hamamların adedi 70 • 80 kadar. 
dır. Bunlar birkaç sınıfa ayrılmış bu. 
lunuyorlar. 

Beeldiye ile hamam sahipleri ara • 
sında çıkan su ihtilafı hala halledil. 
memiştir. 

Bu sene sezon başında Galatasaray 
mütekaitlerile çok eğlenceli bir maç 
yapan gazeteciler futbol takımı, bu 
haftada Anadoluhisar sahasında istan
bulspor mütekaitlerilc karşılaşacaktır. 

Geçen hafta Beykoza karşı güzel 
bir oyununu seyrettiğimiz İstanbul
sp:;r mütckaitlerile, zaten hepsi futbo
lü çoktan bırakmış tekaütlerden teşkil 
edilen gazeteciler takımının, Anadolu
hisarın güzel ve tam manasile sayfiye· 
lik sahasında yapacağı maç hiç şüphe 
yok ki pek enteresan olacaktır. 
Duyduğumuza r.azaran gazeteciler 

takımı şu oyunculardan teşkil edilecek 
tir: 

Kurun: Yekta, Osman Cemal. 
Cumhuriyet: Sedat, Ercüment, foto 

Namık ve Salahaddin. 
Tan: Şazi Tezcan, Naci Sadullah. 
Haber: izzet Apak, Osman Münir, 

A. Fuad, A. Adem, Sabahaddin, Enver 
ve foto Ali. 
Akşam: Ulvi Ziya Yenal. 
Son Posta: Besim Koşalay. 
Son Telgraf: Muraıd Kayahan. 
Kırmızı Beyaz: İhsan Arif. 
Gol: Refik Osman (takım kaptanı). 
Gazeteciler, pazar günü saat 11,S 

da köprüden kalkan vapurla Anadolu 
hisara hareket edecekler, ve öğle ye
meğinde Anadoluhisarhlarm misa· 
firi olacaklardır. 

Bu hususta istanbulspor klübünden 
şu tebliği aldık: 

htanbulıpor klübü başkanlığından: 
Emekli futbolcularımız ikinci kar

şılaşmasını matbuat takımile 1 7 Tem
muz 938 pazar günü Anadoluhisarın
ıda yapaca ktır. İ simleri yazılı üstatla
rın mezklır günde saat 16 da Anadolu 
hisarında bulunacak şekilde kendileri
ne mahsus levazı 'T" larile teşrifleri rica 
olunur. 

Bay Yavuz, Avni Kulen, Muvaffak 
Benderli, Mehmet Tanyeri, Şakir Pı
nar, Kemal Halim, Pehlivan Kemal, 
mühendis Kemal, Hamdi Canko, Sa
lahaddin, Ali Sohterik Muhlis, Abdul
lah Yaıinoğlu, ihsan Bayrı, Hikmet, 
Lütfi Kaleci, Kemal Koray, İsmail Fil, 
Emin Fuad Ayla, Ali M~taş. 

Vapur saati 13,55 dir. 

Hamamcılar, belediyenin şehrin 
sıhhat ve temizlik vaziyetini düşüne. 
rek sokakları her gün bedavadan su. 
lamasına mukabil, ayni ehemmiyeti 
haiz olan hamamlara suyu pek pahalı 
\'ermek istediğini ileri sürmektedir • 
ler. 

llan Kuleleri 

Şerefin büyük hatırasına 
karşı gösterılen hürmetsiz

Jik karşıs ında 

Şehrin muhtelif yerlerine konmak 
üzere 12 afiş ve ilan kulesi yapılmış. 
tır. Bu kuleler imar planının esaslı bir 
surette tatbikine geçildikten sonra 
kaldırılacak, yerlerine daha büyük ve 
esaslı kuleler konacaktır. 

Florvada . -

•' 

Dün duyduğum bir haber kalbimi 
en derin yerinden kanattı. Bu haber 
şu idi: 

Beşiktaş klübü idarecileri bütün 
tenkitlere rağmen kararlarında lüzum
suz bir inat ve ısrar göstermişler, 'Be
şiktaş Şeref sta•dındaki levhayı (Beşik 

taş jimnastik klübü stadı) şeklinde de
ğiştirmişlerdi. 

Herkes gibi derhal benim de göılM 
mün önüne merhum Şerefin aramızda 
olduğu zamanlardaki hali dikildi. Bit 
kaç ıdakika içinde, son nefesini verin• 
ceye kadar klübü ile nasıl meşgul cl
duğunu ve kendisini hastahanede ziya• 
ret eden arkadaşlarına klübü hakkındı 
nasıl sualler sorup aldığı iyi haberlerle 
o hasta ve bitkin haline rağmen nasıl 
canlandığını ve sevindiğini görür gibi 
oldum. 

Ah .. Şeref bugün senin yarattığın, 
ve meydana getirdiğin yolda yürüyen• 
lerin sana karşı bu kadar nankörcesine 
hareket edeceklerini bileydin acaba 
yine canını bu uğurda verir miydin? 
Ona hiç şüphesiz evet diyeceğim. 

Çünkü sen gençlik içic çalışıyordun 
ve o gençliğe Beşiktaş stadı, senin soıı 
kazandırdığın eser ve bıraktığın hatr• 

, ra idi. 
Şim:li görüyorsun ya gençliğe seni 

unutturmak istiyenler var.. Bunlar, 
stada ayak atacak herkesin seni hatır· 
lamasına mani olmak istiyorlar. Bun• 
lar, gençliğin sana karşı olan kadirşi· 
naslık, hürmet ve şükran hisleri ile 
stadın kapısına astığı levhayı indiri
yorlar, fakat sen hiç üzülme Şeref .• 
Kabrinde rahat rahat yat! 

Gençlik nankör değildir, ve 'llmaya• 
caktır. Gençlik seni unutamaz, yalnız 
onlar aralarındakileri anlamak için sil· 
kut ediy:;rlar ve neticeyi bekliyorlar. 

Birkaç gün sonra yine herkes, sta· 
dın kapısında senin şerefli isminin ya• 
zıh olduğunu görecektir. Bu mııhak~ 
kak olacaktır Şeref .. Bunu sana genç· 
lik namına söylüyorum, çünkü artık 
onların da sabrı tükendi. Senin kutsi 
hatıranı fazla çiğnetmiyeceklerdir. 

Yalnız o zaman bugün ellerile seni:ı 
ismini aşağı indirenler ne yapacaklar, 
b·ınkra tavsiyemiz o kara yüzlerilı 

gençliğin karşısına çıkmamak için or
tadan kaybolmalarıdır. 

Son olarak Şerefi seven ve ona bağlı 
olan gençliğe samimi bir tavsiyem var. 
O da, bu birkaç kişi, yaptıkları bu ha
tayı ve gençliğe karşı gösterdikleri bu 
hürmetsizliği düzeltmezlerse hep bir 
arada toplanıp Şeref levhasını statta
ki eski yerine merasimle asmaktır. Ve 

gençlik, Şerefe karşı elan kadirşinas
lığını ve şükranını ancak 'bu suretle 
göstermiş olacak ve kendisinin fikrini 
bile almağa lüzum görmeden böyle bü
yük bir işe girişen birkaç kişinin işle
diği hatayı tamir edecektir. 

Sabahaddin Aygen 
--O--

Şmellng, Tomi Far, 
dradok, ve Maks Baer 

arasında 

Büyüt< hir boks turnuvası 
hazırlanıyor 

Ağır sıklet dünya boks şampiyonlu
ğu müsabakasında zenci Coe Luize 
iki dakika içinde mağlup olan Alman 
yumrukçusu Şmelingin nihayet vata
nına döndüğünü yazmıştık. 

Yeni dünyadan sedye ile vapura 
bindirilen Şmeling, Almanya toprakla
rına kadar ayni vaziyette seyahat et
miş ve kendisini vapurda karşılayan 
gazetecilere mağlUp boksör şunları 
söylemiştir: 

Bir gün, ikametgıihımdan birkaç 
kilometre mesafede, çok garip bir 
manzaraya şahit oldum. Orada, ya • 
ban horozlarının frenküzümü yemeğe 
geldikleri otlarla kaplı ve yabani 
Mersin ağaçları ile süslenmiş bir ba. 
taklık vardı. Çalılar arasından sessiz. 
ce ilerliyordum ki, bir yaban horozu 
ıilrüsilnün "baie,, (1) çıkarmak üze. 
re kan eşelediklerini gördüm. Ben bu 
sahneyi seyrederken, kuşlardan biri. 
birdenbire havaya doğru sıçradı. Yer. 
dekiler ürkerek derhal uçtular. Sıç . 

yayıyordu. lllrnırl.tcp ta7cU."lcr{Jıi tn:: tatilinclc cfJırnc1irme7: 1•c yoruı111 ı?im.a ijla1·1>ıı 
(Ar7:aS'l oor) 1ı1:,, ~,11clil11,f/~ tıı '· l. • ~ lil" a :ıl m Çoc11 l: ı.; • 1, ı ı, 1 0•1 aı c.<ııııd" Flm 1

1 
•,?.ı da lJir 

( 1) SilAryaya nwlı.<111s bir ncıri ye. 7.ıamp açılmıştı. IU:simdc ctcııiz kcııar111Jaki cjjlcncn miııimiııi yavrulaNm·ı: gö. 

- Belimdeki arızanın yakında ge
çeceğini ümit etmekteyim. Boksu bı· 

rakıp bırakmayacağım hakkında he
nüz verilmiş kati bir kararım yok. Ka
rım ringten tamamen çekilmemi isti· 
yor ama ben Coe Luizle bir defa daha 
daha karşılaşmak arzusundayım. 

Diğer taraftan Avrupa gazeteleri
nin yazdığına göre, Amerikalı boks 
organizatörleri büyük bir turnuva ha
...ırlamaktadırlar. Bu müsabakalara 

mi§. Etli oo iizUm'-iimsiı bir yemiş. 1·ülüyor. 
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( __ Kı_sa_ııa_be_rl_er_)---S--ı h_h_a_t--V eki 1 inin 
• Gumriık ,.c lnhis:ırlor \'ck:ılcli ecnebi 1• sta n bu Jil da tet İ k 1 e r İ 

) olcul:ıra kol:ı) !ık olmıık üzere trende 
ıümruk re mine tülıi c-ş) :ıl.ırın muıı) len 

;:;a~~n~~~·ld~ .. ~.~l:~c)~.~ı!u~:c;~ııı~,~~~;r~~~ Me ve ut l1as ta hane 1 erde 
t.ıhilrnelerıııi tcıııın etmiştir. . 

• \'az. mesai s:ıatlcrindcn nlın:ın netı· 

ccleri koııuşm:ık uzrrc d:ıire ıııııtlürleri bir • b. t k · ı A. t ı ca k 
toplantı yaıı:ır;ıkl:ırdır. . " - yen l 1 r eş 1 a yapı a 

• Kuruçcşıncdc ynpılııcak ycnı koınur 
ı]epolorınııı inşasına ynkındıı l~::ış.lnıı~c-?k· 
tır. ln~:ıııt için lııızı ederin ıo;tıınlııkıııo 
de lüwın sörulmiiştiir. 

• 19 mayısııı rcsınl lı::ı~ rıım giinleri ar:ı. 
sınn nhndığı ve lıayranılorın rnn günü. cu 
may:ı gelirse cumartesi de daire ,.e n.rnes
sesclcrin knp:ılı kıılacağı lınkkındokı :ı.a. 
ıuınlar "iltl) ete lıildirilrniştir. 

• lsıanbul limon tarifeler komisyonu hu· 
giin toplnnncnklır. 
BAŞK \ Vll.A \'ETl.EHOE: 

• Adapoznrında derelerin tnşmnsı hnlkı 
heyecana düşürmüş, Hendek ch·arında 
fazla tnhrihat ,•ukubulınuşlur. 

• Samsunda fen memurl:ırındıın Il. Fik· 

Hastahane:e r~n 
de gözden 

Sıhhat işleri Bakanı Doktor Hulusi 
Alataş, şehrimizdeki tetkiklerini la. 
mamlryarak Ankaraya dönmüştür. 

Bakan 1stanbulda kaldığı müddet 
zarfında hastahaneler ve muhtelıf 
sağlık müesseselerini gezmiş alaka -
darlardan izahat almıetır. 

kadro mese.esi . . 
geç.ri ıyor 

Ruzvelte hücum 
eden adam 

h rntı canlandırnıak maksadile bu 

relin oıı üc yaşlnrındııki çocu{lıı Sııcide de
nizde lıoltulrnuştıır. 

• Ceylınııılıı Elınııı;ölü köyiinden Celıhnr, 
Jıiiviveli meçhul hiri torofınrlan hançerle 
dclikılcşik cılllmek suretiyle ölclürülmüş
ıür. 

Kırtasiyeci Dükkanında 
Çıkan Yangın 

Bakanlık öniimüzdcki seneden iti • 
baren mc\•cut hnslalıanelerin bazıla. 
rında yeni teşkilat vücuda getirmcğe 
karar vermistir. 

Karara göre bilhassa hastahanele. 
rin dahili hastalıklar kısmı bu teşki. 
lfıtta esaslı bir yer alacaktır. 

Son zamanlarda verem hastalığı i. 
çin Sıhhat Bakanlığı şiddetli surette 
mücadeleye karar vermişti. 11aınlekette a)' . : t anu söyJeyor 

hareketı yap 1o __ ___ 
Geçen akşam Yenipostahane karşı. 

smda. yangın çıkmış, müddeiumumi 
Remzi dUkkfının 25 bin liraya sigor. 
talı olması Uzerine tahkikata başln
mt"tı. 

Geçen cumartesi gUnn, Amerlkada 

da cumhurreislnin otomo-
Oklahoma w 

1 damın atıldıgını ve der-
blline b r a 
ha\ tevkif edlldlğinl telgraflar ver-

mişti . 1 uızce gazete-
DUn sabah gelen ng öre hAdise 

diğl tafsiH\ta g ' 
lerln ver kilde cere-
haklkaten cok meraklı şe 

yan etmiştir. d ki otomobil-
Ruzveltln arkasın a ördüklerini 

iıe bulunanlardan biri, g 

Şöyle anlatıyor: nkl gibi, 
• 1 her zama 

Cumhurreıs • şapka-
etrafındakilere giiIUrnsUyor, du 

lftm veriyor · 
aını çıkararak se ' bir hareket 

"l3u sırada sol tarafta 
t ve bir adam. 

Oldu· Kalabalık karış 1 

1 inin 
h . k cumhurre s 
ızıa ileri atılnra ' F kat 

ot . doğru fırladı. a 
omobıllne r roemur-

kendtalnl derhal sivil po ıls tarafa 
ları tuttu ve cumhurreis o bili 

.. 
• 

Ahmet Remzi dün yanında üçüncü 
sulh ceza mahkemesi hakimi Kamil 
ile vakn yerinde bir keşif yapmıştır. 
Keşif raporu verilmemiıı olmasına 

rağmen kast ihtimali zay1flam15t1r. 
--o--

ISTANBUL AVCILAR 
KURUM.Ui'.TOA.ı.~: 

Resmi dairelcrinı saat 14 te yaz 
tatili yapmaları üzerine üyelerimizin 
Av tezkereleri ve kayıt işlerini daire. 
ler kapanmadan önce yetiştire\bilme. 
leri için Pazar ve Çarşanlbadan maa • 

, da her gün saat 9 dan itibaren Ku • 
rum yazıhanesinde bir memur bulu • 
nacağı sayğı ile bildirilir. 

. ,-GAüDnlyüko~ sözlerine devam eder ek şöyle de 
miştlr: 

- cumhurrelsinln ayakkaplarını Programı 

boyamak istiyordum. Çünkll memle
kette hnyntm canlandırılması IAzım. 

dır. Bu programa Ruzveltln iskar
pinlerini parlntaralc başlamak arzu
sundaydım ... 

Holrndey siyasi partilerin tahrikt\-
tma n.ıct olarak kullanılan bir adam 
dır. Evvelt\ kendisinin deli olduğu 
zannedllmlşse de sonra maksndmm 
böyle bir tcşebbllstcn ibaret olduğu 
ve suikast ynpmalc istemediği anla-

şılmıştır. 

Çek Başvekili 
Parlamento grubu 

m ümessiJleri ile görüşüycr 
Prag, 14 (lı . .A.) - Çeteka bildiri_ 

OGLE NEŞRİYATI: 
Sııot 12,30 Pliıkla Türk musikisi, 12,50 

Jfovııdi~, 13,05 J>Jakla Türk musikisi, 13,30 
Muhtelif plôk neşriyatı, 14,00 SO.ı. •• 
AKŞ.\M NEŞRİYATI: 

Sııot 18,30 PHikla dans musikisi, 19,1.s 
Konferans: Ali Kilmi Akyüz (Çocuk lerbı-

yesi). 19,55 Borsa haberleri, 20,00 Sani ~
yarı: Grem·iç rasıılhoncslndcn naklen. Mu. 
:ıcyycn ve ark:ıdoşları tar:ıfından Türk mu. 
siklsi (Kürdill hic:ızkl\r peşrev: Hfizz:ım, 
u~ak). 20,45 Hava roporu, 20,48 Ömer Rı. 
zo tarnrınll:ın ıırııbcn söylev, 21,00 Saat n
ynrı: ORKESTRA: 1 - Lolo: Lö ruva d'Ys. 

2 -Trnnslııtör: Vals cntermezzo. 3 - Ç:ıy. 
kovsky: Andantino. 21,30 Muzaffer llkıır 
ve arkadaşları torııfıdıın Türk musikisi 
(Nııhn"enl faslı). 22,1Q Müzik ve ,·ııryete: 

Tepebnşı Belediye lııılıçcsinden naklen, 
22,50 Son hoberler ve ertesi günün ııros
ramı, 23 ,00 Saııt ayarı: SON. 

lstanbul hastahanelerinde rniicade. 
le için ayrılan yer ihtiyaca kafi gel_ 
mediği takdirde Haydarpasa Nümune 
ve Hcybcliada hastahanelerine yeni. 
den yüzer yatak ilfıve edilecektir. Bu 
suretle kadro genişletilmiş olacaktır. 

Istanbuldan ba5ka İzmirdeki has. 
tahancye de 100 yatak eklenecektir. 

Diğer vilayetlerin hastahane vazi. 
yelleri tetkik edilmektedir. Bundan 
başka frengi, trahom gibi hastalık
larla. da şiddetli surette mücadele e. 
dilmesi ve bu hususta mevcut müca. 
dele teşkilatının takviyesi üzerinde 
araştırmalar yapılmaktadır. 

Sıhhat Bakanlığı doktor işlerini de 
gözönUnde tutmaktadır. Bu hususta 
esaslı bir kadro vücuda getirilecek . 
tir. 

ll. Uul\ı"I Alntnş 

itf aige mektebi 
Civrı r kazalardan da 
tahsil için gelinecek 

lstnnbul İtfaiye mektebinin iyi ne
ticeler verdiği anlaşılmış olduğundan 
civar kazalardaki ve Anadoludaki it. 
faiyecilerin de bu mektepte altı ay 
tahsil görmelerine karar verilmişti. 
Yakında mektebin üçüncü tedris 

de\Tesi başhyacak, taşradan muay • 
yen miktarda itfaiyeci bu devreye ça. 
ğırılacaktır. 

Eminö~kevinde ı llr. IHSAN SAMI• 
Gösterilecek Film GONOKOK AŞIS I 

Emi1ıönil HaZl:cııin<lCJı: elsoğuklu&ru ve ihtilatlanna karşı 
ek tesirli ve taze aşıdır. Divan) olu 

Trakya ve Ege büyük askeri ma - an Mahmut türbesi No. 113 
nevralnrı, lstanbul Cniversitesi ve Is 
tnnbul Spor klübü gençlerinin Atinn 
-Cniversitesinin Trnkyaya ziyaretleri 
Mımar Sinanın Trnkyndaki bütün e 
serleri, spor tesekkülleri ile Trakya 
nın biitün kalkınma hareketlerini ih 
tiva eden film, 15 _ 7 • 938 tarihli Cu 
ma giinü akşamı saat (21) de E·viıni 

zin Cnğaloğlundaki merkez f:alonunda. 
sayın halkımıza gösterilecektir. Yer 
darlığı yüzünden hazırlanan davetiye. 
lt:ı i arzu edenlerin Evimiz bürosundan 
almaları rica olunur. 

Görüv düşündükçe: 

''Şeref,, b i r ker e 
nıı öle c ek! 

d a ha 

YAZAN: S.Gezgin 
k rak otomo -doğru şöyle bir ba a ' 

nı su ini şoföre işaret etti. 
rmes ·ana gelınlŞ-

"Ah ıı bü~·uk bir gale~ 1 

yo~: şvekil B. Hodzn, milletler me - ................ ----, 
1 ni etrafında muhtelif parlamento f' 

;:;u mümessilleri ile görüşmelerde Alemdar Sineması 

Gazetelerde ş:ışılacak bir haber 
var. Ne yazık, ki, bunu verenler, a 
damda bir tcreddiit tesellisi, bir "bel 
ki", bır "acaba,, avunması da bırak 

HükmünU verdiler ve gerisin geri. 
ye döndürdüler. Zavallının hastalıği. 
le boğuştuğu son köşe, Cerrahpaşa 

hastahanesi oldu. Bir gün hatırını 

sormaya gitmi5tim. O güzel Şerefin 
yerinde bambaşka bir adamla karşı_ 
laştım. lcim parçalandı . 

a " 1 k kendls -
ti. Adamın üzerine atı mali; mcmur-
nt Hncetmek istiyordu. Po ve adamı 
ları halkı güç zaptetuıer 

alarak gölUrdUler: . klkn ya sUr-
"BUtlin bunlar ıkl da 

1 
,, 

nıuş ya surmcnıişt r. da , l 52 yaşın 
Tevkif edilen ne n:ı, Kendisine 

ve Hokadcy isminde r. za-
b bi sorulduğu 

hareketinin sc e 

man: 1 inin ayakaplarını 
- cumhurre s 

m demiştir. 
boyamak lstıyoru ' bUkUm 

Kendisinin deli olduğuna d 
bu sözlerin ıaltın a 

verllecelr olnn lzlidir. Hokndcy , 
ince bir istihza g 

. Maks Bacr, T omi Far, Brad-
Şmclıng, k. 

Galinto gircce tır. 
dok ve Maks Baer ile Ga-

ilk 'karşıla§malar ' F ·ıe 
ikinci de r. ar 1 

l into arasında, b 'k" marın 
ında olacak u ı ı :: . 

Bradok aras k finalisti tayın 
galipleri de çarpışara 

edeceklerdir. r· l kalan yumruk-
Bu turnuvada ına e 

1
. ile bir müsabaka yapa-

çu da şmc ıng 

caktır. .. .. d"rt maçlı bok-
Alman boksoru bu o 1 
.. l'b' . yenmegw e muvaffak o ur 

s~run ga ı ını k 
aa Coe Luizle bir revanş maçı yapma 

hakkını kazanacaktır. 

bulunmuştur. 
B. Hodzn, milli birlik mUmessilleri. 

. ve bilahare Çekoslovakya Yahudi 
Dl ""kblt" partisi mümessillcrmı a u e mış . 

tir. 
Ynhudi partisi mümessilleri, Yahu. 

eli ekalliyctinin cumhuriyete karşı o. 
lan sadakatini bildirmiştir. Kendile • 

·ne Yahudi ekalliyetinin ihtiyaçları. 
rı , v 

nın nazarı dikkat almacagı hakkında 
teminat verilmiştir. 

B. Bodza, bundan sonra, Karpat • 
laraltı Rusyası çiftçi muhtariyetçi 
partisi mümessillerini ve milli faşist 

tKl FiLM 
Şanghay 

Tehdit Mektupları 

birliği mümessillerini kabul etmiştir. 

Nihayet, Çekoslovak sosyal - demok
rat mebusu B. Rcvay ile Karpatlar. 

altı Rusyası mahalli hiiküınetinin ka. 

bine 3efi B. Bcstil de B. Hodza'nın 
yanına alınmışlardır. 

.. ......................................................... . ............ fj;;g;i-;; .... ·-;;;; f zkra : 
............................ __ .. 

Kopya 
Mektepten çıktıktan seneler sonra iki mektep arkadaşı karşılaşır. 

lar. İkisinin de yanında karıları vardır. Ayni yaşta üç çocukları ol.: 
muştur. i 

Birisi <tekine: l 
- l:ItU;ı benden kopya ediyorsun ha? Aşkolsun s:ına.. i 

·····························------···-·-------·-··· .. ····························-·····--· 

mıyacak kadnr kati konu§uyorlar. 
Diyorlar, ki Bcşiktaşın "Şeref sta 

dı", ·adını değiştirmiş. Kapısındak 
1 levhayı kaldırarak yerine: "Beşiktaş 

spor kulübü stadı,, sözlerini taşıyan 
bir tabela asmıslar. 

Bunu okudum ve şaştım. Sonra da 
üzüldüm. 

Bu spor meydanına adım veren Şe_ 
ref, tatlı, §en, çalışkan bir adamdı. 
Arkadaşlığı hoştu. Beşikla§ kliibü i. 
çin, evini feda edecek derecede spo. 
ra bağlı idi. Gece demez, gündiiz de. 
mcz, didinir dururdu. 

lstanbul sporunda da hayli miihim 
roller oynamı§tır, sanırım. Fakat Be. 
şiktaş klübii, onun hemen hemen bir 
aile ocağı, bir öz yuvası olmu~tu. Bu 
uğurda çekmediği dert, açmadığı kn. 
pı, uğramadığı işkence kalmamıştı. 

Genç yıllarını böyle geçirdikten 
· sonra, bir gün: 

- ~eref hasta! 
Dediler \'e kulaktan kulağa~ 
- Hem nğır, galiba kanser! 
Dıye fısıldadılar. 
Viyanaya gönderildi. Ona bakan 

profesörler: 
- Çok geç kalınmış! 

Öldüğü gün, memleket sporu için 
yas tutulmmıtu. Cenazesinde ağla • 
yan, sporcular şimdi nerede? Ogün 
Şerefin tabutunu salında selamlıyan. 
lardan dünyada hiç kimse mi kat 
madı, ki ı:;imdi bu meydanın üstün • 
den onun adını silıyorlar? Bu hare • 
ket, memlekrttc kıymet hükümleri • 
nin terazisine 'urulmuş bir tekme • 
den bnşk:ı bir ey değildir. İnkarla, 
geçmiş, ortadan kallnnaz. Yarınki 

vaılıkları, biraz da dünkülere kar ı 

gösterilen saygı Ye sevgi hazırlar. 
Ben, kendi payıma, bunda bir yan. 

lı lık var sanıyorum. Düzeltilmesine 
herke in hemen koşacağı biiyiik bir 
yanlış. Çünkti mesele bir Rahıs işi de. 
ğil, bir memleket davasıdır. Kazanıl. 
mu; bir hak, o hakkın bir gnsp oldu. 
ğu nnlaı:ıılmcaya kadar hürmetle kar. 
şılnnır. "Seref,, ise stada ölüsiyle 
girmişti. Ölülerin bir şey yağmala • 
ma.c;ma ise imkii.n yoktur. Onu tek. 
rnr rnhmC'tlc analım Ye hatamızdan 
cnbuk sıyrılalım. 

S. GEZGiN 

1 
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Va 
lnglllz Harbiye NaziVe a ad arı· rın n ıstıcvabı 

Fransız 11·~0- • i2rrı tşinde 
ucuzluk loshanesinde 

h k • Sekiz saat sürdü mu a em es 1 Londra, 14 (A.A.) - Hava kuvvet. 

(Baş tarafı 2 inci sayı/ada)) 
nu .kaça almıştı ve nereden almıştı? 

Vali - Belediye speküHl.syon yap
ınaz. Aldanmak istemediği gibi al
datmak da istemez. Komisyon dal
ma kanunun gösterdiği yoll a rdan gi
der. Belediye fiyatı uygun görUnce 
alır. 

Biz mezarlık arsasını satın aldıktan 
sonra Emlt\.k Bankası yanımızdaki 

bir arsasını bir bayana 124 liraya 

lerine ait gizli rakamlar hakkında. 

Harbiye nazırından hususi bir mek. 
tupla. istihzahta bulunan ve bunun i. 
çin divanıharbe davet edilen mebus 

sattı. Sandis hadisesini tetkike memur par. 
Reis - 85 lira ile 73 lira arasında lamento komit~i bugün harbiye na. 

12 lira bir fark var. Aradan birse- zırını isticvap etmf§tir. 
ne geçtiği halde nicin nazarı itibara 
alınmıyor, yanı mikyas 85 lira itti
haz edilemez miydi? 

(Usta yanıl inekle) 
mimi dostluk bağlanru yeni bir mua
hede ile takviye ederek yenileştirmiş 
olmak, bugün bizim için büyük bir 
memnuniyet sebebi teşkil etmektedir. 
Ufukta bu derece çok bubtların dolaJ 
tığı bu ııaatte, gerek Fransa ve gerek 
Tilrkiye efkanumumiyesi bundan, 
yüksek bir mahzuziyet duymuştur. 

(Usta tarafı 1 incide) 
Zlrn bugUu İstanbul, Bursa. An· 

knrn glbl bUyUk şehirlerimizde işle
yen otomobil \'e otobüs \'asıtalan i· 
çln tarlteler yapılmış olduğu halde 
1 tnubuldan Edirneyc, yahut Trab
zondan Erzuruma giden yollar gibi 
memleketin muhtelif nuntakaların· 
da \'illiyetler ıırnsındaki yollar üze
rinde işleyen ,·nsıtnlnr hakkında bu 
türlU tnrlfeler mevcut değildir. 

Harbiye nazırının istimaı sekiz sa. 
at silrmü§tilr. Sandis'in isticvabı ise 
ancak on dakika devam eylemiştir. 

Devamlı hiçbir şey, güçlüksüz tees-

Hels - Bu pazarlıkta komisyon 
neyi mikyas tutmuştur? 

Vali - Biz bu mezarlığı aldık. Me
zarlık halka korku verir. Kimse 
gelip onun yanında oturmaz. Buna 
rağmen aldığımız gUndenberl fiyat
lar dalma artmaktadır. Mezarlığın 

yanıbaşında bir parca toprak var. 
Burasını mezarlığa flhak etmeğe 

mecburuz. Bunun metresine 25 ku
ruş kıymet takdir edildi. Halbuki 
metresini 7 kuruştan almıştık. 

sUs etmez. Müşterek bir kültür, zihin· 
leri hazırlamak ve hakiki menfaatlerin 
karşılıklı anlatmasına dcğru teveccüh 
ettirmek için ne kadar lazımsa, bunla
ra devamlı bir pakt ıekli vermek için 
mütemadi ve sabırlı bir gayret de da
ha az lüzumsuz değildir. 

ValJ - Usulleri 'ardır. Bu iş bir 
ihtisas işidir. Bir kere rayici t etkik 
eder, mevklinln şerertne ve kıymeti
ne bakar, tahrir esasına bakar. E
sasen takdiri kıymet işlerinin cok 
fena olduğunu anlamış bulunuyo • 
ruz. Bu tecrUbenfn neticesidir ki ye
ni kanunun çıkmasına calıştık. Şim
di artık pazarlık mevzuubahis de
ğildir. 

, Rels - Eşreften arsa alınmağa 

karar verildiği zaman o arsaya mu
tasarrıf olup olmadığını anlamak 
cmlt'tk şubesine ait idi. Karardan 
evvel bir kısmı, karardan sonra da 
bir kısmı alınıyor. lddla böyle. lp
tida bu cihetlerin tetkiki dUşUnUlmez 
miydi? "Bunların vesikalarını göre
lim!" demek yok mu? 

Vali - Komisyon bu iş üzerinde 
tetkikat yaparken o adanı burası ha. 
na aittir, dese do d(!mese de inan
maz. l<"'erağ esnasında bu işler ara
nır. 

Reis - Evet ama, 73 liraya knrar 
alınıyor. Halbuki dönUmUnil Eşref 

vasati olarak 33 liradan almıştır ve 
belediyeye 73 liraya satmıştır. 

VaU - lyice hatırlamıyorum. Tet
kik edeyim. 

Reis - Bir do belediye bir yeri is
tlmlAk edeceği veya pazarlıkla satın 
alacağı zaman iş neticeleninceye ka
dar araya bir takım mutavassıtlar 

girmesin diye gizli tutarmış. Halbu
ki bu işte Jşaa vaki olmuş. Bunu da 
himayeye delil olarak gösteriyorlar. 

Vali - Gazeteler bunu haber a la
rak neşretmişler. 

Reis - lstlmUl.k komisyonunun 
kararında bir de böyle bir şey var: 
"4 64 dönümlUk sahanın mezarlık it
tihazına elverişli olduğu'', bir fıkra
sında da "Riyaset makamının emri 
mahsusuna müsteniden Anastas cel
bedilerek" denilmektedir. Buradaki 
emri mahsusuna. lttlbndan bir hima
ye kastedildiği beyan olunuyor. 

Yali - Müzc.kkere bana geliyor. 

Reis, ı\zalara dönerek, bir soraca
ğınız var mı? diye sormuş, Azalar: 
"Hayır" cevabını vermişlerdir. Bun
dan sonra HAmlt Oskaya sual tev
cih edilmiş ve HAmlt ayağa kalka
rak bu işin hiç blr safhasına temas 
etmedlğlnf, mezarlık işlerinin ken
distne ait olmadığını söylemiştir. 

Reis, karara i!;tlrak edip etmedi
ğini sorunca, HAmit etmediğini söy
lemiştir. 

Reis - MUCettışe verdiğiniz cevap
ta: "Belediye mutazarrır oluyor, bu 
kanunun tatbikine lmkAn yoktur" 
diyorsunuz. 

Hfımlt - Evet. 

Reis - Demek bu mezarlık işi ile 
atılkanız yoktur? 

Hdmlt - Hayır, katiyen ala.kam 
yoktur. 

MUteakıben daim! encUmen Aza
sından İhsan Namık kendisine tev
cih edilen suale cevaben dalma ka
nuna riayotkAr bir halde hareket et
tiğini söylemiş ve encümenin kara
rını kanuna uygun bir şekilde verdi
ğin\ tfado etmlŞtl'r. 

EncUmen dzasındnn Mehmet Ali 
ayni ifadede bulunmuştur. Bundan 
sonra reis HAınlde dönerek: 

- Karara iştirak etmediğinizi 

söylUyorsunuz. Halbuki elimizdeki 
bir kflğıtta imzanız var, demiştir. 

Hftmit, kt\.ğıda bakarak, ben veril
miş bir karnrın suretini tasdik et
mişim. 

Avni YaJız, yıllardanberi çarpı -
şan iki görUş vardır. Biri külli, esası 
olan hukukçu görUş, diğeri idari gö-

Yahudiler 
ltalyan ırkından 

telakki edllmiyecek 
Roma, 14 (A.A.) - .Miııt terbiye 

nazın Alfieri tarafından vaki talep 
üzerine Universite profesörlerinden 
milrekkep bir komite ırk meseleleri. 
ne dair faşistliğin prensiplerini on 
maddelik bir programla tesbit eyle • 
mi§tir. 

Bu programa göre, faşistlik de ırk. 
çılık nazariyesini kabul etmektedir. 
İtalyan ırkı ari olduğundan ve ari 
bir kültüre ııahip bulunduğundan bun. 
dan böyle Yahudiler Italyan ırkı aza. 
smdan telakki ~ilmiyeceklerdir. 

---0-

Rilştil Aras gel dl 
Hariciye Vekilimiz B. Tevfik Rüş

tii Aras dün aabahki ekspresle ıehri
mize gelmif, istasyonda vali muavini 

B. Hildai Karataban, §ehrimizdeki say
lavlar, emniyet direktörü B. Salih Kı
lıç, belediye reisi muavinlerile vilayet 
erkanr, ve diğer zevat tarafından kar
şılanmı§tır. 

Hariciye Vekilimiz doğruca !stan
bula geçerek Perapalas oteline inmiı
tir. 

öğleden sonra Dolmabahçe sarayına 
giderek, Büyük Önderimize saygılarını 
sunmuştur. 

rüş, diyerek kendi görUşUnde rıza
nın asıl oldutunun söylemiş ve ve
ri mı, ol n r rın y rinde olduğu. 
na her zaman kanı bulunacağını ifa
de etmiştir. 

Bundan sonra reis Suphiye ve Şe
rafeddine bir diyecekleri olup olma
dığını sormuş ve her ikisi de arka
daşlarıoın beyanatlarına tamamen 
iştirak ettiklerini söylemişlerdir. 

Celsenin sonunda reis, fezleke ve 
vesikaların okunacağını, bunun tein 
muhakemeye yarın devam edileceği
ni söylemiş ve muhakemeyi yarın 

saat dokuza talik etmiştir. 

Zaten Fransızlar isin, hayal?eri ile 
hareket ettiklerini ve memnuniyetle 
fikir değiştirdiklerini söylerler. 

Bu fikri ileri sürmek ve ayni seviye
. de durmayan zikzaklı bir politika ta

kibi ile itham etmek arasındaki fark, 
bir karıştan fazla değildir. 

Bununla beraber, sevki tabii olduğu 
kadar mantık da ayni derecede bize 
rehberlik eder ve her ikisi de hattı 
müstakimden katiyen inhiraf etmez. 
Fakat muhakkak ki, devamlı bir poli
tika, aydınlatılmış bir cfkarıumumiye
nin müzahereti olmaksızın yapılamaz. 
Eğer efkanumumiye uyuyor ise, onu 
uyandırmalıdır. Bu yapılınca, serbest
çe seçilen yolda devam edileceğinden 
emin olunabilir. 

Bunun için, yeni rejimin teessüsiln
:lcnberi Türkiye ile olan milnasebetle
rimiıin tarihçesi 'kadar iyi bir misal 
olamaz. 

Bu hususta aşağıda isimlerini zikre
deceğim zevatın hatıralarını anmama 
müsaadelerini rica ederim: 

''Bundan 17 sene evvel 1921 de An
karada Bilyük Millet Meclisi hükume
ti ile ille anlaşmayı imzalayan B. Frank 
lin Bouillon. 

1923 de, general İsmet lnönünün 
diplomatik zaferleri arasında bulunan 
Lozan muaheı:lcsinin müzakerelerinden 
birini te§kil eyJiyen general Pelle. 

1926 da, o zaman harikulade kari e
rinin başlangıcında bulunan Dr. Aras 
ile hemfikir olarak Türkiye, Fr•nsa 
ve Suriye arasında dostluk ve iyi kom
şuluk münasebetlerinin esaslarını B. 
Henri de Jouvenel ile birlikte atan B. 
Albert Sarruat. 

931 de Pariste B. Fethi Okyar ile 
beraber, son 4 temmuz anlaşmalarının 
teyid ettiği, genişlettiği ve takviye ey
lediği dostluk muahedesini imzalayan 
yeni Türkiyenin en eski ve en sadık 
dostu Artistide Briand. Bunu havale ediyorum. Burada hür

met kasdiyle "Emri mahsusuna bi
naen'' deniyor, "havale" denmiyor. 

Reis - Llkoğlu Eşrefi tanır mısı
nız? 

Vali - Mektep arkaclaşrmdır, ta
mrım, severim, konuşuruz. 

Reis - Belediyeye siz mi aldınız? 
Vali - Belediyeye intisabı Hay

dnr beyin zamanındadır. Mektep ar
kadaşlarıma karşı cok vefakArım
dır. Gezerim. Kafa arkadaşımdır. 
Uzerlm<le Uç, uört vazife var: Vall
ylm, belediye reisiyim, Halk Partisi 
lınşkaıııyım. Spor işlerine bakarım. 
tstanbul<la içinde devlet vuzlfesl ıra 
edflen 1000 kUsUr bina var<lır. Bun
ların bcpslııl de tnhkik ve tetkike 
lmktl.n yoktur. 

Saffet Arıkan Erzurumda 
e iı Sarıkamışta elektrik 
santrahnın temelini · attı 

Dostane bir emelin tatbikindeki bu 
devam, benim zihnimde daha çok kuv
vetli olarak teeyyüd etmektedir. Zira, 
ben isimlerini yukarda yadettiğim bil· 
tün zevat ile teşriki mesai etmek şere· 
fine nail oldum ve büyük elçilik vazi
fesini aldığımdanberi, 14 senedenberi 
Türkiyenin harici münasebetlerini ida
re eden muhterem vekil ile, 936 tem
muzunun Montrö konferansına iştirak 
ettim. 

İddia makamı - llk istida Anas
tas tarafından veriliyor. Bu mal 
benimdir, diyor. K endisinin muta -
sarrıf oldu~unu ve ucuz fiyatla sa. 
ta.cağını söylüyor. Daha sonra Eşref 
çıkıyor. Bunun sebebi nedir? Hal
buki arsa kendisine değil, Eşrefe a
ittir. 

Vail - Veklll namına hareket edi
yor. E!imde böyle bir arsa var
dır, diyor. 

Reis - Makamı iddia Anastas ar
sayı nlcln kendine izafe ediyor, bu
nu anlamak istiyor. 

Vali - Bunlor delldldır. 

Reis - MUselles arsa ıcın 86 lira 
takdir edilmiş. Bu tarih lıo Eşrefe 

para verildiği tarih arasında bir se
ne geçmiştir. ı.~ıyat müruru zaman
la değişmez mi? 

Vaıt - Bizim aldığımız arsalarda 
lehimize fahiş fiyat farkları vardır. 

Sarıkamış, 14 (A.A.) - .Maarif 
Vekili Saffet Arıkan refakatinde 3 
Uncü umum müfettiş T. Uzer, Kars 
valisi Akif .Aydoğan ile Vekalet er _ 
kanı bulunduğu halde Karatan Sarı . 
kamışa gelerek yeni orta okul bina. 
sını tetkik etmiş ve elektrik santralı. 
nın temelini törenle atmıe ve Erzuru. 
ma hareket eylemiştir. 

Erzurum, 14 (A.A.) - Maarif Ve. 
kih Saffet Arıkan refakatinde T. U. , 
zer ve diğer zevat olduğu halde saat 

sz 
a 
stl 

a 

Adan:ı 14 (A.A.) - Antakyada bu 
gtin Fransız cumhuriyet bayramı mü
nasebetilc Türk askeri kıtalarınm me
rasime iştirak ettiği ve Türk cumhu
riyet bayramında da Fransız kıtaları
nın ayni suretle hareket edeceği öğre
nilmiştir. 

Antakya 14 (A.A.) - Havas muha
biri bildiriyor: 

14 temmuz bayramı münasebetile, 
fevkalade mahiyette bir Türk - Fran
sız dostluk tezahürü yapılmıştır. tiri 

17 de şehrimize gelmi§tir. 
Vekil, vilayet hududunda Vali, 

Parti ve Belediye reisleri ve azaları 
tarafından karşılanmış, Kars kapısın. 
da da onbinlerce halk, mektepliler ta. 
rafından selamlanmıetır. 

Saffet Arıkan, §erefine bu akşam 
belediyede iki yüz ki§ilik bir ziyafet 
veri1miştir. 

Vekil, yarın Boğaz mevkifnde bir 
kuzu ziyafetine davet olunmuştur. 

-ürk-Fra 
tezahürü 

hç, belediye reis muavinkrile vilayet 
resminde, yanında albay Fev.,.;i Men
guç ve iki genel kurmay subaylan ol

duğu halde delege albay Kolcnin 
önünden geçmişler ve halkın bütün 
unsurlarından mürekkep ·büyük bir 
kalabalık tarafından şiddetle alkışlan
mışlardır. 

Halk, iki memleket milli marşlarını 
alkışlarla ve yaşa sesleri ile kar§ılamış 
tır. 

937 mayısı Cenevre anlaşmaları ve 
nihayet 4 haziran 938 tarihli Ankara 
anlaşmaları mUzakcrelerinde bulun
dum. 

Mazideki gayretlerde görülen bu de
vamlılığın istikbal için bir teminat teş
kil etmesini ve Fransız • Türk dc-.>tlu
ğunun her gün daha fazla inkişaf ey
lemesini dilerim. 

Bugün etrafımda bulunan ve bu 
eser için en iyi faaliyetler sarfetmi§ 
olan biltün sizlerin, bunun en azimkar 
taraftan bulunduğunuzu biliyorum.,, 

Hariciye naıınm B. Bonnet, daima 
alakadar olduğu eseri tetviç için yakın 
da bizzat gelecek ve modern Türkiye· 
nin mukadderatını idare eden Büyük 
Şefi ikinci defa ziyaret eliyecektir. 

Sizleri ayni derece samimi bir suret
te, Fransa için ve Türkiye için refah 
temennilerinde bulunmaya ve Fransız 
cumhuriyet reisi için şahsi saadet di
lt"klerlni izhara davet ederim. 

1940 ollmplyadında 
.Japonlar 

Tokyo 14 (A.A.) - Domei aj;msı
nın bildirdiğine göre milli terbiye ne
zareti, Japon sporcularını 940 olimpi
yatlarına, her nerede tertip edilirse J 

1 edilsin, iştirakten mcnedecektir. 

Bumuı neticesi olarak meselA ts
tanbul ile Edirne arasında otomobil 
ücreti kilometre başına 6 kuruş ıılın· 
dığı halde Trabzon ile Erzurum nrıı.
smdn bu Ucrct 18 kuruşa kadar yük
selir. Piyatlar pazn.rlıkfa tayin cdl· 
Ur. Diğer vllllyetlerde şehirler arn
smda l:;;leyen vo.sıtnlnrm Ucrctleri 
bunlara kıyas olunabillr. 

Faknt niçin memleketin falan ta
rafmda otomobil vasıtalarına kilo
metre başına 6 kurnş vcrlllr de dl· 
ğcr tarafta bu Ocret 18 kuruşa kadar 
yükselir? Acaba bu ücretleri pazar
lığa bırakmaksızın vllAyetlerce ta
yin etmek mümkUn dei;',rtl midir? 

Bizim bildiğimlze göre bir orta 
çapta otomobil yiiz Jdlomet:ro fçin 
bir teneke benzin !'arfeder; bir te
neke benzinin fiyatı bugün 275 ku· 
nıştur. 

Bu hcsnbn göre 2 kuruş 30 para 
benzin snı•!olunuyor demektir. Bu 
masrnfo. otomobil için amortisman, 
şoför için Ucret de UAve edilince kf. 
Jomctre başına hakikt t.aksi UcretJ.. 
nJn miktan meydana çıkmış olur4 

Ilımdan sonra her vlldyet otomobil· 
lerlnJn işledikleri mmtaka.nm hu· 
suslyetlerino gBre birer miktar zam 
ynpabfIJr. 

HUH\ ıı. turizm hnreketlerine lnkl
şnf vermek isteyen her memleket f. 
çJn yııpılacnk şerler vo nlınncnk tcd· 
birler nrnsmda ot-0mobll nnkUye t-;t
nJ de mıut.mamnk, ve bu neli nnklf. 
10 işi yalnız şehirler nrnsındn değil, 
btlhns ıı turizm mıntnkn~ı oJnrnk 
momlekettc hndndu t.n;rln cdJlccck 
yerlerde şchJrlcr hnı·iclndc kn.~'! bir 
niznm nltrnn nhnmak lftzıına ır. 

Asım Us 

ik ısat Vekili 
(Usta tarafı 1 incide) 

bet glSrmUş olan mobilya sanaytinin 
gelişmesine yard1m edilmiş olaca
ğını kaydeylemişlcrdlr. Vekil, bun
dan sonra refakatlerindeki zevat ile 
birlikte lş Bankasın1u TUrk Antra
sit fabrikasını ziyaret etmiş, burada 
kendilerine v~rllen malumatı ala.kıı. 
ile dinlemiştir. MUteakıben 1ş Ban
kasının Türk fş ocakları tesisatının 
yanından Etibank Ercgll kömürleri 
işletmesinin nsma ocağına gidilmiş 
ve oradan da otomoblllerle Kozlu'ya 
hareket edtlmlştlr. Vekilimiz Koz. 
luda evvelA kömür iş şirketinin incir, 
harman, elektrik santralını gezmiş• 
Ur. Bu santrnldıı. o esnada 7000 kilo
vatlık muntazam türbinlerde bir dl· 
nnmo işlemekteydi. Saat 16 da kH
mUr iş şirketinin kömUrlerlni yıka• 
mağa mahsus Japnr ne şirketin mer
kez blnnsı ziyaret odUmlştlr. Sant 
17 de kömllr taşıyan küc;:Uk trenlerlo 
J{ozlu tahmil iskelesine gidilmiş, o 
esnada mavnalara. yUklenmckto o • 
lan kömürlerin tahmil ameıtyatı gö. 
rUJmUştur. MUteakıben ayni vıı.sıta 
ile kömUr işinin lhsanlye ocaklarına 
hareket edilmiştir. 

tktısat Vekilimiz ve mafyetıerin. 
deki zevat madenlere mahsus elbl '6 

seleri giyerek onar kişi nakleden a. 
sansörle sokulu 125 meyilli olarak 
150 metre derinliğinde bulunan ma
den kuyusuna inmişlerdir. Bu derin· 
llkte amelenin çalıştığı ocaklar gö
rUlmUş ve tesisat gözden geçirilmiş• 
tir. 

ÇATALAGZINDA ASKERi 
LİMAN 

Vekille birlikte dolaşan gazeteci. 
lerln verdikleri haberlere g6re, Zon
guldakta Çatalnğzında bir mendirek 
dağın arlrnsında da mahfuz bir li· 
man yapılacaktır. Bu işin 12 milyon 
liraya çıkacağı hesap ediliyor. Çatal. 
ağzında bir <'le askeri liman yapıla
cak, bu tesisat da 5 milyona malola
caktır. 



Şirke ti Hayriy~de~ 
H bafta Cumartesi günleri B()ğazda yapılan tenezzuh seferlerl 

er K .. rüdcn ııat 14.30 \C 14.45 de hoparlör tertl batını \'C elektrik tcmirutmı 
Yarınki Cumartesi gUnll 0 Jl 

1 
unız birinci imle en gUzldc bay ve bayanlnroan teşkil olunmuş Al.A-

havi 74 \'C 71 numaralı \Rpiuri ndr ıüntııhn11 snnntldarlardan nıllrckkep 11 JUştı.tK SATA:>N \O OAZ OH-
Jl}'YETİ lkinc" n c n TUU1{A SAZ , ' . k nor•uzın iki nhllln<lc ){nrndcnlz A~zına knclnr C)lr ''e tenc7.2Uhc 

1U~STHASI olduğu holde knlknrn "' 

dc,·n.m edeceklerdir. .. . ı, ıı ı ı ı ri r. nlı ,apur \nnclolu ve .ı numaralı \&Jıur .. umc keee ne u,;ı·n-
Giclerken 'e Gelirken 74 numar 

)acaktır. 

d LOKANTACI MARUF BAY P ANDELl tarafından ve 
Büfeler 74 numara ~ hanesi tarafından deruhte edilmittir. Fiyatlar çok mu-

71 numarada Glorya p;ıt ~ ezzüh ücreti altı saati geç.tiği halde bilet bedeli her 
~e~ildir. Azimet ve av ~ d~~lmek ıuretile sayın yolcularımızın arzulan yerine ge
ıki vapur için 75 kuru§a ın ır 

tirilmiştir. 

-----------~--~-------------------... ~ lıtanbul 4 uııcu icra Altmıırluğundan: 

9 ·u ı~ ıetme 
Uevıec dem ı ry olları unc ~ 

mUdUrlUğDnden: 
bl ·ı~nn kadar pnzar gUnlerl K. Çck-

17 Temmuz 1938 tarih\ndcn yen\ r 
1 

k ld 11 ak ve bu k tar Slrkc-
nıeced n Slrkccll c snnt 23 de bir son ı.atar a ır ' 

clye saat 23,45 de varncaktır. (2502) ---Jandarma Genel Komutenhğı Ankadra • 
S tınalma komisyonun an . 

8 ru kı ·met tahmin edilen ,·asır 'e ör-
1 - Metre ine iki yUz seksen ku ş l 1 8 • 938 pazartesi gll· 

neğtne u , un .. 1 iSi" metre kışlık el b\sellk kumaş -
ntı l g ıı ı satı u nJmacaktrr. 

saat onda kapalı zarf usu Y e k b el{slltme)'C girmek 
d n be dels\z almaca u 

2 - Şartnamesi komisyon a 1 t makbuz ,·eya banka mektu· 
fs•- .... 5 •• 11 "27" kuruşluk tem na ~Yonl(\rln 3' ra hl<'' 1 teklif m ktuplarını belll gUn 
bu \'O şartnamede yazılı belgeleri mu ("39r:) (4490) 
sant clokuza kadar komisyona vermiş olmaları. w ., 

Türk Hava Kurumu 
a ... yük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.00 0 Liradır. 
2 000 10 000 liralık ıkramiyelerle (10 000 \e 

Bundan ba~ka: ıs.ooo. 1 . , . 
20.000) liralık iki adet mükafat va:-dır ... 

:;;.---------~----~--.ı 
• .. - Sulh Jlukuk lldkimli· &;;il. R .._. A 

llcyoglu '* uncu .._. __, 
6inden· ıı de 

Bc~o"lundo Kanıerhatun rnah:ı csın ı ı---- Ankara 14-7-93! ---11 
J c; rnlı e' de oturan 

're~ hk sok ğınd.ı 3l num:ı 1 turan 11ı1.1ıt rııııl.ı , ılılıt hıırcıl olıııı1 ır. C\ıe· 
r 1 llczkôr e' c e 0 ö ı ! il •· Huc!uerdı ı:ıra ınc :ın ı lh rıııılc ıııu ııııdc 1( n·n crı ır. ·'"' 1111· 

ko i\I t To) rnn nlc) hine ııçıl:ın su ınr \ 1 ,, ı 2 ele k:w.ını• 5nl ·~ '" ıll.ırıılır. 
cao;ı . ıınc 1 k esi esn:ı ın· ,.. 1 l t:. 'C 

tcşcbhu ü da~asının mu ı:ı cm . • ., c " • 
dn ~lııh ı,cnıe l(tinü d:l\acı gelıp d:ırn .e. • l.oııdrıı ı. .!8 • Prail 4 87rı 
<lıleniıı ık ımctg"ıhı mahalli ı:ıbıtunsınnncı~c>ıl~ ' Ncnork 126 • Mntlrıd " 9225 

l l OtduA .. ., "'9'"' • \'or$C"'• ~ 78.ô 
Pılan t:ıhkikaıtan meç ıu ·ı • Partı "" ..., bfıt t icrasına karar "rı · , Mıl:'lno ıH 7a • Bıııl ıııc~tı 24 92 
l'llnkla ilüncn te ıea Onü olan 21i. • ı·ı·•ıı•\ r,. 11 IJ"I • Bukru u ff31J 
rnı~ ol hığundan muhakeme g t ı ı 
7 • 938 ı rlhlne mus:ıdıf s:ılı gilnO !lia:ı ııı • Am tcrd:ım ı 645 • llel!(rnd :.ı x7 

T ranın Bc)Oe ıı 1 u •G\ • Vokotı ıı 8ii 87 
de da' a cdıltn Atıınet O) . 1 hnzır • ııer ın 21 89 • Sı ıldıolm 2 122' 
dörduneu sulh hukuk m:ıhkcmesınc eoJm:ık • llrOk'icl 
hulun n 'il 1 hllA t ın k:ıınınıı kaim • Atin• ı 14 • Mo'il..ı 'n il iS~ 

"1il6') • "of\11 ı rıım VI ona 
üzere llln olunur. &. • ., ı•tlkrazlnr ----1 

- lıtarıbul A lıve //.:inci 1111/.:11-J.: Mahkeme- • 19. 3 ı. llor 111 ' • 1 rıı ıı ı httk !l• 
ılnden: .. t S 1 nurum 

d B tıkpn • .. 111 S 1 nurum \' r Un n o Juııun (,:ılata :ı :ı. . .• 
u u şınıdı- H •• 1 ı·rı ,,0rilmPmi~tir. 

zarında Uln Anoınot rlıı Jı:ını nın ll!~~f.~~f~f'~r~ı ~f>~r~~·~~~~~~~~ 
ki sahibi Snh·eı J utfı :ılc) tıınc nçtıAı le· 1. 
cavüzun nıcn"l lıakkınd ki da'lin<lnn dol:ı)I Zahire Borsası 
lrlumaıJcyh Sah et l.Ot fo c gonderllcn da· 
u arzuh lınln murnnile)hln AHupodn o· 14· 7 • 939 
Jııp or ıl kı adrcsının 'liC ınm:ını 11'detl· 
nln ıncçlıııl bulunduğundan l.JılıitclılıA ıade 
kılındı 1 m ılıaşlr 1 r rından l zıl:ın şerh· 
den n 1 ılnıı, ve du\Scının llı\nen leh 
Jlğı h kkınd ki t Jebl mu,afıkı usul 'liC 

konun s ırulerek 1 lr Y mu Metle ıl ınen 
lebli t icra ına kar r 'erılıniş 'c bu lı:ıp· 
takl d:n n arıuh 1 ıırclı m ilkeme dı' an· 

h nesine ılmıf olduğundan ıarıhl il" nd n 
1tıb ren lılr ay ı rfınd:ı d 'liO arıııllı 1

1
11

1<' 

1 nın 111 kt'll( 1" ne 
kor ı r ' ıp ' rme~ ıım •. rı '· im oJm:ık ı rrc ,,.c, 
ltblığ m mın " 

k 

ı 

r 

Gele!1 

5 28 
!ı i) 

.. 1:1 
4 20 

xı.a 
.... -

2i 20 
:ıO -

5 :!O 

31 8 
53 -

Git' en 
~et 8 z ı ıll' il n olunur <2flt!'l9) 

Ouildn)' 2Ci2 Ton R.ızmol 25. Ton 

ZAY i 
930 scne"lne oıl 273 sıra numarolı Ge· 

lenbt\ 1 orta mtkl binden aldıRım ın~cllk 
1 ··> 1 eıılnı \en isini nlııcnğınıclnn 

n mem - · 
rskl inin hUknıil )Oktur. - 397 numnralı 
l'ıı ,,, o /ıı 411 (2616 l) 

1-1!\l.K OPERETi 
1 u ıık ıın llrhek Be· 
r lı) e hah e ıncte, ru· 

ırıe"ı ııl\ :ııııı Ana 
lnhılı ı rı lılıı n 

' ır hı 1..lup h lıı;C!>lll l 
de (Bu) uk O~ret) 

3 perde 

9 \npak 2 .. 
42 .. 
11\ " 

U. pe),ıir 9,1/4 •• 
h " 

~·apak 1 2 " 
3,1 2 ,, Kıl l/4 " 

ZAYi 

S rkeci Clmruğlinun 220 kilo arnba)·a 

nlt ııltlıAım 27 • 3 - 037 nln mürrn orı1ı· 
n \U 1 'ı ı Ilı ıı 'rııı,ıııı 1 c ıııııl:ın c<; 
kı ııı ıı hul,n u ' ( ı..ı 11. /Jul <ır ıa mıılıa 

cırl"rın lıın /lu/ı:t. (2 li>7) 

1"uşlzcııııı ll:ı)kuhıden altlığı 1600 llrn· 
>D muknlıil ıkınci derecede ipotek gusle· 
rllınlş olup lıorcuıı odeıınıenıe inden do· 
in) ı atı im o ına karar 'erilen 'li e tomamı· 
nıı ehlhukuf tnrafından on iki hin )edi 
)llz )innl üç lira kı)met takdir edılmlş 
olan Şthzadeboşında Kalenderhane Şelı· 
ınde sokak e ki 15 Hnl 23 No. lı e,·ın ta
m:ıının n c~ of 'e me ııhosı n~ıda ) atılı· 
dır. G ) rlmcnlmlc oknkt n clm arlo mah· 
dul dı orı lınhtc kapı ınd n girilir. Dl -
nanın iki mütenazır taş merdhenli Rhşap 
kopılnrı olup kot soraı rı b lmelerle \C 

ara kopıları kapanmak surctl)le iki kı ım 
olarak kull:ınılmoktodır. Jlcr iki kı ımdan 
ahşap mcrdh enle kall:ıro çıkılır. 

Birinci kı ım zemin kol: Mermer döşe· 
Ji , e camekrın holmcli bir taşlık üzerinde 
dorl o l:ı hır hclo Ye bodruma inilir bir 
k pı ':ırdır. 

Dlrın-1 k:ıl: Dır ofa Ozeılndc dört oda 
bir hcl olup od l:ırın bırlblrlne geçilir 
kapıları 'li e of anın ornlık k:ıpısı vardır. 

lkıncl kat: Bırinci kalın eşi olup mer· 
dhcn ba~ınd:ı comekAnı \ardır. 

Otüncll kat: Çatı kah olup ta,anlnrı ha· 
sık bir som ilıcrlndc iki bü)ük ,.e dört 
kütük çntı odnsi) le bir hclodnn ibarettir. 
Ye sofanın zemini çinko torasa kapısı nr
•~ binci ıuum ..... ıa bt • .....,... d• 
teli bir ıı,lık llzerlnde bir oda bir bela 
u a)rıca bir koridor üzerinde bir oda u 
zemini kırık mermer doşeli bir kiler ze· 
ınlııı çimento 'lie ııdl oc:ık 'e tekneli bir 
mutf ık 'ardır. Sora caınekAnd:ın böllln· 
muştur. 

Bırlııcl k:ıt: Cnmek n bölmeli bir sofa 
üzerinde ıkı oda bir hela. 

ikinci knt: Birinci knlın O) nidir. Bu kıs· 
mın mcrdl\en 'e sofnl:ırı muş:ımb:ı döşe· 
il 'e duurlnrı ıstampa bndanalıdır. Bu 
kısını borçlunun lkometl dıAer kısım 1 e 
gene horçluyo alt tnrns kız talebe yurdu 
ol:ınık kııllnnılmakl:ıdır. Her iki kısım· 
dn ıerko elcklrık ha\a goıı teslsnlı mev· 
cullur. 

Bodrum kotı: Binanın bnhçe kısrnındo· 
ki odıılıırı altında Oç kısımdan tharel 'e 
demir kapılı 2cmlnl topr:ık lıodruml:ırı 

Y:ırdır. 

Hududu: K:ıda tro le bıllnc sorc 668 O· 

da 36 parseldir. 

Me ohası: 487 meıre murobb:ıı olup bu· 
nun 317 m tre mur lılı ı oh :ıp bıno 'e 
3~ metre ınur bbnı d zemınl ı '' e mtün· 
de o 1 ı hulun n adi Ot' klı hır nıutf. k 
'e sert knlanı bahçeden lb:ırelllr. 

Kı)mctl: G )rlmenkuliln me,ki 'e 'li3· 

zı) et 'c 1ı lilı zır erıırnk alım s:ıtım pis n· 
s ınıı n ı r:ın l:ım mın:ı on iki bin )cdı 
) uz ) irrnl be lira kıymet ta'kdır edilmiş· 
ıır. Yukıırıd:ı hudut e' :ır 'e me nhnsı }a· 
ıılı g )rııncnkulun ı. ııı. ını açık artlırın:ı· 

l o konmuş olup 19 • 8 • 38 tarihine rast· 
la)an cunı g ınu s nl 10 d:ın 12 lC kod:ır 
J tıınhııl 4 fincO lcr:ı daire indeki daire· 
mlzılc :ıı;ık rıııını:ı ile :ılıl c klır. Artıır· 
mıı lıedclı ıııulı ınmcn kı)nıclln l uzdc 
)<'lm ş 1 ınl buldu u takdırde Sl)Timcn
kul en çok ortlıranın üzerinde ih le edile· 
cck k i tnkdırde en son nrllır:ının tanlı· 
hudu h:ıkl kalmak üzere nrtıırınn on heş 
sün müddetle temdit cclılerek 5 - 9 • 38 
tarihine rutln)an p:ıı.ırtc 1 gOnü s:ıat 10 

dan 12 )·e kadar ıene dairemizde ikinci 
açık arttırması )apıl:ıcnk 'e bu ikinci nr1· 
tırmadn gıı}rimenkul en çok arllırnnın Ü· 

zerine ılıole tdlleceklir. Sotış peşindir . 
Tnllplcrı n ortl ırmo) n ıılrmc7.dcn en el ıııtı· 
lı:ınuncn kı) rncıın ) uzde )cdlbuçul!u nls· 
lıctıııdl n pey 111\çesl \ermeleri \C)O nıılll 

bir bıınk nın lemlnal mektubunu llır:ıı el· 
mel eri lllrıındır. Birikmiş 'li erg ilerle hele· 
dl)t)e alt len' irl)e, tonılfbe 'lie dellAllle 
resimleri \c \llkıf ıc:ıre!>I satış bedellnden 
ltnzll e lllır. 'lrml rnelık t:ı' ız hNlcll 
müşll"rı.>e ıllir. 2004 No. lı icra in" ka· 
nununuıı 121i ııc-ı nın lık ini 4 fırıc fı fık· 

ra ınr:ı hu g \ rınıC' ıkııl üzcrınde ıpolekll 
alacaklılarla dıler alılkadaraoın \C lrlıfak 

'Z 1938 

IVleKteplere Maaşh ASKerı 

öğretmen aranıyor 
ı - Kırıkkale Aııkcrt San"at Lise lno rı;> azlye, Erzincan Askeri orta o. 

kuluna riyaziye, tablı ilimler, Konya Askert orta okulu ile Ankara Gedik
li Erboş hnzırlama orta okuluna birer rl;> azly0 öğretmeni alınacaktır. 

2 - lstekllJerdcn; kUltUr öğretmeni olnnlarm 'oya öğretmenliğe ka.
nunt ehliyeti bulunan de,·let memurlarının mUktesop lınkları gözönüne alın
mak şartlle 30:40 lira asil maaş. 

YUksek okul mezunlarından olup yenlc\cn Hk memuriyete geçeceklere 
de barem 12 dereceden maaş verilecektir. 

3 - Öğretmenlik için başlıca şartlar şunlardır: 

A) ÖğrotmenUk kanuni rnaır .,;e ebU;>otlnl b iz olmak yani (L!se için, 
Onlverslto riyazi) O şubesinden, )üksek mllbendls mektebinden ... eya yUk k 
ö ı etmen okulu rl) nzf;>o şubesinden mezun olmak.) 

Orta mektepler için: Yukarıda ) azıh ne l ük ek okuldan ve) a orta 
öğretmen okulundan mezun bulunmak '\e ) abut Universltede imti-
han vererek ehli:> etnnme almış olmak.) 

D) Yaşı -45 den yukarı olmamak ve emekll bulunmamak. 
C> Askeri okullarda en az Uç sene hizmeti şartsız olarak kabul etmı, 

olmak. 
4 - Yukarıdn yazılı şartları tam nmcn taşıyanlardan lstekll olanların 

dllckcelerlylc birlikte hal tercUmesl, hUsnUhal \'arakası, nüfus tezkeresi 
sureti \'O noterllkce musaddak diploma veya ehliyetname suretlerini An
, radn A !,eri J.lscler !.fUfcttı il ın göndereceklerdir. 

6 - UçUncU maddede yazıh evrak vo vesaik ve genel şartlara nazaran 
öğretmenliği uygun görUlcnlerden IUzumlu diğer cYrak sonradan istene

cektir. (8i9) (3082) 

Orman Umum MildUrlilğUnden: 
Orm n AnıcnaJmnn \'e öleme işlerinde kullnnılmak üzere: 100 adet ut. 

kt ve şaku\l dn!re taksimatlı pusla 'e dUrbunın öleme tı.lctl, 
250 Aclet Ormancı kompası 
250 ,, Cep pusulası 
100 ,. Mira 
200 ,, TeccssUmat burgu su 
200 .. Bez şerit 

satın alınacaktır. Kolaylıkla taşınnbl lecck hnfif dldt ve edevat tercih se-

beplerinden biridir. 
Bu tı.H\t 'e edcrntı yermek 1stey enlerin son tndllt\tı il teren katalok-

lar ne cins ve nc,·f, fJatı, teslim edcblleccklerl tarihi gösterir teklif mek· 
tuplarını 30 Temmuz 1938 tarihine kadar Orman Umum MUdilrlilğUnde 
teşekkül eden komisyona getirmeler\ veya taahbütlll olarak göndermeleri. 

5 Ağustos 1938 saat 10 da teklif ettikleri dldt ve edevattan birer tane 
Ue bunlar hakkında her hususta 1za hnt verebll~cek bir mUmessil bulun-

durmaları ldzımdır. (43'7) 

Askert Hesap ve Muamele Memuru 
Okuluna talebe alınacak 

Karadeniz ve Hava Birliklerinde istihdam edilmek Uzerc bu yıl hesap 
ve muamele memuru okuluna 100 ye dek subay alınacaktır. lsteklll rln 
Temmuz ayı l<:lnde bulunduğu yerin askerlik şubesine mllracaat eder k 
kabul şartlarını anlnması JAzımdır. (95) (4358) 

Kiralık kapalı yilzme havuzu ve ga zino 
An karada Çocuk Sarn~ ı caddesin de yeni yapılan Çocuk Esirgeme Ku

rumuna alt sinema binasının altında ki 25 metre uzunluğunda, 9 metre ge
ni liginde \'C 170 lift. 3,5 metre derlnll~lndekl kapalı yUzme havuzu "PJsln" 
ne etrafındaki gazino ve mUştcmilAt1 ncık "rttırma ile kiraya verilecek
tir. Jhnlesl 25 Tenıuz 938 pazartesi gUııU saat 10,5 "On bucukta" Çocuk 
Eslrserue Kurumu genel merkezinde yapılacaktır. Şartnamesini görmek 
iste) enlerin Kurum Hesap İşleri DirektörlU~Uno müracaat etmeleri. (4406) 

. - . 

• • 
Istanbul Belediyesi llanlaı·ı 

Temizlik nıabnluı·ıııdn ı.ull, ıııl mnk U re ) ları en asağı -4 ve n 
t zla 8 'o boyları da 1,38 den n ağı olmnmnk Ur.ere alınacak 20 tane hay
' an acık eksiltmeye konulmuştur. Do h r hayvana 130 lira bedel tahmin 
edil mi tir. Şartnamesi Levazım MllclUr IUğUndc görülebilir. J tek111cr 2490 
No. h kanunda yazılı ves!ka vo 195 llral1k ilk teminat makbuz .,;evn m k
tublyle heraber 16 • 7 • 938 cuma gU nU saat 11 do Daimi EncUmendc bu· 
lunmalıdırlnr. ( n.) ( 4 087) 

Silivri boğa. deposuna lUzumu olan 11100 kilo kuru ot mUteahhlt nam 
'c hesabına aı,:ık eksiltmeye konulm uştur. Bir kilo kuru ota 2 kuru be· 
del tahmin edilmiştir. Şartnamesi le' azım müdürlU Un de görUleblllr. ta
teklilcr 2490 No. lu kanunda yazılı ~eslka ve 16 lira 65 kuruşluk tık te
minat makbuz veya mektublyle beraber 20 - 7 • 938 carşamba gilnil saat 
11 de Daimi EncUmende bulunmalıdırlar. (t.) ( 4171) 

Nafıa Vekaletinden: 
l · 8 • 938 Pazartesi glinU saat 11 de Ankaradn Nafıa V<'kl\letl Malze

me Eksiltme komisyonunca cem'an 7036 lira muhammen bcdelll 50 ton 
telgraf teli ile 200 kilo bağ telinin kn pah zarf usullyle ek lltme i yapıla

caktır. 

Murnkkat teminat 527.70 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrUa tı Anknr da Nafın Vckdletl Malzeme 

MUdUrlUl!;Unden pnrnsız olarak alınabl lir. 
lstcklilerin teklif mektuplarını tallmatnam sine öre VekAlcttcn a

lınmış malzeme mUteahbitllğl ve ikası ne birlikte n)nl gUn saat 10 a ka
dar komisyon relsllğlnc vermeleri lAz ımdrr. ( 370) (4488) 

hakkı snhlplcrlnln bu haklarını Te hu usl· 
le faız 'e ıDMrafa ltalr olan iddialarını hu 
il~nın nc$rl tarıhındcn ılıh ren yırml RÜn 
lçındr. C\ r kı 11111 bıt IPri)I lııldırnı lrrı 
fc heder. Ak 1 h 1 le h ki rı ı pu 1 il ile 
sabıl olmadıkça aatış b delinin pıylaıma· 
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D acak kad ne . ar boyu de ıyi b·ı· ile ne d 
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S .. .. ' ve nasıl d 'dru söylü utunün dai a yüksek yor, istedi 
için ma taze k sesle ila ğlnl 

, ve sıhhat . . alması i . n ediyor ı 
F R 1G1DA1 ıçınde bü .. .. çın, gıcıaıarın RE ıaz yuyup ad ın bozul O . ımdır. am olma . . maması şımdi biım· sı ıçın ona b . 

bir k ıyor a ır 
b " olaylık ve n ma. FRIGIDAIR ırçok üzüntül eşe menbaı E. annesi için 
temin ed . . erden kurt ı olacaktır. o de büyük ebılecek u acak nun s 
ve saire ikram misafirlerine . ve her saha ayeslnde B edecektir. soğuk şerbet da tasarruf 

abası da ick· . . . ' doncıurrna ısıne i t . 
H .. s ediği ka uıasa BA dar buz k .. ne Y BEBEK ubleri ka şeye kavuşac SA YESiNDE .. tabllecektir. 
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